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Edito
Een warme oproep…

Januari 2016. 
Met plezier had ik je onze nieuwe voorzitter willen voorstellen. 

De RA-Liga ligt mij nauw aan het hart. Het is niet zo dat ik het 

vrijwilligerswerk niet meer graag doe, integendeel. Ook al 

vraagt het veel energie, ik krijg er zeker veel voor terug. 

Het is wel noodzakelijk dat mijn energiebalans in evenwicht 

blijft. Dit houdt in dat een aantal van mijn taken moeten over-

genomen worden. 

Vernieuwing is noodzakelijk! 
Iedereen is bang om te veel energie te moeten investeren. 

Als je dingen doet die je graag doet en je werk kan delen, an-

deren daar kan van laten genieten, dat geeft energie! Indien 

we dit met een vijftal mensen verwezenlijken creëren we een 

situatie waar iedereen beter van wordt.

 

Ga op zoek naar jouw talenten. 
Werk je graag beleidsmatig mee? 
Waarop wacht je dan nog?
Neem contact ‘info@raliga.be’. 

Samen kunnen we tot prachtige resultaten komen.

Om de continuïteit van de RA-Liga te waarborgen zijn de hui-

dige bestuursleden terug verkiesbaar. We beschouwen dit als 

een overgangsfase die we zo spoedig mogelijk wensen af te 

sluiten in een bijzondere statutaire algemene vergadering.

                                  Jeannine
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Leven & Werken met ReumaLeven & Werken met Reuma

KENNISCENTRUM
ARBEIDSONGESCHIKTHEID

In 5 opeenvolgende delen van RAAM 
focussen we op enkele belangrijke as-
pecten met betrekking tot reumatoïde 
artritis (RA) en werk. In onderliggend 
DEEL III zullen we stilstaan bij twee initi-
atieven van de dienst uitkeringen van 
het RIZIV namelijk het kenniscentrum 
arbeidsongeschiktheid en disability 
management. 

Gecoördineerde Kennisverzameling,  
-verwerking en -verspreiding.

Oprichting/ontskkeling van een kennis-
centrum arbeidsongeschiktheid.

Wat is het? Wat is het doel?
De bedoeling van het kenniscentrum is tweeledig 

namelijk kennis in verband met arbeidsongeschikt-

heid en invaliditeit verzamelen en deze kennis ter 
beschikking stellen. Kennis verzamelen doen we 

op diverse manieren namelijk.:

• door data waarover we beschikken (bv. cijfers 

i.v.m. arbeidsongeschiktheid van de voorbije ja-

ren) binnen onze dienst te analyseren bv. bekij-

ken of er verschillen zijn in arbeidsongeschiktheid 

volgens geslacht, regio, … Voor bepaalde onder-

zoeksvragen linken we de gegevens aan deze 

van andere instellingen. 

• door studies te financieren die specifieke onder-

zoeksvragen moeten beantwoorden. 

• door actief deel te nemen aan studies van part-

ners door te zetelen in de stuurgroepen, bege-

leidingscomités, … dit laat toe kennis met elkaar 

te delen en op de hoogte te blijven van nieuwe 

initiatieven. Dit is uiteraard belangrijk om zoveel 

mogelijk eventuele overlap in onderzoek te ver-

mijden. 

• door te netwerken: op allerlei manieren proberen 

om zowel in binnen- als in buitenland zoveel mo-

gelijk ontmoetingen te hebben met partners en 

instellingen die met gelijkaardige zaken bezig zijn. 

Hoe is het georganiseerd?
De dagelijkse coördinatie van het kenniscentrum 

is in handen van de dienst uitkeringen. De project-

leider is dr. Saskia Decuman en zij werkt onder de 

supervisie van Dhr. François Perl, directeur generaal 

van de dienst uitkeringen. Voor alle onderzoeken 

die het kenniscentrum financiert of waarvoor het 

actief aan meewerkt is er een nauwe samenwer-

king met Mevr. Sofie Claeskens, juriste. 

De stuurgroep van het kenniscentrum bestaat 

naast hierboven vermelde personen ook nog uit 

een expert in de statistiek, een vertegenwoordi-

ger uit het team van de geneeshereninspecteurs 

en het diensthoofd van de cel socio-professionele 

Terugkeer naar werk voor mensen met een reumatische aandoening
DEEL III: Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid en disability management
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re-integratie van de dienst uitkeringen (die verant-

woordelijk is voor het domein beroepsherscholing).

Daarnaast is er ook een begeleidingscomité. Dit 

bestaat uit de stuurgroep en een representatieve 

vertegenwoordiging van de verschillende actoren 

betrokken bij deze problematiek. Met name is er 

dus vertegenwoordiging vanuit de werknemers- en 

werkgeversorganisatie, vanuit de verzekeringsinstel-

lingen, de academische wereld (bv. onderzoeks-

groepen die een lopende studie hebben met de 

dienst voor uitkeringen maar ook professoren die 

uitgenodigd worden vanuit een specifieke expertise 

waarover ze beschikken). 

Welke resultaten werden reeds bereikt?
Op dit moment zijn er reeds een aantal studies af-

gelopen waarvan begin 2016 het rapport zal gepu-

bliceerd worden op de website van het RIZIV. We 

willen daarbij specifiek verwijzen naar de studie be-

treffende de mogelijkheden voor de socio-profes-

sionele re-integratie van personen met chronische 

pijnproblemen (Ph Mairiaux, N Schippers, V Van-

ootighem, M-E Faymonfille en A-S Nyssen). Diverse 

studies die in 2016 zullen starten, moeten bijdragen 

aan de kennisontwikkeling met betrekking tot re-

integratie. Daarbij zal aandacht zijn voor vroege 

interventie, afstemming van zorg/behandeling en 

begeleiding naar werk, chronische problematie-

ken, … Een reden dus om de website van het RIZIV 

in de gaten te houden. 

Ondertussen is ook volop ingezet op netwerking met 

maximale bereikbaarheid voor onze partners die al 

dan niet via onderzoek of praktijkinitiatieven trach-

ten bij te dragen aan de uitdaging om mensen die 

reeds arbeidsongeschikt erkend zijn terug aan het 

werk te krijgen.

Het is steeds de bedoeling een aanspreekpunt te 

zijn zowel voor partners uit de sociale zekerheid, de 

behandelende sector als de academische wereld.

 

DISABILITY MANAGEMENT
Herkomst en verspreiding van het concept disability 
management
De oorsprong van Disability Management (DM) ligt 

in Canada en de Verenigde Staten van Amerika en 

gaat terug tot in de jaren ’40. Een betere opvolging 

van letsels ten gevolge van arbeidsongevallen le-

verde immers een verbetering op in (onder andere) 

de arbeidsparticipatie. Bovendien bleek de aan-

pak een financiële besparing te zijn voor vele be-

drijven. Geleidelijk aan werd dan ook meer en meer 

geijverd voor re-integratieprogramma’s die plaats-

vinden van op de werkvloer. Ondertussen verspreid-

de dit concept zich ook over Europa (Ierland, Duits-

land, Nederland, …). In 1994 werd in Canada het 

National Institute of Disability Management and Re-

search (NIDMAR) opgericht. Dit inmiddels internatio-

naal erkend instituut heeft als doel het DM concept 

te verspreiden en te implementeren via opleiding 

en onderzoek. Het is via dit instituut dat het RIZIV de 

licentie heeft verkregen om de DM opleiding te ge-

ven met de bijhorende certificatie (zie verder). 

Implementatie in België
Ondanks het feit dat deze buitenlandse voorbeel-

den een belangrijke inspiratiebron zijn, is het van be-

lang dat elk land een eigen invulling geeft aan de 

methodiek. Elk land heeft immers zijn eigen specifie-

ke wetgeving omtrent sociale zekerheid, arbeid en 

tewerkstelling. In België is deze methodiek geïntro-

duceerd via een project gecoördineerd door Pre-

vent (voor meer info zie: www.prevent.be). Het pro-

ject resulteerde in de publicatie van 4 handboeken 

met praktische hulpmiddelen voor de uitwerking 

van een DM beleid in diverse sectoren. Er is tot op 

heden echter nog maar weinig onderzoek gebeurd 

naar de mate waarin deze methodiek daadwer-

kelijk gebruikt wordt in Vlaamse instellingen. In ver-

schillende revalidatiecentra in Vlaanderen wordt 

eveneens gebruik gemaakt van deze methodiek; 

deze ervaringen en resultaten worden echter niet 

op systematische basis geregistreerd. In opdracht 

van het RIZIV wordt momenteel een onderzoek uit-

gevoerd in het kader van een masterproef waarin 

interviews worden afgenomen bij paramedici en 

leidinggevenden om een beeld te krijgen van de 

mate waarin men DM effectief toepast en wat hier-

bij belemmerende en bevorderende factoren zijn.

