
                 
                                      

 

 
 

Webinar:  Reuma Inspiratie Avond  
Ziekenhuis: Rijnstate, Arnhem 
Datum: 26 november 2020 
Tijd: 18.30-20.00 uur  
 
Welkom  
Carla Schenk (communicatieadviseur) heet alle deelnemers van harte welkom op deze 
bijzondere online versie van de Reuma Inspiratie Avond. Deze avonden worden normaal 
gesproken op locatie gegeven van ziekenhuizen door heel Nederland. Vanwege Corona zijn 
we overgestapt op de online versie van deze Reuma Inspiratie Avonden.  
 
Over De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 
Gerardine Willemsen heet iedereen van harte welkom als voorzitter van de Nationale 
Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN). RZN is de landelijke patiëntenorganisatie die 
opkomt voor de belangen van alle mensen in Nederland met reuma. Dat doet RZN door 
middel van voorlichting, belangenbehartiging (in onderzoek, richtlijnen en beleid) en (online) 
lotgenotencontact. Ons netwerk van patientpartners en patient advocates maakt dit werk 
mede mogelijk. Zij zetten hun eigen ervaring met reuma in om mee te denken in onze 
projecten. Hierin worden zij kosteloos getraind en ondersteund door RZN. Lijkt het je leuk 
om je ervaring met reuma ook actief in te zetten? Neem dan contact op met: 
 

• Patricia Pennings, Coördinator Netwerk Patientpartners: 
patientpartners@reumazorgnederland.nl 

• Jet Westerink, Coördinator Netwerk Patient Advocates: 
patientadvocates@reumazorgnederland.nl 
  

Reuma en Behandelmogelijkheden  
Nienke Lesuis (reumatoloog in opleiding bij het Rijnstate Ziekenhuis) en Carla de Gendt 
(reumatoloog bij het Rijnstate Ziekenhuis) gaan in op de verschillende 
behandelmogelijkheden voor RA, Artritis Psoriatica en Axiale SpA.  
 
Over RA, Artritis Psoriatica en Axiale SpA 
Deze 3 vormen van ontstekingsreuma vormen een aantal gemeenschappelijke klachten 
zoals: pijn, stijfheid en zwelling van gewrichten als gevolg van ontsteking van de gewrichten.  
 

• Reumatoïde Artritis (RA) is een vorm van reuma die gepaard gaat met ontstekingen 
in de kleinere gewrichten, vaak in de handen en voeten. De ontsteking is vaak 
symmetrisch, dat wil zeggen dat ze op dezelfde plek terug te vinden zijn aan beide 
kanten van je lichaam, bijvoorbeeld de ene voet maar ook de andere. De 
ontstekingen kunnen bij RA ook op andere plekken zitten. Cijfers over RA: 1 op 100 
mensen krijgt RA, klachten starten vaak tussen de 30-50 jaar, meer vrouwen dan 
mannen krijgen de diagnose RA.  
  

• Artritis Psoriatica is een vorm van reuma die niet alleen gepaard gaat met 
ontsteking van gewrichten maar ook van de huid (je krijgt rode plekken en de huid is 
schilferig).  De ontsteking is vaak asymmetrisch. Artritis Psoriatica kan ook in de 
pezen, ogen en darmen zitten. Cijfers over Artritis Psoriatica: 1 op 100 mensen krijgt 
artritis psoriatica, klachten starten vaak tussen de 20-30 jaar, de diagnose wordt bij 
evenveel mannen als vrouwen gesteld.  
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• Axiale Spondyloartritis (Axiale SpA) is een vorm van reuma waarbij de ontstekingen 
vooral in de wervelkolom en bekken zitten. Deze ontstekingen kunnen leiden tot 
verbening waardoor gedeeltes van de wervelkolom vast kunnen komen te zitten. 
Ook bij Axiale SpA kunnen de ontstekingen op andere plekken zitten. Cijfers over 
Axiale SpA: 1 op 200 mensen krijgt Axiale SpA, klachten starten vaak tussen de 15-35 
jaar, evenveel vrouwen als mannen hebben Axiale SpA, maar bij mannen wordt de 
diagnose vaak eerder gesteld omdat de uiting van klachten wat duidelijker is.  

