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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Reumatologie,
telefoon (010) 704 01 42 of faxen naar nummer (010) 703 11 46.
U kunt ook bellen naar het centrale telefoonnummer van het Erasmus MC: (010) 704 0 704.
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Erasmus MC
Polikliniek Reumatologie
Gebouw Ca, kamer 317
‘s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

Reumatoïde arthritis (RA)

Inleiding
Inleiding
U hebt last van een aantal gewrichten. Meestal zijn het de handen, polsen en voeten. Vooral ’s ochtends zijn uw
gewrichten erg stijf en pijnlijk. Pas in de loop van de ochtend neemt de stijfheid af. De reumatoloog die u heeft
onderzocht, heeft nu de diagnose reumatoïde artritis gesteld. In de tekst wordt de afkorting RA gebruikt.

Over de ziekte
Wat is RA?
De Grieken kenden het ziektebeeld RA al in de oudheid. Het woord "reuma" is afkomstig van het Griekse woord
dat "stroom" of "ziekteverwekkende vloeistof" betekent. Reumatoïde artritis betekent letterlijk: reumatische
gewrichtsontsteking.
RA is een auto-immuunziekte: het afweersysteem (immuunsysteem) keert zich tegen het eigen lichaam. Hoe dat
komt is nog niet duidelijk. RA kan sluipend beginnen of plotseling ontstaan. Het is een chronische aandoening:
de ziekte gaat in principe niet over. De gewrichten zijn ontstoken en dit geeft pijn en stijfheid. U kunt daardoor
niet goed functioneren. De ziekte verloopt grillig: soms hebt u veel klachten, soms een tijdlang nauwelijks. De
gewrichtsontstekingen zijn tegenwoordig met medicijnen heel goed te behandelen.
Mensen kunnen op elke leeftijd RA krijgen, maar meestal begint de ziekte rond het veertigste of vijftigste levensjaar.
Er zijn meer vrouwen dan mannen met RA.

Hoe ontstaat de ziekte?
Ondanks veel onderzoek is nog niet bekend waardoor RA ontstaat. Deskundigen vermoeden dat het immuunsysteem
door een samenspel van factoren ontregeld raakt. Dat zijn factoren zoals aanleg, omgevingskenmerken en mogelijk
een infectie. Ook erfelijkheid speelt een rol. Als u RA hebt, is er vaak nog iemand in uw familie die deze ziekte heeft.
Doordat het immuunsysteem op hol slaat, komen er in het lichaam bepaalde stoffen vrij: de ontstekingsfactoren. Deze
stoffen veroorzaken (chronische) ontstekingen in gewrichten, pezen, spieren of organen, en soms ook in bloedvaten of
rond zenuwen.