Definitie
DM wordt omschreven als een systematische en 
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doelgerichte methode om jobbehoud of jobre-

integratie te voorzien voor mensen die problemen 

hebben op gebied van werkparticipatie. Hierbij 

wordt er rekening gehouden met de individuele 

noden, werkplaatsomstandigheden en wettelijke 

mogelijkheden. Implementeren van DM vereist 

een samenspel van Human Resource Manage-

ment (HRM) binnen het bedrijf aan de ene kant en 

gezondheidsmedewerkers aan de andere kant, 

die traditioneel meer buiten het bedrijf gesitueerd 

worden. De methode bestaat uit twee pijlers. Ener-

zijds ondersteunt en begeleidt het programma be-

drijven die een re-integratiebeleid willen opzetten 

en implementeren. Anderzijds begeleidt DM de 

werknemer op individueel niveau. Deze begelei-

ding gebeurt door middel van een samenwerking 

tussen alle betrokken partijen en instanties. 

De 10 principes van DM
1. Het is belangrijk snel te interveniëren: reeds in 

het begin van de arbeidsongeschiktheid moet 

het probleem van arbeidsongeschiktheid be-

sproken worden (bij voorkeur tijdens de eerste 

drie maanden). Belangrijk is ook dat ondertus-

sen de relatie met de werkgever in stand ge-

houden wordt, alsook deze met de collega’s. 

Dit is één van de belangrijkste voorwaarden 

voor een succesvolle re-integratie. 

2. Alle noodzakelijke personen moeten betrokken 

worden: in eerste instantie de werknemer en 

werkgever. Daarnaast ook het behandelend 

team (bv. reumatoloog, reumaverpleegkun-

dige, ergotherapeut, …), arbeidsgeneesheer 

en adviserend geneesheer (al dan niet ook 

met zijn team). Elke van deze personen heeft 

immers een bepaalde rol en daarbij horende 

verantwoordelijkheid. 

3. Afhankelijk van de situatie waarin de werkne-

mer reeds zit is het eerste doel: aan het werk 

blijven OF als deze persoon reeds uitgevallen is: 

zo snel en zo goed mogelijk naar het werk terug 

keren. Hoe langer iemand uitgevallen is, hoe 

minder kans immers dat deze terugkeert.

4. De werkplaats staat centraal. Re-integratie 

kan niet slagen wanneer bv. enkel interventies 

plaats vinden in het revalidatiecentrum en er 

geen link gelegd wordt met het effectieve werk 

dat de persoon moet gaan uitvoeren en de 

daarbij horende werkplaats. 

5. De re-integratie moet verzekeren dat de waar-

digheid van werknemers behouden blijft en dat 

zij actief participeren in het proces.

6. Alle partijen moeten gedurende het ganse pro-

ces zoveel als nodig met elkaar communiceren. 

Een vlotte, open en positieve communicatie 

wordt gezien als één van de belangrijkste fac-

toren om een vlotte terugkeer naar het werk te 

kunnen garanderen. Voorbeelden hiervan zijn 

het geven van instructies aan werknemers om 

hun rechten te begrijpen, onderhouden van 

contact met de werknemer, teammeetings,...

7. In eerste instantie wordt getracht om de per-

soon te re-integreren naar dezelfde taak/

dezelfde job bij eenzelfde werkgever. Als dat 

niet mogelijk is, streeft men achtereenvolgens 

na: aangepaste taak/gelijkaardige job, zelfde 

werkgever OF alternatieve taak/nieuwe job, 

zelfde werkgever OF aangepaste taak/gelijk-

waardige job, andere werkgever OF alterna-

tieve taak/nieuwe job, andere werkgever.

8. Werknemers moeten betekenisvolle taken toe-

gewezen krijgen. De job moet in lijn zijn met de 

waarden en interesses van de persoon. De ver-

eisten van de job en de capaciteiten van het 

individu moeten afgestemd zijn op elkaar en de 

omgeving waarin de job plaatsvindt.

9. Overwegen van graduele terugkeer naar het 

werkniveau van voor de gezondheidsproble-

men of de functiebeperking. Deze graduale 

opbouw kan op verschillende manieren gerea-

liseerd worden (bv. in termen van tijd [o.a. half-

tijds werk of verminderde uren], in aard van be-

lasting, in graad van verantwoordelijkheid, …).

10. Het DM beleid van een bedrijf mag niet los 

staan van bv. het reguliere personeelsbeleid, 

veiligheidsprogramma’s, gezondheidsprogram-

ma’s, … het is belangrijk dat alles op elkaar af-

gestemd is en dat bv. acties op het ene niveau 

niet tegenstrijdig zijn met initiatieven op het an-

dere niveau.

De taken van de coördinator
Eén van de belangrijkste succesfactoren van DM is 

de inbreng van een vaste persoon. Deze centrale 

persoon bewaart het overzicht en stimuleert de 

vraagverheldering, de samenwerking, de afstem-
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ming en daadkracht bij verschillende disciplines 

binnen en buiten het bedrijf, rekening houdend 

met de wettelijke re-integratiemogelijkheden. 

Deze coördinator heeft de volgende taken: 

• De coördinator stelt samen met de werknemer 

en de werkgever een plan op. Dit is een werkplan 

waarin beschreven staat wie, wat, waar, wanneer 

en met welk doel iemand iets zal doen. Daardoor 

wordt vrijblijvendheid vermeden en worden ver-

antwoordelijkheden duidelijk uiteengezet (rollen, 

activiteiten en tijdslimieten). Afstemming van de 

vereisten van de job op de capaciteiten van de 

individuele werknemer staat centraal. Daarbij 

uiteraard rekening houdend met de omgeving 

waarin de job moet worden uitgevoerd. De werk-

nemer wordt actief betrokken. 

• Communicatie tot stand brengen en in stand 

houden: 

◊ Door de verschillende actoren te raadplegen 

krijgt de coördinator een overzicht van de ver-

schillende visies, kan hij in kaart brengen wel-

ke stappen reeds zijn genomen, … waardoor 

meer gericht kan gewerkt worden. Bovendien 

kunnen door een goede communicatie de 

standpunten, mogelijkheden en beperkingen 

van elke actor in het netwerk verspreid worden.

◊ Bv. ook het contact tussen werknemer en 

werkgever. Mogelijks gaat het hier om contact 

dat moet hersteld worden. Zelfs bij een korte 

ongeschiktheidsduur is de stap naar een eer-

ste contact met de werkgever vaak moeilijk 

door onder andere angst voor ontslag, onbe-

grip. De werkgever zal ook vaak geen contact 

houden uit onzekerheid, bij gebrek aan proce-

dures, uit angst om te zondigen tegen respect 

voor de privacy van de werknemer, … Het is 

van groot belang dat er duidelijke afspraken 

zijn op bedrijfsniveau hoe dit contact verge-

makkelijkt kan worden en hoe de persoon dit 

het beste aanpakt.

◊ Daarbij moet er in de communicatie van en 

tussen alle betrokkenen voldoende aandacht 

zijn voor de regelgeving m.b.t. de patiënten-

rechten en voor de privacy wetgeving.

• De stakeholders die bij een actie betrokken zijn, 

worden gecontacteerd en geïnformeerd over 

hun rol bij de re-integratie. De coördinator moet 

daarbij bewaken dat de gemaakte afspraken 

opgevolgd worden en ingrijpen waar nodig. Wij-

zigingen in de (gezondheids)toestand van de 

werknemer, in de wetgeving of in het bedrijfs-

beleid (bijvoorbeeld bij overname, herstructure-

ring…) kunnen van invloed zijn op de gemaakte 

afspraken en moeten dan ook geduid worden 

door de coördinator die, opnieuw in samen-

spraak met alle betrokken actoren, met voorstel-

len zal moeten komen om op dergelijke evoluties 

te kunnen reageren.

• De betrokkenen inlichten over de financiële ge-

volgen van de terugkeer naar de werkplek, over 

het wettelijk kader, … 

Het RIZIV en DM
In juni 2014 heeft het RIZIV een licentieovereen-

komst afgesloten met het NIDMAR om de opleiding 

DM en de bijbehorende certificatie in België te kun-

nen organiseren. Met behulp van de opleiding wil 

het RIZIV, meer bepaald de Dienst voor uitkeringen, 

ondersteuning bieden aan alle stakeholders die 

betrokken zijn in het re-integratietraject. De oplei-

ding zal worden gegeven door partners van het 

RIZIV. Tijdens de lessen (25 dagen) komen heel wat 

topics aan bod zodat de studenten na afloop in 

staat zijn te werken volgens de hierboven uitgeleg-

de principes. Na het volgen van de lessen leggen 

de studenten een examen af, bestaande uit 300 

vragen. 

Voor alle informatie omtrent het kenniscentrum 
arbeidsongeschiktheid en disability management 
kan contact opgenomen worden met Saskia De-
cuman (saskia.decuman@riziv.fgov.be).