 
Wat veroorzaakt ontstekingsreuma? 
De oorzaak van ontstekingsreuma zit in ons afweersysteem. Ons afweersysteem houdt 
bacteriën en virussen buiten de deur. Bij reuma werkt het afweersysteem veel te hard.  
 
Het afweersysteem bij ontstekingsreuma maakt te veel ontstekingseiwitten aan. Die 
activeren te veel ontstekingscellen die de gewrichten aantasten. Die vele ontstekingscellen 
activeren nog meer afweer, waardoor je in een eindeloze cirkel terecht komt.   
 
Een normaal gewricht bestaat uit bot, kraakbeen en het gewrichtskapsel. Het bot is aan de 
uiteinden glad. Bij een ontstoken gewricht staat het gewrichtskapsel boller vanwege vocht in 
het gewricht. Het kapsel zelf is ook breder. Er zitten ook ontstekingscellen in het gewricht 
die zorgen voor schade aan de botuiteinden in een gewricht.  
 
Doel van de behandeling 
Reuma geeft veel klachten zoals pijn, stijfheid en moeite met dingen doen in het dagelijkse 
leven. Het doel van de behandeling tegen reuma is erop gericht om ontstekingen en  
klachten zo veel mogelijk terug te dringen. Om dat mogelijk te maken moeten mensen op 
tijd worden doorverwezen door de huisarts. De behandeling bestaat uit medicatie maar ook 
uit een niet-medische behandeling zoals zo veel mogelijk bewegen, al dan niet onder 
begeleiding van een fysiotherapeut.  
 
Medicatie 
Er zijn verschillende categorieën medicatie beschikbaar voor de behandeling van reuma: 
 

• NSAIDs: dit zijn ontstekingsremmende pijnstillers. Je kunt ze krijgen als tablet maar 
ook als zalf (bijvoorbeeld voor de knie of elleboog). Ze onderdrukken pijn en 
ontsteking. Je kunt ze gebruiken voor de behandeling van alle 3 de vormen van 
ontstekingsreuma. Ze worden vaak ingezet aan het begin van de behandeling van 
reuma. Vaak worden ze ook in combinatie gebruikt met andere reumamedicatie. Ze 
zijn in hun eentje vaak niet genoeg om alle klachten van reuma weg te nemen.  

• Glucocorticoïden: deze herkennen de meeste mensen met ontstekingsreuma in de 
vorm van prednison en prednisolon. Je kunt ze krijgen als een injectie in je gewricht 
of je bil, maar ook in de vorm van een pil of infuus. Ze zijn bedoeld om de pijn en 
ontsteking te onderdrukken en weg te nemen. Bij RA denken we dat ze daarnaast de 
schade in gewrichten beter kunnen helpen voorkomen. Bij Axiale SpA werken 
Glucocorticoïden vooral voor ontstekingen buiten de wervelkolom. Ze worden vaak 
gebruikt ter ondersteuning totdat de andere reumamedicatie begint te werken. In 
hun eentje zijn ze vaak niet voldoende om de reuma aan te pakken.  

