
Raamwerk Richtlijn RCA/PMR 

 
1. Inleiding  
a) Hoe vaak komt de aandoening voor en wat is de kans op complicaties en comorbiditeit?  
b) Nomenclatuur /spectrum van ziekte  
 
2. Verwijzing  
a) Wanneer verwijst de huisarts naar de tweede lijn?  
b) Wanneer verwijst de oogarts naar de reumatoloog/internist?  
c) Wanneer verwijst de neuroloog naar de reumatoloog/internist?  
d) Wanneer verwijst de thoraxchirurg/ vaatchirurg naar de reumatoloog?  
e) Wanneer verwijst de reumatoloog/internist/geriater/neuroloog naar de oogarts?  
 
3. Diagnostiek  
a) Hoe ziet het anamnese/lichamelijk/diagnostisch proces van de oogarts eruit?  
b) Waar bestaat de anamnese/ lichamelijk onderzoek door de reumatoloog/internist uit?  
c) Welke aanvullende diagnostische testen  zet je in (lab/ imaging (color doppler echografie/ PET-CT/ 
MRI)/ arteria temporalis biopt) bij vermoedelijke RCA/ PMR?  
d) Wat is de meerwaarde van een thoraxfoto?  
 
4. Medicamenteuze behandeling  
 
4.1 Plaatsbepaling van glucocorticoïden  
a) Wat is het effect van glucocorticoïden bij RCA/ PMR? (dosis, duur, afbouwschema)  
b) Wat zijn de indicaties voor intraveneuze behandeling met methylprednisolon (AION/CVA/ arteriële 
retinale occlusie)?  
 
4.2 Plaatsbepaling van csDMARDs   
 a) Wat is het effectiviteit van csDMARDs bij RCA/ PMR? (dosis en duur)  
 
4.3 Plaatsbepaling van bDMARDs   
a) Wat is het effectiviteit van bDMARDs bij RCA/ PMR? (dosis en duur)  
 
4.4 Plaatsbepaling van tsDMARDs   
a) Wat is het effectiviteit van tsDMARDs bij RCA/ PMR?  
 
4.5 Preventieve medicatie  
a) Wat is de rol van preventieve medicatie TAR trombocyten en aggregatie remmers bij complicaties 
van de aandoening? (TAR trombocyten, aggregatie remmers, statine) 
b) Wat is de rol van preventieve medicatie bij complicaties van de behandeling? (maagbescherming, 
osteoporose profylaxe)  
 
5. Niet-medicamenteuze behandeling  
 
5.1 Plaatsbepaling van fysiotherapie   
a) Wanneer moet er worden verwezen naar de fysiotherapeut?  
b) Welke behandeling moet de fysiotherapie inzetten?  
c) Wanneer moet een fysiotherapeut terugverwijzen naar de tweede lijn?  
 
  



5.2 Plaatsbepaling van vaatchirurgische interventies  
a) Wanneer is een vaatchirurgische interventie (stent) geïndiceerd?  
 
6. Monitoring  
a) Hoe moet de monitoring eruit zien bij RCA/ PMR  
(wat moet je meten, hoe vaak, screenen op complicaties, aneurysma screening)?  
 
7. Organisatie van zorg  
a) Wie controleert wat tijdens de follow-up?  
b) Hoe zou een spoed diagnostisch traject eruit zien versus een niet spoed diagnostisch traject?  
c) Met welke frequentie vindt er contact plaats tussen patiënt en behandelaar?  
d) Wat is de rol van de verpleegkundig specialist/ reumaverpleegkundige? 