Decuman Saskia1, De Keyser Filip2,3, Janssens Xavier2,4, Claeskens Sofie1, Van Damme Wouter1, en Perl 
François1. 
1Dienst uitkeringen, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 2Vakgroep Inwendige Ziekten, 
Universiteit Gent. 3Dienst Reumatologie, Universitair Ziekenhuis Gent. 4Dienst Reumatologie, Algemeen 
Ziekenhuis Sint-Lucas Gent. 



8 open Raam

Terwijl ik onderuit in de zetel lig, geplaagd met een mindere dag door die vervelende RA, vriest het buiten 

dat het kraakt. Een winterzonnetje schijnt flauwtjes door de ramen van onze gezellig warme woonkamer. 

Drie brutale merels, een koppeltje mezen, een 

dikke koperwiek en wel acht tortelduiven strij-

den om de lekkerste graantjes uit het voeder-

huisje in onze tuin. Plezant om ze zo bezig te zien. 

Maar om eerlijk te zijn, ik hou niet zo van de win-

ter. Geef mij maar de eerste warme lentezon-

nestralen op mijn gezicht. Al dat ontluikende 

groen! Misschien is dit wel specifiek voor ons, 

RA-patiënten? Er is wel één ding aan heel dat 

wintergebeuren dat me elke keer van bewon-

dering doet stilstaan: de eerste sneeuw.

 

Voor mij heeft die eerste sneeuw van de winter iets speciaals. Het is niet zo maar een gebeurtenis: het is 

een magische gebeurtenis. Je gaat naar bed in de ene wereld en wordt wakker in de andere. 

Als dat geen betovering is, wat is dan wél betovering?
Juist de geruisloosheid waarmee het gebeurt maakt het nog wonderbaarlijker. Als alle sneeuw in één klap 

naar beneden zou komen en ons midden in de nacht wakker zou maken, zou het geen betovering meer zijn.

Maar hij dwarrelt urenlang, geruisloos neer terwijl wij liggen te slapen. Buiten vindt een immense gedaante-

wisseling plaats alsof er tienduizend elfen en kabouters aan het werk zijn. Wij draaien ons om in het warme 

bed, rekken ons uit, geeuwen en hebben geen idee van wat er buiten gebeurt. Wanneer we dan wakker 

worden, is het alsof het huis waarin we wonen in een ander werelddeel is neergelaten. Zelfs binnen ziet 

het er anders uit: alle kamers lijken kleiner, gezelliger, vrolijker! De sneeuw weerkaatst het winterlicht in volle 

hevigheid naar binnen. Waar gisteren onze tuin nog was, ligt nu een witte glinsterende vlakte.

Het is niet zozeer de sneeuw zelf, de aanblik van de toegedekte wereld die ik zo betoverend vind, maar 

wel de komst van de eerste sneeuw. Die plotselinge, stille verandering. Voor mij een wonderbaarlijke en 

toverachtige gebeurtenis. Ik kan er maar geen genoeg van krijgen.

Even wegdromen ... de eerste sneeuw
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RA-Antwerpen
Zaterdag 16 januari 2016 van 13.30 tot 17.00 u.: 
lotgenotencontact
Locatie: CC ’t Getouw te Mol

Dinsdag 16 februari 2016 van 19.00 tot 21.30 u.: 
lotgenotencontact
Locatie: Congrescentrum DE FINALE, Boom-

gaardstraat 22 te Berchem

Zondag 6 maart 2016 van 08.30 tot 11.30 u.: 
RA-ontbijt
Locatie: Zaal Boekelheem, Stationsstraat 3 te Olen

Kaarten en info via vercammen.gilis@skynet.be

Woensdag 13 januari, 17 februari, 16 maart, 
13 april van 16.00 tot 18.00 u.: Fitness
Locatie: Ten Kerselaere, Boonmarkt 17 te Hallaar

RA-Limburg
Maandag 15 februari 2016 – 19.30 u.: Chronisch 
verlies bij RA
Spreker: Prof. Manu Keirse
Locatie: Cultureel Centrum Hasselt

Inschrijven verplicht via zelfhulpgroepreuma@

hotmail.com

Woensdag 16 maart 2016 – 13.30 u.: Culturele 
uitstap Gallo-Romeins museum
Thematentoonstelling: DE GLADIATOREN rond-
leiding met gids
Na museumbezoek koffie met taart (café Het 

Gerecht, Vrijthof te Tongeren

Locatie: Gallo-Romeins museum, Vrijthof, Ton-

geren

RA-Liga Vlaams-
Brabant
Vrijdag 15 januari – 19 februari – 18 maart – 
15 april 2016 – 19.30 u.: praatavonden
Locatie: Beerselsestraat 18 te Buizingen

RA-Liga West-Vl.
regio Kortrijk
Zaterdag 12 maart 2016: Praatcafé
Bijkomende info volgt.

Zaterdag 16 april 2016: Daguitstap
Bijkomende info volgt.

Regionale werking - agenda

RA-Liga organiseert op zaterdag 5 maart 2016 van 13.30 tot 17.00 u.: 

Actief leven met Reuma

Locatie: De Graanmaat, Grote Markt 24 te Sint-Niklaas

Programma: 
panelgesprek (vragen beantwoorden door deskundigen)

initiatie workshop
communicatie o.l.v. Frederik Imbo

(zie ook pagina 28)

vragen kunnen vooraf doorgestuurd worden naar  contact@reumanet.be
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Corp-1015220-001.

Bij MSD in België en Luxemburg werken we er hard 
aan om de wereld gezond te houden. Hoe? Door 
mensen te voorzien van innovatieve geneesmiddelen 
op voorschrift. We zorgen ook voor vooruitstrevende 
oplossingen voor de gezondheidszorg waarmee we echt 
het verschil maken. En dat doen we door te luisteren 
naar patiënten, artsen en onze andere partners — en 
door te anticiperen op wat zij nodig hebben. 

U vindt meer informatie over onze geneesmiddelen en 
diensten op www.msd-belgium.be.

Wij zijn van mening dat het tot onze verantwoordelijkheid 
behoort om er zeker van te zijn dat onze producten bij 
die mensen komen die ze nodig hebben. Daarom hebben 
we vele verstrekkende programma’s en partnerschappen 
opgesteld om dat te kunnen bereiken.  
Wij blijven voortdurend innoveren om meer mensen 
overal ter wereld meer hoop te brengen. Onze 
doelstellingen zijn duidelijk en onze vastberadenheid 
is groot. Wij doen er alles aan om problemen op te 
lossen en naar nieuwe antwoorden te zoeken.

Niet alleen  
gezondheidszorg.

Corporate Ad_A4_MAR12.indd   1 20/03/12   09:56
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RA onder de loep

De basisbehandeling met DMARD’s is de hoeksteen van de medicamenteuze aanpak van reumatoïde 

artritis. De huidige aanbevelingen pleiten voor een vroegtijdige en intensieve aanpak om een zo laag 

mogelijke ziekteactiviteit te bereiken binnen de eerste 3 à 6 maanden. DMARD’s hebben geen direct ef-

fect op de pijn en kunnen de ziekte ook niet genezen. Ze kunnen de ziekte wel rustiger maken, waardoor 

klachten als pijn, stijfheid en zwelling na enige tijd kunnen afnemen.

DMARD`s worden gebruikt om bij reumatoïde artritis de gewrichtsontsteking op de lange termijn te verminderen. 

Een opsomming van de belangrijkste, en tot op heden gebruikte DMARD’s

(let wel: ook Biologicals zijn DMARD’s maar zij komen in volgend nummer aan bod)

•	 Methotrexaat: is een klassieke DMARD. Aan een voldoende hoge dosis is dit de eerste keuze.

◊ Bij zeer actieve vormen van de ziekte kan het nodig zijn om van het begin te behandelen met een 

combinatie van methotrexaat met andere DMARD’s of met glucocorticoïden.

◊ Toediening van foliumzuur laat toe de ongewenste effecten van methotrexaat te verminderen 

zonder de doeltreffendheid ervan te verlagen.

◊ Leflunomide en sulfasalazine kunnen bij de vroegtijdige aanpak een alternatief zijn in geval van 

contra-indicaties of intolerantie voor methotrexaat.

◊ Methotrexaat en Leflunomide zijn gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap maar ook vóór de 

conceptie.

•	 Leflunomide:	 (merknaam Arava) wordt voorgeschreven bij de behandeling van reumatoïde artritis 

en artritis psoriatica. Het stopt de activering en uitbreiding van de cellen, verantwoordelijk voor de 

ontsteking. De reumatische aandoening komt tot rust. De pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten 
verminderen. Het duurt 2 tot 3 maanden voor het effect van leflunomide duidelijk wordt.

◊ Regelmatige controle van uw bloed op rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes en leveren-

zymen zijn noodzakelijk. 

◊ De bloeddruk moet ook gecontroleerd worden. 