• DMARDs (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs): dit noemen we ook wel de 
reumaremmers. Ze hebben tot doel om de  ontstekingsreuma tot rust te brengen en 
om gewrichtsschade te helpen voorkomen.  
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Van de DMARDs heb je 3 subgroepen: 
 

• De conventionele DMARDs beïnvloeden de cirkel van ontsteking en 
ontstekingseiwitten. Een voorbeeld hiervan is methotrexaat. Dit kan je krijgen in de 
vorm van een tablet of injectie. Deze medicatie wordt als eerste voorgeschreven bij 
de behandeling van RA. Medicijnen uit de groep conventionele DMARDs kunnen 
gecombineerd worden als een enkele conventionele DMARD niet voldoende is. Bij 
Axiale SpA werken deze conventionele DMARDs helaas niet. Daar hebben we andere 
groepen van medicijnen voor nodig. Het duurt even voordat je effect ziet van deze 
conventionele DMARDs, enkele weken tot maanden.  

• De biologische DMARDs (biologicals en biosimilars) werken specifiek doordat deze 
medicijnen zichzelf vastplakken aan ontstekingseiwitten. Daardoor kunnen ze niet 
meer vast gaan zitten aan de afweer cel. Deze kan dan niet meer actief worden. De 
ontsteking stopt en daarmee ook de pijn, stijfheid en de gezwollen gewrichten. 
Voorbeelden van een biologische DMARD zijn Etanercept en Adalimumab. Ze 
worden als injectie of infuus gegeven, vaak samen met een conventionele DMARD. 
De biologische DMARD wordt gegeven als de conventionele DMARDs niet werken. 
Bij Axiale SpA wordt een biologische DMARD als eerst gegeven.  

• De targeted syntetische DMARDs (JAK remmers) werken specifiek doordat ze op een 
specifieke plek in de ontstekingscel een boodschapperstofje blokkeren. Daardoor 
wordt de ontstekingsactiviteit gestopt. Baracitinib en tofacitinib zijn voorbeelden 
van deze targeted syntetische DMARDs . Ze worden ingezet als de conventionele en 
biologische DMARDs niet voldoende werken.  

 
Naast deze medicatie kan je soms nog extra ondersteunende medicatie krijgen 
voorgeschreven tegen de bijwerkingen van bepaalde medicatie. Zo is soms extra medicatie 
nodig om te voorkomen dat botten niet broos worden en gaan ontkalken.  
 
Het belang van je leefstijl 
Het is bij ontstekingsreuma belangrijk om in beweging te blijven. Zo hou je je gewrichten 
soepel en in vorm. Bewegen of sporten kan ook onder begeleiding van een therapeut zoals 
een fysiotherapeut. Roken verhoogt de kans op het krijgen van reuma. Roken en 
overgewicht zijn factoren die ervoor kunnen zorgen dat de reuma-medicatie daarnaast ook 
minder goed werkt. Voeding en reuma is een onderwerp waar momenteel veel onderzoek 
naar gedaan wordt. Bij dokters van morgen wordt hier een uitzending aan gewijd:  
Aflevering 3: Ontstekingen. Op woensdag 9 december om 21:30 uur bij AVROTROS op NPO 1 
 
Het belang van de reumaverpleegkundige 
We hebben ook de reumaverpleegkundige hard nodig in deze behandeling. Ze geven extra 
voorlichting aan patiënten en doen vaak de controles bij patiënten. Ze kijken niet alleen naar 
de vraag: ‘Hoe actief is de ziekte?’ maar ook naar wat er nog meer speelt in het leven van 
iemand met reuma. Ze helpen met vragen over bijvoorbeeld seksualiteit, omgaan met pijn 
en vermoeidheid, een kinderwens of simpelweg met een vraag als je op vakantie wilt en hoe 
dit moet met je medicatie..  
 
Reuma en alternatieve behandelingen 
Alternatieve behandelingen kunnen voor mensen met reuma verlichting bieden. Als je een 
alternatieve behandeling ondergaat is het wel belangrijk om dit te vertellen aan de artsen bij 
wie je onder behandeling bent. Sommige alternatieve behandelingen kunnen bijwerkingen 

https://zorgnu.avrotros.nl/dossiers/item/dokters-van-morgen/#/
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geven in combinatie met de reguliere medicatie tegen de reuma. Alternatieve medicatie kan 
een mooie aanvulling zijn, maar is geen vervanging voor je reguliere behandeling. Ook is het 
goed om kritisch te blijven. Wat is het wetenschappelijke bewijs voor bepaalde alternatieve 
medicatie? Deel je ervaringen ook met je reumatoloog.  
 
