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Voorwoord
Nothing about us without us
Er zijn ruim 1,95 miljoen mensen met reuma in Nederland. Reuma is steeds meer een onzichtbare
ziekte aan het worden. Zo’n 30 jaar geleden stond reuma nog symbool voor vergroeide gewrichten en
een rolstoel. Dankzij de verbeterde medicatie is reuma aan de buitenkant vaak niet meer zichtbaar,
maar dat betekent niet dat reuma er niet meer is. Miljoenen mensen voeren dagelijks een
onzichtbare strijd tegen ontstekingen, pijn, vermoeidheid en onbegrip.
Wij zijn de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Centraal bij alles wat wij doen, staat de vraag:
‘Wat vinden mensen met reuma belangrijk?’. Wat kunnen wij, als patiëntenorganisatie, voor u
betekenen op de werkvloer, op school of thuis? Wij gingen daarom op zoek naar de stem van de
patiënt. Wat vinden mensen met reuma belangrijk op het gebied van hun behandeling, medicatie en
zorg? Wat vinden zij belangrijk in hun leven met reuma? Waar zou onderzoek naar reuma volgens hen
over moeten gaan? Wat zou er voor reuma ontwikkeld moeten worden?
Wij vroegen het Nivel om deze problemen en behoeften van mensen met reuma in kaart te brengen.
Acht maanden duurde dit project (maart-oktober 2018) dat intensief maar lonend bleek. Het was
hartverwarmend om te ervaren hoe mensen met allerlei vormen van reuma bereid waren om naar
Utrecht te komen en om uitgebreid ervaringen met elkaar te delen. Ook zijn wij dankbaar voor de
bereidheid van alle mensen die de online vragenlijst voor dit project hebben ingevuld en de partners
die ons daarin gesteund hebben.
Alle inspanningen hebben geleid tot de kennisagenda in ontwikkeling die voor u ligt. Een
kennisagenda in ontwikkeling want wij blijven de stem van de patiënt volgen! Deze kennisagenda is
een lijst met wensen voor mensen met reuma, opgesteld door mensen met reuma. Deze agenda zal
ons helpen om samen met u als patiënt, met u als zorgverlener of met u als projectcoördinator meer
werk te maken van datgene wat er voor mensen met reuma écht toe doet.
Namens bestuur en medewerkers van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland,
drs. Gerardine Willemsen-de Mey, voorzitter
drs. Patricia Pennings, coördinator patiëntparticipatie
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Samenvatting
Recent onderzoek laat zien dat reuma van invloed is op veel levensdomeinen en dat er nog veel
onderzoek en ontwikkeling nodig is om het leven van mensen met reuma te verbeteren. Een manier
om mensen met reuma invloed te laten hebben op hun eigen zorg, ondersteuning en
maatschappelijke participatie is door hen een stem te laten hebben in de thema’s waarnaar
onderzoek wordt gedaan. Dit rapport beschrijft een kennisagenda vanuit mensen met reuma, die de
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) zal gebruiken voor haar belangenbehartiging. De
kennisagenda laat enerzijds de problemen zien waar mensen met reuma tegenaan lopen en
anderzijds hun wensen voor onderzoek en ontwikkeling. Problemen waar mensen met reuma
tegenaan lopen liggen met name in de fase van omgaan met de ziekte in het dagelijks leven. De
onderzoeks- en ontwikkelingswensen zijn ook vaak medisch. Het thema vermoeidheid is het
belangrijkste onderwerp op de kennisagenda van mensen met reuma: voor alle groepen van mensen
met reuma is het belangrijk en wordt het als onderwerp voor nader onderzoek aangeven.

Belangrijkste problemen
De belangrijkste problemen van mensen met reuma liggen vooral in de fase van het omgaan met de
ziekte. Met name het omgaan met vermoeidheid en het kennen van je grenzen / balans houden
worden door vrijwel alle groepen van mensen met reuma belangrijk gevonden. Daarnaast staan in de
top 5 van de totale groep van mensen met reuma het omgaan met de onvoorspelbaarheid van de
ziekte, de invloed van de ziekte op het sociale leven en onzekerheid over de toekomst in de fase
rondom de diagnose. De problemen die mensen met reuma het belangrijkst vinden komen
grotendeels overeen met de problemen waar zij ook het meest tegenaan lopen.
Onderzoeks- en ontwikkelingswensen
In tegenstelling tot de problemen die mensen met reuma het belangrijkst vinden, zijn hun
onderzoeks- en ontwikkelingswensen vaak ook medisch. Blijkbaar ervaren mensen problemen die zij
belangrijk vinden, maar stellen voor onderzoek en ontwikkeling andere prioriteiten. Er staan twee
onderzoeks- en ontwikkelingswensen in de top 5, die te maken hebben met de behandeling van
reuma: ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie en meer onderzoek naar alternatieve
behandeling van specifieke vormen van reuma. Op drie staat de oorzaak van reuma ontdekken. De
andere twee wensen uit de top 5 hebben wel betrekking op het omgaan met de ziekte in het dagelijks
leven: mensen met reuma willen graag een bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sporten en
bewegen en ze willen meer onderzoek naar vermoeidheid. Deze laatste wens wordt door alle groepen
van mensen met reuma gedeeld. Het thema vermoeidheid is daarbij het belangrijkste onderwerp op
de kennisagenda van mensen met reuma.
Methode
De ontwikkeling van de kennisagenda vond plaats tussen maart en oktober 2018. De volgende fasen
werden daarbij doorlopen: Fase 1: Voorbereidend onderzoek; Fase 2: Inventarisatie onder de
doelgroep; Fase 3: Prioritering onder de doelgroep; Fase 4: Opstellen kennisagenda; Fase 5: Toetsing
en rapportage. De ontwikkeling werd begeleid door een externe begeleidingscommissie.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

Reuma in Nederland
In Nederland hebben 1,95 miljoen mensen, jong en oud, een reumatische aandoening. Mensen met
een reumatische aandoening ervaren pijn, beperkingen in het lichamelijk functioneren, beperkingen
bij dagelijkse activiteiten en een beperkte mobiliteit. Reumatische aandoeningen hebben daarmee
een grote impact en staan qua ziektelast op de 9e plaats van aandoeningen
(www.volksgezondheidenzorg.info, juli 2018).
Recent onderzoek van het Nivel in opdracht van het Reumafonds (Sloot e.a., 2016) laat zien dat het
sociaal en maatschappelijk functioneren van mensen met een reumatische aandoening twee
gezichten heeft. Enerzijds geeft meer dan de helft van de mensen met een reumatische aandoening
aan matig tot zeer sterk eenzaam te zijn; geeft meer dan de helft van de mensen tussen de 40 en 65
jaar aan geen betaald werk te hebben; ervaart de helft onbegrip op hun werk, bij maatschappelijke
instanties, vrienden en familie. Anderzijds geeft een groot deel van de mensen met een reumatische
aandoening aan tevreden te zijn met de activiteiten die zij ondernemen en ‘alles te kunnen doen’.
Het onderzoek laat tevens zien dat mensen met een reumatische aandoening veel ondersteuning
nodig hebben bij het dagelijks functioneren, zowel professionele ondersteuning als hulp van
mantelzorgers. Zij ontvangen ruim vier keer vaker thuiszorg dan de gemiddelde Nederlander. Voor
persoonlijke verzorging geldt zelfs dat ze dit vijf keer zo vaak krijgen. Een derde van de mensen met
een reumatische aandoening ontvangt hulp van naasten, die meestal bestaat uit hulp bij het
huishouden.
Ook hebben mensen met reuma soms hulpmiddelen nodig vanwege hun aandoening en een deel van
hen ontvangt fysiotherapie. Daarnaast is er hulp van de huisarts en de medisch specialist. Mensen met
een reumatische aandoening lijken in het algemeen tevreden tot zeer tevreden te zijn over de
zorgprofessionals, maar de onderlinge afstemming kan beter. Twee derde van de mensen met een
reumatische aandoening krijgt medicatie voorgeschreven. Dit betreft voornamelijk
ontstekingsremmende of pijnstillende medicatie.
Reuma heeft daarmee invloed op veel levensdomeinen en er is nog veel kennis, onderzoek en
ontwikkeling nodig om het leven van mensen met reuma te verbeteren. De CQ-index Reumatoïde
Artritis, die eerder door het Nivel ontwikkeld werd, is een voorbeeld van een instrument waarmee
reumapatiënten invloed hebben op de kwaliteit van zorg (Zuidgeest e.a., 2007). Een andere manier
om mensen met reuma invloed te laten hebben op hun eigen zorg, ondersteuning, leven en
maatschappelijke participatie is door hen deel te laten nemen aan onderzoek en hen mede een stem
te laten hebben in de thema’s waarnaar onderzoek gedaan wordt.

Actieve rol patiënten in onderzoek
Patiënten worden steeds vaker betrokken bij onderzoek. Nederland is zelfs een van de koplopers op
het gebied van patiëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek (De Wit e.a., 2016). Het betrekken
van patiënten bij onderzoek heeft een belangrijk meerwaarde: het direct betrekken van patiënten als
stakeholders draagt bij aan een verrijking van onderzoeksagenda’s en zorgt ervoor dat
onderzoeksresultaten beter aansluiten bij de noden en wensen van eindgebruikers. Daardoor neemt
de legitimiteit van wetenschappelijk onderzoek toe (Abma e.a., 2015). Andere voordelen zijn het
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verkleinen van de kloof tussen onderzoekers en het publiek en het vergroten van de bereidheid tot
deelname aan klinisch onderzoek (Teunissen e.a., 2010).
De Wit e.a. (2016) doen aanbevelingen voor patiëntparticipatie bij onderzoek. Zij geven onder meer
aan dat patiëntparticipatie in meerdere fasen van het onderzoek dient plaats te vinden en bij
voorkeur vanaf een zo vroeg mogelijk stadium. Dit is de fase van onderzoeksagendering.

1.2

Doel en relevantie

Het doel van het huidig onderzoek is om te komen tot een kennisagenda vanuit mensen met een
reumatische aandoening die de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) kan gebruiken voor
haar belangenbehartiging.
RZN constateert dat het huidige onderzoek op het gebied van reumatische aandoeningen primair
wordt gestuurd door onderzoekers, fondsen en onderzoeksinstellingen. Zij is vanuit haar missie de
gedachte toegedaan dat de legitimiteit en kwaliteit van het onderzoek toeneemt als patiënten
betrokken worden bij de totstandkoming van kennis en nieuwe ontwikkelingen.
RZN wil graag weten welke thema’s en onderwerpen belangrijk zijn volgens mensen met reuma. Dit
zodat onderzoeks- en ontwikkelthema’s beter aansluiten bij de vragen, wensen en behoeften van
mensen met reuma. Mogelijk zijn er onderwerpen die in bestaand onderzoek en ontwikkeltrajecten
onderbelicht blijven, ervaren patiënten onzekerheden waarvoor nog geen kennis beschikbaar is of
zouden er vanuit het perspectief van patiënten andere accenten moeten worden gelegd.
Met een kennisagenda vanuit mensen met reuma is het voor RZN mogelijk om beter te prioriteren
tussen onderzoeks- en ontwikkelingsvragen en de inzet van onderzoekspartners daarop. RZN zet zich
samen met patiënten, niet-patiënten en leden in voor mensen met reuma. De patiënt staat bij hun
activiteiten centraal en ze laat zich leiden door wat voor mensen met reuma belangrijk is. De missie
van RZN is de belangen te behartigen voor mensen met reuma op alle fronten en zowel in Nederland
als internationaal.

1.3

Onderzoeksvragen en fasen

De hoofdvraag van de onderzoeksopdracht die het Nivel voor RZN heeft uitgevoerd luidde: Hoe ziet
een kennisagenda van mensen met reuma eruit?
Deelvragen daarbij zijn:
1. Wat zijn vanuit de literatuur onderwerpen en thema’s die voor mensen met reuma relevant
zijn in hun leven, hun maatschappelijke participatie en hun zorg en ondersteuning?
2. Wat zien mensen met reuma in Nederland anno 2018 als belangrijke thema’s die onderzoek
of ontwikkeling vereisen om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met reuma?
3. Welke thema’s hebben voor mensen met reuma prioriteit?
Om deze vragen te beantwoorden, zijn tussen maart en oktober 2018 de volgende fasen doorlopen:
Fase 1: Voorbereidend onderzoek
Fase 2: Inventarisatie van onderwerpen onder de doelgroep
Fase 3: Prioritering van onderwerpen onder doelgroep
Fase 4: Opstellen kennisagenda
Fase 5: Toetsing kennisagenda en rapportage
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2

Methoden en resultaten

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksfasen en bijbehorende resultaten besproken. Eerst volgt een
overzicht van alle fasen en de inhoud in het kort.

2.1

Opzet van het onderzoek in fasen

Via deskstudie en werksessies zijn thema’s en onderwerpen geïnventariseerd die belangrijk zijn voor
mensen met reuma (zie tabel 1). Door middel van een vragenlijst is onderzocht welk van deze
onderwerpen de meeste prioriteit moeten krijgen volgens mensen met reuma. Op basis hiervan is een
kennisagenda opgesteld. Deze kennisagenda werd getoetst in een bijeenkomst met stakeholders en
door deze naast de bestaande literatuur en andere onderzoeksagenda’s te leggen.
Tabel 1 Overzicht onderzoeksfases en -methoden
Onderzoeksmethode

Fase 1:
Voorbereidend
onderzoek
Fase 2:
Inventarisatie onder
doelgroep
Fase 3:
Prioritering onder
doelgroep

Doel

Deskstudie

Inventarisatie thema’s en
onderwerpen in bestaande
onderzoeken, documenten en
kennisagenda’s.
3 inventariserende werksessies mensen Inventarisatie van belangrijke
met reuma + 1 terugkoppel werksessie thema’s en onderwerpen voor
onderzoek en ontwikkeling .
Vragenlijstonderzoek onder mensen met Prioriteren van thema’s en
reuma
onderwerpen voor onderzoek en
ontwikkeling.

Fase 4:
Opstellen
kennisagenda

Analyse en synthese van resultaten uit
fase 1,2 en 3

Fase 5:
Toetsing en
rapportage

Stakeholdersbijeenkomst over concept- Toetsen kennisagenda mensen
kennisagenda met mensen met reuma met reuma en opleveren
en andere stakeholders &
onderzoeksrapportage.
onderzoeksrapportage

2.2

Fase 1. Deskstudie

2.2.1

Methode

Opstellen kennisagenda

Ter voorbereiding van de werksessies is een deskstudie uitgevoerd naar thema’s en onderwerpen die
van belang zijn voor mensen met reuma. Hiervoor is gezocht naar wetenschappelijke en grijze
literatuur/documenten vanaf 2008, die informatie over één of meer van de volgende onderwerpen
bevatten:
1. Belangrijke onderwerpen en thema’s in het leven van mensen met reuma;
2. Onderzoeksbehoeften van mensen met reuma;
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3. Onderzoeks- en kennisagenda’s op het gebied van reuma, vanuit mensen met reuma of
professionals (o.a. reumatologen, fysiotherapeuten, etc).
Het doel van de deskstudie was het in kaart brengen van onderwerpen die voor mensen met reuma
belangrijk zijn en waarnaar zij mogelijk meer onderzoek willen laten doen. Daarbij is, indien mogelijk,
onderscheid gemaakt in type van de reumatische aandoening.
De onderwerpen die naar voren kwamen uit de deskstudie zijn gebruikt als input voor de gesprekken
met mensen met reuma tijdens de werksessies in fase 2 van het onderzoek. Ook zijn ze gebruikt in
onderzoeksfase 5, waarin de kennisagenda is getoetst.

2.2.1.1 Zoekstrategie
Naar wetenschappelijke literatuur is op 22 maart gezocht in PubMed, Embase en PsychInfo. De
zoekstrategie voor PubMed was:
review AND ("people with rheuma*" OR "rheuma patient*" OR rheuma* OR "Rheumatic Diseases" OR
“inflammatory rheumatism” OR “psoriatic arthritis” OR “Bekhterev's disease” OR “ankylosing
spondylitis” OR “system diseases” OR “Connective Tissue Diseases” OR “systemic lupus
erythematosus” OR “scleroderma” OR “wear erosion” OR “arthrosis” OR “osteoporosis” OR “soft tissue
rheumatism” OR “youth rheumatism”) AND ("agenda setting" OR agenda OR "Needs assessment" OR
"Self-Management" OR "Activities of Daily Living" OR "Disease management" OR "Patient
Satisfaction") Restrictions: since 2008.
De zoekstrategie werd aangepast aan Embase en PsychInfo.
Naar grijze literatuur / documenten vanaf 2008 is in maart en april 2018 op internet gezocht. De
zoekstrategie bestond uit twee stappen:
a. Doorzoeken van websites van kenniscentra, verenigingen en organisaties voor mensen met
reuma (o.a. Nederlandse vereniging voor Reumatologie, Reumafonds, ReumaZorg Nederland,
EULAR)
b. Google searches met de volgende zoekstrings: “Leven met reuma”, “Participatie van mensen
met reuma”, “Wat is voor mensen met reuma belangrijk?”, “Welke problemen ervaren
mensen met reuma?”, “Onderzoeksbehoeften van mensen met reuma”, “Kennisagenda
reuma”.

2.2.2

Resultaten

De resultaten van de deskstudie staan in Bijlage B, de referenties van de gebruikte literatuur zijn
weergegeven in het hoofdstuk met referenties. De resultaten zijn ingedeeld naar de zeven
onderwerpen uit de CBO Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van reumatoïde artritis’ (NVR, 2009).
Het onderwerp ‘Voor de diagnose / preventie’ is hier aan toegevoegd.
1. Voor de diagnose / preventie
2. Rondom de diagnose
3. Behandeling: medicamenteus
4. Behandeling: niet-medicamenteus
5. Behandeling: chirurgie
6. Zwangerschap en borstvoeding
7. Zelfmanagement en maatschappelijke aspecten
8. Organisatie van zorg
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De meeste onderwerpen werden gevonden in de fase ‘Zelfmanagement en maatschappelijke
aspecten’ en ‘Behandeling: medicamenteus’. Er werden geen onderwerpen gevonden in de fase ‘Voor
de diagnose / preventie’.

2.3

Fase 2. Werksessies met mensen met reuma

De tweede fase van het onderzoek bestond uit werksessies met mensen met reuma: drie werksessies
en één terugkoppelsessie. Het doel van de werksessies was om onder patiënten met verschillende
typen reuma hun onderzoeks- en ontwikkelingswensen te inventariseren. Deze paragraaf beschrijft de
methode van de werksessies en terugkoppelsessie, de opzet van de sessies en hoe de resultaten van
de werksessies de input vormden voor de vragenlijst in de volgende onderzoeksfase.

2.3.1

Methode werksessies

2.3.1.1 Aantal en typen
Er zijn drie werksessies met mensen met verschillende typen reuma gehouden, volgens de volgende
indeling:
1. Ontstekingsreuma – o.a. Reumatoïde artritis (RA), Artritis Psoriatica, Axiale Spondyloartritis
(AS) en Jeugdreuma.
2. Systeemziekten/Bindweefselziekten – o.a. Systemische Lupus Erythematodes (SLE), de ziekte
van Sjögren en Sclerodermie (systemische sclerose).
3. Slijtagereuma – Artrose en Osteoporose + Weke delen reuma – Fibromyalgie

2.3.1.2 Deelnemers
Voor iedere werksessie zijn 7 tot 9 mensen met verschillende typen reuma als deelnemer
uitgenodigd. ReumaZorg Nederland (RZN) heeft deze deelnemers geworven vanuit haar netwerk en
via Facebook. Bij de werving is zoveel mogelijk gestreefd naar spreiding in geslacht, leeftijd en regio
van de deelnemers.
Kenmerken deelnemers werksessie Ontstekingsreuma
Aan de werksessie Ontstekingsreuma hebben de volgende negen mensen deelgenomen: drie mensen
met Reumatoïde artritis (RA), drie mensen met Axiale Spondyloartritis (AS), twee mensen met Artritis
Psoriatica en één persoon met Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis.
Kenmerken deelnemers werksessie Systeem- en bindweefselziekten
Aan de werksessie Systeem- en bindweefselziekten hebben de volgende zeven mensen deelgenomen:
twee mensen met Sclerodermie/systemische sclerose, 2 mensen met een combinatie van SLE en
Sjögren, één persoon met SLE, één persoon met een combinatie van SLE en Fibromyalgie en één
persoon met een combinatie van jeugdreuma en Sjögren.
Kenmerken deelnemers werksessie Slijtage- en Weke delen reuma
Aan de werksessie Slijtage- en Weke delen reuma hebben de volgende acht mensen deelgenomen:
drie mensen met een combinatie van Artrose & Reumatoïde artritis (RA), twee mensen met Poly
Artrose, één persoon met Fibromyalgie, één persoon met een combinatie van Poly Artrose en
Fibromyalgie en één iemand met Osteoporose.
De werksessies zijn gehouden in de maanden april en mei 2018 bij het Nivel in Utrecht. Bij het
bepalen van het tijdstip en het samenstellen van het programma, is zo goed mogelijk rekening
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gehouden met de behoeften van de deelnemers. Als dank voor hun inbreng kregen deelnemers een
cadeaukaart en reiskostenvergoeding.