Welke klachten horen bij RA en wat merk ik ervan?
Bij RA hebt u last van pijn en stijfheid van veel gewrichten. Deze klachten verergeren in de loop der tijd. 's Ochtends
zijn de pijn en stijfheid het ergst. Ook als u lange tijd in dezelfde houding hebt gezeten, kunt u last hebben van
stijfheid. Door te bewegen vermindert de pijn en stijfheid.
U hebt vaak pijn aan uw voorvoeten: u loopt niet prettig meer op uw schoenen. Verder kunnen gewrichten zoals
knieën, ellebogen, polsen en schouders erg pijnlijk en stijf zijn. Dat geldt zeker voor uw handen. U kunt moeilijk een
vuist maken. Soms zijn de kleine gewrichten van uw handen gezwollen.
Als de ontsteking nog maar net begonnen is, is de zwelling in uw gewricht(en) vaak nog niet zo duidelijk zichtbaar.
Wel merkt u bijvoorbeeld dat u bij het lopen pijn hebt onder de bal van uw voeten. Of u hebt last van stijve vingers of
opgezette handen.
Niet alleen de gewrichten, maar ook pezen, slijmbeurzen en spieren kunnen in het ziekteproces betrokken raken
en last geven. Ze kunnen verstijven en verzwakken. Hierdoor neemt hun beweeglijkheid af en gaat uw conditie
achteruit. Ook zult u vaak last hebben van gebrek aan energie: vermoeidheid komt erg vaak voor bij mensen met
RA. De ontsteking veroorzaakt vaak bloedarmoede * . Dit draagt bij aan uw gevoel van vermoeidheid. Pijn kan uw
nachtrust verstoren. U kunt zich ook grieperig voelen, met koorts, zwakte en gebrek aan eetlust.
De ontstekingen kunnen erg grillig verlopen. Soms hebt u een aantal dagen, soms weken, veel last, dan weer een
tijdlang minder. De ontstekingen kunnen van het ene naar het andere gewricht gaan. En de verschijnselen verschillen
met het moment van de dag: ’s ochtends hebt u bijvoorbeeld vaak veel meer klachten dan ’s middags. Uw pijnklachten
zijn niet altijd even erg, maar ze beperken u wel in uw functioneren.
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Hoe heeft de reumatoloog de diagnose gesteld?
Op het spreekuur
Voor het stellen van de diagnose * gaat uw reumatoloog vooral af op uw verhaal (de anamnese * ) en het lichamelijk
onderzoek. Door te kijken en te voelen onderzoekt hij of u ontstoken gewrichten hebt. Ter ondersteuning van het
lichamelijk onderzoek laat hij bloedonderzoek doen en röntgenfoto’s maken.
Het bloedonderzoek
Bij een gewrichtsontsteking kunnen de bezinking BSE * en de CRP * -waarde in het bloed stijgen. In grote lijnen geldt:
hoe hoger de BSE- of de CRP-waarde of beide, hoe ernstiger de ontsteking. Bepaling van de BSE en de CRP-waarde is
vooral belangrijk om het verloop van de reumatische ontstekingen te volgen. Deze waarden zijn minder belangrijk om
de diagnose te stellen. Regelmatig zijn BSE en CRP niet of nauwelijks verhoogd terwijl iemand toch RA heeft.
Het bloed kan ook onderzocht worden op reumafactoren : eiwitten die met het afweersysteem te maken hebben. 50%
van de patiënten met beginnende RA heeft deze reumafactoren in het bloed. Als deze reumafactoren aanwezig zijn,
verloopt de ziekte vaak iets ernstiger.
Bloedonderzoek is dus belangrijk ter aanvulling op de anamnese en het lichamelijk onderzoek. De gegevens uit
bloedonderzoek kunnen de diagnose ondersteunen. Verder zijn ze belangrijk om het verloop van de ziekte te kunnen
volgen.
Is er iets te zien op de röntgenfoto’s?
Op een röntgenfoto is te zien of een gewricht beschadigd is. Meestal is dit pas zichtbaar in een later stadium van de
ziekte. Bij agressieve vormen is echter ook in het begin al schade te zien.

Hoe verloopt de ziekte?
RA verloopt bij iedereen anders. In de beginperiode is niet te zeggen hoe de ziekte zich zal ontwikkelen. Soms is het
verloop zo mild dat het lijkt of de ziekte helemaal verdwenen is. De meeste mensen met RA hebben echter ups en
downs. Perioden van pijn en bewegingsbeperking en rustige perioden wisselen elkaar dan af. In een klein deel van de
gevallen verloopt de ziekte agressief. De patiënt heeft vrijwel voortdurend klachten die leiden tot beperkingen. In dat
geval is de ziekte vaak moeilijker onder controle te krijgen.
Een goede behandeling kan het ziekteproces aanmerkelijk vertragen. De pijn is dan draaglijk en het risico op blijvende
beschadigingen aan de gewrichten is kleiner.
Het doel van de behandeling is alle ontstekingen tot rust te brengen, de schade tegen te houden en zo te zorgen dat
u zonder veel beperkingen kunt blijven functioneren. U zult in het algemeen altijd uw medicijnen moeten blijven
gebruiken.

