
                 
                                      

 

 

 

22nd EULAR ANNUAL EUROPEAN CONFERENCE OF PARE  

 

Prague, Czech Republic  

6 april 2019 

 

Zaterdag 6 april jl. was de laatste dag van de 22ste editie van de PARE (People with 

Arthritis and Rheumatism Europe) conferentie in Praag. Een conferentie waaraan 

afgevaardigden van tientallen nationale patiëntenorganisaties binnen Europa deelnamen. 

Aan de hand van motiverende sprekers, workshops en debatten deelden deze 

afgevaardigden van de nationale patiëntenorganisaties hun kennis, ervaring en mening. 

Een mooie manier om tot nieuwe plannen en samenwerking te komen. Ook de Nationale 

Vereniging ReumaZorg Nederland was van de partij met haar deelnemers.   

 

Dit jaar stond het thema ‘werk’ centraal tijdens het PARE congres. Werk is belangrijk voor 

onze onafhankelijkheid en sociale contacten. Daarnaast is werk ook een grote uitdaging, 

immers je moet het altijd combineren met andere uitdagingen in het leven zoals een 

gezin, een huishouden of een studie. Voor gezonde mensen is het vaak al moeilijk genoeg 

om deze bordjes in de lucht te houden, laat staan als je reuma er als extra uitdaging bij 

krijgt. 

 

In onderstaande een kort verslag van een inspirerend congres.  

 

• 09.00 - 09.30 uur 

 

Nele Caeyers, moderator: ‘Best Practice’: feedback en discussie 

De zaterdagochtend sessie begint met de prijsuitreiking voor de winnende projecten op de 

‘best practice’-beurs. Prijzen worden gegeven in 4 verschillende categorieën: 

 

Mensen met RMDs 

(reumatische/musculoskeletale 

aandoeningen) 

Meike Voeten en Wendy Olsder 

(Nederland) maakten een stripverhaal 

over mensen met JIA. Het gaat om 

serieuze onderwerpen, die op een 

gemakkelijke manier worden gedeeld. 

Kleine kaarten zijn gemaakt in het 

Engels. 
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Publiek en beleidsmakers 

Gloria Shannon (Ierland) organiseerde een 

conferentie gericht op jongeren met een RMD. 

Een conferentie gericht op 

vruchtbaarheid/werk/relaties/dagelijks leven 

met een RMD. De conferentie was zo succesvol 

dat Gloria begint met een mentale 

gezondheidstraining, die geschikt is voor 

mensen met een RMD onder de leeftijd van 50 

jaar. 

 

Gezondheidsprofessionals 

Jelena Arandjelovic en Aleksandra 

Smikjkovic (Servië) maakten een cursus 

met lezingen gegeven door reumatologen, 

huisartsen, een reumaverpleegkundige en 

een patiënt-expert. De cursus werd 

geaccrediteerd voor de medische vereniging 

in Servië. In de cursus presenteren 

professionals en patiënten niet alleen de 

medische aspecten van RMDs. Ze besteden 

ook aandacht aan het leven met RMDs. De 

vereniging heeft al 20 steden en meer dan 

700 huisartsen bereikt met een rondreis 

door het land waarin ze de cursus promoten. De vereniging is dankbaar voor financiële 

steun van EULAR en farmaceutische bedrijven. 

 

Young PARE-prijs 

Klaire Connor (Schotland) werkt 

met jonge mensen met een 

chronische ziekte. Haar 

liefdadigheidsorganisatie werkt 

rechtstreeks in klinieken met 

reumatologen. Als je jonger bent 

dan 25 jaar, dan is het goede 

doel betrokken bij elke afspraak 

die jongeren hebben met een 

reumatoloog. Op deze manier 

leren jongeren meer over 

zelfmanagement en hoe om te 

gaan met hun RMD. Het goede 

doel stimuleert niet alleen de communicatie met jongeren, maar ook met clinici. 
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• 09.30 - 09.45  

 

Pauze 

 

• 09.45 - 12.00  

 

Peter Boyd, Boryana Boteva, Romualdo Ramos: Workshop: De juiste baan vinden 

op het juiste moment (Young PARE) 

Peter begint met de workshop met de 

volgende vraag: 'Als geld geen object 

was, wat zou uw droombaan dan zijn?' 

Een piloot, een dierenarts, een danser, 

een keeper ... het vinden van de juiste 

baan gaat niet noodzakelijk over geld. 