Vragen:  
 

• Kan je een biological afbouwen en wat is het verschil met een biosimilar? 
Ja, je kan een biological afbouwen. Eerst willen reumatologen wel zien dat de reuma 
met gebruik van een biological rustig is, minimaal een half jaar. Ook moet je de 
biological langzaam afbouwen en er niet zomaar ineens mee stoppen. De kans is dat 
als je er zomaar mee stopt dat de reuma weer actief wordt. Dan heb je vaak weer 
meer medicatie nodig om de boel tot rust te brengen. Afbouwen kan je het beste 
met een schema doen. Overleg dit altijd met je behandelend arts.  
 
Het verschil tussen een biological en een biosimilar zit ‘m in hoe het medicijn op de 
markt komt. Er is een eerste bedrijf die een biological op de markt brengt. Die krijgt 
ook het patent om in een aantal jaar de productiekosten terug te kunnen verdienen. 
Biosimilars komen na verloop van het patent van de biological op de markt. De 
werkzame stof in de biosimilar is hetzelfde als die van de biological, maar wordt 
door een andere organisatie gemaakt. Er komen er steeds meer van op de markt.  

 

• Komen andere zaken zoals reuma en zwangerschap, seksualiteit enz. ook ter 
sprake bij de reumatoloog? 
Vaak komen deze onderwerpen wel al bij de reumatoloog ter sprake. Sommige 
medicatie tegen reuma kan niet genomen worden in combinatie met een 
zwangerschap dus dit komt vaak wel ter sprake. Soms ook na een tijdje, dan komen 
patiënten zelf met thema’s die zij willen bespreken.   
 

• Is RA erfelijk? 
Ja, het risico om een kind die in de toekomst RA ontwikkeld, te krijgen is voor 
mensen met RA iets verhoogd. De kans is bij mensen met RA 2 op 100 mensen. Bij 
mensen die geen RA hebben is deze kans 1 op de 100 mensen.   

 

• Hoe zit het met het slikken van vitamines? 
Daar is nog niet zo veel onderzoek naar gedaan bij reuma. Of het werkt, dat weten 
we niet zo goed. Hopelijk helpt het Nederlandse onderzoek dat hier naar gedaan 
wordt ons verder. Zie ook de uitzending bij de dokters van morgen.  
Vitamine D is wel bewezen belangrijk bij reuma, deze zit niet voldoende in je 
voeding. Vitamine D is goed voor je botten. Zeker bij reuma krijg je dit extra 
voorgeschreven. Laat je vitamine-supplementen altijd zien aan je arts. Veel mensen 
gebruiken te veel supplementen.  

 
Samen Beslissen  
Antoinet Verborg (reumaverpleegkundige bij het Rijnstate Ziekenhuis) vertelt over het 
belang van Samen Beslissen tussen arts en patiënt. Samen beslissen is net als de tango 
dansen. Het werkt alleen als je op elkaar ingespeeld bent.  
 
 
 

https://zorgnu.avrotros.nl/dossiers/item/dokters-van-morgen/#/
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Wat is samen beslissen?  
Om samen beslissen uit te leggen moeten we terug naar de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst. Hierin zitten 2 belangrijks onderdelen: 
 

• Als patiënt heb je recht op informatie. 

• De patiënt moet het eens zijn met hetgeen wordt voorgesteld. (=Informed Consent)  
 
De stappen van samen beslissen 
De laatste 10 jaar zie je meer belangstelling voor samen beslissen. Bij samen beslissen geeft 
de arts inzicht in alle behandelmogelijkheden die geschikt zijn voor jouw situatie. De arts legt 
daarbij uit wat de voor en nadelen zijn van die behandelmogelijkheden. Als patiënt geef je 
daarbij aan wat voor jou belangrijk is. Samen maak je dan een keuze voor de meest 
passende behandeling.  
 