Behandeling
Hoe ziet de behandeling eruit?
Medicijnen vormen het belangrijkste middel om de ontstekingen af te remmen en minder pijn te hebben. U zult altijd
één of meerdere medicijnen nodig hebben. De behandeling blijft dus niet beperkt tot een tijdelijke kuur.
Bij de keuze van de medicijnen kijkt de reumatoloog naar de ernst van de ziekte, de mogelijke bijwerkingen van het
middel en de reactie van uw lichaam. Steeds weer maakt hij een afweging. Hij let daarbij op de schade die de ziekte
aan de gewrichten kan veroorzaken en de mogelijke bijwerkingen van het medicijn. Deze afweging zal per persoon
anders uitvallen.
Veel mensen, u misschien ook, vinden het vooruitzicht altijd medicijnen te moeten slikken onplezierig. Dat geldt
des te meer als u bang bent voor eventuele bijwerkingen. Toch is het belangrijk de medicijnen volgens voorschrift te
blijven gebruiken.
De reumatoloog bespreekt met u het doel van de behandeling. Hij streeft ernaar de ontsteking tot rust te brengen. Zo
wil hij schade aan de gewrichten voorkomen of tot staan brengen. Als patiënt kunt u een ander doel hebben. U wilt
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bijvoorbeeld kunnen blijven werken of uw hobby’s blijven uitoefenen. Het is belangrijk om dit met uw reumatoloog
en de reumaconsulent te bespreken.
Alleen als u de medicijnen inneemt zoals ze zijn voorgeschreven, kan uw arts met u vaststellen of u uw doel bereikt.

Medicijnen
Bij de behandeling van RA kan uw reumatoloog de volgende medicijnen gebruiken: NSAID’s (dit is een afkorting van
een Engelse term die ‘niet-hormonale ontstekingsremmende pijnstillers’ betekent), corticosteroïden en DMARD’s
(Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs). Welk geneesmiddel uw arts voorschrijft hangt af van diverse factoren,
zoals het verloop van uw ziekte, uw leeftijd en de kans op bijwerkingen.

NSAID’s
Bij pijn aan een of meerdere gewrichten kan de arts u een ontstekingsremmende pijnstiller voorschrijven. Zo’n middel
heet officieel NSAID. Dit is een afkorting van Non Steroidal Anti Inflammatory Drug. In het Nederlands betekent dit
niet-hormonale ontstekingsremmende pijnstiller.
Bij een acute gewrichtsontsteking werken NSAID’s snel en effectief. Is de pijn sterk afgenomen, dan kunt u het gebruik
stoppen. Komt de pijn weer terug, dan kunt u de medicijnen opnieuw gebruiken. Ze werken dan weer even goed als
voorheen.
NSAID’s helpen om de pijn bij een chronische ontsteking te verminderen. Maar ze brengen de ontsteking niet
helemaal tot rust. Evenmin kunnen ze beschadigingen van de gewrichten helpen voorkomen.
NSAID’s kunnen als bijwerkingen maag- en darmproblemen geven. Ook kan het zijn dat uw bloeddruk stijgt, dat u
vocht vasthoudt of dat uw nieren slechter gaan werken.
Voorbeelden van NSAID’s zijn: diclofenac, naproxen en brufen.

Selectieve COX-2-remmers
Selectieve COX-2-remmers zijn afgeleid van de "oudere" NSAID’s. Een aantal bijwerkingen, zoals maagzweren, komen
bij deze middelen minder voor. Maar de bijwerkingen voor uw bloeddruk, de vochtbalans en de nierfunctie zijn
hetzelfde als van de oudere NSAID’s. Bestaande klachten als hartfalen en nierproblemen kunnen verergeren. Meld het
daarom altijd aan uw behandelend arts als u last hebt van hartfalen of nierproblemen. Meestal zal hij deze middelen
dan niet voorschrijven.
Voorbeelden van selectieve COX-2-remmers zijn celecoxib (Celebrex) en etoricoxib (Arcoxia).