◊ Bij kinderwens overleg je zo snel mogelijk met uw arts. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrou-

wen. Leflunomide heeft een grote invloed op het ongeboren kind en het kost 2 jaar om het middel 

uit het lichaam te verwijderen.

•	 Sulfasalazine: kan bij de vroegtijdige aanpak een alternatief zijn in geval van contra-indicaties of into-

lerantie voor methotrexaat, net zoals leflunomide, maar hun doeltreffendheid en veiligheid zijn minder 

onderbouwd.

◊ Werking: het duurt 6 tot 12 weken voor het effect van sulfasalazine zichtbaar wordt.

◊ In principe kunnen sulfasalazinetabletten zonder problemen jarenlang gebruikt worden.

Zoals beloofd bespreken we in dit deel de DMARD’s. DMARD staat voor 

‘disease-modifying antirheumatic drug’. Elk ziektewijzigend antireumatisch 

medicijn (DMARD) werkt op verschillende manieren om het inflammatoir 

proces, dat de gewrichten en inwendige organen kan beschadigen, te 

vertragen of te stoppen.
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◊ Regelmatige bloedcontrole is noodzakelijk.

◊ Kinderwens: bij een kinderwens is overleg met uw arts noodzakelijk. Dat geldt zowel voor mannen 

als voor vrouwen. Mannen moeten meestal stoppen met sulfasalazine omdat het de spermapro-

ductie vermindert.

•	 Chloroquine en hydrocloroquine: de antimalariamiddelen chloroquine en hydrochloroquine lijken 

minder doeltreffend dan de andere DMARD’s maar ze worden soms gebruikt bij mildere vormen van 

reumatoïde artritis of in combinatietherapie.

•	 Azathioprine (Imuran): onderdrukt de afweer en remt ontstekingen. Hierdoor wordt de reumatoïde 

artritis afgeremd. Het vermindert de gewrichtsontsteking op de lange termijn. Daarom hoort azathi-

oprine tot de zogenaamde DMARD`s

•	 Ciclosporine: onderdrukt het afweersysteem en remt ontstekingen. Het behoort tot de medicijnen te-

gen afweerreacties. Artsen schrijven het voor om afweerreacties te voorkomen na transplantatie en 

bij auto-immuunziekten. Dit zijn aandoeningen waarbij het natuurlijk afweermechanisme zich tegen 

het eigen lichaam keert, zoals bij reumatoïde artritis.

Het effect van bovengenoemde DMARD’s is pas na 3 tot 6 maanden te merken.
Allen geven ze bijwerkingen en een regelmatige controle door de arts is noodzakelijk.
THERAPIETROUW is zeer belangrijk.
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Tegenwoordig is er geen twijfel 

meer over het belang van vroeg 

behandelen bij Reumatoïde Ar-

tritis (RA).

Een tiental jaren geleden werd 

reeds ontdekt dat ongeveer drie 

maanden na de eerste reumati-

sche symptomen een scharnier-

moment zou kunnen betekenen 

in de behandeling van een pati-

ent met RA.

Er is meer kans op een succes-

volle behandeling als de patiënt 

in deze zogeheten ‘window of 

opportunity’ adequaat wordt 

behandeld. 

Helaas wisten we in Vlaande-
ren tot recent weinig over de 
behandelingsvertraging tussen 
het begin van de symptomen 
en de start van behandeling. 
Een eerste onderzoek vanuit de 

Universitaire Ziekenhuizen en de 

Katholieke Universiteit te Leuven 

toonde aan dat de therapie in 

de helft van de nieuw gediag-

nosticeerde Vlaamse RA-pati-

enten pas na 23 weken of later 

werd opgestart. Slechts één op 

vijf van deze patiënten werd be-

handeld in de eerste drie maan-

den na de eerste reumatische 

symptomen. Er werd ook vast-

gesteld dat de aan de patiënt 

gerelateerde vertraging, meer 

bepaald de fase tussen het ont-

staan van de klachten en het 

eerste bezoek aan de huisarts, 

het meeste bijdroeg tot de to-

tale behandelingsvertraging. 

Patiënten met ernstigere ziekte-

kenmerken leken zich vroeger bij 

de behandelende reumatoloog 

te presenteren dan degenen 

zonder. Bovendien werd er een 

verschil in de vertraging op het 

starten van de behandeling ge-

vonden tussen de verschillende 

vormen van reumatologie prak-

tijken. Patiënten in universitaire 

en algemene ziekenhuizen toon-

den langere vertragingen dan 

degene in privépraktijken.

Dit eerste onderzoek zette aan 

tot uitdieping van de patiënt 

gerelateerde behandelingsver-

traging. In een vervolgstudie 

werd duidelijk dat niet alleen 

klinische maar ook psychoso-

ciale parameters dit type van 

behandelingsvertraging kunnen 

beïnvloeden. Personen die voor 

een eerste keer worden gecon-

fronteerd met bepaalde ziekte-

symptomen hebben een eigen 

perceptie van de ziekte en hun 

manier om te reageren. 

Dit onderzoek toonde bijvoor-

beeld aan dat patiënten die 

eerder passief reageren op reu-

matische symptomen logischer-

wijs een langere patiënt gerela-

teerde behandelingsvertraging 

vertonen. Het is dus duidelijk dat 

niet alleen de ernst van de ziekte, 

maar ook de manier hoe patiën-

ten omgaan met symptomen en 

ziekte de behandelingsvertra-

ging bij RA zal beïnvloeden.

Een derde onderzoek ging verder 

op de eerste reumatische symp-

tomen bij Vlaamse RA-patiënten. 

Vooral pijn, maar ook zwelling, 

stijfheid en vermoeidheid kwa-

men naar voor als mogelijke ini-

tiële symptomen van RA. 

Pijn werd ook vernoemd als voor-

naamste reden om de huisarts 

te raadplegen. Opmerkelijk was 

ook dat patiënten in 25% van de 

gevallen vijf of meer keer moes-

ten terugkeren bij de huisarts 

voor RA werd vastgesteld of wer-

den doorverwezen naar de reu-

matoloog. Dit bevestigt uit eer-

der kwalitatief onderzoek het feit 

dat huisartsen zich niet steeds 

zeker voelen bij de detectie van 

vroege RA doordat deze symp-

tomen vrij aspecifiek zijn en door-

dat er nog weinig hulpmiddelen 

bestaan om deze detectie te 

vereenvoudigen. In dit onder-

zoek werd ook duidelijk dat veel 

patiënten niet het geijkte zorg-

pad tussen huisarts en reuma-

toloog volgden. Veel individu-

ele verhalen kwamen naar voor 

van patiënten die rechtstreeks in 

contact werden gebracht met 

de reumatoloog, of patiënten 

die verschillende hulpverleners 

moesten contacteren voordat 

ze adequaat werden geholpen.

Deze onderzoeken maken dui-
delijk dat de tijd die verstrijkt 
tussen het ontstaan van reuma-
tische aandoeningen en het be-
gin van behandeling te lang is. Er 
moet ingegrepen worden en dit 
liefst op verschillende niveaus. 
Allereerst moet de bewustwor-

ding van symptomen gerela-

teerd aan RA verhoogd worden. 

Behandelingsvertraging bij 
Reumatoïde Artritis



RA wordt maar al te vaak beke-

ken als een aandoening van de 

oude dag waaraan helaas niet 

veel te doen valt. Dit in tegen-

stelling tot de realiteit waarbij 

ook jonge mensen kunnen ge-

troffen worden en waarbij door 

adequate behandeling mensen 

terug een normaal leven kunnen 

bekomen. Belangrijk hierbij is 
een geschikte educatie van alle 

mogelijke hulpverleners, niet al-
leen van artsen maar ook van 
verpleegkundigen, apothekers, 
kinesisten, enz. Hiernaast moe-
ten middelen ontwikkeld wor-
den om RA detectie te verbete-
ren om zo de huisarts, vaak de 

eerst gecontacteerde persoon 

bij ziekte bij veel Vlamingen, te 

steunen. Ook zou het vrijwaren 

van plaatsen voor nieuw ge-

diagnosticeerde RA-patiënten 

mogelijks de behandelingsver-

traging kunnen inperken. Een 

bundeling van enkele van deze 

voorbeelden of andere maatre-

gelen is waarschijnlijk het meest 

efficiënt om dit probleem aan 

te pakken en zo het leven van 

toekomstige patiënten met RA 

onmiddellijk én significant te kun-

nen verbeteren.
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Zorg goed voor je lichaam,

het is de enige plek 

waarin je altijd moet leven!



Innovatie ten dienste van de 
patiënt
Roche zet wereldwijd een groot aantal toegewijde mensen in om te kunnen beantwoorden aan de 
onbevredigde noden van patiënten met reumatoïde artritis.