Soms gaat het over geld of over 

veiligheid, maar soms gaat het om het 

volgen van een ideaal. Wat zijn de 

mogelijkheden voor een juiste baan voor mensen met RMDs 

(reumatische/musculoskeletale aandoeningen)? Veel patiëntenorganisaties doen al veel 

voor mensen met RMDs: zelfmanagementcursussen, onderwijs, training. Het is goed om 

deze ideeën te delen. Het idee voor deze workshop kwam van Peter. Peter werkte als 

barman en hield van zijn werk. Toen hij de diagnose kreeg, was hij niet meer in staat om 

zijn werk te doen. Hij eindigde werkloos. Wat doe je dan? Hij moest zijn leven hervinden 

en wat ermee te doen. Dit duurde jaren. Hij ging terug naar de universiteit en breidde zijn 

vaardigheden uit. Hij beoordeelde wat belangrijk voor hem was. Hij ontving een uitkering 

en raakte gewend aan het leven met een minimaal loon. Na zijn studie, toen het er op 

aankwam om een nieuwe baan te vinden, was geld niet zozeer een criterium. Hij vond een 

baan waar hij van hield en begon zijn vertrouwen weer op te bouwen. Na dit proces 

besefte hij dat hij dit helemaal alleen had gedaan. In die tijd was er geen organisatie die 

mensen met ziekte en werk ondersteunde. Peter besloot hier iets aan te doen en startte 

een jong artritis-netwerk. Op Facebook sloten 1500 mensen zich aan bij het jonge 

artritisnetwerk Ierland en 150 van hen zeiden dat ze een training over teruggaan naar 

werk zouden waarderen. Peter besloot om een cursus te geven en publiceerde deze cursus 

op de Facebook-pagina. Van de 150 Facebook-leden die zeiden dat ze graag zouden willen 

trainen, solliciteerde slechts 1 van hen. Wat was de fout van Peter? Hij dacht dat hij het 

project helemaal alleen kon doen en keek niet achter de Facebook-muren. Je moet weten 

wanneer mensen klaar zijn om te werken en op welke manieren ze geholpen willen 

worden. 

 

Romualdo Ramos: je moet bouwen op een fundament dat relevant is voor mensen om 

op zoek te gaan naar een baan of om op de werkplek te blijven. 

Voorbeeld van Anna: Anna heeft een RMD (reumatische/musculoskeletale aandoening) en 

kan nog steeds werken. Welke factoren helpen mensen om ondanks hun ziekte op het 

werk te blijven? Interne en externe factoren spelen een rol in hoe mensen kunnen omgaan 

met RMD-uitdagingen op het werk. Als we mentaal sterk zijn, heeft dit een impact op onze 

lichamelijke gezondheid en omgekeerd. We benadrukken vaak de negatieve aspecten van 

ziekte. Positieve mentale gezondheid is een andere manier om naar dingen te kijken. 

Romualdo legt het concept van Salutogenesis uit. Als ik een RMD heb, begrijp ik dan wat 

het betekent om deze aandoening te hebben, heb ik de middelen om met deze aandoening 

om te gaan en zijn de eisen en uitdagingen waar ik voor sta mijn investering waard om ze 

te bestrijden? 

Wat zijn uitdagingen voor mensen met RMDs met betrekking tot werk? 

• Symptomen en ziekte-effecten op het werk. RMD-patiënten lijden aan pijn, stijfheid en 

vermoeidheid die een verminderd concentratievermogen veroorzaken. 
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• Beheer van RMDs en de gevolgen daarvan. RMD-patiënten verschillen in de manier 

waarop ze hun werk, werklast en werkomgeving kunnen veranderen. 

• Sociale/economische factoren. RMD-patiënten worstelen met zorgen over de financiële 

gevolgen van het niet kunnen werken en kunnen betalen voor medicijnen. Ze zijn onzeker 

over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die beschikbaar zijn. 

• Arbeidsomstandigheden/aanpassingen. RMD-patiënten hebben te maken met 

ergonomische uitdagingen op de werkplek en met uitdagingen op het gebied van 

transport. Er zijn ook uitdagingen met betrekking tot flexibele werktijden. 

• Emotionele uitdagingen. RMD-patiënten hebben angst voor de toekomstige impact van 

RMDs, hebben gevoelens van afhankelijkheid, isolement, angst voor verlies persoonlijke 

invulling en ondervinden moeilijkheden bij het stellen van grenzen. 