2.3.1.3 Opbouw werksessies
De drie werksessies hadden elk dezelfde opbouw:
10:45-11:00
Inloop met koffie en thee
11:00-11:15
Welkom
11:15-11:30
Kennismaking
11:30-12:30
Ervaringen bespreken aan de hand van patiëntreis
12:30-13:00
Lunch
13:00-14:15
Wensen bespreken aan de hand van patiëntreis
14:15-14:30
Afsluiting van de bijeenkomst
De werksessies zijn voorgezeten en begeleid door twee onderzoekers van het Nivel (RV en HK) en de
coördinator patiëntparticipatie van RZN. Ter voorbereiding van de werksessies is deelnemers
gevraagd om na te denken over hun ervaringen met reuma aan de hand van de acht fasen van het
leven met reuma waarin ook de deskstudie is gestructureerd (zie Bijlage D).
De dataverzameling naar (onderzoeks-)behoeften heeft plaatsgevonden in de twee onderdelen: het
bespreken van ervaringen met reuma en het bespreken van onderzoeks- en ontwikkelingswensen.
Voorafgaand aan ieder onderdeel is een inleidend filmpje getoond om deelnemers een voorbeeld of
denkkader te bieden. Zo is er bij het onderdeel ervaringen een filmpje getoond van iemand die haar
ervaringen met het leven met reuma deelt. Voor het onderdeel onderzoekswensen is een filmpje
getoond van het leven van een fictief persoon met een chronische aandoening, waarin veel
technologische innovaties te zien zijn. Op deze manier zijn deelnemers getriggerd om vrij te
associëren over hun wensen voor de toekomst.
Na ieder filmpje zijn er aan de hand van een ‘patiëntreis’ ervaringen of wensen van mensen met
reuma besproken. De volgende omschrijving geeft kort weer wat een patiëntreis inhoudt:
“Een patiëntreis (patient journey) is een bondige (grafische) weergave van de verschillende fasen en
gebeurtenissen die een fictieve patiënt/cliënt in de huidige realiteit of in de toekomst doormaakt bij
het omgaan met zijn ziekte of klacht. Wat je in beeld brengt in een patiëntreis kan erg verschillen: iets
kleins (hoe maak ik een afspraak?), iets groters (hoe kom ik van klacht tot behandeling?) of iets wat
een leven lang kan duren (hoe ga ik om met mijn ziekte of handicap?). Aan de hand van de
patiëntreizen spreken we over wat er goed gaat, wat (nog) niet en hoe de toekomst eruit kan zien.”
(Participatiekompas.nl)
Tijdens de werksessies zijn voorbeelden van problemen, die patiënten onderweg tegenkomen (bijv.
problemen rondom medicatie), besproken aan de hand van de patiëntreis uit figuur 1 (een
uitvergrote versie van de patiëntreis is te vinden in Bijlage E). Deze patiëntreis is gebaseerd op een
patiëntreis die eerder voor Reumatoïde artritis is ontwikkeld (Visual.ly). Daarnaast is deze patiëntreis
aangepast op basis van de onderwerpen uit de CBO Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van
reumatoïde artritis’ (NVR, 2009) aangevuld met het onderwerp ‘Voor de diagnose’:
Fase 1: Voor de diagnose
Fase 2: Diagnose
Fase 3: Behandeling d.m.v. medicatie
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie
Fase 5: Andere behandelvormen
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Fase 6: Organisatie van de zorg
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding
Fase 8: Omgaan met je ziekte

Figuur 1 Patiëntreis die gebruikt is tijdens werksessies

De acht fasen uit de patiëntreis werden in de eerste fase van dit onderzoek ook gebruikt voor het
structureren van de deskstudie. Problemen die vanuit deze deskstudie bekend waren, zijn in de
werksessies ook ter sprake gebracht. Deelnemende patiënten zijn zoveel mogelijk gestimuleerd op de
problemen te reageren, in hoeverre ze deze herkennen en deze aan te vullen met hun eigen
ervaringen.
Het eerste deel van de patiëntreis was gericht op het in kaart brengen van de ervaringen en de
problemen waar mensen tegenaan lopen. Het tweede deel van de patiëntreis was meer direct op de
thema’s gericht, waarvan deelnemers vonden dat er meer onderzoek en/of ontwikkeling op plaats
moet vinden. Van het verloop van beide onderdelen zijn uitgebreide notities gemaakt, die vervolgens
thematisch geanalyseerd zijn (Braun and Clarke, 2006; Boeije, 2014).

2.3.2

Methode terugkoppelsessie

De problemen en onderzoeks- en ontwikkelingsbehoeften uit de drie verkennende werksessies zijn
geanalyseerd en eind mei 2018 besproken in een terugkoppelsessie. Tijdens deze terugkoppelsessie
hebben de deelnemers in subgroepen per type reuma aangegeven of ze de genoemde ervaringen of
onderzoekswensen uit eerdere werksessies herkennen en of ze nog iets missen. Op deze manier zijn
de resultaten uit de drie werksessies getoetst en zo nodig aangevuld en aangescherpt.

2.3.2.1 Deelnemers
Voor de terugkoppelwerksessie zijn alle deelnemers van de eerste drie werksessies uitgenodigd, plus
enkele nieuwe deelnemers. Van deze mensen hebben 12 mensen met reuma deelgenomen aan de
terugkoppelsessie. Bij de werving van deze mensen is weer gestreefd naar een spreiding in geslacht,
leeftijd en regio van de deelnemers. Ook zij kregen een cadeaukaart als bedankje en
reiskostenvergoeding.
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Kenmerken deelnemers terugkoppelsessie
Aan de terugkoppelsessie hebben de volgende twaalf mensen deelgenomen: twee mensen met
Reumatoïde artritis (RA), twee mensen met een combinatie van Artrose & Reumatoïde artritis
(RA), twee mensen met SLE. De aandoeningen Artritis Psoriatica, Sclerodermie/Systemische Sclerose,
Axiale Spondyloartritis (AS), Axiale Spondyloartritis (AS) + Artrose, Poly-Artrose en een combinatie van
Fibromyalgie & Poly-Artrose werden ieder door één persoon vertegenwoordigd.

2.3.2.2 Opbouw terugkoppelsessie
De opbouw van de terugkoppelsessie zag er als volgt uit:
10:15-10:30
Inloop met koffie en thee
10:30-10:45
Welkom
10:45-11:00
Presentatie resultaten van de drie werksessies: Ervaringen
11:00-12:00
De ervaringen in het leven met reuma: Wat herken je? Wat mis je?
12:00-12:30
Lunch
12:30-12:45
Presentatie resultaten van de drie werksessies: Onderzoekswensen
12:45-13:45
Wensen voor onderzoek naar reuma: Wat herken je? Wat mis je?
13:45-14:00
Afsluiting van de bijeenkomst
Nadat de resultaten van de eerdere drie werksessies waren teruggekoppeld, hebben de deelnemers
in groepjes per type reuma besproken of ze de genoemde onderwerpen en onderzoeks- en
ontwikkelingswensen bij hun type reuma herkennen en welke onderwerpen ze nog missen. Tijdens
het bespreken van de ervaringen en wensen diende de patiëntreis uit figuur 1 weer als leidraad.
Net als de werksessies werd ook de terugkoppelsessie voorgezeten en begeleid door twee
onderzoekers van het Nivel en de coördinator patiëntparticipatie van RZN.

2.3.3

Resultaten

In totaal zijn er in de werksessies 89 onderwerpen geïnventariseerd waar mensen met reuma
tegenaan lopen. De meeste problemen horen bij de fasen: Omgaan met je ziekte (26 problemen) en
Behandeling met medicatie (17 problemen). Het kleinste aantal problemen is genoemd bij de fasen:
Behandeling door chirurgie (4 problemen) en Zwangerschap / borstvoeding (3 problemen). Wat
betreft de onderzoeks- en ontwikkelingswensen konden 85 onderwerpen worden onderscheiden. De
meeste wensen lagen ook hier binnen de fasen Omgaan met je ziekte (20 wensen), Behandeling met
medicatie (16 wensen) en daarnaast in de fase Organisatie van zorg ( eveneens 16 wensen). De minste
wensen konden eveneens worden onderscheiden in de fasen: Zwangerschap / borstvoeding (4
wensen) en Behandeling door chirurgie (2 wensen).
De ervaringen en wensen voor onderzoek en ontwikkeling van mensen met reuma, die uit de
werksessies en terugkoppelsessie naar voren zijn gekomen, zijn in de volgende onderzoeksfase (fase
3) opgenomen in een online vragenlijst (zie volgende paragraaf: 2.4).

2.4

Fase 3. Online vragenlijstonderzoek

Om de onderzoeksthema’s van mensen met reuma te prioriteren is in de derde fase van het
onderzoek een online vragenlijst ontwikkeld.
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2.4.1

Methode online vragenlijst

2.4.1.1 Online vragenlijst
De online vragenlijst is gebaseerd op de ervaringen en onderzoeks- en ontwikkelingswensen, die uit
de werksessies naar voren zijn gekomen. Mensen konden in de vragenlijst aangeven welke problemen
ze ervaren, welke van deze problemen voor hen het belangrijkst waren en wat er in de toekomst
(verder) onderzocht of ontwikkeld zou moeten worden. De volledige vragenlijst is te vinden in Bijlage
F.
De vragenlijst is uitgezet via het netwerk van ReumaZorg Nederland via verschillende kanalen, zoals
Facebook, nieuwsbrieven en de website. Daarnaast heeft het Nivel de oproep gedeeld via sociale
media kanalen Facebook, LinkedIn en Twitter. De vragenlijst kon ingevuld worden in de periode van
21 juni t/m 5 augustus 2018.

2.4.2

Resultaten

2.4.2.1 Respons vragenlijst
In totaal is de vragenlijst 422 keer geopend. Aangezien 145 vragenlijsten onvolledig ingevuld waren,
zijn deze niet in de analyse meegenomen. In totaal bleken 277 vragenlijsten volledig ingevuld en
geschikt voor analyse.
2.4.2.2 Kenmerken respondenten
Van alle 277 respondenten waren er 53 man en 224 vrouw. De leeftijd van de respondenten varieerde
tussen de 21 en 81 jaar. In Tabel 2 is weergegeven hoe de leeftijd van de respondenten is verdeeld
over drie categorieën: 18 t/m 39 jaar, 40 t/m 69 jaar en 70 jaar en ouder. De meeste respondenten
waren tussen de 40 en 69 jaar oud. Tabel 3 geeft het opleidingsniveau van de respondenten weer.
Tabel 2 Leeftijd en geslacht van respondenten
Aantal respondenten % (N)
Leeftijd:

Man

Vrouw

Totaal

18 t/m 39 jaar

22 (11)

78 (40)

18 (51)

40 t/m 69 jaar

18 (37)

82 (170)

75 (207)

70 jaar en ouder

26 (5)

74 (14)

7 (19)

Totaal

19 (53)

81 (224)

100 (277)

Tabel 3 Opleidingsniveau respondenten
Hoogst voltooide opleiding

Aantal respondenten
% (N)

Lager onderwijs of lager beroepsonderwijs

4,69 (13)

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of middelbaar
beroepsonderwijs

47,29 (131)

Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs

10,47 (29)

Hoger beroepsonderwijs of universiteit

37,18 (103)

Anders, namelijk: n.v.t.

0,36 (1)

In Tabel 4 staat een overzicht van welk type reuma respondenten hebben. Het kan zijn dat iemand
meerdere typen reuma heeft. De meeste mensen geven aan één type reuma te hebben (68,2%). Ruim
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een vijfde van de respondenten (22%) geeft aan twee typen reuma te hebben. Eén op de 14
respondenten (7,2%) geeft aan drie typen reuma te hebben. De overige 2,5% geeft aan vier of zelfs
vijf typen reuma te hebben.
Tabel 4 Typen reuma van respondenten
Type reuma

Aantal respondenten
% (N)

Reumatoïde artritis

45,85 (127)

Artrose

29,96 (83)

Axiale Spondyloartritis (AS)

12,64 (35)

Fibromyalgie

15,52 (43)

Artritis psoriatica

9,75 (27)

Sjögren

6,14 (17)

Poli-artrose

5,78 (16)

Systemische Lupus Erythematodes

1,08 (3)

Sclerodermie (Systemische Sclerose)

5,05 (14)

Jeugdreuma

1,44 (4)

Jicht

3,61 (10)

Anders, namelijk

7,94 (22)

Voor de analyses zijn de vier hoofdtypen van reuma gebruikt, die ook voor de indeling in de
werksessies gevolgd is:
1. Ontstekingsreuma – o.a. Reumatoïde artritis (RA), Artritis Psoriatica, Axiale Spondyloartritis
(AS), Jeugdreuma en Jicht.
2. Systeemziekten/Bindweefselziekten – o.a. Systemische Lupus Erythematodes (SLE), de ziekte
van Sjögren en Sclerodermie (Systemische Sclerose).
3. Slijtagereuma – Artrose, Poly-artrose en Osteoporose
4. Weke delen reuma – Fibromyalgie
Tabel 5 Verdeling respondenten over hoofdtypen reuma
Hoofdtype reuma

Aantal respondenten
% (N)

Ontstekingsreuma

69,68 (193)

Systeemziekten/Bindweefselziekten

11,91 (33)

Slijtagereuma

32,85 (91)

Weke delen reuma

15,88 (44)

In Tabel 5 staat een overzicht van hoeveel respondenten bij welk hoofdtype reuma zijn ingedeeld.
Bijna 70% van de mensen valt onder de groep Ontstekingsreuma, ruim drie op de tien heeft
Slijtagereuma, bijna 16% van de mensen heeft Weke delen reuma en ruim een tiende van de
respondenten heeft een Systeemziekte of Bindweefselziekte. Het kan zijn dat iemand tot meerdere
categorieën reuma behoort. De antwoorden van deze mensen worden dan ook in alle betreffende
categorieën meegenomen. De meeste mensen vallen onder één categorie reuma (74,7%). Een vijfde
van de respondenten (20,6%) valt onder twee categorieën reuma. Nog geen 5% valt onder drie
categorieën (4,3%). Slechts 0,4% valt onder alle vier de categorieën reuma.
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2.4.2.3 Resultaten online-vragenlijstonderzoek
Deze paragraaf beschrijft in de eerste plaats de top 5 van de belangrijkste problemen en de top 5 van
onderzoeks- en ontwikkelingswensen van mensen met reuma. Daarnaast wordt voor elke fase van de
ziekte in een box weergegeven wat daarin het meest genoemde probleem of de meest genoemde
wens is:
Fase 1: Voor de diagnose
Fase 2: Diagnose
Fase 3: Behandeling d.m.v. medicatie
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie
Fase 5: Andere behandelvormen
Fase 6: Organisatie van de zorg
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding
Fase 8: Omgaan met je ziekte
We beschrijven telkens eerst de belangrijkste problemen en wensen voor de totale groep van
mensen met reuma en doen dit vervolgens voor de vier hoofdtypen van mensen met reuma. In bijlage
G staan de uitgebreide resultaten voor alle problemen en wensen uit de vragenlijst voor de totale
groep en per hoofdgroep.

Problemen die mensen met reuma het belangrijkst vinden
Totale groep
De totale groep van mensen met reuma die de online vragenlijst volledig invulde bestond uit 277
mensen. Hieronder staat de top 5 van problemen die door de totale groep het meest genoemd werd
als belangrijk. Achter het probleem staat aangegeven hoeveel mensen van de totale groep mensen
met reuma dit probleem aangaven als meest belangrijk (n=) en welk percentage dit van de totale
groep mensen met reuma is (%).
1. Onzekerheid over de toekomst (fase 2: rondom de diagnose) (n=155; 56%)
2. Omgaan met vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=154; 56%)
3. Omgaan met de onvoorspelbaarheid van de ziekte (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=138;
50%)
4. Het kennen van grenzen / balans houden (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=129; 47%)
5. Invloed ziekte op sociale leven (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=125; 47%)
De meeste mensen met reuma vinden “de onzekerheid over de toekomst” op het moment dat de
diagnose net gesteld is (fase 2) een belangrijk probleem. Het volgende voorbeeld uit de werksessies
illustreert dit:
Onzekerheid over de toekomst, vooral m.b.t. consequenties voor werk, huishouden en sociale
contacten. Onzekerheid over de vraag: zit ik straks in een rolstoel? (werksessie 1, persoon met Axiale
Spondyloartritis (AS).
In de fase waarin mensen met reuma moeten omgaan met hun ziekte in het dagelijks leven (fase 8)
ervaren zij de meeste belangrijke problemen. Veel mensen met reuma hebben grote problemen bij
het omgaan met de onvoorspelbaarheid van de ziekte. Iemand weet bijvoorbeeld niet of hij/zij bij een
bruiloft aanwezig zal kunnen zijn, vanwege vermoeidheid. Ook is het vaak lastig om je eigen grenzen
te kennen en balans te houden. Daarmee heeft de ziekte een grote invloed op het sociale leven.
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Zie ook bijlage G voor een compleet overzicht van de problemen waar mensen met reuma tegenaan
lopen en het aantal respondenten dat aangeeft deze problemen het meest belangrijk te vinden.
Box 1 De problemen die de totale groep mensen met reuma per fase van reuma het belangrijkst vinden










Fase 1: Voor de diagnose: onwetendheid over de ziekte
Fase 2: Rondom de diagnose: onzekerheid over de toekomst
Fase 3: Behandeling met medicatie: er is onvoldoende kennis over de behandeling van
vermoeidheid
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie/operaties: er is te weinig aandacht voor chirurgische
behandeling van o.a. voeten
Fase 5: Andere behandelvormen: alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
de zorgverzekeraar
Fase 6: Organisatie van zorg: patiënten worden vaak onvoldoende ondersteund bij hun
eigen rol in de zorg
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: gebrek aan voorlichting over reuma en
zwangerschap
Fase 8: Omgaan met je ziekte: omgaan met vermoeidheid

Ontstekingsreuma
De groep mensen met een vorm van ontstekingsreuma die de vragenlijst invulde bestond uit 193
mensen. De vijf belangrijkste problemen voor mensen met een vorm van ontstekingsreuma komen
overeen met de vijf belangrijkste onderwerpen van de totale groep mensen met reuma. Daarnaast
wordt een zesde thema even vaak genoemd. De problemen zijn:
1. Onzekerheid over de toekomst (fase 2: rondom de diagnose) (n=114; 59%)
2. Omgaan met vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=110; 57%)
3. Omgaan met de onvoorspelbaarheid van de ziekte (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=109;
56%)
4. Het kennen van grenzen / balans houden (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=91; 47%)
5. Invloed ziekte op sociale leven (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=86; 45%)
6. Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid (fase 3: behandeling met
medicatie) (n=86; 45%)
Box 2 De problemen die mensen met ontstekingsreuma per fase van reuma het belangrijkst vinden
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Fase 1: Voor de diagnose: onwetendheid over de ziekte
Fase 2: Rondom de diagnose: onzekerheid over de toekomst
Fase 3: Behandeling met medicatie: er is onvoldoende kennis over de behandeling van
vermoeidheid
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie/operaties: er is te weinig aandacht voor de
behandeling van chirurgische behandeling van o.a. voeten
Fase 5: Andere behandelvormen: alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
de zorgverzekeraar
Fase 6: Organisatie van zorg: rol van de huisarts is onduidelijk
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: gebrek aan voorlichting over reuma en
zwangerschap
Fase 8: Omgaan met je ziekte: omgaan met vermoeidheid
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Systeemreuma
De groep mensen met een vorm van systeemreuma die de vragenlijst invulde bestond uit 33 mensen.
Bij mensen met een vorm van systeemreuma zijn er zes problemen het belangrijkst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Invloed ziekte op sociale leven (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=25; 76%)
Onzekerheid over de toekomst (fase 2: rondom de diagnose) (n=22; 67%)
Accepteren van de beperkingen van de ziekte (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=21; 64%)
Omgaan met vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=20; 61%)
Onwetendheid over de ziekte (fase 1: voor de diagnose) (n=17; 52%)
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen (fase 3: behandeling met medicatie)
(n=17; 52%)

Box 3 De problemen die mensen met systeemreuma per fase van reuma het belangrijkst vinden










Fase 1: Voor de diagnose: onwetendheid over de ziekte
Fase 2: Rondom de diagnose: onzekerheid over de toekomst
Fase 3: Behandeling met medicatie: er is onvoldoende kennis over de behandeling van
vermoeidheid
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie/operaties: er is te weinig aandacht voor de
behandeling van chirurgische behandeling van o.a. voeten
Fase 5: Andere behandelvormen: alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed
door de zorgverzekeraar
Fase 6: Organisatie van zorg: rol van de huisarts is onduidelijk
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: gebrek aan voorlichting over reuma en
zwangerschap
Fase 8: Omgaan met je ziekte: omgaan met vermoeidheid

Slijtagereuma
De groep mensen met een vorm van slijtagereuma die de vragenlijst invulde bestond uit 91 mensen.
Bij mensen met een vorm van slijtagereuma zijn er zes problemen waar zij het vaakst tegenaan lopen:
1.
2.
3.
4.