DMARD’s (reumaremmers)
Als de NSAID’s onvoldoende werken of als uw gewrichten al lange tijd ontstoken zijn, schrijft de reumatoloog u een
DMARD voor. DMARD betekent: Disease Modifying Anti Rheumatic Drug.
DMARD’s remmen chronische gewrichtsontstekingen. Het duurt wel enkele weken tot maanden voordat het effect
merkbaar is. Een DMARD is erop gericht beschadigingen aan uw gewrichten te beperken of te voorkomen.
U kunt NSAID’s en DMARD’s naast elkaar gebruiken. Dit gebeurt vaak.
DMARD’s geven soms bijwerkingen. Uw arts vraagt u hier regelmatig naar en laat uw bloed regelmatig controleren .
Mogelijke bijwerkingen zijn huiduitslag, griepachtige verschijnselen, maag- en darmklachten en nier- en
leverstoornissen. Een enkele keer komen afwijkingen in de bloedaanmaak voor.
Voorbeelden van vaak gebruikte DMARD’s zijn sulfasalazine en methotrexaat.
Soms werkt de DMARD onvoldoende tegen uw gewrichtsontstekingen, of u krijgt vervelende bijwerkingen. Uw arts
kiest dan voor een nieuwer middel, een zogenaamde biological * .
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Wat kan ik er zelf aan doen?
In de behandeling van RA zijn medicijnen belangrijke wapens. Zij kunnen de ontsteking afremmen en zo blijvende
schade aan het bot voorkomen. Maar u kunt zelf ook veel doen om de ziekte te beïnvloeden.

Elke dag medicijnen slikken
RA is doorgaans een chronische aandoening. Om de chronische ontsteking goed onder controle te krijgen, is het van
belang uw medicijnen consequent in te nemen. Als u dit niet doet, wordt er geen goede concentratie van het medicijn
in het bloed opgebouwd en heeft het middel geen effect. Alleen bij bijwerkingen kunt u stoppen met de medicijnen. U
moet dan zo snel mogelijk met uw arts overleggen.
Als de ziekte voldoende tot rust komt, zal uw behandelend arts eerst proberen de (ontstekingsremmende) pijnstillers
af te bouwen en pas na een tot twee jaar ook het DMARD.
Het is belangrijk om de medicijnen volgens voorschrift in te nemen. Doet u dat niet, dan komt uw ziekte niet tot rust
en kunnen er gewrichtsbeschadigingen ontstaan. Bespreek eventuele problemen met het innemen van de medicijnen
(bijvoorbeeld moeite met het doorslikken van tabletten) altijd eerlijk met uw arts. Deze kan dan naar een alternatief
zoeken.
Hebt u veel medicijnen, dan kan een weekdoosje een oplossing zijn; dit is verkrijgbaar bij apotheek en drogist.
Tegenwoordig is er ook een weekdoosje met ingebouwd wekkertje te koop. Als u naar een andere tijdzone reist,
overleg dan met uw de arts hoe u het beste om kunt gaan met uw medicijnen.

Verantwoord bewegen
Bij de behandeling van RA komt steeds meer nadruk te liggen op verantwoord blijven bewegen. Dat geldt ook
wanneer de ziekte actief is. Meer in beweging blijven kán ook, omdat er nu goede medicijnen zijn die de ontstekingen
afremmen.
Het belang van voldoende bewegen is steeds duidelijker aangetoond. Gebleken is dat vaardigheden en
bewegingsfuncties die eenmaal verloren zijn gegaan, moeilijk zijn terug te winnen. Ook mensen die nog niet veel
gewrichtsschade hebben, kunnen aan intensieve conditietraining doen. U hoeft niet bang te zijn dat daardoor de
bestaande gewrichtsschade verergert of dat er extra gewrichtsschade ontstaat.
Let er op dat u tijdens het bewegen niet over uw grenzen gaat. Als de ziekte rustig is, kunt u meer doen dan wanneer
de ziekte actief is. Een fysiotherapeut die bekend is met reumatische klachten kan u adviseren over de oefeningen die
voor u, met uw mogelijkheden, het meest geschikt zijn. Hij kan ook adviezen geven over oefenvormen (individueel of
in groepsverband, zwemmen, medische fitness en aangepast sporten).