•	 Onze	missie: toegevoegde waarde creëren in de gezondheidszorg

•	 Onze	taak:	innoveren om de wetenschappelijke perfectie te bereiken

•	 Onze	drijfveer:	de levenskwaliteit van onze patiënten dagelijks verbeteren

Naast zijn therapeutisch aanbod, begeleidt Roche de professionele zorgverstrekker en de patiënt 
gedurende het ganse zorgtraject dankzij diensten die specifiek aan hun noden voldoen.

Roche engageert zich al meerdere jaren sterk voor patiëntenverenigingen. De realiteit van de ziekte 
begrijpen alsook hoe de behandeling ervaren wordt is enkel mogelijk via de patiënten.

Met al deze acties, bevestigt Roche dagelijks zijn steun aan patiënten.
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Nu de zon stilaan minder warm-

te geeft en de avonden koeler 

worden staan griep en verkoud-

heid vol ongeduld achter het 

hoekje naar ons te loeren. Als 

RA-patiënten zouden we liever 

een blokje om lopen om ze zeker 

niet tegen te komen maar soms 

kunnen we er niet onderuit en 

overvallen ze ons op de meest 

onverwachte momenten.

De laatste keer 

dat ik verkouden 

werd wist ik eerst 

niet wat me 

overkwam.

Ik voel dat er 

allerlei kleine 

veranderingen 

p l a a t s v i n d e n 

in mijn lichaam 

maar ze doen me niet denken 

aan een opstoot van RA. Wat ik 

voel is meer een soort dromerig-

heid.

Terwijl ik meedrijf op de stroom 

van de dag lijken al mijn taakjes 

zich te volbrengen op grote af-

stand. Ik kijk alleen toe hoe mijn 

handen ze verrichten. 

De gezichten om me heen zijn 

scherp maar vertekend. Alsof ik 

ernaar kijk door de camera van 

een groothoeklens. Als iemand 

tegen me spreekt, let ik meer 

op de wijze waarop de lippen 

bewegen dan op zijn of haar 

woorden. Er zit iemand in mij die 

ik niet ken.

Tegen de avond begin ik te nie-

zen. Ik ben opgelucht: het is dus 

toch een gewone verkoudheid 

en geen beginnende opstoot 

van RA! Ik geef toe aan mijn 

ziek voelen en maak het mezelf 

aangenaam. Ik had me aan 

mijn plannen kunnen 

houden en met een 

vriendin iets gaan 

eten in de stad maar 

ik zou toch niets 

proeven. De gelui-

den om me heen zijn 

verstild, zoals wan-

neer er een dik pak 

sneeuw is gevallen. 

Ik stel me voor dat ik voortdu-

rend aan mijn tafelgenote zou 

moeten vragen alles een keer te 

herhalen. Nee, het is beter voor 

iedereen dat ik thuis blijf. 

Met een dikke deken over me 

heen, twee kussens onder mijn 

hoofd en de televisie aan doe-

zel ik weg bij één of ander komi-

sche serie met veel gelach. Mijn 

huid begint plezierig warm aan 

te voelen. Die nacht slaap ik 

heel vast en de volgende mor-

gen heb ik geen zin om op te 

staan. Mijn gezinsleden hebben 

mij alleen gelaten en ik zie het 

wel zitten om de enige bewoner 

te zijn van planeet verkoudheid.

De telefoon gaat. Het is mijn 

vriendin die met me meelijdt bij 

het horen van mijn dof en schor 

stemgeluid. ‘O, ik vind het niet 

erg om een koudje te hebben’ 

zeg ik. ‘Ik heb er ongeveer twee 

per jaar. Ik geniet er van.’Ik durf 

niet te bekennen dat er nie-

mand in de buurt is om voor mij 

te zorgen. Dat maakt toch maar 

weer een soort stortvloed van 

medeleven bij haar los. Ik zie of 

hoor vandaag liever niemand!

Dagboek van Greet
Reumatoïde artritis kan je leven helemaal veranderen. Niets is nog vanzelfsprekend. De kleinste 
dingen geven soms onoverbrugbare problemen. 
RA heeft mijn leven veranderd. Als moeder, maar nu ook als grootmoeder. Hierover wil ik graag 
schrijven. Een dagboek van kleine dingen in het alledaagse leven die mij moed geven om door te 
gaan, te vechten tegen deze ziekte. Met vallen en opstaan.

Heb	je	het	te	pakken?	Go	with	the	flow!
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Trouwens, als er toch iemand in 

de buurt zou zijn, zou ik moeite 

hebben hem of haar waar te 

nemen. 

De gezichtsscherpte van de 

vorige dagen is overgegaan in 

waasheid. Ik kan nauwelijks ho-

ren en mijn hoofd staat niet naar 

praten. Mijn zintuigen en gevoe-

lens zijn tot een minimum gere-

duceerd. Ik voel mij bedroefd 

noch gelukkig. Ik lig in de sche-

merige slaapkamer, warm en 

vreemd bewust van mijn adem-

haling. 

De warmte van ons bed maakt 

dat ik me wat beter voel. Ik sta 

op en maak iets te eten dat ik 

in deze omstandigheden lekker 

vind: met melk aangelengde to-

matensoep en toast.

Nog wat dutten, nog wat dro-

men. Liters thee met honing. Een 

film op de tv waarvan ik niet weet 

of ik die heb gedroomd of niet.

De volgende morgen is mijn 

hoofd weer helder. Ik voel krie-

bels in mijn benen die zeggen 

dat ik naar buiten moet om ze te 

strekken. Voor ik het weet ben ik 

teruggekeerd in de wereld van 

lawaai, licht en gepraat. 

Mijn teruggevonden gezond-

heid zet me opnieuw met beide 

voeten op planeet aarde. Ik sta 

er weer! 

Griep en verkoudheid zijn in ze-

ven haasten vertrokken op zoek 

naar een volgend slachtoffer.

RA-LIMBURG OP REIS MET HULPBEHOEVENDE RA-PATIENTEN

Een leuke groep! De Nederlandse gastheren waren ook aanwezig (zie links achter)



Mia: Wortelsoep met curry
 H 2 kipfilets 

 H 10 dikke wortelen 

 H een halve witte selder 

 H 2 uien, teentje look 

 H 2 takjes tijm, verse koriander 

 H 2 laurierblaadjes 

 H een halve liter kokosmelk 

 H groene currypasta

 H groenten wassen en grof snijden 

 H aanstoven in de boter 

 H de kipfilets op de groenten leggen 

 H ongeveer 30 minuten laten garen 

 H de kipfilets apart leggen 

 H de groenten zeer fijn mixen 

 H currypasta en kokosmelk toevoegen 

 H water toevoegen naar smaak 

 H afkruiden met peper en zout 

 H afwerken met stukjes kip en koriander 

Nicole: Kokossoep
 H 200 g sojascheuten

 H 1 rode paprika of puntpaprika

 H 2 wortelen

 H 5 lenteajuintjes

 H een soeplepel kokosolie, peper

 H 1 kippenbouillonblokje

 H een halve liter kokosmelk

 H miso (in de natuurwinkel)

 H sojascheuten wassen

 H paprika wassen, ontvellen en fijn snijden

 H wortelen schillen en in blokjes snijden

 H lenteajuintjes wassen en in ringetjes snijden

 H alle groenten stoven in de kokosolie

 H 1,5 tot 2 liter water toevoegen

 H bouillonblokje en peper erbij

 H 20 minuten laten koken

 H 1 koffielepel miso en kokosmelk erbij

 H voor een feestelijke toets kan je Noordzee-

garnalen toevoegen 

18 miet’S keukenRaam

Miet’s keukenraam

Gebruik een groentehakker (zie vorige RAAM) of gebruik voorgesneden groenten. 

In de meeste winkels kan je verse voorgesneden groenten vinden, apart verpakt of 

in verschillende mengelingen. Je hebt ook de diepvriesgroenten. Als de RA weer 

eventjes ‘opstoot’ is het toch echt gemakkelijk om de diepvries open te trekken...

TIP

Wij, Belgen, zijn gekend als grote soepeters. Soep met fijn gesneden groentjes of een gemixte soep, een 

fijne bouillon, consommé allemaal even lekker. Als je bij de Chinees gaat eten dan zie je daar ook extra 

lekkere soepen op de kaart staan. Mijn grote dank aan Nicole en Mia, trouwe lezers van RAAM, die elk 

afzonderlijk een recept van eenzelfde oosters soep instuurden.

Wat hebben we nodig?

Hoe maken we het?



Thema: Organisatorische context van de zorg 
Moderator: Prof. René Westhovens 

De workshop ‘Organisatorische context van de zorg’ 
draaide om de stelling: 
‘RA vergt een interdisciplinaire aanpak gecoördi-
neerd door de reumatoloog en gebaseerd op de 
huidige stand van de wetenschap, steeds vertrek-
kende vanuit de noden van de patiënt. Dit moet ge-
faciliteerd	worden	via	organisatorische	en	financiële	
maatregelen.’
 