3 Goede Vragen 
Uit onderzoek blijkt dat 90% van de mensen wel graag samen met hun arts wil samen 
beslissen, maar de verschillende opties worden niet altijd met hen besproken. Stel jezelf 
daarom altijd 3 goede vragen als het neerkomt op een keuze voor je behandeling: wat zijn 
mijn behandelmogelijkheden, wat zijn de voor en nadelen van die mogelijkheden en wat 
vind ik belangrijk? Stel jezelf deze vragen voordat je op gesprek gaat bij de reumatoloog of 
reumaverpleegkundige. Mensen weten niet altijd dat ze deze vragen zelf kunnen stellen.  
 
Maak een spiekbriefje 
Een tip om beter samen te kunnen beslissen is om een spiekbriefje te maken met daarop je 
meest belangrijke vragen. Doe dit een dag voorafgaand aan je gesprek bij de arts. Of zet het 
op papier op het moment dat je last hebt van je reuma. Dan vergeet je deze vragen later 
niet om te bespreken met je arts.   
 
Deel wat jij belangrijk vindt 
We weten uit onderzoek dat mensen niet graag hun emoties delen met de arts. Ze vertellen 
daardoor ook niet zo snel over de behandeldoelen die zij zelf hebben. Artsen willen vooral 
de ontsteking bij reuma omlaag. Patienten willen daarnaast ook vaak iets anders; blijven 
sporten, blijven werken, op de kleinkinderen blijven passen.  
 
Vragen 
 

• Hoe kijk je aan tegenover de relatie tussen lichaam en geest? 
De relatie is belangrijk. De twee beïnvloeden elkaar wel degelijk. Stress (emotioneel 
en lichamelijk) is van invloed op die balans. Stress daar ontkom je soms niet aan. 
Toch moet je op zoek gaan naar manieren om die stress te laten ontladen. Bespreek 
dit bij de reumatoloog of reumaverpleegkundige.  

• Met wie praat je makkelijker over onderwerpen rondom leven met reuma?  
Dat hangt van het onderwerp af. Sommige patiënten praten rondom het ene 
onderwerp makkelijker met hun reumatoloog dan rondom het andere onderwerp.  

• Mag ik mijn gesprek met de reumatoloog opnemen? 
Dat mag, maar dat moet je wel van te voren even zeggen tegen je arts. Zeker nu in 
coronatijd wordt mensen gevraagd om in hun eentje naar het ziekenhuis te komen. 
Dan is opnemen prettig. Of via een live videoverbinding met iemand thuis. 

• Is samen beslissen lastig voor mensen?  
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Uit de online poll tijdens het webinar blijkt dat 33% van de deelnemers het best 
lastig vindt om lastige onderwerpen te bespreken met zijn reumatoloog of 
reumaverpleegkundige. Probeer toch altijd je klachten te bespreken en hou ze niet 
voor je omdat je denkt ‘daar valt toch niks aan te doen’. Een arts kan niet in jouw 
hoofd kijken, dus deel het. Depressiviteit, seksuele klachten enz. Maar het is ook aan 
reumatologen en verpleegkundigen om soms zelf ook eens aan patiënten te vragen 
hoe het verder met ze gaat.  

• Wat helpt om samen beslissen te verbeteren? 
Een spiekbriefje, iemand meenemen, goede voorbereidingen. Een arts heeft hierin 
een belangrijke rol.  