Pijn verlichten
U kunt een aantal dingen doen om minder last van stijfheid en pijn te hebben. Op zijn tijd rust nemen en verantwoord
bewegen zijn hierbij belangrijk. Daarnaast kunt u de pijn verlichten door drie keer per dag een ijspakking op het
gewricht te leggen.
Volg daarbij de volgende aanwijzingen op:
•
•

laat de ijspakking ongeveer twintig minuten op het gewricht liggen,
leg het ijs niet rechtstreeks op de huid.

Een goedkope variant van ijspakkingen zijn gedroogde erwten uit de vriezer in een plastic zakje. Zo’n zakje erwten
volgt precies de vormen van het aangetaste gewricht en is niet duur. Het zakje kan telkens opnieuw worden
ingevroren. Maar u kunt de erwten dan niet meer eten!
Warmte en ontspanning
Sommige mensen krijgen minder last van de pijn als ze een warme douche nemen of ontspanningsoefeningen doen.
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Ook een warmtepakking kan helpen. Maar leg deze niet langer dan 15 minuten op het gewricht en ook niet
rechtstreeks op de huid. Het is niet goed om een warmtepakking op een acuut, heftig ontstoken gewricht te gebruiken,
omdat dit de ontsteking aanwakkert.

Wat mag ik wel/niet doen?
U mag de ontstoken gewrichten niet te zwaar belasten. Hoe kunt u daarvoor zorgen in het leven van alledag?
•

•

•

•

•

Verander vaak van houding
Een eerste advies luidt: regelmatig van houding veranderen. U kunt bijvoorbeeld beter niet te lang achter elkaar
in dezelfde houding zitten. Wissel zitten af met staan en lopen.
Neem af en toe rust
Een ander advies is een uurtje te rusten tussen de middag. Heel belangrijk in uw leven met RA is afwisseling
van rust en activiteit, en afstemming van de activiteiten op uw mogelijkheden van dat moment. Als u meer pijn
krijgt tijdens wat u doet, is dat een signaal dat u het gewricht aan het overbelasten bent.
De gewrichten ontzien
Het is goed om langdurige, zware belasting te voorkomen. Gebruik ook, als dat kan, de grote gewrichten in
plaats van de kleine. Gebruik dus bijvoorbeeld liever de pols dan de vingers. Een reumaconsulent, ergotherapeut
of fysiotherapeut kan u hierover adviseren.
In beweging blijven
Het blijkt steeds duidelijker hoe belangrijk het is om verantwoord in beweging te blijven. De ziekte geneest
daarmee niet, maar u zult er minder last van hebben. Wel is het nodig te letten op een juiste balans tussen
inspanning en rust. Hebt u binnen 24 uur na een bepaalde activiteit langer dan 2 uur pijn, dan dient u de
intensiteit van uw inspanning aan te passen.
In perioden waarin de ziekte actief is, zult u minder kunnen doen dan in rustige perioden. U zult zelf uw grenzen
leren kennen en herkennen. Door het grillige verloop van de ziekte kunnen deze van dag tot dag verschillen.
Bewegen is ook van belang om een goede houding aan te leren en te behouden. Het is niet raadzaam om bij een
ontstoken knie of heup langdurig een kussentje onder de benen te leggen. U hebt dan wel minder pijn, maar
deze houding leidt tot een verkeerde stand van de gewrichten.
Samen oefenen
U kunt ook bewegen in groepjes. Veel reumapatiëntenverenigingen organiseren oefentherapie in groepen
of hydrotherapie. Bij hydrotherapie oefent u in warm water, onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Vaak combineert die de oefeningen in het water met oefeningen op het droge. Leden van een oefengroep
brengen gemakkelijker de discipline van regelmatig bewegen op dan mensen die individueel oefenen.
Adressen van oefentherapiegroepen zijn verkrijgbaar bij de Reumalijn of bij reumapatiëntenverenigingen
(www.reumabond.nl).