Omgaan met vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=54; 60%)
Omgaan met pijn (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=52; 57%)
Het kennen van grenzen / balans houden (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=50; 55%)
Omgaan met de onvoorspelbaarheid van de ziekte (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=48;
53%)
5. Accepteren van de beperkingen van de ziekte (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=47; 52%)
6. Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid (fase 3: behandeling met
medicatie) (n=47; 52%)
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Box 4 De problemen die mensen met slijtagereuma per fase van reuma het belangrijkst vinden










Fase 1: Voor de diagnose: onbegrip van de omgeving
Fase 2: Rondom de diagnose: onzekerheid over de toekomst
Fase 3: Behandeling met medicatie: er is onvoldoende kennis over de behandeling van
vermoeidheid
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie/operaties: er is te weinig aandacht voor de
behandeling van chirurgische behandeling van o.a. voeten
Fase 5: Andere behandelvormen: alternatieve therapieën worden niet vergoed door de
zorgverzekering en Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt
Fase 6: Organisatie van zorg: patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: tegenstrijdige adviezen over reuma en
zwangerschap
Fase 8: omgaan met je ziekte: omgaan met vermoeidheid

Weke delen reuma
De groep mensen met weke delen reuma die de vragenlijst invulde bestond uit 44 mensen. Bij
mensen met weke delen reuma zijn er ook zes problemen waar zij het vaakst tegenaan lopen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omgaan met vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=35; 80%)
Het kennen van grenzen / balans houden (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=29; 66%)
Accepteren van de beperkingen van de ziekte (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=28; 64%)
Invloed ziekte op sociale leven (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=28; 64%)
Omgaan met pijn (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=27; 62%)
Omgaan met het onbegrip vanuit de omgeving (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=27; 62%)

Box 5 De problemen die mensen met weke delen reuma per fase van reuma het belangrijkst vinden
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Fase 1: Voor de diagnose: het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Fase 2: Rondom de diagnose: onzekerheid over de toekomst
Fase 3: Behandeling met medicatie: er is onvoldoende kennis over de behandeling van
vermoeidheid
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie/operaties: er is te weinig aandacht voor de
behandeling van chirurgische behandeling van o.a. voeten en Specialisten bieden
chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Fase 5: Andere behandelvormen: alternatieve therapieën worden niet vergoed door de
zorgverzekering
Fase 6: Organisatie van zorg: patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: gebrek aan voorlichting over reuma en
zwangerschap
Fase 8: Omgaan met je ziekte: omgaan met vermoeidheid
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Tabel 6 geeft een overzicht van de belangrijkste problemen voor de totale groep en de vier
hoofdgroepen.
Tabel 6 De belangrijkste problemen voor mensen met reuma

1.Onzekerheid over de
toekomst (fase 2:
rondom de diagnose)
2.Omgaan met
vermoeidheid (fase 8:
omgaan met je ziekte)
3.Omgaan met de
onvoorspelbaarheid van
de ziekte (fase 8:
omgaan met je ziekte)
4.Het kennen van
grenzen / balans houden
(fase 8: omgaan met je
ziekte)
5.Invloed ziekte op het
sociale leven (fase 8:
omgaan met je ziekte)
6.Er is onvoldoende
kennis over de
behandeling van
vermoeidheid (fase 3:
behandeling met
medicatie)
7.Accepteren van de
beperkingen van de
ziekte (fase 8: omgaan
met je ziekte)
8.Onwetendheid over de
ziekte (fase 1: voor de
diagnose)
9.Medicijnen hebben
veel bijwerkingen (fase
3: behandeling met
medicatie)
10.Omgaan met pijn
(fase 8: omgaan met je
ziekte)
11.Omgaan met het
onbegrip vanuit de
omgeving (fase 8:
omgaan met je ziekte)

Nivel

Totale
groep


Ontstekingsreuma


Systeemreuma



Slijtagereuma
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Onderzoeks- en ontwikkelingswensen van mensen met reuma
Totale groep
De totale groep van mensen met reuma die de vragenlijst invulde bestond uit 277 mensen. De vijf
onderwerpen voor verder onderzoek of ontwikkeling die door hen het meest genoemd worden zijn:
1. Ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie (fase 4: behandeling d.m.v.
chirurgie / operatie) (n=191; 69%)
2. Ontwikkeling van een bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sport en bewegen (fase 8:
omgaan met je ziekte) (n=189; 68%)
3. Oorzaak van reuma ontdekken (fase 1: voor de diagnose/preventie) (n=184; 66%)
4. Meer onderzoek naar vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n-180; 65%)
5. Meer onderzoek naar alternatieve behandeling van specifieke vormen van reuma (fase 5:
andere behandelvormen) (n=158; 57%)
In de totale groep van mensen met reuma willen zij het allerliefst dat er andere behandelvormen dan
chirurgie ontwikkeld worden. Een andere wens uit de top 5 die ook gaat over de ontwikkeling van
andere behandelvormen is dat er meer onderzoek komt naar alternatieve behandeling van specifieke
vormen van reuma.
Op drie in de top 5 staat de wens dat de oorzaak van reuma ontdekt wordt, zodat reuma zo mogelijk
kan worden voorkomen, gediagnosticeerd of genezen. De andere onderzoeks- en
ontwikkelingswensen in de top 5 liggen in de fase van het omgaan met je ziekte: mensen met reuma
willen graag meer onderzoek naar vermoeidheid en een voor iedereen in Nederland bereikbaar en
betaalbaar aanbod voor sporten en bewegen. De volgende uitspraken uit de werksessies illustreren
dit:
Je wilt in beweging blijven, maar (aangepast) sporten is zo duur (werksessie 3, persoon met
Polyartrose)
In sommige regio´s wordt veel geregeld, maar op veel locaties niet. Locaties moeten ook beschikbaar
zijn. Gemeente zou de faciliteiten beschikbaar moeten stellen. Misschien ook een geïnteresseerde
zorgverzekeraar (werksessie 3, persoon met RA).
Zie ook bijlage G voor een compleet overzicht van de problemen waar mensen met reuma tegenaan
lopen en het aantal respondenten dat aangeeft deze problemen het meest belangrijk te vinden.
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Box 6 De onderzoeks- en ontwikkelingswensen die de totale groep mensen met reuma per fase van reuma het meest
noemen










Fase 1: Voor de diagnose/preventie: oorzaak van reuma ontdekken
Fase 2: Rondom de diagnose: meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om
betere diagnoses te stellen
Fase 3: Behandeling met medicatie: meer onderzoek naar alternatieve medicatie (o.a.
invloed van vitamines en foliumzuur)
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie / operatie: ontwikkeling van andere
behandelvormen dan chirurgie
Fase 5: Andere behandelvormen: meer onderzoek naar alternatieve behandeling van
specifieke vormen van reuma
Fase 6: Organisatie van zorg: samenwerking rondom ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: betere voorlichting / advies over kinderen krijgen
voor zowel man als vrouw
Fase 8: Omgaan met je ziekte: Ontwikkeling van een bereikbaar en betaalbaar aanbod
voor sport en bewegen

Ontstekingsreuma
De groep mensen met een vorm van ontstekingsreuma die de vragenlijst invulde bestond uit 193
mensen. De vijf onderwerpen voor onderzoek en ontwikkeling die door mensen met een vorm van
ontstekingsreuma het vaakst genoemd worden, komen grotendeels overeen met die in de totale
groep van mensen met reuma, namelijk:
1. Ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie (fase 4: behandeling d.m.v.
chirurgie / operatie) (n=136; 70%)
2. Oorzaak van reuma ontdekken (fase 1: voor de diagnose/preventie) (n=133; 69%)
3. Ontwikkeling van een bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sport en bewegen (fase 8:
omgaan met je ziekte) (n=130; 67%)
4. Meer onderzoek naar vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=130; 67%)
5. Meer onderzoek naar de genezing van reuma (fase 1: voor de diagnose/preventie) (n=115;
60%)
Box 7 De onderzoeks- en ontwikkelingswensen die mensen met ontstekingsreuma per fase van reuma het meest
noemen










Nivel

Fase 1: Voor de diagnose/preventie: oorzaak van reuma ontdekken
Fase 2: Rondom de diagnose: onderzoek naar relatie tussen darmklachten, eczeem en
reuma
Fase 3: Behandeling met medicatie: meer biomedisch onderzoek naar vermoeidheid en
de behandeling ervan
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie / operatie: ontwikkeling van andere
behandelvormen dan chirurgie
Fase 5: Andere behandelvormen: meer onderzoek naar alternatieve behandeling van
specifieke vormen van reuma
Fase 6: Organisatie van zorg: samenwerking rondom ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: betere voorlichting / advies over kinderen krijgen
voor zowel man als vrouw
Fase 8: Omgaan met je ziekte: Ontwikkeling van een bereikbaar en betaalbaar aanbod
voor sport en bewegen en Meer onderzoek naar vermoeidheid
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Systeemreuma
De groep mensen met een vorm van systeemreuma die de vragenlijst invulde bestond uit 33 mensen.
De vijf onderwerpen die zijn het vaakst noemen voor verder onderzoek en ontwikkeling zijn:
1. Oorzaak van reuma ontdekken (fase 1: voor de diagnose/preventie) (n=24; 73%)
2. Meer onderzoek naar vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=22; 67%)
3. Ontwikkeling van voorlichting voor werkgevers, leerkrachten en maatschappij (fase 8:
omgaan met je ziekte) (n=21; 64%)
4. Meer onderzoek naar de genezing van reuma (fase 1: voor de diagnose/preventie) (n=19;
58%)
5. Ontwikkeling van medicatie die de kwaliteit van leven verbetert (fase 3: behandeling met
medicatie) (n=19; 58%)
Box 8 De onderzoeks- en ontwikkelingswensen die mensen met systeemreuma per fase van reuma het meest noemen











Fase 1: Voor de diagnose/preventie: oorzaak van reuma ontdekken
Fase 2: Rondom de diagnose: meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om
betere diagnoses te stellen
Fase 3: Behandeling met medicatie: ontwikkeling van medicatie die de kwaliteit van leven
verbetert
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie / operatie: ontwikkeling van andere
behandelvormen dan chirurgie
Fase 5: Andere behandelvormen: meer onderzoek naar alternatieve behandeling van
specifieke vormen van reuma
Fase 6: Organisatie van zorg: instellen functie van reumaverpleegkundige bij de huisarts
en Verdere ontwikkeling toegankelijk elektronisch patiëntendossier, dat toegankelijk is
voor patiënten en betrokken zorgverleners en Patiënt meer betrekken bij het samen
beslissen over de zorg
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: onderzoek naar zwangerschap als versterker of
verzwakker van klachten
Fase 8: Omgaan met je ziekte: meer onderzoek naar vermoeidheid

Slijtagereuma
De groep mensen met een vorm van slijtagereuma die de vragenlijst invulde bestond uit 91 mensen.
De vijf onderwerpen die zij het vaakst noemen voor verder onderzoek en ontwikkeling zijn:
1. Ontwikkeling van een bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sport en bewegen (fase 8:
omgaan met je ziekte) (n=74; 81%)
2. Ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie (fase 4: behandeling d.m.v.
chirurgie / operatie) (n=73; 80%)
3. Meer onderzoek naar vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=62; 68%)
4. Oorzaak van reuma ontdekken (fase 1: voor de diagnose/preventie) (n=62; 68%)
5. Meer onderzoek naar pijn (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=58; 64%)
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Box 9 De onderzoeks- en ontwikkelingswensen die mensen met slijtagereuma per fase van reuma het meest noemen










Fase 1: Voor de diagnose/preventie: oorzaak van reuma ontdekken
Fase 2: Rondom de diagnose: meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om
betere diagnoses te stellen
Fase 3: Behandeling met medicatie: meer onderzoek naar alternatieve medicatie (o.a.
invloed van vitamines en foliumzuur)
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie / operatie: ontwikkeling van andere
behandelvormen dan chirurgie
Fase 5: Andere behandelvormen: meer onderzoek naar alternatieve behandeling van
specifieke vormen van reuma
Fase 6: Organisatie van zorg: zorg meer afstemmen op de persoon; persoonsgerichte zorg
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: betere voorlichting / advies over kinderen krijgen
voor zowel man als vrouw
Fase 8: Omgaan met je ziekte: ontwikkeling van een bereikbaar en betaalbaar aanbod
voor sport en bewegen

Weke delen reuma
De groep mensen met weke delen reuma die de vragenlijst invulde bestond uit 44 mensen. De vijf
onderwerpen die mensen met weke delen reuma het vaakst noemen voor verder onderzoek en
ontwikkeling zijn:
1. Meer onderzoek naar vermoeidheid (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=36; 82%)
2. Meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om betere diagnoses te stellen (fase 2:
rondom de diagnose) (n=35; 80%)
3. Ontwikkeling van een bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sport en bewegen (fase 8:
omgaan met je ziekte) (n=32; 73%)
4. Meer onderzoek naar pijn (fase 8: omgaan met je ziekte) (n=29; 66%)
5. Meer onderzoek naar de effecten van alternatieve geneeswijzen (fase 5: andere
behandelvormen) (n=29; 66%)
Box 10 De onderzoeks- en ontwikkelingswensen die mensen met weke delen reuma per fase van reuma het meest
noemen
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Fase 1: Voor de diagnose: meer onderzoek naar de genezing van reuma
Fase 2: Rondom de diagnose: meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om
betere diagnoses te stellen
Fase 3: Behandeling met medicatie: meer onderzoek naar alternatieve medicatie (o.a.
invloed van vitamines en foliumzuur)
Fase 4: Behandeling d.m.v. chirurgie / operatie: meer onderzoek naar andere
behandelvormen dan chirurgie
Fase 5: Andere behandelvormen: meer onderzoek naar de effecten van alternatieve
geneeswijzen
Fase 6: Organisatie van zorg: zorg meer afstemmen op de persoon; persoonsgerichte zorg
Fase 7: Zwangerschap/borstvoeding: betere voorlichting / advies over kinderen krijgen
voor zowel man als vrouw en Onderzoek naar zwangerschap als versterker of verzwakker
van klachten
Fase 8: Omgaan met je ziekte: meer onderzoek naar vermoeidheid
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Tabel 7 geeft een overzicht van de meest genoemde onderzoeks- en ontwikkelingswensen voor de
totale groep en de vier hoofdgroepen.
Tabel 7 De meest genoemde onderzoeks- en ontwikkelingswensen van mensen met reuma

1.Ontwikkeling van andere
behandelvormen dan chirurgie
(fase 4: behandeling d.m.v.
chirurgie)
2.Ontwikkeling van een
bereikbaar en betaalbaar
aanbod voor sport en bewegen
(fase 8: omgaan met je ziekte)
3.Oorzaak van reuma
ontdekken (fase 1: voor de
diagnose / preventie)
4.Meer onderzoek naar
vermoeidheid (fase 8: omgaan
met je ziekte)
5.Meer onderzoek naar
alternatieve behandeling van
specifieke vormen van reuma
(fase 5: andere
behandelvormen)
6.Meer onderzoek naar de
genezing van reuma (fase 1:
voor de diagnose / preventie)
7.Ontwikkeling van voorlichting
voor werkgevers, leerkrachten
en maatschappij (fase 8:
omgaan met je ziekte)
8.Ontwikkeling van medicatie
die de kwaliteit van leven
verbetert (fase 3: behandeling
met medicatie)
9.Meer onderzoek naar pijn
(fase 8: omgaan met je ziekte)
10.Meer onderzoek naar
reumatische aandoeningen om
betere diagnoses te stellen
(fase 2: rondom de diagnose)
11.Meer onderzoek naar de
effecten van alternatieve
geneeswijzen (fase 5: andere
behandelvormen)
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2.5

Fase 4 en 5. Toetsing kennisagenda en rapportage

2.5.1

Methode stakeholdersbijeenkomst

De top 5 van de belangrijkste problemen en de top 5 met onderzoeks- en ontwikkelingswensen zijn in
een stakeholdersbijeenkomst op 11 september 2018 besproken. Het doel van de bijeenkomst was om
de reacties en aanvullingen van stakeholders te inventariseren en bij de kennisagenda op te nemen.
Genodigden waren patiëntvertegenwoordigers, (zorg)professionals, farmaceuten en professionals
binnen het domein van wet- en regelgeving of beleid. In totaal deden er 23 mensen aan de
bijeenkomst mee. De volledige lijst met deelnemers is met toestemming van de deelnemers
opgenomen in bijlage B.
De stakeholdersbijeenkomst vond plaats bij het Nivel in Utrecht. De bijeenkomst duurde drie uur en
werd voorgezeten door dr. Hennie Boeije, programmaleider Zorg en perspectief bij chronische
aandoeningen. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland was aanwezig in de persoon van
voorzitter Gerardine Willemsen en coördinator patiëntparticipatie Patricia Pennings. Zij gaven een
toelichting op de aanleiding en het doel van de kennisagenda. Daarna presenteerde dr. Renate
Verkaik, senior-onderzoeker bij het Nivel, het onderzoek naar de ontwikkeling van de kennisagenda
en de resultaten daarvan. Hierna werden de deelnemers verdeeld over drie groepen en kregen de
opdracht om onderling te discussiëren over: (a) of ze de problemen herkennen, (b) of ze kunnen
toelichten waarom deze problemen voor mensen met reuma belangrijk zijn, en (c) wat hen opvalt. De
groepen schreven hun bevindingen op een flap-over en presenteerden deze voor de totale groep.
Vervolgens vond er discussie plaats. In de laatste fase van de bijeenkomst werd er met de hele groep
gediscussieerd over de onderzoeks- en ontwikkelingswensen. Van de bijeenkomst werd een
uitgebreid verslag gemaakt, dat vervolgens thematisch werd geanalyseerd.

2.5.2

Resultaten stakeholdersbijeenkomst

De volgende alinea’s geven de visie van de stakeholders weer op de kennisagenda.

Problemen liggen met name op het gebied van zelfmanagement
De stakeholders herkennen de belangrijkste problemen waar mensen met (verschillende vormen van)
reuma tegenaan lopen. De meeste problemen hangen samen en spelen in de fase van het omgaan
met je ziekte. Het gaat dan om vermoeidheid, het kennen van grenzen / balans houden, invloed van de
ziekte op het sociale leven en omgaan met de onvoorspelbaarheid van de ziekte. Deze problemen
vragen vooral zelfmanagement van de patiënt. Veel problemen kunnen volgens de stakeholders
aangepakt worden met het (her-)inrichten van zorgpaden. Het gaat dan om vragen als: is er wel
overal een zorgpad? Hoe ziet dit zorgpad er dan uit? Mist het zorgpad inhoudelijk iets? Ook de eerste
lijn moet volgens stakeholders in het zorgpad opgenomen worden.
Vermoeidheid is een zeer belangrijk onderwerp
Vermoeidheid is voor alle groepen van mensen met reuma een van de belangrijkste problemen en
staat bij alle groepen in de top 5 van onderzoeks- en ontwikkelingswensen. De stakeholders zijn het
erover eens dat aandacht voor vermoeidheid een speerpunt moet zijn. Er moet volgens stakeholders
meer onderzoek komen naar wat vermoeidheid is en hoe vermoeidheid het beste kan worden
aangepakt. Het zou een belangrijke plaats moet innemen bij het (her)inrichten van zorgpaden. Tevens
zou er ook bij de opleiding van reumatologen en huisartsen al aandacht moeten zijn voor het omgaan
met vermoeidheid.
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Onderzoeks- en ontwikkelingswensen zijn vaak medisch
Het valt stakeholders op dat er veel medische onderwerpen in de agenda terugkomen (o.a. het
ontdekken van de oorzaak van reuma, ontwikkeling van andere behandelvormen, meer onderzoek
naar de genezing van reuma). Het valt op dat bij de problemen waar mensen tegenaan lopen vooral
thema’s rondom het omgaan met de ziekte centraal staan, terwijl de onderzoekswensen vooral ook
medisch van aard zijn. Blijkbaar ervaren mensen problemen die zij belangrijk vinden, maar stellen
voor onderzoek en ontwikkelingswensen andere prioriteiten. Stakeholders vinden dat wel te
verklaren: de laatste tientallen jaren is er veel aandacht geweest voor de nieuwe medische aanpak
van reuma. Maar er valt nog veel te winnen, terwijl de problemen waar mensen tegenaan lopen in
veel gevallen waarschijnlijk wel overbrugbaar zijn.
Regionale verschillen
Het is voor stakeholders opvallend dat er grote (regionale) verschillen zijn in aanbod en afname van
zorg, ondersteuning en bijvoorbeeld een sport- en beweegaanbod. Dit zou volgens stakeholders gelijk
getrokken moeten worden. Vragen die gesteld moeten worden zijn bijvoorbeeld ook: waarom ziet de
een altijd een reumaconsultent en de ander nooit, idem voor fysiotherapie en beweeggroepen.
E-health
Aan de stakeholders is ook gevraagd of zij er een verklaring voor hebben dat e-health niet direct naar
voren komt als een belangrijk ontwikkelingsgebied. De stakeholders geven aan dit niet zo vreemd te
vinden. E-Health wordt volgens hen door mensen met reuma gezien als hulpmiddel en niet zo zeer als
een noodzakelijke ontwikkeling om gezondheidsproblemen mee op te lossen. E-health kwam dan ook
alleen indirect terug als behoefte van mensen met reuma in de werksessies en daarmee in de online
vragenlijst.
Hoe verder met de agenda
Stakeholders geven aan er vertrouwen in te hebben dat de kennisagenda van ReumaZorg Nederland
kan helpen om inbreng te krijgen in bepaalde onderzoeksprojecten en meer aandacht te krijgen voor
thema’s waar zij onderzoek naar willen uitvoeren. Het is volgens de stakeholders daarbij goed om bij
het kiezen van projecten te kijken naar wat echt impact gaat hebben en wat haalbaar is om als
patiëntenorganisatie samen met patiëntpartners uit te voeren. Stakeholders vinden het belangrijk dat
patiëntpartners een primaire rol hebben bij het opzetten van projecten die er echt toe doen.