• Heeft de reumatoloog wel voldoende tijd om samen te beslissen? 
Soms loopt je consult met een patiënt wel uit als gevolg van bepaalde vragen die 
tijdens het consult aan de orde komen. Het voordeel is dat je als team kunt 
behandelen en dus iemand nog kan laten terugkomen, bijvoorbeeld bij de 
reumaverpleegkundige. En niet alle beslissingen hoeven per direct tijdens het 
consult genomen te worden. Je kan iemand informatie meegeven om thuis rustig 
door te nemen. 

 
Een bruggetje voor samen beslissen 
Bouw een bruggetje als je iets ter sprake wil brengen. Stel je hebt last van vermoeidheid en 
de arts zegt: “Dat is vervelend maar we kunnen er niet zo veel aan doen.” Het bruggetje is 
dan: “Ik hoor wat u zegt, vermoeidheid hoort bij mijn aandoening, maar toch zou ik graag 
willen weten wat ik hier aan zou kunnen doen.” Blijf altijd je punt maken, ook al heb je het 
gevoel dat de arts daar weinig tijd voor heeft. Een bruggetje bouwen helpt voor een 
zorgverlener. Stel ook vragen als je iets niet begrijpt.  
 
Keuzehulpen 
Er zijn keuzehulpen om je beter te kunnen voorbereiden op het maken van een passende 
behandelkeuze. Patiëntenorganisaties kunnen ook helpen met informatie of met de 
verhalen van andere mensen met een aandoening.  
 
Reuma en Vermoeidheid 
Prof. Dr. Rinie Geenen is werkzaam als hoogleraar psychologie bij de Universiteit van 
Utrecht. Hij gaat in op de vraag: Hoe kan je het beste met vermoeidheid omgaan in het 
dagelijks leven?  
 
Vermoeidheid kan samen met verschillende factoren 
Moeheid hangt samen met een hoop zaken als pijn, je slaap- maar ook je dag en nacht 
ritme, bewegen, je ontstekingen, overgewicht, emoties en negatieve gedachten. Ieder mens 
is anders in hoeverre deze variabelen invloed hebben op elkaar. Vraag jezelf af: Welke factor 
zou mijn vermoeidheid nou het meest kunnen beïnvloeden? Probeer deze factor dan juist 
aan te pakken.  
 
Vermoeidheid en Reuma 
Wat is het percentage mensen dat ernstige moeheid ervaart per vorm van reuma? De 
percentages liggen vaak op de 50% die ernstige vermoeidheid ervaart bij de mensen met 
reuma in verhouding tot 10% die ernstige vermoeidheid ervaart bij gezonde mensen. Dat 
duidt erop dat reuma te maken moet hebben met vermoeidheid.  
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Vermoeidheid en ziekteactiviteit 
Als je een rat ziek maakt, dan zie je dat cytokines omhoog gaan (ontstekingseiwitten). Deze 
cytokines stimuleren het brein. Het brein slaat alarm in de vorm van pijn, moeheid en 
inactiviteit. Als je cytokinen blokkeert met medicijnen, dan blokker je ook het pad naar het 
brein en dus naar de andere gevolgen zoals vermoeidheid. Focus jezelf dan ook vooral op 
het verlagen van je ziekteactiviteit.  
 
Slapen en een goed dag en nachtritme 
Zorg voor een goed dag en nachtritme. In het boekje ‘Moeheid aanpakken bij reumatoïde 
artritis’ staat een invulschema dat je meer inzicht geeft in je huidige ritme. Actieve 
ontspanning is vaak gering bij veel mensen. Maak een actieplan en kijk hoe je je leven kunt 
veranderen.  
 
Blijf bewegen 
Zorg overdag voor lichaamsbeweging. Combineer dit met een hobby, dat hoeft niet altijd 
een sport te zijn, maar ook iets anders zoals fotograferen of de hond uit moeten laten. Zo 
blijf je ook in beweging. Gebruik hulpmiddelen indien nodig zoals een stappenteller. Zo’n 
stappenteller is goed om je lichaamsbeweging op te bouwen.  
 