Wie zijn er verder bij de behandeling betrokken?
Reumatoloog
Uw reumatoloog is de hoofdbehandelaar. Een belangrijke taak van de reumatoloog is het voorschrijven van
medicijnen. Deze schrijft hij voor om de ontstekingen tot rust te brengen en de schade aan de gewrichten te
voorkomen of tot staan te brengen.
Bij de diagnose RA komt er veel op u af. Behalve met de reumatoloog en uw huisarts krijgt u bij de behandeling ook
met andere hulpverleners te maken. Met wie precies hangt af van het verloop van de ziekte, uw vragen en de situatie
in uw regio.
We geven u hier een overzicht. Door het aanklikken van de vetgedrukte tekst krijgt u meer informatie over deze
hulpverlener.
Reumaconsulent of maatschappelijk werkende
Steeds meer ziekenhuizen en thuiszorginstellingen hebben een reumaconsulent in dienst. Deze verpleegkundige is
gespecialiseerd in reumazorg. De belangrijkste taak van deze consulent bestaat uit het zoeken naar antwoorden op uw
vragen over alles wat met reumatoïde artritis te maken heeft.
Als er in uw ziekenhuis geen reumaconsulent werkt, kunt u contact zoeken met het maatschappelijk werk.
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Fysiotherapeut
Wanneer u uw dagelijkse bezigheden steeds slechter kunt doen vanwege stijve, pijnlijke of verzwakte spieren of
vanwege uw conditie, kan de arts een fysiotherapeut inschakelen.
Ergotherapeut
Wanneer het steeds moeilijker wordt om zelfstandig te functioneren zowel thuis als op uw werk, kan de arts een
ergotherapeut inschakelen. De ergotherapeut geeft ook handige adviezen over hoe u het beste om kunt gaan met uw
pijnlijke en stijve gewrichten.
Podotherapeut
Wanneer u pijn bij het lopen krijgt, kan de podotherapeutaanpassingen voor de voeten maken om deze pijn te
verminderen.
Orthopedische schoenmaker
De orthopedische schoenmaker kan steunzolen maken om de druk op de voet op gevoelige plekken te verminderen.
Als de voeten zo veranderd zijn dat confectieschoenen niet meer geschikt zijn, kan hij schoenen op maat maken.

Leven met
Kan ik blijven sporten?
Het antwoord op de vraag of u kunt (blijven) sporten hangt af van uw persoonlijke situatie. Over het algemeen kunt u
contactsporten en sporten met grote lichamelijke belasting of piekbelastingen beter vermijden. Goede mogelijkheden
zijn fitness, zwemmen, fietsen en wandelen.
Bij deze sporten beweegt u gelijkmatig en krijgen uw gewrichten geen grote schokken te verduren. Zwemmen in
verwarmd water is een goede manier van bewegen. In het water worden uw gewrichten niet zwaar belast, omdat het
water ze ondersteunt. Bij het fietsen kunt u uw gewrichten beschermen door in een lichte versnelling te fietsen en
rechtop te zitten. Een terugtraprem kan prettiger zijn dan handremmen. Als u veel last hebt van uw handen, kunt u
zachte, naar de hand gevormde handvatten kopen.
Er zijn nog meer sporten en bezigheden waarmee u uw conditie kunt verbeteren. Belangrijk is dat u een activiteit kiest
die bij u past en waaraan u plezier beleeft. Vraag advies aan uw fysiotherapeut of arts.

Waar moet ik op letten?
Bij iemand met RA kunnen de pijnklachten van het ene naar het andere gewricht verspringen; andere gewrichten
kunnen meedoen.
Het kan zijn dat uw gewrichten ondanks de behandeling dik en pijnlijk blijven. Of dat u last krijgt van koorts of een
ziek gevoel. Maak dan een afspraak met uw reumatoloog.
Wanneer u nieuwe, andere medicijnen krijgt, kan het vier tot zes weken duren voordat u hier iets van kan gaan
merken. Uw reumatoloog vertelt u wanneer u enig effect van de medicijnen mag verwachten. Dit kunt u ook nalezen
in de speciale informatie over de medicijnen die hij u heeft voorgeschreven.
Blijft u ook na de inwerktijd van uw medicijnen pijn houden, overlegt u dan hierover met uw reumatoloog.