Technische en wettelijke maatregelen zijn ook nood-
zakelijk. 
Aan de stelling ontbreken de technische en wettelijke 
maatregelen. Met technische elementen bedoelde 
men ICT ondersteuning en met wettelijke elementen 
de verzekeringen. Mobile Health is een voorbeeld 
dat kan toegepast worden en kan bijdragen tot een 
meer geïntegreerde zorg. 

Educator voor musculoskeletale aandoeningen? 
Professionals hebben een duidelijk gedefinieerde rol 
nodig. Er moeten afspraken gemaakt worden over 
hoe deze rollen praktisch worden ingevuld. In de 
groep werd hierop ingepikt door het belang van een 
educator aan te halen. Bij diabetes type II wordt er al 
met educatoren gewerkt in conventie centra. Maar 
er werd opgemerkt dat het RIZIV niet voor elke patho-
logie een onafhankelijke educator zal willen inzetten. 
Hiervoor moet er dus een oplossing komen. Momen-
teel is een werkgroep van het RIZIV de rol van een 
educator per ziektegroep aan het uitwerken. Voor RA 
zou een educator voor musculoskeletale aandoenin-
gen kunnen aangesteld worden. Hierop werd gere-
ageerd door aan te halen dat RA een meer com-
plexe behandeling vergt in vergelijking met andere 
chronische ziekten en dat het dus lastig is om patho-
logieën in te delen in groepen en een educator per 
groep in te zetten. De persoon die hiervoor het woord 

had, reageerde door te zeggen dat het zeer moeilijk 
is om een educator aan te stellen voor alle individu-
ele ziekten. Het RIZIV zal hier niet mee akkoord gaan. 
Vanuit de groep werd gesuggereerd te kijken naar Tel 
Aviv als voorbeeld. Hier hebben ze al educatiegroe-
pen gevormd voor bepaalde ziekten. Ze geven te-
lefonisch educatie rond 20 chronische pathologieën. 
Waarom niet naar deze literatuur kijken? 

Rol reumaverpleegkundige vergroten. 
Een discussie ontstond over het verschil tussen België 
en Nederland met betrekking tot de reumaverpleeg-
kundige. Een reumatoloog verkondigde dat in Bel-
gië heel veel reumatologen op een eiland werken. 
Bovendien moet een arts een verpleegkundige mo-
menteel zelf financieren. Je ‘krijgt’ als reumatoloog 
niet automatisch een reumaverpleegkundige. Er 
werd aangehaald dat onderzoek aangetoond heeft 
dat je in plaats van één reumatoloog zeven ver-
pleegkundigen zou kunnen aanstellen en dat samen-
werking met een reumaverpleegkundige de kwaliteit 
van zorg doet toenemen. Iedereen was het erover 
eens dat verpleegkundigen een belangrijke plaats 
moeten krijgen bij de aanpak van RA. 

Is de reumatoloog verantwoordelijk voor de coördinatie? 
In de stelling staat dat de aanpak van RA gecoördi-
neerd moet worden door een reumatoloog. Hierop 
was reactie. Moeten reumatologen zich niet alleen 
met klinisch werk bezig houden? Maar anderzijds 
werd ook opgemerkt dat je niet alles naar huisartsen 
kan ‘pushen’. Kunnen we de coördinatie van zorg 
niet op een andere manier organiseren, bijvoorbeeld 
doordat de patiënt zelf zijn zorg gaat coördineren?

Continuïteit waarborgen. 
Een volgend punt is de continuïteit van zorg. Drie 
vormen van continuïteit werden aangeduid: 1) Con-
tinuïteit van informatie: Informatie moet continu be-
schikbaar zijn. 2) Continuïteit van relaties: Patiënten 
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Naar een optimale aanpak voor reumatoïde 
artritis

Op 7 februari 2015 vond het symposium ‘Naar een optimale aanpak voor reumatoïde artritis’ plaats op de campus 
Gasthuisberg te Leuven. De redactie vindt dit een zeer boeiende bespreking en heeft daarom het verslag opgenomen in deze 
en de vorige edities van RAAM.

Met dank aan professor P. Verschueren voor het ter beschikking stellen van de gegevens.
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willen niet bij elke consultatie een andere zorgverle-
ner raadplegen. Het is belangrijk dat patiënten door 
eenzelfde zorgverlener worden opgevolgd. 3) Conti-
nuïteit van management: Dit komt overeen met de 
noodzaak aan een gestructureerde ketenzorg. Het 
ontwikkelen van richtlijnen en het model van geïn-
tegreerde zorg zijn mogelijke hulpmiddelen. Iemand 
met voldoende kennis van wetenschappelijk onder-
zoek dient als verantwoordelijke te fungeren voor 
deze continuïteit.

Zorgpad ontwikkelen. 
Het is belangrijk om een financieringsmodel aan te 
passen aan de zorgprestaties die moeten geleverd 
worden voor een optimale aanpak van RA. Vanuit 
de groep kwam de vraag ‘Is een zorgpad een op-
lossing?’ Iemand vult aan met ‘een gepersonaliseerd 
zorgpad’. De financiering moet volgens het zorgpad 
voorzien worden. De financieringsstroom moet ge-
heel het zorgproces onderbouwen en niet de onder-
delen van de zorg tegen elkaar opzetten. Een kos-
teneffectiviteitanalyse uitvoeren werd als suggestie 
aangehaald tijdens de discussie, om zo door middel 
van een stratificatietool gebaseerd op het risicopro-
fiel van een patiënt bij te dragen tot een gepersona-
liseerd zorgpad.

Vroegtijdige aanpak: rol reumaverpleegkundige ver-
groten. 
Het merendeel van de groep was het eens dat de 
reumaverpleegkundigen ook een belangrijke rol kun-
nen spelen bij een vroegtijdige aanpak. Er werd ge-
zegd dat wachttijden zouden kunnen ingekort wor-
den door verpleegkundigen een grotere rol te geven. 
Iemand vulde aan door te vermelden dat patiënten 
ook zelf moeten kunnen beslissen of ze bijvoorbeeld 
een consultatie nodig hebben van 5 min of 30min. 
Soms hebben patiënten meer vragen en andere ke-
ren gaat alles goed. Je kunt niet evenveel tijd per 
patiënt rekenen. Daardoor is de hulp van een ver-
pleegkundige belangrijk. Ook in Nederland worden 
patiënten tussentijds telefonisch opgevolgd. Dit zou 
een goede optie kunnen zijn zodat patiënten vooraf 
problemen aangeven en aan de hand hiervan de 
nodige tijd wordt ingepland tijdens de consultaties. 

Vroegtijdige aanpak: van patiënt educatie naar po-
pulatie educatie 
Vanuit de groep werd volgende vraag gesteld: ‘hoe-
veel patiënten met RA worden niet opgespoord?’ 
Een professor in reumatologie vertelde dat geen pa-
tiënten verloren gaan, maar dat sommige patiënten 
te laat een behandeling opgestart krijgen. Huisartsen 
sturen de patiënten wel vaak op tijd door. Maar pa-

tiënten wachten soms te lang. Hierbij speelt ‘illness 
perception’ een belangrijke rol. Ter illustratie werd 
aangehaald dat als je pijn hebt aan je hart, je met-
een weet dat je naar spoed moet gaan, maar als je 
gewrichten ‘s morgens stijf zijn, dan is dit niet meteen 
een alarmbel dat je een arts moet raadplegen; het 
wordt vaak op het weer afgeschoven. Hierop kwam 
als reactie dat de perceptie rond RA al veranderd is. 
Iedereen kent wel iemand met kanker, maar dit wordt 
meteen ervaren als heel erg. Terwijl ook iedereen ie-
mand kent met reuma of RA maar dit wordt niet als 
heel erg ervaren omdat zij meestal nog gewoon kun-
nen functioneren. Een suggestie uit de groep was 
dat patiënteneducatie populatie-educatie moet 
worden. Een reumatoloog uit de groep merkte wel 
op dat we moeten zorgen dat we geen mensen ziek 
gaan maken door bijvoorbeeld borden langs de weg 
te plaatsen of via reclame op tv. De reumatoloog ver-
telde dat als we dit gaan doen, we de volgende dag 
een toevlucht krijgen naar artsen. Iemand vult aan 
door te zeggen dat er misschien een bekend persoon 
moet worden ingezet zoals bij ALS. Iedereen weet nu 
wat de ziekte is terwijl vroeger dit bij veel mensen niet 
bekend was. Ook werd aangehaald dat de huisarts 
hierin een belangrijke rol moet spelen.