2.5.3

Vergelijking kennisagenda met resultaten deskstudie en andere kennisagenda’s

In de laatste fase van het onderzoek voor de kennisagenda is onderzocht hoe de kennisagenda zich
verhoudt tot de resultaten van de deskstudie en de kennisagenda van de European League Against
Rheumatism (EULAR). Ook blikken we vooruit op de in ontwikkeling zijnde kennisagenda van de
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

2.5.3.1 Vergelijking met de resultaten van de deskstudie
Het overgrote deel van de onderwerpen waar mensen met reuma tegenaan lopen en die zij belangrijk
vinden komt overeen met de onderwerpen uit de deskstudie (zie bijlage B). Ook bij de deskstudie
liggen de meeste onderwerpen in fase 8: Omgaan met de ziekte en fase 3: Behandeling d.m.v.
medicatie. Onderwerpen die wel in de kennisagenda staan en niet direct uit de deskstudie komen
zitten met name in fase 1: Voor de diagnose. Het gaat dan bijvoorbeeld om onwetendheid over de
ziekte bij patiënten zelf en hun omgeving en onbegrip van de omgeving in die fase. Een onderwerp dat
wel uit de deskstudie komt en niet in de kennisagenda staat is dat medicatieschema’s complex zijn of
andere aan therapietrouw gerelateerde onderwerpen.
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2.5.3.2 Rheumamap
De European League Against Rheumatism (EULAR) heeft in 2017 een zogenaamde Research Roadmap
uitgebracht voor mensen met reumatische aandoeningen en klachten aan het bewegingsapparaat
(https://www.eular.org/public_affairs_rheumamap.cfm). Ook de onderwerpen op deze roadmap
komen grotendeels overeen met de kennisagenda. Voorbeelden van overeenkomstige onderwerpen
zijn in fase 1: voor de diagnose / preventie: de oorzaak van reuma ontdekken en in fase 8: omgaan
met je ziekte: het ondersteunen van zelfmanagement van mensen met reuma in het dagelijks leven.
De huidige kennisagenda laat daarbij een breed scala aan onderwerpen zien, die mensen met reuma
daar zelf belangrijk voor achten, zoals vermoeidheid, en de ontwikkeling van een bereikbaar en
betaalbaar aanbod voor sport en bewegen.
Een belangrijk onderwerp van de RheumaMap is het optimaliseren van de zorg voor mensen met
reumatische aandoeningen. Een van de punten daarbij is de ontwikkeling van excellente en
kosteneffectieve modellen voor het aanbieden van zorg, die toegepast kunnen worden in de EU en
andere Europese landen. Het verder ontwikkelen van zorgpaden, zoals voorgesteld door patiënten en
andere stakeholders in de huidige kennisagenda, sluit daar bij aan.

2.5.3.3 Kennisagenda NVR
Op het moment dat de huidige kennisagenda van mensen met reuma werd opgesteld vindt ook de
ontwikkeling van een Kennisagenda van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie plaats. Deze
wordt naar verwachting begin 2019 gepubliceerd. De ervaringsdeskundigen uit het netwerk van
ReumaZorg Nederland hebben hierin via de Patiëntenfederatie Nederland inbreng gehad.
Tussentijdse niet-gepubliceerde resultaten laten zien, dat ‘Waarde gedreven zorg in de samenwerking
tussen de 1e en 2e lijn’ een belangrijk onderwerp voor de kennisagenda is. Deze behoefte aan
samenwerking tussen de 1e en 2e lijn zien we ook terug in de kennisagenda van mensen met reuma.
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3

Conclusies en toekomstige kennisagenda’s

3.1

Conclusies

3.1.1

Belangrijkste problemen

De belangrijkste problemen van mensen met reuma liggen vooral in de fase van het omgaan met de
ziekte. Met name het omgaan met vermoeidheid en het kennen van je grenzen / balans houden
worden door vrijwel alle groepen van mensen met reuma belangrijk gevonden. Daarnaast staan in de
top 5 van de totale groep van mensen met reuma het omgaan met de onvoorspelbaarheid van de
ziekte, de invloed van de ziekte op het sociale leven en de onzekerheid over de toekomst in de fase
rondom de diagnose.
De problemen die mensen met reuma het belangrijkst vinden komen grotendeels overeen met de
problemen waar zij ook het meest tegenaan lopen.

3.1.2

Onderzoeks- en ontwikkelingswensen

In tegenstelling tot de problemen die mensen met reuma het belangrijkst vinden, zijn hun
onderzoeks- en ontwikkelingswensen vaak ook medisch. Blijkbaar ervaren mensen problemen die zij
belangrijk vinden, maar stellen voor onderzoek en ontwikkelingswensen andere prioriteiten.
Stakeholders vinden dat wel te verklaren: er valt volgens hen nog veel te winnen op het gebied van
medische ontwikkeling, terwijl de problemen waar mensen tegenaan lopen in veel gevallen
waarschijnlijk wel overbrugbaar zijn. Er staan twee onderzoeks- en ontwikkelingswensen in de top 5,
die te maken hebben met de behandeling van reuma: ontwikkeling van andere behandelvormen dan
chirurgie en meer onderzoek naar alternatieve behandeling van specifieke vormen van reuma. Op drie
staat de oorzaak van reuma ontdekken.
De andere twee wensen uit de top 5 hebben wel betrekking op het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven: mensen met reuma willen graag een bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sporten
en bewegen en ze willen meer onderzoek naar vermoeidheid. Deze laatste wens wordt door alle
hoofdgroepen van mensen met reuma gedeeld. Het thema vermoeidheid is daarbij het belangrijkste
onderwerp op de kennisagenda van mensen met reuma, omdat alle groepen van mensen met reuma
het belangrijk vinden en het als onderwerp voor meer onderzoek aangeven.

3.1.3

Visie van stakeholders

Stakeholders herkennen de belangrijkste problemen en onderzoeks- en ontwikkelingswensen van
mensen met reuma. Ze signaleren dat de belangrijkste problemen samenhangen met
zelfmanagement en dat vermoeidheid daarbij een groot probleem is. Zelfmanagementondersteuning
zou volgens stakeholders vorm moeten krijgen in (her in te richten) zorgpaden voor mensen met
reuma.
Een belangrijke bevinding is volgens stakeholders ook dat er blijkbaar grote regionale verschillen zijn
in het aanbod van zorg en ondersteuning. Dit zou gelijk getrokken moeten worden. Een vraag die
volgens hen daarbij ook gesteld zou moeten worden is waarom sommige mensen wel bepaalde zorg
en ondersteuning krijgen en anderen niet.
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Stakeholders geven aan er vertrouwen in te hebben dat de kennisagenda ReumaZorg Nederland kan
helpen om inbreng te krijgen in bepaalde onderzoeksprojecten en meer aandacht te krijgen voor
thema’s waar zij onderzoek naar willen uitvoeren. Het is volgens de stakeholders daarbij goed om bij
het kiezen van projecten te kijken naar wat echt impact gaat hebben en wat haalbaar is om als
patiëntenorganisatie samen met patiëntpartners uit te voeren. Stakeholders vinden het belangrijk dat
patiëntpartners een primaire rol hebben bij het opzetten van projecten die er echt toe doen.

3.1.4

Aansluiting bij eerder onderzoek en andere kennisagenda’s

De kennisagenda sluit aan bij wat er bekend is vanuit eerder onderzoek naar de problemen waar
mensen met reuma tegenaan lopen. Ook daarbij liggen de meeste problemen op het gebied van
omgaan met de ziekte en behandeling met medicatie. Ook toont de agenda veel overeenkomsten met
de Rheumamap van de European League Against Rheumatism (EULAR, 2017), bijvoorbeeld de oorzaak
van reuma ontdekken en het ondersteunen van zelfmanagement van mensen met reuma in het
dagelijks leven. De huidige kennisagenda laat daarbij een breed scala aan onderwerpen zien, die
mensen met reuma daar zelf belangrijk voor achten, zoals vermoeidheid, en de ontwikkeling van een
bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sport en bewegen.
Een belangrijk onderwerp van de RheumaMap is het optimaliseren van de zorg voor mensen met
reumatische aandoeningen. Het verder ontwikkelen van zorgpaden, zoals voorgesteld door patiënten
en andere stakeholders in de huidige kennisagenda sluit daar bij aan.
Ook met de in ontwikkeling zijnde kennisagenda van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie,
die begin 2019 uitkomt, lijken er vooralsnog veel overeenkomstige thema’s.

3.2

De kennisagenda in de toekomst

Het huidige onderzoek rondom de kennisagenda van mensen met reuma had als doel om zo veel
mogelijk problemen, onderzoeks- en ontwikkelingswensen van mensen met reuma in kaart te
brengen en tevens een verkenning uit te voeren naar de prioriteiten van mensen met reuma daarbij.
Dit is goed gelukt: er zijn in totaal 85 problemen en 89 onderzoeks-en ontwikkelingswensen in kaart
gebracht en een behoorlijke groep van bijna 300 mensen met reuma heeft de vragenlijst ingevuld. Het
onderzoek is op dit moment echter nog niet voldoende representatief voor mensen met reuma in
Nederland. Dit komt bijvoorbeeld, doordat de vragenlijst digitaal was en daardoor minder
toegankelijk voor ouderen. Ook was er gezien het tijdsbestek van het onderzoek niet voldoende tijd
om de vragenlijst uitgebreid psychometrisch en cognitief te testen. Ook zijn sommige groepen van
mensen met reuma nog beperkt bereikt, bijvoorbeeld als het gaat om systeemreuma. Deze
kennisagenda in ontwikkeling zal verder geactualiseerd worden en nader uitgewerkt. De eerste
stappen zijn gezet om samen met alle partijen die actief zijn in de zorg voor reuma meer werk te
maken van wat er voor mensen met reuma écht toe doet.
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Dankwoord
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland ging op zoek naar de stem van de patiënt. Wat vinden
mensen met reuma belangrijk op het gebied van hun behandeling, medicatie en zorg? Wat vinden zij
belangrijk in hun leven met reuma? Waar zou onderzoek naar reuma volgens hen over moeten gaan?
Wat zou er voor reuma ontwikkeld moeten worden?
Het was een lange reis, die nog niet afgelopen is, maar we hebben de eerste stappen gezet!
Hiervoor willen we een groot aantal mensen van harte bedanken!
Een groot woord van dank gaat naar alle patiënten, die mee hebben gedaan in de werkgroepen, zij die
ons advies gaven en meedachten, maar ook zij, die aan de enquête deelnamen. Een speciaal woord
van dank gaat naar mw. Bakker, dhr. Van Eekelen, mw. Geven, mw. Wammes, mw. Bolech,
mw. Frediani, dhr. Smit, mw. Muller, mw. Guijt, mw. Nannekhan, mw. Borsje, mw. Ferwerda,
dhr. Hulshof, mw. Meijer, mw. Van der Linden, mw. Lewinski, mw. De Jong, mw. Otker, mw. Pennings,
mw. Leseman, mw. Sneller, mw. Van der Heijden, mw. Auwema, mw. Reijnders, mw. De Regt,
mw. Belle, mw. Bos, mw. Mathijssen, mw. Van Keulen, mw. Van Wa, mw. Rekers, mw. Rohrich,
mw. Dijkgraaf, mw. Van der Vlist, mw. Redder, mw. Fawzi, dhr. Zwier, mw. Smit, mw. Hofman,
mw. Kanters en mw. Roetman. Iedereen bedankt voor jullie inzet en medewerking!
Een groot woord van dank gaat naar de deelnemers in de begeleidingscommissie, wiens waardevolle
adviezen de inhoud van het proces zeer verbeterd hebben. Een speciaal woord van dank gaat naar dr.
A.E.A.M. Weel, MD , Prof. dr. M.A.F.J. van de Laar, Dr. C. Bode en mw. S. Bakker.
Een groot woord van dank gaat naar Dr. H. Boeije, Dr. R. Verkaik en H. Kappen MSc van het Nivel die
de uitdaging aangingen om deze kennisagenda vanuit mensen met reuma op basis van uitgebreid
onderzoek op te stellen.
Een groot woord van dank gaat uit naar de deelnemers aan de stakeholdersbijeenkomst Prof. dr. M.T.
Nurmohamed, MD, mw. A. Kruijt, mw. M. Hagendoorn, mw. P. Cremers, dr. M.F. Pisters, PT, mw. M.
Frediani, J.M. Kroese MSc, mw. A. Fransz, mw. M. van Brummelen, mw. D. Lewinski, Dr. B.J.F. van den
Bemt, PharmD, Dr. D. Schiphof, mw. I. Bakker, mw. M. Elias, mw. J. de Vries, mw. L. Peters, dhr. F. van
Eekelen, mw. O. van Venrooy, mw. R. Janssen, dhr. S. Florentinus, mw. S. Bakker en mw. T. Hillebrink.
Een groot woord van dank gaat uit naar alle mensen, die het ons mede mogelijk maakten om deze
kennisagenda van mensen met reuma te helpen ontwikkelen. Wij ontvingen onder meer financiële
steun van particuliere donateurs en middels de Stichting Reuma Zorg Nederland, de Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen, Novartis Pharma B.V, AbbVie B.V, Sanofi Genzyme, Janssen-Cilag N.V.
Een groot woord van dank gaat tenslotte uit naar onze coördinator patiëntparticipatie drs. P.
Pennings, die bij het gehele proces met veel enthousiasme betrokken is geweest.
Namens bestuur en medewerkers van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland,
drs. Gerardine Willemsen-de Mey, voorzitter

Nationale Vereniging
ReumaZorg Nederland
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Bijlage A Begeleidingscommissie
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Bijlage B Deelnemers stakeholdersbijeenkomst
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D. Schiphof

Patiëntvertegenwoordiger
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I. Bakker
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Patiëntvertegenwoordiger
Therapeut Artrose- en reumanetwerk - Vereniging van
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Patiëntvertegenwoordiger en Voorzitter - Reuma
Patiënten Vereniging Rotterdam e.o.
Productmanager Reumatologie - Sanofi Genzyme




M. van Brummelen
M. Hagendoorn

Patient Care Manager - Sanofi Genzyme
Patiëntvertegenwoordiger
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S. Florentinus
T. Hillebrink

Nivel

Reumatoloog – Reade
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Patiëntvertegenwoordiger
Medisch directeur - Abbvie
Therapeut Artrose- en reumanetwerk - Vereniging van
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Bijlage C Resultaten deskstudie

Onderwerpen /thema’s die voor mensen met reuma belangrijk zijn

1.Voor de diagnose /
Preventie
2.Diagnostiek
3.Behandeling:
medicamenteus

-







Slechte communicatie van artsen naar patiënt over diagnose
Onvoldoende kennis van artsen over pijnstillende therapieën
Complexe medicatieschema’s
Medicatietoediening is moeilijk om te begrijpen en te onthouden
Afwijzing van complementaire en alternatieve medicijnen door
artsen
 Zorgverleners houden weinig rekening met andere aandoeningen
of medicatie
 Wens voor een vervolgafspraak voor ondersteuning en
monitoring van de medicatie
 Artsen nemen patiënt niet serieus
 Mogelijkheid krijgen om problemen of zorgen omtrent medicatie
te bespreken
 Artsen schrijven te snel medicatie voor i.p.v. een meer holistische
benadering te hanteren met o.a. niet-farmaceutische opties
 Inconsistente aanbevelingen van zorgverleners
 Potentiële bijwerkingen, interactie tussen meerdere medicijnen,
mogelijkheid tot verslaving en overdosis
 Zorgen over potentiële kaak osteonecrose, gastro-intestinale
bijwerkingen, borstkanker en slokdarmkanker, trombotische
effecten en cardiovasculaire aandoeningen
 Bijwerkingen, met name cardiovasculaire effecten of effecten op
lever, nieren en maag
 Kraakbeenverzwakking bij injecties met corticosteroïden of
injecties met hyaluronzuur
4. Behandeling: niet Belemmerende factoren voor bewegingstherapie zijn:
medicamenteus
desinteresse en gebrek aan motivatie bij patiënten, fysieke
beperkingen (zoals pijn), vervoer, werk, familieverplichtingen,
cursusplanning en locatie
 Patiënten hebben een voorkeur voor supplementen boven
voorgeschreven medicatie, omdat ze deze natuurlijker en veiliger
vinden
5. Behandeling:
Gewrichtsvervangende operatie:
chirurgie
 Angst voor narcose, nosocomiale infecties en slechte chirurgische
resultaten
 Inconsistente adviezen van artsen
6. Organisatie van zorg
 Kosten en gebrek aan vervoer belemmeren toegang tot de
gezondheidszorg
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7. Zwangerschap en
borstvoeding
8. Zelfmanagement en
maatschappelijke
aspecten


























Nivel

Huisarts is vaak druk en niet gespecialiseerd in reuma
Kosten van een behandeling bepalen de keuze voor een therapie
Gebrek aan continuïteit in de zorg
Gebrekkige communicatie tussen behandelaars onderling en met
patiënt en diens naasten
Betere lengte van een consult
Continue toegankelijkheid van zorg, ook tussen afspraken door
Verhoogd risico op complicaties bij zwangerschap
Het onder controle krijgen/managen van de ziekte
(Toenemende) (pijn)klachten belemmeren het (dagelijks)
functioneren
Pijnmanagement, mobiliteit en functioneren
Medicatiekosten
Esthetische hulpmiddelen zijn gewenst
Bevorderen van eigen regie via e-health
Relaties en intimiteit
Sporten en bewegen
Depressie
Emotionele belasting
Vermoeidheid
Eenzaamheid
Werk
Onbegrip bij vrienden, kennissen en overige familieleden
Familieverplichtingen
Meer hulp voor naasten bij het huishouden
Kennis over reuma bij patiënt
Herkennen en stellen van grenzen
Zelfmanagementondersteuning op maat
Contact met andere patiënten
Stakeholder-patiënt als trainer bij zelfmanagementondersteuning
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Bijlage D Voorbereiding werksessies
Voorafgaand aan de drie werksessies is deelnemers gevraagd om na te denken over onderstaande
vraag en bijbehorende onderwerpen.
Vraag: Wat zijn uw ervaringen met onderstaande onderwerpen als het gaat om uw leven met
reuma?
1. Voorafgaand aan diagnose (bijv. contact met zorgverleners)
2. Diagnose (bijv. kennis van arts over de ziekte; nazorg)
3. Behandeling d.m.v. medicatie (bijv. bijwerkingen van medicijnen; tegenstrijdige adviezen van
zorgverleners; co-morbiditeit)
4. Behandeling d.m.v. chirurgie (bijv. angst voor slechte chirurgische resultaten; tegenstrijdige
adviezen van artsen)
5. Andere behandelvormen (bijv. fysiotherapie; voedingssupplementen; hulpmiddelen)
6. Organisatie van de zorg (bijv. communicatie tussen zorgverleners; continuïteit van de zorg)
7. Zwangerschap/borstvoeding (bijv. risico’s op complicaties)
8. Omgaan met je ziekte/ kwaliteit van leven (bijv. omgaan met pijn en vermoeidheid;
werk/studie; onbegrip van familie, vrienden of kennissen)
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Bijlage E Patiëntreis
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Bijlage F Online vragenlijst mensen met reuma
Naar een kennisagenda van mensen met reuma
Inleiding
Mensen met reuma lopen vanwege hun aandoening tegen verschillende problemen aan. Vanaf het
eerste moment dat ze klachten krijgen tot het omgaan met reuma in het dagelijks leven. De afgelopen
jaren is er al veel veranderd in de zorg. Er kan echter nog meer verbeterd worden.
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland wil van zoveel mogelijk mensen met reuma weten
waar ze precies tegenaan lopen en wat hun wensen zijn voor onderzoek. Het Nivel heeft hiervoor een
vragenlijst gemaakt. Met de resultaten van de vragenlijst stelt het Nivel een lijst op met daarin
onderwerpen voor verder onderzoek naar reuma: een kennisagenda. Deze kennisagenda gebruikt de
Vereniging ReumaZorg Nederland om de belangen van reumapatiënten nog beter te behartigen.
De vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten en bestaat uit 3 vragen:
Vraag 1: welke problemen ervaart u in uw leven met reuma?
Vraag 2: welke problemen vindt u het belangrijkst?
Vraag 3: naar welke onderwerpen moet volgens u meer onderzoek worden gedaan?
Iedere vraag bestaat uit 8 thema’s:
A. Voor de diagnose
B. Rondom de diagnose
C. Behandeling met medicatie
D. Behandeling d.m.v. chirurgie
E. Andere behandelvormen
F. Organisatie van zorg
G. Zwangerschap/borstvoeding
H. Omgaan met je ziekte
Wanneer u vragen over het onderzoek heeft, dan kunt u contact opnemen met Henrieke Kappen,
onderzoeker Nivel. Zij is te bereiken op T 030 - 27 29 715 of via h.kappen@nivel.nl.
U kunt de vragenlijst tot en met 5 augustus 2018 invullen.
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Vraag 1: Uit een eerste verkenning onder mensen met reuma blijkt dat zij tegen een aantal
problemen aanlopen. Welke problemen herkent u? (meerdere antwoorden mogelijk)
A. Voor de diagnose
Ja, dit
probleem
herken ik

Nee, dit
probleem
herken ik
niet

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die wel
gespecialiseerd is in de aandoening
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B. Rondom de diagnose
Ja, dit
probleem
herken ik

Nee, dit
probleem
herken ik
niet

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s, docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten in
ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak samen
met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over revalidatie,
verwijzing naar patiëntenorganisatie)
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C. Behandeling met medicatie
Ja, dit
probleem
herken ik