• Interpersoonlijke kwesties en keuzes. RMD-patiënten worden geconfronteerd met 

uitdagingen, bijvoorbeeld of en wanneer ze hun uitdagingen met betrekking tot RMDs 

delen en het werken met werkgever en collega's, maar ook met familie en vrienden. 

• Betekenis van werk. RMD-patiënten verschillen in de manier waarop zij het werk 

waarnemen en de invloed die ze denken dat RMDs zullen hebben op hun werk en in de 

manier waarop ze werk kunnen gebruiken om de aandacht weg te leiden van de ziekte. 

Stappen voor het vinden van een nieuwe baan: 

• Zorg voor jezelf. 

• Verduidelijk je doel. 

• Wees vindingrijk bij het zoeken naar werk. 

• Bepaal of u openbaarmaking over uw ziekte wilt geven: Ja of Nee? Ja, gemakkelijker om 

te communiceren op het werk. Mensen begrijpen het beter als ik ziek ben. Nee, het is niet 

het belangrijkste om meteen te zeggen. Niet tijdens het eerste interview. Werkgevers zijn 

misschien een beetje bang omdat ze niet weten hoe uw ziekte uw werk zal beïnvloeden. 

Als u aanpassingen op de werkplek nodig heeft, moet u dit wel onmiddellijk melden. 

• Overweeg werkplekaccommodaties. 

 

Er is geen one-size-fits-all-recept bij het 

terugkeren naar het werk of het vinden van de 

perfecte baan. 

Boryana Boteva: als onderdeel van de Let's 

Work Together-campagne van 2009/2010 werd 

een set van drie modules ontwikkeld onder de 

overkoepelende titel Winning Ways to Work. Elke 

module biedt een inleiding en factsheets, die zijn 

ontworpen om afzonderlijk te kunnen worden 

gebruikt of samen kunnen worden afgedrukt als een boekje. Ze kunnen in verschillende 

talen worden vertaald. De modules moeten worden bijgewerkt naar een 2019-versie. 

• Module 1: voor jongeren die de werkplek betreden (Peter) 

o Wat werkgevers willen. 

o Een potentiële werkgever benaderen. 

• Module 2: voor mensen die werken en een RMD ontwikkelen (Romualdo) 

o Hoe uw arts en zorgteam kan helpen. 

o Praten met collega's. 

• Module 3: voor mensen die opnieuw de werkplek betreden na revalidatie (Boryana) 

o Herscholing en vertrouwen opbouwen. 

o Aanpassing van de werkplek. 

Elke module zal in de werkgroepen worden besproken met betrekking tot de specifieke 

vragen. 

Feedback van de modules uit de werkgroepen: 

Module 1: Peter: de taal die in de documenten wordt gebruikt, moet worden bijgewerkt. 

Wanneer je over vaardigheden praat, praat dan ook over hobby's, vooral als het helpt om 
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je op te laten vallen. Er moet een extra module zijn over mensen met RMDs, die zelf een 

bedrijf starten. 

Module 2: Romualdo: meer digitale en interactieve manieren van communiceren moeten 

in deze module worden geïntegreerd. Er is veel kennis in elk land, maar het aanbod is 

verschillend. De module zou iets kunnen zeggen over het bijhouden van een pijndagboek; 

hoe is pijn meer systematisch te rapporteren? Geef prioriteit aan uw vragen, die het 

belangrijkste zijn. Besef dat collega's ook hun eigen persoonlijke uitdagingen hebben. 

Module 3: Boryana: factsheets zijn nuttig. Het geeft mensen vertrouwen. Het 

belangrijkste doel: blijf positief. Stel de doelen op die u wilt bereiken: vooral de 

einddoelen. Schrijf op wat je al hebt bereikt en wat je leuk vond in je laatste baan. Stel 

haalbare doelen op. Bespreek uw vaardigheden met familie en vrienden. Woon online 

cursussen bij voor hulp. Focus ook op vrijwilligerswerk. Gezonde werkplekken zijn goed 

voor u en goed voor het bedrijf. 

 

• 12.00 - 12.30  

 

Pauze 

 

• 12.30 - 13.10  

 

Elsa Mateus, moderator. 

Workshop 1: Mantelzorgers, welke 

ondersteuning kunnen organisaties 

bieden? 

Victoria Romero Paz: Wat zijn de 

belangrijkste uitdagingen voor mensen met 

RMDs (reumatische/ musculoskeletale 

aandoeningen) en/of hun verzorgers?  

Uitdagingen voor mensen met RMDs: 

• Schuldgevoel: last voor een verzorger. 