Leren omgaan met RA
Als u RA krijgt, verandert uw leven. U zult met de gevolgen van de ziekte moeten leren omgaan en ze een plaats
geven in uw leven. Dat kan bij reuma lastig zijn, omdat bij reuma goede perioden en perioden met veel klachten en
beperkingen elkaar afwisselen. U zult zich dan steeds aan de nieuwe situatie moeten aanpassen. Dat vergt veel van
uzelf, én van uw omgeving.
Voor meer informatie over psychosociale en maatschappelijke aspecten van uw ziekte kunt u hier klikken.

Wat is de invloed van voeding op RA?
Over de invloed van voeding op RA lopen de meningen sterk uiteen. Het is nog niet bekend of RA door bepaalde
voedingsmiddelen kan verergeren dan wel verminderen. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van voeding
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op RA is niet eenvoudig. Het is moeilijk te controleren of mensen zich aan een dieet houden. Bovendien hebben
reumatische aandoeningen vaak een wisselend ziekteverloop. Bij sommige mensen met RA lijken de klachten toe
te nemen als ze bepaalde voedingsmiddelen gebruiken. Zij kunnen er baat bij hebben rekening met deze stoffen te
houden.
Het lichaam heeft dagelijks een aantal voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Als u zomaar een van
die voedingsstoffen weglaat, kan een tekort ontstaan. Kijkt u dus wel goed uit. Leven met RA kost veel energie. Uw
voeding moet daarvoor zorgen! Het is belangrijk dat u alle voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft in voldoende
hoeveelheden binnen krijgt. Het beste is om gezond en gevarieerd te eten.
In veel weekbladen en tijdschriften staan tegenwoordig voedingsadviezen om hart- en vaatziekten te voorkomen.
Over het algemeen zijn deze adviezen ook goed voor patiënten met reuma. Bij het Voedingscentrum
(www.voedingscentrum.nl) kunt u verdere informatie vinden.

Seksualiteit
De pijn, stijfheid en vermoeidheid die bij RA horen, kunnen u hinderen in uw seksuele leven. Wellicht krijgt u
daardoor minder zin in seksueel contact. Als u meer informatie wilt over hoe u hiermee om kunt gaan, klik dan hier.

Hulp vragen
In perioden dat u zich niet goed voelt, zult u vaak een beroep moeten doen op hulp van anderen. Veel mensen vinden
dat moeilijk, omdat zij zich dan afhankelijk voelen. Maar bedenk dat zelfstandigheid niet hetzelfde is als altijd alles
zelf doen!
Het is belangrijk dat u duidelijke afspraken maakt met degene die u hulp biedt. U kunt daarbij denken aan afspraken
over de hulp die u wel en niet nodig hebt, de tijdstippen waarop u hulp krijgt, en de manier waarop u graag geholpen
wilt worden.
Als u meer informatie over dit onderwerp wilt hebben, klik dan hier.

Hulpmiddelen
Bij actieve ontsteking zult u merken dat bepaalde handelingen u niet meer zo makkelijk afgaan als voorheen. Het kan
bijvoorbeeld meer moeite kosten om een potje met schroefdeksel te openen, een kraan te openen of een schrijfpen
goed vast te houden. Maak het uzelf vooral niet moeilijker dan nodig! Er zijn tal van eenvoudige hulpmiddelen in de
handel die u kunnen helpen. U kunt ze kopen bij winkels waar huishoudelijke artikelen worden verkocht.
Wanneer u ernstige hinder ondervindt van uw RA kunt u hier klikken voor meer informatie over hulpmiddelen.
Ook kunt u via uw reumatoloog een verwijzing vragen naar de reumaconsulent.