Nee, dit
probleem
herken ik
niet

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende soorten)
pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd
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D. Behandeling d.m.v. chirurgie/operaties
Ja, dit
probleem
herken ik

Nee, dit
probleem
herken ik
niet

Ja, dit
probleem
herken ik

Nee, dit
probleem
herken ik
niet

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a. voeten

E. Andere behandelvormen

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik wietolie,
acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere behandelvormen
geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt
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F. Organisatie van zorg
Ja, dit
probleem
herken ik

Nee, dit
probleem
herken ik
niet

Ja, dit
probleem
herken ik

Nee, dit
probleem
herken ik
niet

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

G. Zwangerschap/borstvoeding

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap
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H. Omgaan met je ziekte
Ja, dit
probleem
herken ik

Nee, dit
probleem
herken ik
niet

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het dagelijks
leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen
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Vraag 2: U heeft zojuist de problemen aangevinkt, waar u in uw leven met reuma tegenaan loopt of
tegenaan gelopen bent. Vink hieronder de problemen aan, die voor u het belangrijkst zijn.
(meerdere antwoorden mogelijk)
A. Voor de diagnose:
Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die wel gespecialiseerd is in de
aandoening
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Vraag 2: U heeft zojuist de problemen aangevinkt, waar u in uw leven met reuma tegenaan loopt of
tegenaan gelopen bent. Vink hieronder de problemen aan, die voor u het belangrijkst zijn.
(meerdere antwoorden mogelijk)
B. Rondom de diagnose:
Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s, docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische begeleiding door bijv. een
verpleegkundige, informatie over revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)
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Vraag 2: U heeft zojuist de problemen aangevinkt, waar u in uw leven met reuma tegenaan loopt of
tegenaan gelopen bent. Vink hieronder de problemen aan, die voor u het belangrijkst zijn.
(meerdere antwoorden mogelijk)
C. Behandeling met medicatie:
Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook medicijnen voor andere
aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd
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Vraag 2: U heeft zojuist de problemen aangevinkt, waar u in uw leven met reuma tegenaan loopt of
tegenaan gelopen bent. Vink hieronder de problemen aan, die voor u het belangrijkst zijn.
(meerdere antwoorden mogelijk)
D. Behandeling d.m.v. chirurgie:
Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a. voeten

Vraag 2: U heeft zojuist de problemen aangevinkt, waar u in uw leven met reuma tegenaan loopt of
tegenaan gelopen bent. Vink hieronder de problemen aan, die voor u het belangrijkst zijn.
(meerdere antwoorden mogelijk)
E. Andere behandelvormen:
Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a. fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere behandelvormen geschikt zijn voor
specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt
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Vraag 2: U heeft zojuist de problemen aangevinkt, waar u in uw leven met reuma tegenaan loopt of
tegenaan gelopen bent. Vink hieronder de problemen aan, die voor u het belangrijkst zijn.
(meerdere antwoorden mogelijk)
F. Organisatie van zorg:
Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a. verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar
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Vraag 2: U heeft zojuist de problemen aangevinkt, waar u in uw leven met reuma tegenaan loopt of
tegenaan gelopen bent. Vink hieronder de problemen aan, die voor u het belangrijkst zijn.
(meerdere antwoorden mogelijk)
G. Zwangerschap/borstvoeding:
Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en zijn/haar partner rondom
zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap
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Vraag 2: U heeft zojuist de problemen aangevinkt, waar u in uw leven met reuma tegenaan loopt of
tegenaan gelopen bent. Vink hieronder de problemen aan, die voor u het belangrijkst zijn.
(meerdere antwoorden mogelijk)
H. Omgaan met je ziekte:
Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
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Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen
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Vraag 3: Aan mensen met reuma is ook gevraagd welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor
toekomstig onderzoek. Deze onderwerpen staan hieronder. Welke onderwerpen wilt u in de
toekomst verder onderzocht of ontwikkeld hebben? (meerdere antwoorden mogelijk)
A.Voor de diagnose/preventie
Onderzoekswensen:
Oorzaak van reuma ontdekken
Meer onderzoek naar de invloed van kinderziekten op het ontstaan van reuma
Meer onderzoek naar de genezing van reuma
Meer onderzoek naar de erfelijkheid van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van inentingen op het ontstaan van reuma

Ontwikkelingswensen:

Huisarts neemt klachten serieus
Verbeteren kennis van de huisarts
Betere voorlichting over ziekten die vaak samen met reuma voorkomen
Betere samenwerking tussen specialisten
Reumatologen dragen een patiënt eerder over aan een andere specialist bij onzekerheid over
diagnose
Geen van bovenstaande
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B. Rondom de diagnose
Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om betere diagnoses te stellen
Onderzoek naar relatie tussen darmklachten, eczeem en reuma

Ontwikkelingswensen:
Reumatologen nemen klachten serieus
Verbeteren van kennis om sneller diagnoses te kunnen stellen
Ontwikkeling van een compleet beeld van de ziekte
Ontwikkeling van betere nazorg
Ontwikkeling betere uitleg over de ziekte
Meer tijd in het consult voor uitleg over de ziekte
Geen van bovenstaande
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C. Behandeling met medicatie
Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar medicatie voor specifieke reumatische aandoeningen
Meer onderzoek naar alternatieve medicatie (o.a. invloed van vitamines en foliumzuur)
Meer onderzoek naar de interactie tussen alternatieve en reguliere medicatie
Meer onderzoek naar werking en bijwerkingen
Meer onderzoek naar lange termijn effecten van biologicals
Meer onderzoek naar verschillen tussen de originele medicijnen (merk) en de nagemaakte
medicijnen (generiek)
Meer onderzoek naar de effecten van medicatie bij vrouwen en mannen
Meer onderzoek naar de werking van medicatie bij de overgang
Meer biomedisch onderzoek naar vermoeidheid en de behandeling ervan

Ontwikkelingswensen:
Ontwikkeling betere medicatie voor verschillende soorten pijn
Ontwikkeling van medicatie, die de kwaliteit van leven verbetert
Ontwikkeling van medicatie om het leven te beëindigen
Ontwikkeling betere medicatie voor bothardheid
Ontwikkeling van een combinatie van pijnstilling met maagbescherming
Zorgen voor minder invloed van farmaceutische industrie en verzekeraar op de medicatie die
voorgeschreven wordt
Geen van bovenstaande
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D. Behandeling d.m.v. chirurgie / operatie
Ontwikkelingswensen:
Ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie (bijv. kraakbeenherstel, fysiotherapie)
Geen van bovenstaande
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E. Andere behandelvormen
Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar effecten van alternatieve geneeswijzen (bijv. van acupunctuur, kuren,
vitamines, cannabisolie)
Meer onderzoek naar de effecten van fysiotherapie bij specifieke vormen van reuma
Meer onderzoek naar alternatieve behandeling van specifieke vormen van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van voeding op reuma

Ontwikkelingswensen:
Verbetering houding van specialisten t.a.v. natuurgeneeswijzen
Specialisten verwijzen naar alternatieve behandelaren als patiënt daarom vraagt
Ontwikkeling samenwerking met alternatieve genezers
Integratie van psychologische ondersteuning in het zorgpad
Ontwikkeling vergoeding van andere behandelvormen
Geen van bovenstaande
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F. Organisatie van zorg
Ontwikkelingswensen monitoring en nazorg:
Betere monitoring van de ziekte
Continue monitoring van de ziekte
Betere nazorg

Ontwikkelingswensen samenwerking:
Betere communicatie tussen zorgverleners
Samenwerking van zorgverleners (ketenzorg / zorgpaden)
Samenwerking rondom ziekten die vaak samen met reuma voorkomen

Ontwikkelingswensen regie:
Instellen functie van reumaverpleegkundige bij de huisarts
Casemanagement (een zorgverlener die overzicht houdt over de zorg)
Verdere ontwikkeling toegankelijk elektronisch patiëntendossier, dat toegankelijk is voor
patiënten en betrokken zorgverleners

Ontwikkelingswensen gericht op patiënt:
Verbeteren persoonlijk contact tussen patiënt en zorgverleners
Ondersteuning voor meer eigenregie van de patiënt bij meerdere aandoeningen
Patiënt meer betrekken bij het samen beslissen over de zorg
Zorg meer afstemmen op de persoon; persoonsgerichte zorg
Geen van bovenstaande
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G. Zwangerschap/borstvoeding
Onderzoekswensen:
Onderzoek naar zwangerschap als versterker of verzwakker van klachten

Ontwikkelingswensen:
Betere voorlichting / advies over kinderen krijgen voor zowel man als vrouw
Afstemming tussen artsen over het advies rondom zwangerschap
Voorlichting over wat zwangerschap / kinderen krijgen kan betekenen voor de relatie
Betere voorlichting aan mannen over de invloed van reumamedicatie op hun vruchtbaarheid of
potentie
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

64

H. Omgaan met je ziekte
Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar vermoeidheid
Meer onderzoek naar pijn
Meer onderzoek naar de effecten van (slechte) slaapkwaliteit
Meer onderzoek naar de effecten van voeding
Meer onderzoek naar de effecten van leefstijl
Meer onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met reuma
Meer onderzoek waarin ook aandacht is voor mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en
zingeving

Ontwikkelingswensen ondersteuning patiënt:
Ondersteuning van patiënten bij hun eigen rol in de zorg
Ondersteuning van patiënten die zorg hebben voor kinderen en/of mantelzorger zijn

Ontwikkelingswensen studie, werk, financieel:
Voorlichting voor werkgevers, leerkrachten en maatschappij
Wetgeving voor opleiders en werkgevers om mensen met reuma aan te nemen
Het inrichten van een rustkamer op het werk
Ontwikkeling van werktijdaanpassing
Vaste werkplekken realiseren
Meer beloningsmogelijkheden voor mensen die vrijwilligerswerk doen terwijl ze zijn afgekeurd

Ontwikkelingswensen voorzieningen:
Bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sporten en bewegen
Informatie over bestaande voorzieningen voor reuma (bijv. sport en beweegaanbod)
Ontwikkeling ‘Reuma-pas’ (pas waarmee je in het openbaar kan laten zien dat je reuma hebt en
daarmee o.a. toegang krijgt tot noodzakelijke voorzieningen)
Ontwikkeling nieuwe hulpmiddelen (bijv. huishoudrobot)
Geen van bovenstaande
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Achtergrondvragen
Vraag 4. Welke reumatische aandoening(en) heeft u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Reumatoïde artritis
Artrose
Bechterew
Fibromyalgie
Artritis Psoriatica
Sjögren
Poli-Artrose
Systemische lupus erythematodes
Sclerodermie (systemische sclerose)
Jeugdreuma
Jicht
Anders, namelijk

Vraag 5. Wat is uw leeftijd?

Jaar

Vraag 6. Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw

Vraag 7. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
Lager onderwijs of lager beroepsonderwijs
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs
Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Hoger beroepsonderwijs of universiteit
Anders namelijk:
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Bijlage G Resultaten online vragenlijst
G.1 Analyses totale groep respondenten: Welke problemen zijn herkenbaar?
Tabel 8 Totale groep respondenten die problemen herkent ‘Vóór de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
51,62 (143)
Ongeloof dat je ziek bent
57,04 (158)
Onzekerheid of je iets mankeert
46,57 (129)
Onbegrip van de omgeving
71,12 (197)
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
36,1 (100)
Huisarts heeft onvoldoende kennis
41,88 (116)
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
44,4 (123)
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
18,05 (50)
Specialisten herkennen de ziekte niet
43,32 (120)
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die 25,63 (71)
wel gespecialiseerd is in de aandoening
Tabel 9 Totale groep respondenten die problemen herkent ‘Rondom de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
53,07 (147)
Veel emoties na de diagnose
73,29 (203)
Onzekerheid over de toekomst
44,4 (123)
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten 16,97 (47)
in ziekenhuis)
31,41 (87)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak 35,38 (98)
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt 43,32 (120)
36,46 (101)
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma
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Tabel 10 Totale groep respondenten die problemen herkent m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Herkenbaar probleem? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel
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53,07 (147)
24,91 (69)
38,63 (107)
47,65 (132)
38,99 (108)

74,73 (207)
34,3 (95)
33,57 (93)
22,74 (63)
61,73 (171)
44,77 (124)
31,77 (88)

32,49 (90)
42,24 (117)
35,02 (97)
22,38 (62)
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Tabel 11 Totale groep respondenten die problemen herkent m.b.t. 'Behandeling d.m.v. chirurgie/operatie'
Herkenbaar probleem? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

14,8 (41)
6,86 (19)
18,05 (50)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten
Tabel 12 Totale groep respondenten die problemen herkent m.b.t. ‘Andere behandelvormen’

Herkenbaar probleem? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel
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50,54 (140)
27,8 (77)

41,88 (116)
60,65 (168)

51,26 (142)
40,07 (111)
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Tabel 13 Totale groep respondenten die problemen herkent m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Herkenbaar probleem? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

46,57 (129)
38,63 (107)

38,99 (108)
31,77 (88)
25,63 (71)
40,43 (112)
28,88 (80)

38,27 (106)
35,74 (99)
38,99 (108)
42,96 (119)
22,38 (62)
14,8 (41)
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Tabel 14 Totale groep respondenten die problemen herkent m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Herkenbaar probleem? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

5,78 (16)

9,75 (27)
7,22 (20)

Tabel 15 Totale groep respondenten die problemen herkent m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Herkenbaar probleem? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel
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57,04 (158)
20,22 (56)
27,44 (76)
16,61 (46)
47,29 (131)
10,47 (29)
8,66 (24)
63,18 (175)
72,56 (201)
64,62 (179)
71,84 (199)
73,65 (204)
42,6 (118)
41,16 (114)
38,99 (108)

54,51 (151)
48,38 (134)
71,84 (199)
24,55 (68)
24,19 (67)
29,24 (81)
3,97 (11)
8,3 (23)
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G.2 Analyses totale groep respondenten: Welk probleem heeft de meeste
prioriteit?
Tabel 16 Prioriteiten van de totale groep respondenten m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Heeft probleem prioriteit? (N=266)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die
wel gespecialiseerd is in de aandoening

29,32 (78)
29,32 (78)
28,57 (76)
35,34 (94)
16,54 (44)
32,71 (87)
18,8 (50)
7,14 (19)
25,94 (69)
11,65 (31)

Tabel 17 Prioriteiten van de totale groep respondenten m.b.t. ‘Rondom de diagnose’
Heeft probleem prioriteit? (N=258)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten
in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

29,07 (75)
60,08 (155)
32,95 (85)

6,98 (18)
12,4 (32)
21,71 (56)

24,81 (64)
23,64 (61)
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Tabel 18 Prioriteiten van de totale groep respondenten m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Heeft probleem prioriteit? (N=263)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

33,08 (87)
9,51 (25)
15,59 (41)
28,52 (75)
25,48 (67)

37,64 (99)
12,17 (32)
13,31 (35)
15,59 (41)
45,63 (120)
24,71 (65)
17,11 (45)

12,93 (34)
21,67 (57)
16,73 (44)
12,17 (32)
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Tabel 19 Prioriteiten van de totale groep respondenten m.b.t. 'Behandeling d.m.v. chirurgie/operatie'
Heeft probleem prioriteit? (N=72)
Ja
Onderwerp

% (N)

41,67 (30)
16,67 (12)
63,89 (46)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten
Tabel 20 Prioriteiten van de totale groep respondenten m.b.t. ‘Andere behandelvormen’

Heeft probleem prioriteit? (N=234)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

28,21 (66)
16,67 (39)

30,77 (72)
39,32 (92)

43,16 (101)
31,2 (73)
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Tabel 21 Prioriteiten van de totale groep respondenten m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Heeft probleem prioriteit? (N=240)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

31,25 (75)
20 (48)

28,75 (69)
15 (36)
11,67 (28)
23,33 (56)
15,42 (37)

20 (48)
23,75 (57)
27,08 (65)
27,92 (67)
13,33 (32)
8,75 (21)
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Tabel 22 Prioriteiten van de totale groep respondenten m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Heeft probleem prioriteit? (N=39)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

28,21 (11)

56,41 (22)
38,46 (15)

Tabel 23 Prioriteiten van de totale groep respondenten m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Heeft probleem prioriteit? (N=275)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

35,64 (98)
8,36 (23)
16,36 (45)
8,36 (23)
21,09 (58)
4,73 (13)
6,18 (17)
46,91 (129)
56 (154)
40 (110)
43,27 (119)
50,18 (138)
18,91 (52)
21,45 (59)
12,36 (34)

33,45 (92)
22,18 (61)
45,45 (125)
10,18 (28)
9,45 (26)
12 (33)
1,82 (5)
4,36 (12)

76

G.3 Analyses totale groep respondenten: Welke onderwerpen moeten verder
onderzocht of ontwikkeld worden?
Tabel 24 Totaal aantal respondenten dat onderzoek of ontwikkeling wenst m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Oorzaak van reuma ontdekken
Meer onderzoek naar de invloed van kinderziekten op het ontstaan
van reuma
Meer onderzoek naar de genezing van reuma
Meer onderzoek naar de erfelijkheid van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van inentingen op het ontstaan van
reuma
Ontwikkelingswensen:
Huisarts neemt klachten serieus
Verbeteren kennis van de huisarts
Betere voorlichting over ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Betere samenwerking tussen specialisten
Reumatologen dragen een patiënt eerder over aan een andere
specialist bij onzekerheid over diagnose
Geen van bovenstaande

66,43 (184)
16,61 (46)
56,68 (157)
48,38 (134)
17,69 (49)

36,46 (101)
29,96 (83)
49,1 (136)
25,27 (70)
14,08 (39)
2,53 (7)

Tabel 25 Totaal aantal respondenten dat onderzoek of ontwikkeling wenst m.b.t. ‘Rondom de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om betere
diagnoses te stellen
Onderzoek naar relatie tussen darmklachten, eczeem en reuma
Ontwikkelingswensen:
Reumatologen nemen klachten serieus
Verbeteren van kennis om sneller diagnoses te kunnen stellen
Ontwikkeling van een compleet beeld van de ziekte
Ontwikkeling van betere nazorg
Ontwikkeling betere uitleg over de ziekte
Meer tijd in het consult voor uitleg over de ziekte
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

50,9 (141)
45,13 (125)
25,99 (72)
28,16 (78)
33,21 (92)
24,91 (69)
19,13 (53)
49,46 (137)
6,14 (17)
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Tabel 26 Totaal aantal respondenten dat onderzoek of ontwikkeling wenst m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar medicatie voor specifieke reumatische
aandoeningen
Meer onderzoek naar alternatieve medicatie (o.a. invloed van
vitamines en foliumzuur)
Meer onderzoek naar de interactie tussen alternatieve en reguliere
medicatie
Meer onderzoek naar werking en bijwerkingen
Meer onderzoek naar lange termijn effecten van biologicals
Meer onderzoek naar verschillen tussen de originele medicijnen
(merk) en de nagemaakte medicijnen (generiek)
Meer onderzoek naar de effecten van medicatie bij vrouwen en
mannen
Meer onderzoek naar de werking van medicatie bij de overgang
Meer biomedisch onderzoek naar vermoeidheid en de behandeling
ervan
Ontwikkelingswensen:
Ontwikkeling betere medicatie voor verschillende soorten pijn
Ontwikkeling van medicatie, die de kwaliteit van leven verbetert
Ontwikkeling van medicatie om het leven te beëindigen
Ontwikkeling betere medicatie voor bothardheid
Ontwikkeling van een combinatie van pijnstilling met
maagbescherming
Zorgen voor minder invloed van farmaceutische industrie en
verzekeraar op de medicatie die voorgeschreven wordt
Geen van bovenstaande

40,43 (112)
47,65 (132)
41,52 (115)
38,63 (107)
32,13 (89)
33,57 (93)
43,68 (121)
22,74 (63)
46,57 (129)

45,85 (127)
44,04 (122)
7,22 (20)
23,83 (66)
23,83 (66)
44,04 (122)
1,08 (3)

Tabel 27 Totaal aantal respondenten dat onderzoek of ontwikkeling wenst m.b.t. 'Behandeling d.m.v.
chirurgie/operatie'
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie (bijv.
kraakbeenherstel, fysiotherapie)
Geen van bovenstaande

Nivel
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68,95 (191)
31,05 (86)
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Tabel 28 Totaal aantal respondenten dat onderzoek of ontwikkeling wenst m.b.t. ‘Andere behandelvormen’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar effecten van alternatieve geneeswijzen (bijv.
van acupunctuur, kuren, vitamines, cannabisolie)
Meer onderzoek naar de effecten van fysiotherapie bij specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar alternatieve behandeling van specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van voeding op reuma
Ontwikkelingswensen:
Verbetering houding van specialisten t.a.v. natuurgeneeswijzen
Specialisten verwijzen naar alternatieve behandelaren als patiënt
daarom vraagt
Ontwikkeling samenwerking met alternatieve genezers
Integratie van psychologische ondersteuning in het zorgpad
Ontwikkeling vergoeding van andere behandelvormen
Geen van bovenstaande