Vroegtijdige aanpak: expertisecentrum uitbouwen. 
Een persoon vertelde dat er per discipline een cen-
traal expertise centrum zou moeten worden opge-
richt. Patiënten moeten weten dat een plaats be-
staat waar ze terecht kunnen met vragen. Personen 
die vermoeden dat ze RA hebben moeten hier altijd 
terecht kunnen. Hier werd op ingepikt door aan de 
groep te vragen wie de coördinatie op zich zal ne-
men en hoe ervoor te zorgen dat de patiënt hierin 
een actieve rol aanneemt. ReumaNet vzw werkt 
momenteel aan de oprichting van een patiënten-
expertise centrum. Een vertegenwoordiger van deze 
patiëntenvereniging vertelde dat dit centrum moet 
bijdrage tot de visibiliteit van RA in de samenleving.

Vroegtijdige aanpak: praktijkgerichte opleiding over RA 
Een jonge reumatoloog gaf haar mening en zei dat 
artsen tijdens de basisopleiding te weinig geschoold 
worden over RA. Zo vertelde ze dat toen ze aan an-
dere artsen vermeldde dat ze reumatoog wilde wor-
den dat ze niet wisten wat dit precies inhield en wat 
reumatologen precies doen. Iedereen was het ermee 
eens dat tijdens de opleiding ook veel meer prakti-
sche zaken aangeleerd moeten worden zodat toe-
komstige artsen weten hoe het leven met RA is in de 
dagelijkse praktijk en dit moet ook aangeleerd wor-
den aan reeds praktiserende artsen uit alle disciplines.
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ReumaNet blaast 10 kaarsjes uit in 2016
In 2016 is het exact tien jaar geleden dat ReumaNet 
boven de doopvont werd gehouden. In die tien jaar 
gebeurde er heel wat. Tijd voor een kleine terugblik.

Verschillende reumapatiëntenverenigingen kennen 
al een lange staat van dienst. Sinds de jaren tachtig 
van vorige eeuw kunnen mensen met reumatische 
aandoeningen met specifieke vragen terecht bij 
‘gespecialiseerde’ verenigingen. Tot op vandaag 
leveren ze excellent werk!

Voor zorgverleners was het echter niet altijd duide-
lijk waar ze terecht konden en naar wie ze correct 
moesten doorverwijzen. In navolging van onze zus-
terverenigingen in het zuiden van het land, die zich 
groepeerden onder CLAIR, werden de verschillen-
de patiëntenverenigingen bij elkaar geroepen. 

De eerste stappen werden aarzelend gezet. De ei-
genheid van de afzonderlijke organisaties mocht 
immers niet verloren gaan. Met de boeiende tijd-
schriften, talrijke medische voordrachten en sociale 
activiteiten werd al heel veel informatie aan patiën-
ten bezorgd. ReumaNet mocht daar geen kopie 
van worden. Maar tegelijk beseften de pioniers wel 
dat samenwerken een voordeel zou opleveren voor 
iedereen. Naast de specifieke problemen die elke 
aandoening meebrengt, zijn er ook heel wat zaken 
die overlappen. Aanpassingen op de werkvloer of 
in de school, psychologische factoren, bewegen of 

hulpmiddelen voor thuis zijn maar enkele aspecten. 
Ook het beeld dat de man in de straat heeft over 
reumatische aandoeningen kan gezamenlijk aan-
gepakt worden, net als het beeld dat onze beleid-
smakers zich vormen over deze ‘onzichtbare’ ziek-
tebeelden.

Heel veel brainstorm- en vergadermomenten kostte 
het om tot de groep te komen die ReumaNet van-
daag vorm geeft. En het werk is natuurlijk nog lang 
niet voltooid. Er wordt nog steeds gebrainstormd en 
vergaderd. De verenigingen groeien steeds dichter 
naar elkaar toe. In 2016 wordt dat heel duidelijk tij-
dens de grote actie ‘Actief leven met Reuma’, die 
op vier locaties in Vlaanderen zal doorgaan. Voor 
elke reumapatiënt, ongeacht zijn diagnose.

We willen in de toekomst nog meer en sneller de 
nieuwe patiënten bereiken. Zij zitten met een massa 
vragen en onduidelijkheden naar de toekomst toe, 
zo blijkt uit de enquête die we begin 2015 hielden. 
Door samen te werken, ook met de zorgverleners, 
willen we deze nood verhelpen. 

Samen staan we sterk, luidt het bij ReumaNet. Tien 
jaar na de oprichting is het nog steeds een correcte 
uitspraak: we versterken elkaar door te delen. En zo 
lang niet iedereen genezen kan worden, zullen we 
dat blijven doen.

Meer info over ReumaNet? www.reumanet.be

CIB-LIGA
www.cibliga.be
secretariaat@cibliga.be
tel 089 50 31 08

Patient Partners Program
www.patient-partners.be
l.ovaere@patient-partners.be
tel 016 47 76 37

VVB
www.spondylitis.be
voorzitter@spondylitis.be
tel 0478 52 77 44

RA-Liga
www.raliga.be
info@raliga.be
tel 0475 96 62 31

VLFP
www.fibromyalgie.be
info@vlfp.be
tel 015 25 33 19

ORKA
www.reumanet.be/orka
kinderen@reumanet.be

Jong en Reuma
www.reumanet.be/jongeren
jongeren@reumanet.be

Bewegen met Reuma
www.reumanet.be/bewegen
info@reumanet.be

ReumaNet verenigt momenteel de volgende patiëntenverenigingen en werkgroepen:
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Geduldig afwachten

hoeveel geduld moet een mens soms hebben?

Twijfel ging er in me om
twijfel nam steeds meer plaats in
waren het mijn knieën of zat het in mijn hoofd. 

Oefeningen werden zwaar, werden moetens toch steeds kracht vinden om deze te doen
‘t werd soms uitputting

Uiteindelijk toch meer stabiliteit
en zo hopend ... op nog iets meer vooruitgang

Zwemmen om spieren te ontspannen
gelukkig deed het ook deugd om in t water te hangen want zelfs zwemmen werd zelfs een sleeptouw
Dan een gezwollen en pijnlijke pink
twee weken, drie... een maand, en langer dat maakte me terug een beetje banger
‘t begon bij mijn schouder
‘t zou een zware revalidatie worden
alles bij elkaar viel dit goed mee (een chance) maar voor dit helemaal ten einde was
begon ‘t met mijn knieën

zo onstabiel, gewoon onvoorstelbaar zelfs stappen was moeizaam

dan mijn pink, pijn in mijn hand kracht die wegnam

bloedonderzoek, sedimentatie, reumafactor, hoop die opkomt
eindelijk te weten wat het zou kunnen zijn misschien terug leven met minder pijn

een hoop pillen in ‘t vooruitzicht;
pillen die sufheid meebrengen (vooral de eerste weken) concentratiestoornissen,
min of meer huiduitslag maar we moesten doorbijten

want het lichaam moet daar aan wennen
maar ondertussen(na enkele weken) toch al een beter gevoel in mijn knieën en dat gevoel kan ook wel tellen
pijn in mijn hamstrings die afneemt (na 6 maand) maar anderzijds rode bloedcellen die minderen,
snel moe, en leeg, maar hopelijk dat ze daar ook een middel voor hebben

De vermoeidheid zou ook van de reuma komen nu blijkt ineens alles van de reuma te komen, de vermoeidheid, mijn 
te droge ogen,
soms is dit frustrerend, maar we zullen wel zien, en nog maar eens afwachten, brufen bij nemen,
zoals ze aanraden en dan maar zien wat er gebeurt.

Alleen is het teleurstellend
als je ondertussen dan een opstoot krijgt terwijl je al zoveel pillen slikt
en hoopt op beterschap

Nu één ding is zeker.
Mijn knieën, hamstrings en ochtendstijfheid, dit alles is MERKELIJK beter. Alleen is het soms zo moeilijk, niet te weten wat 
je mag verwachten,
als het ene betert is er weer iets anders, of verwachten we sowieso teveel,
hebben die pillen misschien nog meer tijd nodig

Al bij al voelt het toch beter dan voordien hoe het verder verloopt zullen we wel zien misschien moeten we er aan 
wennen
om me op tijd en stond te remmen

Eén ding weet ik zeker
eens terug beter geeft het hoop en wil ik terug vooruit.

Bron: ‘bundel grijs en bleuw’ Lieve Vanderlinden 2012
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Kwaliteit en veiligheid

1. Is het goedkeuringsproces verschillend van generieke medicijnen? Wie keurt biosimilar medicijnen 
goed voor gebruik in de EU?
Het wettelijke en reglementaire pad voor goedkeuring van biosimilar medicijnen is verschillend van 

de generieke medicijnen. Vanaf 1995 moeten alle biotechnologisch ontwikkelde medicijnen centraal 

onderzocht worden door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). In het geval van een positieve we-

tenschappelijke opinie, uitgevaardigd door het wetenschappelijk comité, zal de Europese commissie 

een markttoelating beslissen. Vanaf 2003 is er een specifieke wettelijke en reglementaire regeling voor 

de ontwikkeling en goedkeuring van biosimilarmedicijnen. Het algemene principe van medicijn ont-

wikkeling en herziening door de Europese autoriteiten geldt zowel voor biosimilar medicijnen als voor 

hun referentie biologische medicijnen.