• Begrip/onbegrip: niet begrepen door een verzorger. 

• Verwarrende rollen: een verzorger kan verschillende rollen hebben, dit kan verwarrend 

zijn, bijvoorbeeld: zowel ouder zijn als patiënt, zowel een partner zijn als verzorger. 

• Weten hoe u om hulp of informatie kunt vragen: soms is het moeilijk om hulp te vragen. 

• Zelfbehoud: soms moet je als verzorger een beetje egocentrisch zijn om een gezinslid 

met een RMD te kunnen helpen. 

Oplossingen voor zorgverleners: 

• Communicatie. 

• Educatieve ondersteuning en informatie. 

• De switch (1-1 keer maken): compartimentering in uitbesteding van taken. 

Een overstap maken is moeilijk. Je moet in staat zijn om te wisselen van rol. Je hebt ook 

tijd voor jezelf nodig. Het is belangrijk om tijd te hebben om alleen kind te zijn of gewoon 

een partner. Soms is het belangrijk om een taak uit te besteden: geef deze taak aan 

iemand anders, bijvoorbeeld aan een huishoudster. 

• Maak gebruik van psychologische ondersteuning, ergotherapie en collegiale 

ondersteuning. 

• Gedeelde verantwoordelijkheid: het is niet nodig om er 100% van de tijd te zijn. 

Wat kunnen organisaties doen? 

• Voornamelijk onderwijs in elk aspect: boekjes, persoonlijke verhalen delen, sociale 

media campagne, webinar, beroepskalender, zelfmanagement-app, toolkit voor scholen, 

weekend voor zorgverleners. 

Discussievraag. -Moeten verenigingen activiteiten organiseren alleen voor zorgverleners? 

Mee eens (90%). Niet mee eens (10%), idee klinkt geweldig, maar ik weet niet of ik mijn 

'off-time' alleen aan het praten wil over de ziekte van mijn partner. 
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Workshop 2: De juiste baan vinden op het juiste moment 

Peter Boyd: Vaak is de juiste baan niet noodzakelijkerwijs degene die je het meeste geld, 

de meeste vrije tijd of de juiste balans geeft. We hebben gekeken naar de EULAR Winning 

Ways to Work 2009/2010. Wat moet worden gemoderniseerd, wat is relevant, wat is 

belangrijk en wat ontbreekt er? 

Discussievraag. -Moeten we ons concentreren op de 3 bestaande modules of een vierde 

module over zelfstandige ondernemers toevoegen? Mee eens (90%), eerst de 3 modules 

bekijken om zeker te weten dat ze geschikt zijn om te gebruiken, voordat we overgaan op 

een vierde module. Het mag geen afzonderlijke module zijn. U kunt dit in de bestaande 

modules integreren. Niet mee eens (10%) 

 

Workshop 3: Wat zijn uw rechten en ken uw rechten 

Wendy Olsder: • Gezondheid en veiligheid in de EU, rechten van gehandicapten en tegen 

discriminatie. • Mogelijkheden? (Artritis Ierland). • Hoe te werken met werkgevers. 

Conclusies: 

• EU stelt normen op voor gezondheid en veiligheid op het werk en gelijke behandeling. 

• Omzetting naar nationaal recht. 

• Focus op wat mensen kunnen doen. 

Discussievraag. -De belangrijkste stakeholder die het voortouw zou moeten nemen bij het 

verbeteren van het gebruik van rechten voor mensen met RMDs is: • Beleidsmakers 

(40%) • Patiëntenorganisaties (40%), we kennen de problemen en daarom moeten we 

voorop lopen. • EULAR (20%). 

 

Workshop 4: Werken met farmaceutische bedrijven 

Marios Koloumas: Hoe benader je een farmabedrijf? 

• Veel verschillende manieren: per telefoon, brief, e-mail. 

• Persoonlijke relatie is belangrijk. 

• Via de artsen of nodig ze uit voor uw evenementen. 

• Contact via hun website. 

• Neem contact op met de nationale brancheorganisatie.  

Werk met ethische codes en voorschriften: 

• Houd rekening met ethische codes. 

• Focus op transparantie en duidelijkheid. 

• Focus op patiënt gestuurde projecten. 

• Wees neutraal en objectief. 