Nivel
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38,63 (107)
36,46 (101)
57,04 (158)
44,77 (124)
22,38 (62)
23,1 (64)
22,38 (62)
28,88 (80)
48,38 (134)
7,94 (22)
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Tabel 29 Totaal aantal respondenten dat onderzoek of ontwikkeling wenst m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Ontwikkelingswensen monitoring en nazorg:
Betere monitoring van de ziekte
Continue monitoring van de ziekte
Betere nazorg
Ontwikkelingswensen samenwerking:
Betere communicatie tussen zorgverleners
Samenwerking van zorgverleners (ketenzorg / zorgpaden)
Samenwerking rondom ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Ontwikkelingswensen regie:
Instellen functie van reumaverpleegkundige bij de huisarts
Casemanagement (een zorgverlener die overzicht houdt over de
zorg)
Verdere ontwikkeling toegankelijk elektronisch patiëntendossier,
dat toegankelijk is voor patiënten en betrokken zorgverleners
Ontwikkelingswensen gericht op patiënt:
Verbeteren persoonlijk contact tussen patiënt en zorgverleners
Ondersteuning voor meer eigenregie van de patiënt bij meerdere
aandoeningen
Patiënt meer betrekken bij het samen beslissen over de zorg
Zorg meer afstemmen op de persoon; persoonsgerichte zorg
Geen van bovenstaande

21,3 (59)
25,99 (72)
22,38 (62)
25,63 (71)
22,74 (63)
38,63 (107)

33,21 (92)
25,63 (71)
28,16 (78)

18,41 (51)
22,38 (62)
32,85 (91)
38,63 (107)
20,22 (56)

Tabel 30 Totaal aantal respondenten dat onderzoek of ontwikkeling wenst m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Onderzoek naar zwangerschap als versterker of verzwakker van
klachten
Ontwikkelingswensen:
Betere voorlichting / advies over kinderen krijgen voor zowel man
als vrouw
Afstemming tussen artsen over het advies rondom zwangerschap
Voorlichting over wat zwangerschap / kinderen krijgen kan
betekenen voor de relatie
Betere voorlichting aan mannen over de invloed van
reumamedicatie op hun vruchtbaarheid of potentie
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

13,72 (38)

14,08 (39)
6,14 (17)
5,05 (14)
5,05 (14)
76,9 (213)
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Tabel 31 Totaal aantal respondenten dat onderzoek of ontwikkeling wenst m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=277)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar vermoeidheid
Meer onderzoek naar pijn
Meer onderzoek naar de effecten van (slechte) slaapkwaliteit
Meer onderzoek naar de effecten van voeding
Meer onderzoek naar de effecten van leefstijl
Meer onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met reuma
Meer onderzoek waarin ook aandacht is voor mentaal welbevinden,
kwaliteit van leven en zingeving
Ontwikkelingswensen ondersteuning patiënt:
Ondersteuning van patiënten bij hun eigen rol in de zorg
Ondersteuning van patiënten die zorg hebben voor kinderen en/of
mantelzorger zijn
Ontwikkelingswensen studie, werk, financieel:
Voorlichting voor werkgevers, leerkrachten en maatschappij
Wetgeving voor opleiders en werkgevers om mensen met reuma
aan te nemen
Het inrichten van een rustkamer op het werk
Ontwikkeling van werktijdaanpassing
Vaste werkplekken realiseren
Meer beloningsmogelijkheden voor mensen die vrijwilligerswerk
doen terwijl ze zijn afgekeurd
Ontwikkelingswensen voorzieningen:
Bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sporten en bewegen
Informatie over bestaande voorzieningen voor reuma (bijv. sport en
beweegaanbod)
Ontwikkeling ‘Reuma-pas’ (pas waarmee je in het openbaar kan
laten zien dat je reuma hebt en daarmee o.a. toegang krijgt tot
noodzakelijke voorzieningen)
Ontwikkeling nieuwe hulpmiddelen (bijv. huishoudrobot)
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

64,98 (180)
48,38 (134)
35,38 (98)
45,13 (125)
25,27 (70)
33,94 (94)
30,69 (85)

37,18 (103)
27,44 (76)

55,23 (153)
24,19 (67)
10,47 (29)
25,63 (71)
11,91 (33)
27,08 (75)

68,23 (189)
29,96 (83)
35,38 (98)

25,99 (72)
0,36 (1)
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G.4 Analyses Ontstekingsreuma: Welke problemen zijn herkenbaar?
Tabel 32 Respondenten met Ontstekingsreuma die problemen herkennen ‘Vóór de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die
wel gespecialiseerd is in de aandoening

51,81 (100)
59,07 (114)
46,11 (89)
72,02 (139)
34,72 (67)
35,75 (69)
47,67 (92)
15,03 (29)
42,49 (82)
20,21 (39)

Tabel 33 Respondenten met Ontstekingsreuma die problemen herkennen ‘Rondom de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten
in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

50,78 (98)
77,72 (150)
41,97 (81)

16,58 (32)
31,61 (61)
36,27 (70)

41,45 (80)
31,61 (61)
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Tabel 34 Respondenten met Ontstekingsreuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Herkenbaar probleem? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

54,4 (105)
22,28 (43)
43,01 (83)
50,78 (98)
43,52 (84)

77,2 (149)
42,49 (82)
36,27 (70)
13,99 (27)
62,69 (121)
38,34 (74)
34,72 (67)

33,16 (64)
38,86 (75)
37,31 (72)
20,73 (40)

83

Tabel 35 Respondenten met Ontstekingsreuma die problemen herkennen m.b.t. 'Behandeling d.m.v. chirurgie/operatie'
Herkenbaar probleem? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten

11,4 (22)
3,63 (7)
18,13 (35)

Tabel 36 Respondenten met Ontstekingsreuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Andere behandelvormen’
Herkenbaar probleem? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

46,11 (89)
26,94 (52)

35,75 (69)
58,03 (112)

49,74 (96)
40,93 (79)
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Tabel 37 Respondenten met Ontstekingsreuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Herkenbaar probleem? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

45,6 (88)
39,9 (77)

35,23 (68)
30,05 (58)
24,35 (47)
38,86 (75)
27,98 (54)

38,34 (74)
38,34 (74)
43,52 (84)
43,52 (84)
20,73 (40)
15,54 (30)
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Tabel 38 Respondenten met Ontstekingsreuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Herkenbaar probleem? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

7,77 (15)

10,36 (20)
7,77 (15)

Tabel 39 Respondenten met Ontstekingsreuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Herkenbaar probleem? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

61,14 (118)
21,24 (41)
25,39 (49)
18,13 (35)
49,74 (96)
12,95 (25)
5,7 (11)
65,28 (126)
75,13 (145)
62,18 (120)
68,91 (133)
79,79 (154)
41,97 (81)
40,41 (78)
39,9 (77)

56,48 (109)
46,63 (90)
74,61 (144)
22,8 (44)
25,91 (50)
29,02 (56)
3,63 (7)
7,25 (14)
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G.5 Analyses Ontstekingsreuma: Welk probleem heeft de meeste prioriteit?
Tabel 40 Prioriteiten van mensen met Ontstekingsreuma m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Heeft probleem prioriteit? (N=185)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die
wel gespecialiseerd is in de aandoening

29,73 (55)
28,11 (52)
28,11 (52)
31,35 (58)
16,76 (31)
27,03 (50)
21,08 (39)
6,49 (12)
24,32 (45)
10,27 (19)

Tabel 41 Prioriteiten van mensen met Ontstekingsreuma m.b.t. ‘Rondom de diagnose’
Heeft probleem prioriteit? (N=183)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten
in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

26,23 (48)
62,3 (114)
31,69 (58)

6,01 (11)
13,66 (25)
22,95 (42)

22,95 (42)
18,58 (34)
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Tabel 42 Prioriteiten van mensen met Ontstekingsreuma m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Heeft probleem prioriteit? (N=184)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

34,78 (64)
9,24 (17)
18,48 (34)
31,52 (58)
27,17 (50)

38,59 (71)
15,76 (29)
14,67 (27)
8,15 (15)
46,74 (86)
20,11 (37)
22,28 (41)

13,59 (25)
20,11 (37)
19,57 (36)
10,87 (20)
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Tabel 43 Prioriteiten van mensen met Ontstekingsreuma m.b.t. 'Behandeling d.m.v. chirurgie/operatie'
Heeft probleem prioriteit? (N=43)
Ja
Onderwerp

% (N)

32,56 (14)
9,3 (4)
74,42 (32)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten
Tabel 44 Prioriteiten van mensen met Ontstekingsreuma m.b.t. ‘Andere behandelvormen’

Heeft probleem prioriteit? (N=157)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

29,3 (46)
17,2 (27)

29,3 (46)
41,4 (65)

43,31 (68)
33,76 (53)
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Tabel 45 Prioriteiten van mensen met Ontstekingsreuma m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Heeft probleem prioriteit? (N=163)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

30,06 (49)
22,7 (37)

26,99 (44)
15,95 (26)
10,43 (17)
23,31 (38)
15,34 (25)

20,25 (33)
24,54 (40)
31,9 (52)
30,06 (49)
9,82 (16)
11,04 (18)
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Tabel 46 Prioriteiten van mensen met Ontstekingsreuma m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Heeft probleem prioriteit? (N=29)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

34,48 (10)

55,17 (16)
37,93 (11)

Tabel 47 Prioriteiten van mensen met Ontstekingsreuma m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Heeft probleem prioriteit? (N=191)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

37,17 (71)
8,9 (17)
14,14 (27)
9,42 (18)
22,51 (43)
6,28 (12)
3,14 (6)
47,64 (91)
57,59 (110)
37,7 (72)
39,79 (76)
57,07 (109)
16,75 (32)
18,85 (36)
10,99 (21)

34,03 (65)
19,37 (37)
45,03 (86)
9,42 (18)
10,99 (21)
12,57 (24)
1,57 (3)
2,62 (5)
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G.6 Analyses Ontstekingsreuma: Welke onderwerpen moeten verder
onderzocht of ontwikkeld worden?
Tabel 48 Respondenten met Ontstekingsreuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Oorzaak van reuma ontdekken
Meer onderzoek naar de invloed van kinderziekten op het ontstaan
van reuma
Meer onderzoek naar de genezing van reuma
Meer onderzoek naar de erfelijkheid van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van inentingen op het ontstaan van
reuma
Ontwikkelingswensen:
Huisarts neemt klachten serieus
Verbeteren kennis van de huisarts
Betere voorlichting over ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Betere samenwerking tussen specialisten
Reumatologen dragen een patiënt eerder over aan een andere
specialist bij onzekerheid over diagnose
Geen van bovenstaande

68,91 (133)
18,13 (35)
59,59 (115)
51,3 (99)
17,1 (33)

32,12 (62)
31,61 (61)
57,51 (111)
25,91 (50)
12,95 (25)
1,55 (3)

Tabel 49 Respondenten met Ontstekingsreuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Rondom de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om betere
diagnoses te stellen
Onderzoek naar relatie tussen darmklachten, eczeem en reuma
Ontwikkelingswensen:
Reumatologen nemen klachten serieus
Verbeteren van kennis om sneller diagnoses te kunnen stellen
Ontwikkeling van een compleet beeld van de ziekte
Ontwikkeling van betere nazorg
Ontwikkeling betere uitleg over de ziekte
Meer tijd in het consult voor uitleg over de ziekte
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

49,22 (95)
50,78 (98)
20,21 (39)
26,94 (52)
31,61 (61)
22,28 (43)
18,13 (35)
48,7 (94)
4,15 (8)
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Tabel 50 Respondenten met Ontstekingsreuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar medicatie voor specifieke reumatische
aandoeningen
Meer onderzoek naar alternatieve medicatie (o.a. invloed van
vitamines en foliumzuur)
Meer onderzoek naar de interactie tussen alternatieve en reguliere
medicatie
Meer onderzoek naar werking en bijwerkingen
Meer onderzoek naar lange termijn effecten van biologicals
Meer onderzoek naar verschillen tussen de originele medicijnen
(merk) en de nagemaakte medicijnen (generiek)
Meer onderzoek naar de effecten van medicatie bij vrouwen en
mannen
Meer onderzoek naar de werking van medicatie bij de overgang
Meer biomedisch onderzoek naar vermoeidheid en de behandeling
ervan
Ontwikkelingswensen:
Ontwikkeling betere medicatie voor verschillende soorten pijn
Ontwikkeling van medicatie, die de kwaliteit van leven verbetert
Ontwikkeling van medicatie om het leven te beëindigen
Ontwikkeling betere medicatie voor bothardheid
Ontwikkeling van een combinatie van pijnstilling met
maagbescherming
Zorgen voor minder invloed van farmaceutische industrie en
verzekeraar op de medicatie die voorgeschreven wordt
Geen van bovenstaande

39,38 (76)
43,52 (84)
39,9 (77)
40,93 (79)
39,9 (77)
35,23 (68)
47,67 (92)
24,87 (48)
51,81 (100)

44,04 (85)
45,6 (88)
6,22 (12)
22,28 (43)
23,32 (45)
47,67 (92)
1,04 (2)

Tabel 51 Respondenten met Ontstekingsreuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. 'Behandeling d.m.v.
chirurgie/operatie'
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie (bijv.
kraakbeenherstel, fysiotherapie)
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

70,47 (136)
29,53 (57)
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Tabel 52 Respondenten met Ontstekingsreuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Andere behandelvormen’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar effecten van alternatieve geneeswijzen (bijv.
van acupunctuur, kuren, vitamines, cannabisolie)
Meer onderzoek naar de effecten van fysiotherapie bij specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar alternatieve behandeling van specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van voeding op reuma
Ontwikkelingswensen:
Verbetering houding van specialisten t.a.v. natuurgeneeswijzen
Specialisten verwijzen naar alternatieve behandelaren als patiënt
daarom vraagt
Ontwikkeling samenwerking met alternatieve genezers
Integratie van psychologische ondersteuning in het zorgpad
Ontwikkeling vergoeding van andere behandelvormen
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

36,27 (70)
37,31 (72)
55,44 (107)
47,15 (91)
19,17 (37)
20,21 (39)
19,69 (38)
26,94 (52)
47,15 (91)
8,29 (16)
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Tabel 53 Respondenten met Ontstekingsreuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Ontwikkelingswensen monitoring en nazorg:
Betere monitoring van de ziekte
Continue monitoring van de ziekte
Betere nazorg
Ontwikkelingswensen samenwerking:
Betere communicatie tussen zorgverleners
Samenwerking van zorgverleners (ketenzorg / zorgpaden)
Samenwerking rondom ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Ontwikkelingswensen regie:
Instellen functie van reumaverpleegkundige bij de huisarts
Casemanagement (een zorgverlener die overzicht houdt over de
zorg)
Verdere ontwikkeling toegankelijk elektronisch patiëntendossier,
dat toegankelijk is voor patiënten en betrokken zorgverleners
Ontwikkelingswensen gericht op patiënt:
Verbeteren persoonlijk contact tussen patiënt en zorgverleners
Ondersteuning voor meer eigenregie van de patiënt bij meerdere
aandoeningen
Patiënt meer betrekken bij het samen beslissen over de zorg
Zorg meer afstemmen op de persoon; persoonsgerichte zorg
Geen van bovenstaande

21,76 (42)
26,42 (51)
19,17 (37)
24,35 (47)
20,73 (40)
43,52 (84)

34,2 (66)
26,94 (52)
28,5 (55)

17,1 (33)
25,39 (49)
33,16 (64)
38,34 (74)
17,1 (33)

Tabel 54 Respondenten met Ontstekingsreuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t.
‘Zwangerschap/borstvoeding’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Onderzoek naar zwangerschap als versterker of verzwakker van
klachten
Ontwikkelingswensen:
Betere voorlichting / advies over kinderen krijgen voor zowel man
als vrouw
Afstemming tussen artsen over het advies rondom zwangerschap
Voorlichting over wat zwangerschap / kinderen krijgen kan
betekenen voor de relatie
Betere voorlichting aan mannen over de invloed van
reumamedicatie op hun vruchtbaarheid of potentie
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

14,51 (28)

15,54 (30)
6,74 (13)
5,7 (11)
5,7 (11)
74,09 (143)
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Tabel 55 Respondenten met Ontstekingsreuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=193)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar vermoeidheid
Meer onderzoek naar pijn
Meer onderzoek naar de effecten van (slechte) slaapkwaliteit
Meer onderzoek naar de effecten van voeding
Meer onderzoek naar de effecten van leefstijl
Meer onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met reuma
Meer onderzoek waarin ook aandacht is voor mentaal welbevinden,
kwaliteit van leven en zingeving
Ontwikkelingswensen ondersteuning patiënt:
Ondersteuning van patiënten bij hun eigen rol in de zorg
Ondersteuning van patiënten die zorg hebben voor kinderen en/of
mantelzorger zijn
Ontwikkelingswensen studie, werk, financieel:
Voorlichting voor werkgevers, leerkrachten en maatschappij
Wetgeving voor opleiders en werkgevers om mensen met reuma
aan te nemen
Het inrichten van een rustkamer op het werk
Ontwikkeling van werktijdaanpassing
Vaste werkplekken realiseren
Meer beloningsmogelijkheden voor mensen die vrijwilligerswerk
doen terwijl ze zijn afgekeurd
Ontwikkelingswensen voorzieningen:
Bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sporten en bewegen
Informatie over bestaande voorzieningen voor reuma (bijv. sport en
beweegaanbod)
Ontwikkeling ‘Reuma-pas’ (pas waarmee je in het openbaar kan
laten zien dat je reuma hebt en daarmee o.a. toegang krijgt tot
noodzakelijke voorzieningen)
Ontwikkeling nieuwe hulpmiddelen (bijv. huishoudrobot)
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

67,36 (130)
43,52 (84)
35,23 (68)
46,63 (90)
26,94 (52)
33,68 (65)
29,53 (57)

41,45 (80)
27,46 (53)

59,07 (114)
26,42 (51)
10,36 (20)
27,98 (54)
12,95 (25)
24,87 (48)

67,36 (130)
33,68 (65)
36,79 (71)

26,42 (51)
0,52 (1)
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G.7 Analyses Systeemziekten en bindweefselziekten: Welke problemen zijn
herkenbaar?
Tabel 56 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die problemen herkennen m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die
wel gespecialiseerd is in de aandoening

54,55 (18)
48,48 (16)
60,61 (20)
84,85 (28)
48,48 (16)
39,39 (13)
51,52 (17)
27,27 (9)
51,52 (17)
36,36 (12)

Tabel 57 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die problemen herkennen ‘Rondom de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten
in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

78,79 (26)
78,79 (26)
51,52 (17)

27,27 (9)
45,45 (15)
54,55 (18)

36,36 (12)
33,33 (11)
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Tabel 58 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die problemen herkennen m.b.t. ‘Behandeling
medicatie’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

54,55 (18)
21,21 (7)
48,48 (16)
66,67 (22)
39,39 (13)

72,73 (24)
36,36 (12)
36,36 (12)
21,21 (7)
63,64 (21)
36,36 (12)
21,21 (7)

39,39 (13)
57,58 (19)
42,42 (14)
18,18 (6)
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Tabel 59 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die problemen herkennen m.b.t. 'Behandeling d.m.v.
chirurgie/operatie'
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten

15,15 (5)
6,06 (2)
12,12 (4)

Tabel 60 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die problemen herkennen m.b.t. ‘Andere
behandelvormen’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

30,3 (10)
18,18 (6)

42,42 (14)
60,61 (20)

45,45 (15)
36,36 (12)
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Tabel 61 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die problemen herkennen m.b.t. ‘Organisatie van
zorg’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

33,33 (11)
39,39 (13)

36,36 (12)
42,42 (14)
30,3 (10)
42,42 (14)
45,45 (15)

48,48 (16)
39,39 (13)
36,36 (12)
51,52 (17)
30,3 (10)
15,15 (5)
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Tabel 62 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die problemen herkennen m.b.t.
‘Zwangerschap/borstvoeding’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

3,03 (1)

9,09 (3)
15,15 (5)

Tabel 63 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die problemen herkennen m.b.t. ‘Omgaan met je
ziekte’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

60,61 (20)
9,09 (3)
30,3 (10)
15,15 (5)
54,55 (18)
18,18 (6)
15,15 (5)
60,61 (20)
72,73 (24)
69,7 (23)
87,88 (29)
69,7 (23)
54,55 (18)
21,21 (7)
39,39 (13)

48,48 (16)
66,67 (22)
87,88 (29)
30,3 (10)
36,36 (12)
36,36 (12)
9,09 (3)
15,15 (5)
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G.8 Analyses Systeemziekten en bindweefselziekten: Welk probleem heeft de
meeste prioriteit?
Tabel 64 Prioriteiten van mensen met Systeemziekten en bindweefselziekten m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die
wel gespecialiseerd is in de aandoening

33,33 (11)
27,27 (9)
33,33 (11)
51,52 (17)
27,27 (9)
24,24 (8)
18,18 (6)
9,09 (3)
30,3 (10)
18,18 (6)

Tabel 65 Prioriteiten van mensen met Systeemziekten en bindweefselziekten m.b.t. ‘Rondom de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten
in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

39,39 (13)
66,67 (22)
33,33 (11)

15,15 (5)
12,12 (4)
21,21 (7)

18,18 (6)
21,21 (7)
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Tabel 66 Prioriteiten van mensen met Systeemziekten en bindweefselziekten m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

39,39 (13)
3,03 (1)
15,15 (5)
30,3 (10)
27,27 (9)

51,52 (17)
12,12 (4)
15,15 (5)
15,15 (5)
48,48 (16)
21,21 (7)
3,03 (1)

15,15 (5)
24,24 (8)
21,21 (7)
9,09 (3)
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Tabel 67 Prioriteiten van mensen met Systeemziekten en bindweefselziekten m.b.t. 'Behandeling d.m.v.
chirurgie/operatie'
Herkenbaar probleem? (N=6)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten

83,33 (5)
0 (0)
50 (3)

Tabel 68 Prioriteiten van mensen met Systeemziekten en bindweefselziekten m.b.t. ‘Andere behandelvormen’
Herkenbaar probleem? (N=29)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

20,69 (6)
10,34 (3)

27,59 (8)
41,38 (12)

51,72 (15)
20,69 (6)
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Tabel 69 Prioriteiten van mensen met Systeemziekten en bindweefselziekten m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Herkenbaar probleem? (N=31)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

16,13 (5)
22,58 (7)

25,81 (8)
16,13 (5)
19,35 (6)
25,81 (8)
22,58 (7)

25,81 (8)
29,03 (9)
16,13 (5)
35,48 (11)
19,35 (6)
9,68 (3)
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Tabel 70 Prioriteiten van mensen met Systeemziekten en bindweefselziekten m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Herkenbaar probleem? (N=5)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

20 (1)

40 (2)
80 (4)

Tabel 71 Prioriteiten van mensen met Systeemziekten en bindweefselziekten m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Herkenbaar probleem? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

33,33 (11)
3,03 (1)
18,18 (6)
6,06 (2)
27,27 (9)
6,06 (2)
12,12 (4)
45,45 (15)
60,61 (20)
45,45 (15)
63,64 (21)
42,42 (14)
33,33 (11)
6,06 (2)
15,15 (5)

33,33 (11)
48,48 (16)
75,76 (25)
18,18 (6)
9,09 (3)
12,12 (4)
3,03 (1)
12,12 (4)
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G.9 Analyses Systeemziekten en bindweefselziekten: Welke onderwerpen
moeten verder onderzocht of ontwikkeld worden?
Tabel 72 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Vóór
de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Oorzaak van reuma ontdekken
Meer onderzoek naar de invloed van kinderziekten op het ontstaan
van reuma
Meer onderzoek naar de genezing van reuma
Meer onderzoek naar de erfelijkheid van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van inentingen op het ontstaan van
reuma
Ontwikkelingswensen:
Huisarts neemt klachten serieus
Verbeteren kennis van de huisarts
Betere voorlichting over ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Betere samenwerking tussen specialisten
Reumatologen dragen een patiënt eerder over aan een andere
specialist bij onzekerheid over diagnose
Geen van bovenstaande

72,73 (24)
21,21 (7)
57,58 (19)
54,55 (18)
30,3 (10)

24,24 (8)
39,39 (13)
42,42 (14)
24,24 (8)
18,18 (6)
3,03 (1)

Tabel 73 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t.
‘Rondom de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om betere
diagnoses te stellen
Onderzoek naar relatie tussen darmklachten, eczeem en reuma
Ontwikkelingswensen:
Reumatologen nemen klachten serieus
Verbeteren van kennis om sneller diagnoses te kunnen stellen
Ontwikkeling van een compleet beeld van de ziekte
Ontwikkeling van betere nazorg
Ontwikkeling betere uitleg over de ziekte
Meer tijd in het consult voor uitleg over de ziekte
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

54,55 (18)
42,42 (14)
27,27 (9)
30,3 (10)
51,52 (17)
27,27 (9)
27,27 (9)
42,42 (14)
9,09 (3)
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Tabel 74 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t.
‘Behandeling medicatie’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar medicatie voor specifieke reumatische
aandoeningen
Meer onderzoek naar alternatieve medicatie (o.a. invloed van
vitamines en foliumzuur)
Meer onderzoek naar de interactie tussen alternatieve en reguliere
medicatie
Meer onderzoek naar werking en bijwerkingen
Meer onderzoek naar lange termijn effecten van biologicals
Meer onderzoek naar verschillen tussen de originele medicijnen
(merk) en de nagemaakte medicijnen (generiek)
Meer onderzoek naar de effecten van medicatie bij vrouwen en
mannen
Meer onderzoek naar de werking van medicatie bij de overgang
Meer biomedisch onderzoek naar vermoeidheid en de behandeling
ervan
Ontwikkelingswensen:
Ontwikkeling betere medicatie voor verschillende soorten pijn
Ontwikkeling van medicatie, die de kwaliteit van leven verbetert
Ontwikkeling van medicatie om het leven te beëindigen
Ontwikkeling betere medicatie voor bothardheid
Ontwikkeling van een combinatie van pijnstilling met
maagbescherming
Zorgen voor minder invloed van farmaceutische industrie en
verzekeraar op de medicatie die voorgeschreven wordt
Geen van bovenstaande

45,45 (15)
42,42 (14)
39,39 (13)
33,33 (11)
18,18 (6)
33,33 (11)
48,48 (16)
21,21 (7)
51,52 (17)

36,36 (12)
57,58 (19)
21,21 (7)
21,21 (7)
30,3 (10)
48,48 (16)
3,03 (1)

Tabel 75 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t.
'Behandeling d.m.v. chirurgie/operatie'
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie (bijv.
kraakbeenherstel, fysiotherapie)
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

48,48 (16)
51,52 (17)
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Tabel 76 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t.
‘Andere behandelvormen’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar effecten van alternatieve geneeswijzen (bijv.
van acupunctuur, kuren, vitamines, cannabisolie)
Meer onderzoek naar de effecten van fysiotherapie bij specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar alternatieve behandeling van specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van voeding op reuma
Ontwikkelingswensen:
Verbetering houding van specialisten t.a.v. natuurgeneeswijzen
Specialisten verwijzen naar alternatieve behandelaren als patiënt
daarom vraagt
Ontwikkeling samenwerking met alternatieve genezers
Integratie van psychologische ondersteuning in het zorgpad
Ontwikkeling vergoeding van andere behandelvormen
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

45,45 (15)
30,3 (10)
54,55 (18)
45,45 (15)
30,3 (10)
27,27 (9)
39,39 (13)
42,42 (14)
48,48 (16)
6,06 (2)
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Tabel 77 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t.
‘Organisatie van zorg’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Ontwikkelingswensen monitoring en nazorg:
Betere monitoring van de ziekte
Continue monitoring van de ziekte
Betere nazorg
Ontwikkelingswensen samenwerking:
Betere communicatie tussen zorgverleners
Samenwerking van zorgverleners (ketenzorg / zorgpaden)
Samenwerking rondom ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Ontwikkelingswensen regie:
Instellen functie van reumaverpleegkundige bij de huisarts
Casemanagement (een zorgverlener die overzicht houdt over de
zorg)
Verdere ontwikkeling toegankelijk elektronisch patiëntendossier,
dat toegankelijk is voor patiënten en betrokken zorgverleners
Ontwikkelingswensen gericht op patiënt:
Verbeteren persoonlijk contact tussen patiënt en zorgverleners
Ondersteuning voor meer eigenregie van de patiënt bij meerdere
aandoeningen
Patiënt meer betrekken bij het samen beslissen over de zorg
Zorg meer afstemmen op de persoon; persoonsgerichte zorg
Geen van bovenstaande

24,24 (8)
36,36 (12)
21,21 (7)
27,27 (9)
33,33 (11)
33,33 (11)

45,45 (15)
27,27 (9)
45,45 (15)

18,18 (6)
36,36 (12)
45,45 (15)
39,39 (13)
9,09 (3)

Tabel 78 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t.
‘Zwangerschap/borstvoeding’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Onderzoek naar zwangerschap als versterker of verzwakker van
klachten
Ontwikkelingswensen:
Betere voorlichting / advies over kinderen krijgen voor zowel man
als vrouw
Afstemming tussen artsen over het advies rondom zwangerschap
Voorlichting over wat zwangerschap / kinderen krijgen kan
betekenen voor de relatie
Betere voorlichting aan mannen over de invloed van
reumamedicatie op hun vruchtbaarheid of potentie
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

18,18 (6)

15,15 (5)
12,12 (4)
6,06 (2)
6,06 (2)
78,79 (26)
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Tabel 79 Respondenten met Systeemziekten en bindweefselziekten die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t.
‘Omgaan met je ziekte’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=33)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar vermoeidheid
Meer onderzoek naar pijn
Meer onderzoek naar de effecten van (slechte) slaapkwaliteit
Meer onderzoek naar de effecten van voeding
Meer onderzoek naar de effecten van leefstijl
Meer onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met reuma
Meer onderzoek waarin ook aandacht is voor mentaal welbevinden,
kwaliteit van leven en zingeving
Ontwikkelingswensen ondersteuning patiënt:
Ondersteuning van patiënten bij hun eigen rol in de zorg
Ondersteuning van patiënten die zorg hebben voor kinderen en/of
mantelzorger zijn
Ontwikkelingswensen studie, werk, financieel:
Voorlichting voor werkgevers, leerkrachten en maatschappij
Wetgeving voor opleiders en werkgevers om mensen met reuma
aan te nemen
Het inrichten van een rustkamer op het werk
Ontwikkeling van werktijdaanpassing
Vaste werkplekken realiseren
Meer beloningsmogelijkheden voor mensen die vrijwilligerswerk
doen terwijl ze zijn afgekeurd
Ontwikkelingswensen voorzieningen:
Bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sporten en bewegen
Informatie over bestaande voorzieningen voor reuma (bijv. sport en
beweegaanbod)
Ontwikkeling ‘Reuma-pas’ (pas waarmee je in het openbaar kan
laten zien dat je reuma hebt en daarmee o.a. toegang krijgt tot
noodzakelijke voorzieningen)
Ontwikkeling nieuwe hulpmiddelen (bijv. huishoudrobot)
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

66,67 (22)
54,55 (18)
30,3 (10)
51,52 (17)
30,3 (10)
42,42 (14)
48,48 (16)

33,33 (11)
30,3 (10)

63,64 (21)
24,24 (8)
15,15 (5)
21,21 (7)
18,18 (6)
33,33 (11)

45,45 (15)
24,24 (8)
42,42 (14)

30,3 (10)
0 (0)
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G.10 Analyses Slijtagereuma: Welke problemen zijn herkenbaar?
Tabel 80 Respondenten met Slijtagereuma die problemen herkennen ‘Vóór de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die
wel gespecialiseerd is in de aandoening

51,65 (47)
54,95 (50)
56,04 (51)
67,03 (61)
35,16 (32)
46,15 (42)
35,16 (32)
19,78 (18)
39,56 (36)
31,87 (29)

Tabel 81 Respondenten met Slijtagereuma die problemen herkennen ‘Rondom de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten
in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

48,35 (44)
71,43 (65)
51,65 (47)

20,88 (19)
37,36 (34)
42,86 (39)

47,25 (43)
51,65 (47)
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Tabel 82 Respondenten met Slijtagereuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Herkenbaar probleem? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

56,04 (51)
32,97 (30)
40,66 (37)
52,75 (48)
43,96 (40)

72,53 (66)
37,36 (34)
39,56 (36)
31,87 (29)
64,84 (59)
57,14 (52)
43,96 (40)

46,15 (42)
51,65 (47)
37,36 (34)
29,67 (27)
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Tabel 83 Respondenten met Slijtagereuma die problemen herkennen m.b.t. 'Behandeling d.m.v. chirurgie/operatie'
Herkenbaar probleem? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten

29,67 (27)
14,29 (13)
31,87 (29)

Tabel 84 Respondenten met Slijtagereuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Andere behandelvormen’
Herkenbaar probleem? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

52,75 (48)
29,67 (27)

49,45 (45)
61,54 (56)

61,54 (56)
58,24 (53)
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Tabel 85 Respondenten met Slijtagereuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Herkenbaar probleem? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

50,55 (46)
42,86 (39)

47,25 (43)
45,05 (41)
40,66 (37)
50,55 (46)
39,56 (36)

41,76 (38)
43,96 (40)
46,15 (42)
50,55 (46)
31,87 (29)
24,18 (22)
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Tabel 86 Respondenten met Slijtagereuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Herkenbaar probleem? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

4,4 (4)

8,79 (8)
8,79 (8)

Tabel 87 Respondenten met Slijtagereuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Herkenbaar probleem? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

53,85 (49)
15,38 (14)
27,47 (25)
20,88 (19)
60,44 (55)
8,79 (8)
12,09 (11)
70,33 (64)
72,53 (66)
79,12 (72)
72,53 (66)
72,53 (66)
53,85 (49)
51,65 (47)
45,05 (41)

53,85 (49)
49,45 (45)
62,64 (57)
24,18 (22)
27,47 (25)
38,46 (35)
4,4 (4)
10,99 (10)
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G.11 Analyses Slijtagereuma: Welk probleem heeft de meeste prioriteit?
Tabel 88 Prioriteiten van mensen met Slijtagereuma m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=88)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die
wel gespecialiseerd is in de aandoening

32,95 (29)
36,36 (32)
39,77 (35)
36,36 (32)
14,77 (13)
35,23 (31)
15,91 (14)
7,95 (7)
27,27 (24)
19,32 (17)

Tabel 89 Prioriteiten van mensen met Slijtagereuma m.b.t. ‘Rondom de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=81)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten
in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

30,86 (25)
60,49 (49)
40,74 (33)

11,11 (9)
20,99 (17)
27,16 (22)

33,33 (27)
41,98 (34)
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Tabel 90 Prioriteiten van mensen met Slijtagereuma m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Herkenbaar probleem? (N=86)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

34,88 (30)
12,79 (11)
17,44 (15)
33,72 (29)
30,23 (26)

45,35 (39)
15,12 (13)
22,09 (19)
19,77 (17)
54,65 (47)
40,7 (35)
22,09 (19)

19,77 (17)
32,56 (28)
13,95 (12)
18,6 (16)
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Tabel 91 Prioriteiten van mensen met Slijtagereuma m.b.t. 'Behandeling d.m.v. chirurgie/operatie'
Herkenbaar probleem? (N=45)
Ja
Onderwerp

% (N)

48,89 (22)
20 (9)
57,78 (26)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten
Tabel 92 Prioriteiten van mensen met Slijtagereuma m.b.t. ‘Andere behandelvormen’

Herkenbaar probleem? (N=78)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

37,18 (29)
19,23 (15)

33,33 (26)
35,9 (28)

48,72 (38)
48,72 (38)
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Tabel 93 Prioriteiten van mensen met Slijtagereuma m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Herkenbaar probleem? (N=83)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

36,14 (30)
22,89 (19)

33,73 (28)
22,89 (19)
22,89 (19)
24,1 (20)
24,1 (20)

21,69 (18)
32,53 (27)
32,53 (27)
28,92 (24)
19,28 (16)
12,05 (10)
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Tabel 94 Prioriteiten van mensen met Slijtagereuma m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Herkenbaar probleem? (N=9)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

22,22 (2)

44,44 (4)
55,56 (5)

Tabel 95 Prioriteiten van mensen met Slijtagereuma m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Herkenbaar probleem? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

35,16 (32)
2,2 (2)
14,29 (13)
12,09 (11)
30,77 (28)
2,2 (2)
10,99 (10)
54,95 (50)
59,34 (54)
57,14 (52)
51,65 (47)
52,75 (48)
29,67 (27)
30,77 (28)
17,58 (16)

34,07 (31)
21,98 (20)
41,76 (38)
12,09 (11)
9,89 (9)
14,29 (13)
2,2 (2)
6,59 (6)
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G.12 Analyses Slijtagereuma: Welke onderwerpen moeten verder onderzocht of
ontwikkeld worden?
Tabel 96 Respondenten met Slijtagereuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Oorzaak van reuma ontdekken
Meer onderzoek naar de invloed van kinderziekten op het ontstaan
van reuma
Meer onderzoek naar de genezing van reuma
Meer onderzoek naar de erfelijkheid van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van inentingen op het ontstaan van
reuma
Ontwikkelingswensen:
Huisarts neemt klachten serieus
Verbeteren kennis van de huisarts
Betere voorlichting over ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Betere samenwerking tussen specialisten
Reumatologen dragen een patiënt eerder over aan een andere
specialist bij onzekerheid over diagnose
Geen van bovenstaande

68,13 (62)
18,68 (17)
62,64 (57)
45,05 (41)
21,98 (20)

41,76 (38)
38,46 (35)
53,85 (49)
38,46 (35)
21,98 (20)
2,2 (2)

Tabel 97 Respondenten met Slijtagereuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Rondom de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om betere
diagnoses te stellen
Onderzoek naar relatie tussen darmklachten, eczeem en reuma
Ontwikkelingswensen:
Reumatologen nemen klachten serieus
Verbeteren van kennis om sneller diagnoses te kunnen stellen
Ontwikkeling van een compleet beeld van de ziekte
Ontwikkeling van betere nazorg
Ontwikkeling betere uitleg over de ziekte
Meer tijd in het consult voor uitleg over de ziekte
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

59,34 (54)
45,05 (41)
27,47 (25)
35,16 (32)
43,96 (40)
36,26 (33)
29,67 (27)
53,85 (49)
6,59 (6)
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Tabel 98 Respondenten met Slijtagereuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar medicatie voor specifieke reumatische
aandoeningen
Meer onderzoek naar alternatieve medicatie (o.a. invloed van
vitamines en foliumzuur)
Meer onderzoek naar de interactie tussen alternatieve en reguliere
medicatie
Meer onderzoek naar werking en bijwerkingen
Meer onderzoek naar lange termijn effecten van biologicals
Meer onderzoek naar verschillen tussen de originele medicijnen
(merk) en de nagemaakte medicijnen (generiek)
Meer onderzoek naar de effecten van medicatie bij vrouwen en
mannen
Meer onderzoek naar de werking van medicatie bij de overgang
Meer biomedisch onderzoek naar vermoeidheid en de behandeling
ervan
Ontwikkelingswensen:
Ontwikkeling betere medicatie voor verschillende soorten pijn
Ontwikkeling van medicatie, die de kwaliteit van leven verbetert
Ontwikkeling van medicatie om het leven te beëindigen
Ontwikkeling betere medicatie voor bothardheid
Ontwikkeling van een combinatie van pijnstilling met
maagbescherming
Zorgen voor minder invloed van farmaceutische industrie en
verzekeraar op de medicatie die voorgeschreven wordt
Geen van bovenstaande

43,96 (40)
62,64 (57)
42,86 (39)
48,35 (44)
36,26 (33)
40,66 (37)
38,46 (35)
23,08 (21)
45,05 (41)

60,44 (55)
50,55 (46)
8,79 (8)
39,56 (36)
34,07 (31)
51,65 (47)
2,2 (2)

Tabel 99 Respondenten met Slijtagereuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. 'Behandeling d.m.v.
chirurgie/operatie'
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie (bijv.
kraakbeenherstel, fysiotherapie)
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

80,22 (73)
19,78 (18)
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Tabel 100 Respondenten met Slijtagereuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Andere behandelvormen’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar effecten van alternatieve geneeswijzen (bijv.
van acupunctuur, kuren, vitamines, cannabisolie)
Meer onderzoek naar de effecten van fysiotherapie bij specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar alternatieve behandeling van specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van voeding op reuma
Ontwikkelingswensen:
Verbetering houding van specialisten t.a.v. natuurgeneeswijzen
Specialisten verwijzen naar alternatieve behandelaren als patiënt
daarom vraagt
Ontwikkeling samenwerking met alternatieve genezers
Integratie van psychologische ondersteuning in het zorgpad
Ontwikkeling vergoeding van andere behandelvormen
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

48,35 (44)
48,35 (44)
56,04 (51)
49,45 (45)
28,57 (26)
31,87 (29)
29,67 (27)
35,16 (32)
53,85 (49)
8,79 (8)
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Tabel 101 Respondenten met Slijtagereuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Ontwikkelingswensen monitoring en nazorg:
Betere monitoring van de ziekte
Continue monitoring van de ziekte
Betere nazorg
Ontwikkelingswensen samenwerking:
Betere communicatie tussen zorgverleners
Samenwerking van zorgverleners (ketenzorg / zorgpaden)
Samenwerking rondom ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Ontwikkelingswensen regie:
Instellen functie van reumaverpleegkundige bij de huisarts
Casemanagement (een zorgverlener die overzicht houdt over de
zorg)
Verdere ontwikkeling toegankelijk elektronisch patiëntendossier,
dat toegankelijk is voor patiënten en betrokken zorgverleners
Ontwikkelingswensen gericht op patiënt:
Verbeteren persoonlijk contact tussen patiënt en zorgverleners
Ondersteuning voor meer eigenregie van de patiënt bij meerdere
aandoeningen
Patiënt meer betrekken bij het samen beslissen over de zorg
Zorg meer afstemmen op de persoon; persoonsgerichte zorg
Geen van bovenstaande

27,47 (25)
38,46 (35)
28,57 (26)
36,26 (33)
25,27 (23)
50,55 (46)

34,07 (31)
26,37 (24)
41,76 (38)

34,07 (31)
24,18 (22)
39,56 (36)
47,25 (43)
20,88 (19)

Tabel 102 Respondenten met Slijtagereuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Onderzoek naar zwangerschap als versterker of verzwakker van
klachten
Ontwikkelingswensen:
Betere voorlichting / advies over kinderen krijgen voor zowel man
als vrouw
Afstemming tussen artsen over het advies rondom zwangerschap
Voorlichting over wat zwangerschap / kinderen krijgen kan
betekenen voor de relatie
Betere voorlichting aan mannen over de invloed van
reumamedicatie op hun vruchtbaarheid of potentie
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

9,89 (9)