Breng anderen op de hoogte van je plannen 
Als je het voornemen hebt om meer te gaan bewegen, deel dit dan ook met anderen. Dan 
krijg je ook een schouderklopje van anderen als beloning voor je inspanning.  
 
Emoties en Negatieve Gedachten 
Emoties en Negatieve gedachten zijn voor sommige mensen een groot en moeilijk 
probleem. Met cognitieve therapie leer je onderscheid maken tussen helpende en niet 
helpende gedachten. Dit leert je om vooral te luisteren naar helpende gedachten.  
 
Pijn 
Als je kijkt in de internationale richtlijnen dan zie je tegen pijn dezelfde aanbevelingen staan 
als tegen vermoeidheid. Daarnaast kunnen medicatie (NSAIDs) maar ook hulpmiddelen 
helpen.  
 
Andere invloeden 
Tot slot zijn er genoeg andere invloeden zoals je partner, het werk, onbegrip vanwege de 
onzichtbaarheid van de reuma die invloed kunnen hebben op je vermoeidheid.  
 
Maak een actieplan 
‘Geen woorden maar daden.’ Is het motto. Een intentie om iets te veranderen is niet 
genoeg. Maak de intentie concreet: Wat wil ik veranderen, waar wil ik dat doen, wanneer en 
met wie? Schrijf het op je kalender en kom in actie.   
 
Veranderen vraagt geduld en doorzettingsvermogen 
Gewoontes veranderen is lastig. Je moet geduld en doorzettingsvermogen hebben. Let op, 
niet alles verbetert zichtbaar in één keer, veel verandering hebben 6-8 weken nodig. Als je 
het zo lang volhoudt dan komt er meer een gewoonte in en is de kans groter dat je 
gedragsverandering blijvend is.  
 



 
 
 
 

8 

 

Vragen:   
 

• Bewegen is goed, maar wat als bewegen zo’n pijn doet? 
Het ligt aan de aard van het bewegen. Denk niet meteen aan hele zware activiteiten, 
bouw activiteit langzaam op en ga niet over je grenzen heen. Stop voordat het pijn 
doet. Praat met een deskundige zoals een fysiotherapeut voor begeleiding en tips. 
Praat ook met je reumatoloog voor hulp ook met de medicatie. Probeer wat binnen 
de mogelijkheden past. Bouw het langzaam op. Je moet het ook leuk vinden wat je 
doet, anders hou je het niet vol. Tai Chi is een mooie vorm van bewegen waar je niet 
meteen over grenzen hoeft te gaan. Andere geschikte sporten zijn: Tai Chi, 
cardiofitness, fietsen, lopen en zwemmen. Sporten dus met vloeiende bewegingen. 
Als je geen last hebt, zorg ervoor dat je goed gaat trainen met je spieren. Bewegen is 
het motto. Besef op korte termijn kan het soms wat pijn doen, maar je maakt je 
spieren sterker waardoor je op de lange termijn minder pijn hebt.   

 

• Hoe heet het boekje?  
Het boekje heet ‘Moeheid aanpakken reumatoïde artritis’. Er komt er ook een voor 
sjögren, fibromyalgie en andere vormen van reuma. Er komt geen reclame in het 
boekje en het is gratis te verkrijgen.   

 

• Kunnen hormonen ook invloed hebben op RA? 
Ja, dat kan. Bij RA zie je soms een hormonale invloed. Sommige vrouwen hebben 
meer last van ontstekingen en pijn voor hun menstruatie, na een bevalling of tijdens 
de overgang.  

 
Afsluiting 
Carla Schenk bedankt alle sprekers voor hun komst en hun verhaal. Dank aan de Nationale 
Vereniging ReumaZorg Nederland voor het organiseren van de Reuma Inspiratie Avond. 
Dank ook aan de sponsors Pfizer en Novartis voor hun belangeloze bijdrage. 
 
Hartelijk bedankt en nog een fijne avond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