Meer informatie
Organisaties
Reumapatiëntenverenigingen
De verenigingen vervullen in het belang van de reumapatiënten drie functies:
1.
2.
3.

het organiseren van lotgenotencontact, zoals een telefonisch contactpunt, gespreksgroepen, creatieve,
recreatieve en bewegingsactiviteiten, zoals hydro- en oefentherapie;
het geven van voorlichting over reumatische aandoeningen, medicijngebruik, voorzieningen en omgaan met
reuma;
het behartigen van de belangen van mensen met reuma door overleg met en voorlichting aan onder meer
hulpverleners, zorgverzekeraars en ziekenhuizen en door het verwijzen van mensen met reuma.

Reumapatiëntenbond
De Reumapatiëntenbond verenigt 109 patiëntenverenigingen die veelal lokaal werkzaam zijn. De bond ondersteunt
de lidverenigingen in hun werk op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Daarnaast
behartigt de Reumapatiëntenbond de belangen van alle mensen met reuma in Nederland.
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Reumafonds
Het Reumafonds zamelt geld in ten behoeve van de reumabestrijding. Dit geld wordt in hoofdzaak besteed aan:
•

•

wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek komt er nooit een oplossing voor reuma. Daar gaat dan ook een
groot deel van het geld naar toe. Het onderzoek richt zich vooral op de oorzaak en het verloop van reuma en op
betere behandelmethoden.
mensen met reuma helpen de ziekte beter draagbaar te maken. Dit doet het Reumafonds vooral door
voorlichting, financiële ondersteuning van patiëntenorganisaties en het vragen van maatschappelijke aandacht
voor reuma.

Reumalijn
De Reumalijn is een landelijk informatiepunt waar u terecht kunt met al uw vragen over reuma. Deze informatielijn is
bedoeld voor iedereen die op wat voor manier dan ook met reuma te maken heeft.
Professionele voorlichters kunnen u onder andere informeren over reumatische aandoeningen,
behandelmogelijkheden, hulpmiddelen en het verkrijgen van aanpassingen. Zij beantwoorden vragen over financiële
vergoedingen en geneesmiddelen, uw rechten als patiënt, uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en activiteiten van
(plaatselijke) reumapatiëntenverenigingen.
Bij de Reumalijn werken ook mensen die uit eigen ervaring weten wat het is om te leven met reuma. Zij kunnen naast
het geven van deskundig advies, ervaringen uitwisselen en een luisterend oor bieden.

Adressen

dr. Jan van Breemenstraat 4
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam
Postbank 324
T 020 589 64 64
F 020 589 64 44
info@reumafonds.nl
www.reumafonds.nl
www.reumadorp.nl
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur
Reumapatiëntenbond
Postbus 1370
3800 BJ Amersfoort
T 033 461 63 64
F 033 465 12 00
info@reumabond.nl
www.reumabond.nl
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

8

Reumalijn
Postbus 1370
3800 BJ Amersfoort
T 0900 20 30 300 (€ 0,10 pm)
info@reumalijn.nl
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
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Woordenlijst
Anamnese Een anamnese is een vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis.
BSE Afkorting voor "bezinkingssnelheid van de erytrocyten" en heeft dus niets te maken met de gekkekoeienziekte.
Biologicals Groep medicijnen voor de behandeling van onder andere RA. Deze stoffen zijn niet chemisch
geproduceerd, maar in het laboratorium met biologische celtechnieken gemaakt. Ze hebben de Engelse naam
biologicals (biologische stoffen) gekregen. Ze kunnen de afweerreactie tegen eigen lichaamsbestanddelen (autoimmuunziekten) remmen. Voorbeelden zijn de TNF-alfa blokkerende middelen.
Bloedarmoede Verminderd aantal rode bloedcellen in het bloed. Rode bloedcellen transporteren zuurstof naar de
verschillende delen van het lichaam. Minder rode bloedcellen betekent minder vervoer van zuurstof. Hierdoor wordt u
sneller moe.
CRP Afkorting van C-reactief proteïne. Een stof, die bij een actieve ontsteking in verhoogde mate in het bloed
aangetroffen kan worden.
Diagnose De naam van de aandoening die bij de patiënt geconstateerd is.
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