12,09 (11)
6,59 (6)
5,49 (5)
7,69 (7)
76,92 (70)
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Tabel 103 Respondenten met Slijtagereuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=91)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar vermoeidheid
Meer onderzoek naar pijn
Meer onderzoek naar de effecten van (slechte) slaapkwaliteit
Meer onderzoek naar de effecten van voeding
Meer onderzoek naar de effecten van leefstijl
Meer onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met reuma
Meer onderzoek waarin ook aandacht is voor mentaal welbevinden,
kwaliteit van leven en zingeving
Ontwikkelingswensen ondersteuning patiënt:
Ondersteuning van patiënten bij hun eigen rol in de zorg
Ondersteuning van patiënten die zorg hebben voor kinderen en/of
mantelzorger zijn
Ontwikkelingswensen studie, werk, financieel:
Voorlichting voor werkgevers, leerkrachten en maatschappij
Wetgeving voor opleiders en werkgevers om mensen met reuma
aan te nemen
Het inrichten van een rustkamer op het werk
Ontwikkeling van werktijdaanpassing
Vaste werkplekken realiseren
Meer beloningsmogelijkheden voor mensen die vrijwilligerswerk
doen terwijl ze zijn afgekeurd
Ontwikkelingswensen voorzieningen:
Bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sporten en bewegen
Informatie over bestaande voorzieningen voor reuma (bijv. sport en
beweegaanbod)
Ontwikkeling ‘Reuma-pas’ (pas waarmee je in het openbaar kan
laten zien dat je reuma hebt en daarmee o.a. toegang krijgt tot
noodzakelijke voorzieningen)
Ontwikkeling nieuwe hulpmiddelen (bijv. huishoudrobot)
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

68,13 (62)
63,74 (58)
46,15 (42)
40,66 (37)
26,37 (24)
46,15 (42)
37,36 (34)

45,05 (41)
36,26 (33)

39,56 (36)
23,08 (21)
14,29 (13)
24,18 (22)
16,48 (15)
31,87 (29)

81,32 (74)
42,86 (39)
46,15 (42)

35,16 (32)
0 (0)
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G.13 Analyses Weke delen reuma: Welke problemen zijn herkenbaar?
Tabel 104 Respondenten met Weke delen reuma die problemen herkennen ‘Vóór de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die
wel gespecialiseerd is in de aandoening

79,55 (35)
70,45 (31)
79,55 (35)
81,82 (36)
61,36 (27)
52,27 (23)
45,45 (20)
47,73 (21)
72,73 (32)
40,91 (18)

Tabel 105 Respondenten met Weke delen reuma die problemen herkennen ‘Rondom de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten
in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

79,55 (35)
84,09 (37)
75 (33)

25 (11)
43,18 (19)
47,73 (21)

68,18 (30)
52,27 (23)
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Tabel 106 Respondenten met Weke delen reuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

56,82 (25)
43,18 (19)
45,45 (20)
50 (22)
47,73 (21)

77,27 (34)
20,45 (9)
34,09 (15)
56,82 (25)
79,55 (35)
75 (33)
36,36 (16)

43,18 (19)
68,18 (30)
47,73 (21)
38,64 (17)
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Tabel 107 Respondenten met Weke delen reuma die problemen herkennen m.b.t. 'Behandeling d.m.v.
chirurgie/operatie'
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten

20,45 (9)
4,55 (2)
15,91 (7)

Tabel 108 Respondenten met Weke delen reuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Andere behandelvormen’
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

68,18 (30)
43,18 (19)

75 (33)
61,36 (27)

75 (33)
56,82 (25)
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Tabel 109 Respondenten met Weke delen reuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

54,55 (24)
54,55 (24)

56,82 (25)
50 (22)
36,36 (16)
50 (22)
43,18 (19)

52,27 (23)
43,18 (19)
52,27 (23)
54,55 (24)
27,27 (12)
20,45 (9)
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Tabel 110 Respondenten met Weke delen reuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Herkenbaar probleem? (N=44
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

6,82 (3)

22,73 (10)
13,64 (6)

Tabel 111 Respondenten met Weke delen reuma die problemen herkennen m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

72,73 (32)
34,09 (15)
54,55 (24)
15,91 (7)
63,64 (28)
11,36 (5)
22,73 (10)
93,18 (41)
95,45 (42)
79,55 (35)
90,91 (40)
81,82 (36)
56,82 (25)
43,18 (19)
54,55 (24)

81,82 (36)
72,73 (32)
90,91 (40)
47,73 (21)
34,09 (15)
38,64 (17)
6,82 (3)
13,64 (6)
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G.14 Analyses Weke delen reuma: Welk probleem heeft de meeste prioriteit?
Tabel 112 Prioriteiten van mensen met Weke delen reuma m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Ongeloof dat je ziek bent
Onzekerheid of je iets mankeert
Onbegrip van de omgeving
Onwetendheid over de ziekte
Huisarts:
Huisarts heeft onvoldoende kennis
Huisarts neemt klachten onvoldoende serieus
Huisarts verwijst de patiënt te laat door
Specialisten:
Specialisten herkennen de ziekte niet
Het duurt lang voordat de diagnose gesteld wordt
Reumatologen dragen een patiënt (te) laat over naar een collega die
wel gespecialiseerd is in de aandoening

43,18 (19)
38,64 (17)
54,55 (24)
45,45 (20)
27,27 (12)
43,18 (19)
15,91 (7)
18,18 (8)
61,36 (27)
15,91 (7)

Tabel 113 Prioriteiten van mensen met Weke delen reuma m.b.t. ‘Rondom de diagnose’
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Eigen reactie en reactie omgeving:
Veel emoties na de diagnose
Onzekerheid over de toekomst
Onbegrip van de omgeving (bijv. familie, vrienden, collega’s,
docenten)
Specialisten:
Veel wisselingen van specialisten (bijv. door verloop van specialisten
in ziekenhuis)
Beperkte communicatie tussen specialisten
Specialisten hebben te weinig kennis over andere ziekten die vaak
samen met reuma voorkomen
Informatie en nazorg:
De informatie die specialisten over de diagnose geven is (te) beperkt
Nazorg na de diagnose ontbreekt (bijv. emotionele en praktische
begeleiding door bijv. een verpleegkundige, informatie over
revalidatie, verwijzing naar patiëntenorganisatie)

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

50 (22)
61,36 (27)
52,27 (23)

9,09 (4)
6,82 (3)
25 (11)

34,09 (15)
36,36 (16)
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Tabel 114 Prioriteiten van mensen met Weke delen reuma m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Herkenbaar probleem? (N=43)
Ja
Onderwerp

% (N)

Informatie en afstemming met patiënt:
Weinig voorlichting over bijwerkingen en consequenties
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt
De huisarts weet (te) weinig over reuma-medicijnen
Zorgen over de grote hoeveelheid medicijnen
Onnodig moeten wisselen van medicatie vanwege vergoeding
zorgverzekeraar
Bijwerkingen:
Medicijnen (in het algemeen) hebben veel bijwerkingen
Biologicals hebben veel bijwerkingen
Kennis van specialisten over medicijnen:
Er is onvoldoende kennis over bijwerkingen
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van de ziekte
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van vermoeidheid
Er is onvoldoende kennis over de behandeling van (verschillende
soorten) pijn d.m.v. medicijnen
Er is onvoldoende kennis over medicijngebruik bij reuma als je ook
medicijnen voor andere aandoeningen gebruikt
Communicatie over medicijnen:
Specialisten communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en huisartsen communiceren onvoldoende met elkaar
Specialisten en apothekers communiceren onvoldoende met elkaar
Controle op medicatie:
Medicatiegebruik wordt onvoldoende gecontroleerd

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

23,26 (10)
11,63 (5)
6,98 (3)
34,88 (15)
37,21 (16)

30,23 (13)
4,65 (2)
11,63 (5)
48,84 (21)
58,14 (25)
34,88 (15)
13,95 (6)

9,3 (4)
37,21 (16)
13,95 (6)
18,6 (8)
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Tabel 115 Prioriteiten van mensen met Weke delen reuma m.b.t. 'Behandeling d.m.v. chirurgie/operatie'
Herkenbaar probleem? (N=11)
Ja
Onderwerp

% (N)

63,64 (7)
9,09 (1)
63,64 (7)

Specialisten bieden chirurgie/operaties te weinig aan als optie
Specialisten bieden chirurgie/operaties te snel aan als optie
Er is te weinig aandacht voor chirurgische behandeling van o.a.
voeten
Tabel 116 Prioriteiten van mensen met Weke delen reuma m.b.t. ‘Andere behandelvormen’

Herkenbaar probleem? (N=42)
Ja
Onderwerp

% (N)

Specialisten:
Specialisten wijzen alternatieve geneeswijzen af (o.a. gebruik
wietolie, acupunctuur, kuren)
Specialisten wijzen patiënten niet op andere behandelvormen (o.a.
fysiotherapie)
Kennis:
Specialist heeft onvoldoende kennis over welke andere
behandelvormen geschikt zijn voor specifieke typen reuma
Specialist heeft onvoldoende kennis over de invloed van voeding op
reuma
Vergoeding en aanbod:
Alternatieve therapieën worden vaak niet vergoed door
zorgverzekering
Een goed aanbod voor bewegen op verantwoorde wijze ontbreekt

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

23,81 (10)
19,05 (8)

47,62 (20)
21,43 (9)

57,14 (24)
26,19 (11)
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Tabel 117 Prioriteiten van mensen met Weke delen reuma m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Herkenbaar probleem? (N=38)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt:
Patiënt heeft weinig eigen inbreng in de zorg
Patiënten worden onvoldoende ondersteund bij hun eigen rol in de
zorg
Communicatie:
De communicatie tussen arts en patiënt kan beter
Artsen communiceren te weinig met elkaar
Artsen communiceren te weinig met andere zorgverleners (o.a.
verpleegkundigen)
Artsen communiceren te weinig met apothekers
Uitwisseling patiëntendossier tussen artsen rondom één patiënt
ontbreekt
Samenwerking:
Verschillende soorten zorg rondom de ziekte zijn niet goed op elkaar
afgestemd
Slechte organisatie van zorg als je meerdere ziekten hebt
De rol van de huisarts is onduidelijk
Er is niemand die overzicht houdt over de zorg
Zorg regelen:
Thuiszorg is moeilijk te regelen
Reumatologen zijn niet goed bereikbaar

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

44,74 (17)
23,68 (9)

42,11 (16)
21,05 (8)
15,79 (6)
26,32 (10)
15,79 (6)

21,05 (8)
31,58 (12)
28,95 (11)
34,21 (13)
15,79 (6)
5,26 (2)

135

Tabel 118 Prioriteiten van mensen met Weke delen reuma m.b.t. ‘Zwangerschap/borstvoeding’
Herkenbaar probleem? (N=11)
Ja
Onderwerp

% (N)

Inbreng patiënt en partner:
Er wordt weinig rekening gehouden met wensen van de patiënt en
zijn/haar partner rondom zwangerschap
Informatie:
Gebrek aan voorlichting over reuma en zwangerschap
Tegenstrijdige adviezen over reuma en zwangerschap

27,27 (3)

72,73 (8)
45,45 (5)

Tabel 119 Prioriteiten van mensen met Weke delen reuma m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Herkenbaar probleem? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Studie, werk, verzekeringen:
Problemen met werk
Problemen met studie
Problemen met UWV
Problemen met afsluiten van aanvullende zorgverzekering
Financiële beperkingen:
Noodzakelijke hulpmiddelen en aanvullende zorg worden niet
vergoed
Problemen met het verkrijgen van een hypotheek
Moet rondkomen van bijstandsuitkering
Balans:
Moeilijk om grenzen te kennen / balans te houden
Vermoeidheid is zeer belemmerend
Pijn is zeer belemmerend
Beperkingen vanwege de ziekte zijn moeilijk te accepteren
Onvoorspelbaarheid van de ziekte is lastig
Moeilijk om mentaal krachtig te blijven
Gebrek aan ondersteuning om te blijven bewegen
Gebrek aan begeleiding bij het omgaan met de ziekte in het
dagelijks leven
Omgeving/relatie:
Onbegrip vanuit je omgeving is moeilijk
Ziekte heeft grote invloed op het gezinsleven
Ziekte heeft grote invloed op het sociale leven
Het is moeilijk om een relatie aan te gaan / te onderhouden
Medicatie heeft negatieve effecten op seksuele relatie
Er is weinig aandacht voor mantelzorgers
Overlijden:
Het is moeilijk om een euthanasieverklaring te verkrijgen
Het is moeilijk om levensbeëindigende medicijnen te verkrijgen

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

45,45 (20)
11,36 (5)
38,64 (17)
11,36 (5)
27,27 (12)
4,55 (2)
15,91 (7)
65,91 (29)
79,55 (35)
61,36 (27)
63,64 (28)
45,45 (20)
25 (11)
11,36 (5)
22,73 (10)

61,36 (27)
43,18 (19)
63,64 (28)
13,64 (6)
13,64 (6)
15,91 (7)
4,55 (2)
6,82 (3)
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G.15 Analyses Weke delen reuma: Welke onderwerpen moeten verder
onderzocht of ontwikkeld worden?
Tabel 120 Respondenten met Weke delen reuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Vóór de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Oorzaak van reuma ontdekken
Meer onderzoek naar de invloed van kinderziekten op het ontstaan
van reuma
Meer onderzoek naar de genezing van reuma
Meer onderzoek naar de erfelijkheid van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van inentingen op het ontstaan van
reuma
Ontwikkelingswensen:
Huisarts neemt klachten serieus
Verbeteren kennis van de huisarts
Betere voorlichting over ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Betere samenwerking tussen specialisten
Reumatologen dragen een patiënt eerder over aan een andere
specialist bij onzekerheid over diagnose
Geen van bovenstaande

63,64 (28)
22,73 (10)
70,45 (31)
52,27 (23)
29,55 (13)

54,55 (24)
43,18 (19)
45,45 (20)
40,91 (18)
25 (11)
4,55 (2)

Tabel 121 Respondenten met Weke delen reuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Rondom de diagnose’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar reumatische aandoeningen om betere
diagnoses te stellen
Onderzoek naar relatie tussen darmklachten, eczeem en reuma
Ontwikkelingswensen:
Reumatologen nemen klachten serieus
Verbeteren van kennis om sneller diagnoses te kunnen stellen
Ontwikkeling van een compleet beeld van de ziekte
Ontwikkeling van betere nazorg
Ontwikkeling betere uitleg over de ziekte
Meer tijd in het consult voor uitleg over de ziekte
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

79,55 (35)
43,18 (19)
54,55 (24)
52,27 (23)
45,45 (20)
47,73 (21)
36,36 (16)
43,18 (19)
0 (0)
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Tabel 122 Respondenten met Weke delen reuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Behandeling medicatie’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar medicatie voor specifieke reumatische
aandoeningen
Meer onderzoek naar alternatieve medicatie (o.a. invloed van
vitamines en foliumzuur)
Meer onderzoek naar de interactie tussen alternatieve en reguliere
medicatie
Meer onderzoek naar werking en bijwerkingen
Meer onderzoek naar lange termijn effecten van biologicals
Meer onderzoek naar verschillen tussen de originele medicijnen
(merk) en de nagemaakte medicijnen (generiek)
Meer onderzoek naar de effecten van medicatie bij vrouwen en
mannen
Meer onderzoek naar de werking van medicatie bij de overgang
Meer biomedisch onderzoek naar vermoeidheid en de behandeling
ervan
Ontwikkelingswensen:
Ontwikkeling betere medicatie voor verschillende soorten pijn
Ontwikkeling van medicatie, die de kwaliteit van leven verbetert
Ontwikkeling van medicatie om het leven te beëindigen
Ontwikkeling betere medicatie voor bothardheid
Ontwikkeling van een combinatie van pijnstilling met
maagbescherming
Zorgen voor minder invloed van farmaceutische industrie en
verzekeraar op de medicatie die voorgeschreven wordt
Geen van bovenstaande

56,82 (25)
63,64 (28)
40,91 (18)
47,73 (21)
29,55 (13)
40,91 (18)
34,09 (15)
18,18 (8)
61,36 (27)

61,36 (27)
61,36 (27)
13,64 (6)
25 (11)
38,64 (17)
47,73 (21)
0 (0)

Tabel 123 Respondenten met Weke delen reuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. 'Behandeling d.m.v.
chirurgie/operatie'
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie (bijv.
kraakbeenherstel, fysiotherapie)
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

63,64 (28)
36,36 (16)
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Tabel 124 Respondenten met Weke delen reuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Andere
behandelvormen’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar effecten van alternatieve geneeswijzen (bijv.
van acupunctuur, kuren, vitamines, cannabisolie)
Meer onderzoek naar de effecten van fysiotherapie bij specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar alternatieve behandeling van specifieke
vormen van reuma
Meer onderzoek naar de invloed van voeding op reuma
Ontwikkelingswensen:
Verbetering houding van specialisten t.a.v. natuurgeneeswijzen
Specialisten verwijzen naar alternatieve behandelaren als patiënt
daarom vraagt
Ontwikkeling samenwerking met alternatieve genezers
Integratie van psychologische ondersteuning in het zorgpad
Ontwikkeling vergoeding van andere behandelvormen
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

65,91 (29)
50 (22)
61,36 (27)
47,73 (21)
40,91 (18)
34,09 (15)
36,36 (16)
40,91 (18)
61,36 (27)
0 (0)
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Tabel 125 Respondenten met Weke delen reuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Organisatie van zorg’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Ontwikkelingswensen monitoring en nazorg:
Betere monitoring van de ziekte
Continue monitoring van de ziekte
Betere nazorg
Ontwikkelingswensen samenwerking:
Betere communicatie tussen zorgverleners
Samenwerking van zorgverleners (ketenzorg / zorgpaden)
Samenwerking rondom ziekten die vaak samen met reuma
voorkomen
Ontwikkelingswensen regie:
Instellen functie van reumaverpleegkundige bij de huisarts
Casemanagement (een zorgverlener die overzicht houdt over de
zorg)
Verdere ontwikkeling toegankelijk elektronisch patiëntendossier,
dat toegankelijk is voor patiënten en betrokken zorgverleners
Ontwikkelingswensen gericht op patiënt:
Verbeteren persoonlijk contact tussen patiënt en zorgverleners
Ondersteuning voor meer eigenregie van de patiënt bij meerdere
aandoeningen
Patiënt meer betrekken bij het samen beslissen over de zorg
Zorg meer afstemmen op de persoon; persoonsgerichte zorg
Geen van bovenstaande

31,82 (14)
36,36 (16)
43,18 (19)
43,18 (19)
31,82 (14)
36,36 (16)

29,55 (13)
29,55 (13)
34,09 (15)

31,82 (14)
25 (11)
31,82 (14)
59,09 (26)
13,64 (6)

Tabel 126 Respondenten met Weke delen reuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t.
‘Zwangerschap/borstvoeding’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Onderzoek naar zwangerschap als versterker of verzwakker van
klachten
Ontwikkelingswensen:
Betere voorlichting / advies over kinderen krijgen voor zowel man
als vrouw
Afstemming tussen artsen over het advies rondom zwangerschap
Voorlichting over wat zwangerschap / kinderen krijgen kan
betekenen voor de relatie
Betere voorlichting aan mannen over de invloed van
reumamedicatie op hun vruchtbaarheid of potentie
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

15,91 (7)

15,91 (7)
11,36 (5)
9,09 (4)
13,64 (6)
70,45 (31)
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Tabel 127 Respondenten met Weke delen reuma die onderzoek of ontwikkeling wensen m.b.t. ‘Omgaan met je ziekte’
Verder onderzoek of ontwikkeling
nodig? (N=44)
Ja
Onderwerp

% (N)

Onderzoekswensen:
Meer onderzoek naar vermoeidheid
Meer onderzoek naar pijn
Meer onderzoek naar de effecten van (slechte) slaapkwaliteit
Meer onderzoek naar de effecten van voeding
Meer onderzoek naar de effecten van leefstijl
Meer onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met reuma
Meer onderzoek waarin ook aandacht is voor mentaal welbevinden,
kwaliteit van leven en zingeving
Ontwikkelingswensen ondersteuning patiënt:
Ondersteuning van patiënten bij hun eigen rol in de zorg
Ondersteuning van patiënten die zorg hebben voor kinderen en/of
mantelzorger zijn
Ontwikkelingswensen studie, werk, financieel:
Voorlichting voor werkgevers, leerkrachten en maatschappij
Wetgeving voor opleiders en werkgevers om mensen met reuma
aan te nemen
Het inrichten van een rustkamer op het werk
Ontwikkeling van werktijdaanpassing
Vaste werkplekken realiseren
Meer beloningsmogelijkheden voor mensen die vrijwilligerswerk
doen terwijl ze zijn afgekeurd
Ontwikkelingswensen voorzieningen:
Bereikbaar en betaalbaar aanbod voor sporten en bewegen
Informatie over bestaande voorzieningen voor reuma (bijv. sport en
beweegaanbod)
Ontwikkeling ‘Reuma-pas’ (pas waarmee je in het openbaar kan
laten zien dat je reuma hebt en daarmee o.a. toegang krijgt tot
noodzakelijke voorzieningen)
Ontwikkeling nieuwe hulpmiddelen (bijv. huishoudrobot)
Geen van bovenstaande

Nivel

Kennisagenda van mensen met reuma

81,82 (36)
65,91 (29)
63,64 (28)
38,64 (17)
27,27 (12)
54,55 (24)
38,64 (17)

27,27 (12)
36,36 (16)

56,82 (25)
27,27 (12)
13,64 (6)
22,73 (10)
11,36 (5)
36,36 (16)

72,73 (32)
34,09 (15)
56,82 (25)

45,45 (20)
0 (0)
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