Discussievraag. -Een groot farmaceutisch bedrijf biedt een kalender aan om patiënten te 

helpen zich aan hun medicatie te houden. Het bedrijf wil de naam en het logo van uw 

organisatie toevoegen aan de kalender. Mee eens: 2%, als patiëntenorganisatie kunt u  

samenwerken met farma. Zolang u duidelijk bent en zaken zijn gereguleerd, kunt u uw 

logo delen. Als patiëntenorganisatie hebben we financiële problemen bij het bereiken van 

mensen, waarom werken we niet samen met farmaceutische bedrijven om dezelfde doelen 

te bereiken? Blijf echter transparant. Niet mee eens: 98%, je moet heel voorzichtig zijn, 

als je je logo deelt, lijkt het alsof je door het bedrijf wordt gekocht. 

 

• 13.10 - 13.30  

 

Marios Koloumas: reikt twee awards uit 

aan speciale deelnemers op het congres. 
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Marios: In PARE hebben we een aantal mensen die een groot verschil maken. Neil 

Betteridge is al bijna 20 jaar betrokken bij EULAR en PARE. Hij was betrokken bij het 

PARE-manifest: een van de eerste 

PARE-projecten. Het is een beweging 

geworden van mensen met RMD's in 

Europa. Neil heeft veel expertise, 

ondersteunt altijd onze conferenties. 

Zijn motto: niets over ons, zonder ons. 

Hartelijk dank aan Neil voor uw steun! 

Neil: Ik voel me erg vereerd. De 

belangrijkste dingen in het leven 

worden bereikt door teamwork. De 

toekomst voor EULAR en voor mensen 

met RMD's is ongelooflijk helder dankzij het geweldige werk van PARE. 

Marios: Esme Newton-Dunn is al 20 

jaar bij ons betrokken. Ze is erg aardig 

en behulpzaam. Esme maakt deel uit 

van de grote PARE-beweging. Esme: 

Wat een groot voorrecht is het om voor 

PARE te kunnen werken. Het is mijn 

droombaan. Ik begon ook met het 

PARE-manifest. En het is geweldig om 

te zien hoe we sindsdien zijn gegroeid. 

Ik ben overweldigd. Dank je! 

 

Nele Caeyers: bedankt de PARE-deelnemers voor al hun werk en bedankt de mensen van 

de Tsjechische organisatie voor al hun harde werk. 

 

Conferentie uitkomsten 

Dieter Wiek: communicatie en samenwerking op 

verschillende niveaus is belangrijk. Verschillende 

landen werken op verschillende manieren. Een van 

de taken van EULAR is het delen van ‘best 

practices’. Het was goed om te praten over 

samenwerking op verschillende niveaus: 

beleidsmakers, werkgevers, 

gezondheidsprofessionals, patiëntenorganisaties en 

patiënten. 

 

 

Nele Caeyers: gebruik en deel beschikbare 

materialen. Ken uw rechten! Zorg voor anderen, 

maar zorg ook voor uzelf. Laat een RMD uw dromen 

niet in de weg staan. Communicatie is de sleutel. 

Stap buiten uw eigen ziektegebied om te praten over 

werk in combinatie met andere ziekten of 

uitdagingen. Leer van elkaar. Praat met uw RMD-

leden. Gebruik en deel uw eigen materialen en die 

van EULAR. Houd de verbinding in stand. Stop nooit 

met dromen, misschien kunnen RMDs 

(reumatische/musculoskeletale aandoeningen) uw 

dromen een beetje veranderen, maar laat RMDs u nooit weerhouden om te doen wat u 

graag doet. 
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Peter Boyd: Young PARE: • Beheer van veranderingen • Spannende tijden • Interviews 

en werkgelegenheid. Dingen veranderen continu in Young PARE. We zijn verheugd om te 

blijven groeien, meer jonge mensen toe te voegen om naar onze werkplaats te komen, we 

zullen de dingen naar een hoger niveau tillen. Vooral met betrekking tot tijd om te werken 

en werk. 

Dieter Wiek: de Eular Annual Conference of 

PARE zal veranderen: PARE wil reflecteren op 

de PARE-conferentieformule: is wat we doen 

nog steeds het juiste formaat? Hoe kunnen 

we het best de dingen, die we leren, delen? 

Dit betekent dat we in 2020 geen PARE-

conferentie zullen hebben. We hebben meer 

tijd nodig om dingen te veranderen. De 

volgende conferentie is in 2021. 

Nele Caeyers: neem de informatie die u 

heeft verzameld bij PARE mee naar huis en 

deel dit met uw team en mensen. 

 

Einde van de PARE conferentie 2019 

 

 

 