2. Is er enig verschil in veiligheid tussen de biosimilar en het referentie product?
Neen. Een goedgekeurd biosimilar medicijn en zijn referentie medicijn hebben hetzelfde profiel op ge-

bied van veiligheid en effectiviteit.

EU wetgeving bepaalt welke studies die moeten uitgevoerd worden voor het biosimilarmedicijn, om 

similariteit aan te tonen in kwaliteit, veiligheid en effectiviteit (therapeutisch effect) ten opzichte van 

het referentiemedicijn en dat er geen verschil is ten opzichte van het referentiemedicijn.

3. Is ‘switching’ (wisselen) tussen het referentiemedicijn en een biosimilar medicijn (en omgekeerd) veilig?
Op dit moment zijn er weinig gegevens beschikbaar over het aantal patiënten waarbij gewisseld werd 

tussen biofarmaceutische medicijnen in de praktijk. Voor vragen over wisselen tussen één biologisch 

medicijn naar een ander moeten patiënten contact opnemen met hun arts of apotheker.

Verschillende officiële instanties en medische verenigingen hebben richtlijnen uitgevaardigd in welke 

omstandigheden switching tussen biosimilarmedicijnen en het referentiemedicijn moet verlopen.

Algemeen moet, voor het switchen (wisselen) tussen een biosimilarmedicijn en het referentieproduct, 

de arts dit bespreken met de patiënt én de switch opnemen in het patiëntendossier om farmacovigi-

lantie toe te laten.

4. Gaan biosimilars méér ongewenste bijwerkingen veroorzaken dan de referentiemedicijnen?
Neen. Eenmaal goedgekeurd wordt verwacht dat het biosimilarmedicijn en zijn referentieproduct het-

zelfde veiligheids- en effectiviteitprofiel zullen hebben, inclusief dezelfde soort ongewenste bijwerkingen.

Biologische medicijnen hebben algemeen de mogelijkheid om door het lichaam herkend te worden 

als ‘lichaamsvreemd’, wat ongewilde immuunreacties kan veroorzaken. Deze ‘immunigeniciteit’ is een 

gevolg van de samenstelling en grotere moleculaire vorm in vergelijking met chemische medicijnen.

Anderzijds is er geen bewijs of wetenschappelijke reden om te verwachten dat biosimilarmedicijnen 

méér ummuunrecties zouden veroorzaken dan hun referentiemedicijn.

Biosimilar medicijnen in Europa en Benelux
Het vragen en antwoorden hoofdstuk gaat enkel over biotechnologisch ontwikkelde geneesmiddelen 
die via centrale evaluatie door het Europese Medicijnen agentschap (EMA) worden goedgekeurd 
door de Europese commissie.
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5. Wat moet ik doen als ik denk een ongewenste bijwerking te hebben op een medicijn?
Het is belangrijk dat patiënten alle mogelijke ongewenste bijwerkingen melden. Dit helpt in de conti-

nue evaluatie van de kwaliteit en veiligheid van medicijnen. Ongewenste bijwerkingen kunnen soms 

optreden lang nadat een persoon de medicijnen heeft genomen of zelf na het beëindigen van de 

medicatie.

In eerste instantie, als u een ongewenste bijwerking vermoed of als u denkt dat het medicijn geen ef-

fect heeft, neem contact op met uw behandelende arts of apotheker. Om de vermoede bijwerking 

te rapporteren zal uw arts het juiste medicijn bepalen en de naam van het product (merknaam). Als 

patiënt is het aan te raden de merknaam, stofnaam (INN), de naam van de producent en de partijn-

ummer (batch) van het voorgeschreven medicijn te noteren.

In nieuwe EU farmacovigilantie wetgeving (www.adrreports.eu) is het mogelijk dat patiënten zelf bij-

werkingen direct melden bij de nationale autoriteiten. Dit heeft niet als doel om het contact met de 

arts of apotheker te vervangen, maar het is van grote waarde om gegevens te verzamelen over bij-

werkingen.

6. Is	er	enig	verschil	in	kwaliteit	en	efficaciteit	tussen	biosimilar	medicijnen	en	hun	referentie	medicijnen?
Neen. Van biosimilarmedicijnen en hun referentiemedicijnen wordt hetzelfde veiligheids- en efficaciteits-

profiel verwacht. Biosimilar medicijnen worden volgens dezelfde standaard geproduceerd als andere 

biologische medicijnen. Alvorens de EU commissie beslist om een EU marktgoedkeuring te geven aan 

een biosimilarmedicijn, wordt het nieuwe biosimilarmedicijn geëvalueerd op vergelijkbare efficaciteit 

(therapeutisch effect), kwaliteit en veiligheidsprofiel ten opzichte van zijn referentie medicijn. Dit wordt 

gedaan door het comité voor medische producten voor menselijk gebruik (CHMP) op last van de EMA.

De onderzoeken die verplicht zijn voor een nieuw biosimilarmedicijn omvatten vergelijkingen op ver-

schillende aspecten van het biosimilarmedicijn en zijn referentiemedicijn, zoals de structuur en activiteit 

van de molecules. Specifieke onderzoeken worden gedaan om de comparabiliteit (vergelijkbaarheid) 

aan te tonen. Wetenschappelijke richtlijnen bepalen welke klinische gegevens nodig zijn en de beslis-

sing daarover wordt op individueel product genomen. Gedetailleerde informatie over alle goedge-

keurde biosimilarmedicijnen in de EU is te vinden op de website van EMA.

7. Welk bewijs bestaat dat het biosimilarmedicijn minstens even effectief is als het referentiemedicijn voor 
het behandelen van alle indicaties van het referentiemedicijn. Of wordt dit enkel veronderstelt gezien 
de hoge similariteit (vergelijkbaarheid)?
Biologische medicijnen hebben veelal meerdere indicaties(aandoeningen) waarvoor het product 

goedgekeurd is om te gebruiken. Aangezien het mechanisme van actie hetzelfde is, is het weten-

schappelijk gerechtvaardigd om het biosimilarmedicijn te gebruiken bij dezelfde indicaties. De beslis-

sing, om de efficaciteit en veiligheids gegevens voor een indicatie waarvoor het biosimilar medicijn 

klinisch is getest, uit te breiden naar andere indicaties waarvoor het referentiemedicijn is goedgekeurd, 

wordt ‘extrapolatie’ genoemd. De beslissing om bijkomende vergelijkende klinische studies te eisen 

worden op een case-by-case basis genomen door het wetenschappelijk comité (CHMP). Het comité 

neemt deze beslissing op basis van uitvoerige evaluatie van de wetenschappelijke bewijzen.

De wetenschappelijke basis voor de extrapolatie van indicaties is dat het product dezelfde actiemo-

dus heeft als het referentieproduct; dat het biosimilar en het referentieproduct bewezen vergelijkbaar 

zijn in kwaliteit en biologisch en dat er afdoend bewijs is van gelijke veiligheid en effectiviteit voor min-

stens één indicatie van het referentieproduct. Een goedgekeurd biosimilarmedicijn moet aan dezelfde 

dosis gebruikt worden voor dezelfde aandoening als het referentieproduct.
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8. Hoe wordt de veiligheid van een biosimilar gecontroleerd na goedkeuring?
Zoals met alle medicijnen is het opvolgen en rapporteren van patiënten reacties en mogelijke bijwer-

kingen belangrijk om de veiligheid en effectiviteit van de behandeling te verzekeren.

Biosimilarmedicijnen, zoals alle biologische medicijnen, moeten, na goedkeuring, continu opgevolgd 

worden op bijwerkingen. De opvolging van bijwerkingen is een onderdeel van de farmacovigilantie 

(het systeem voor opvolging van de veiligheids- en risico verhouding van goedgekeurde medicijnen). 

Alle producenten moeten een opvolgingssysteem opzetten.

Patiënten reageren individueel op medicijnen, zowel chemische als biologische. Zij bevinden zich in de 

beste positie om het effect van een medicijn te evalueren op hun gezondheid en leven. Een patiënt 

moet volledig betrokken worden in de beslissing om een biologisch medicijn te nemen, na een uitvoe-

rig gesprek met de behandelende arts over alle mogelijke behandelingsmogelijkheden. Ze moeten het 

medicijn leren kennen en begrijpen en de mogelijke reacties die ze kunnen ervaren, zowel positief als 

negatief. Het correct toedienen en opvolgen van de reacties zijn daarbij zeer belangrijk. Daarnaast moe-

ten patiënten zich zelfzeker voelen om vermoedelijke bijwerkingen te bespreken met hun zorgverstrekker.

Om vermoedelijke bijwerkingen te rapporteren en het medicijn correct te identificeren, moeten pati-

enten bij gebruik van biologische medicijnen, inclusief biosimilars, altijd de informatie ontvangen over 

de naam (gebruiksnaam) van het medicijn, de internationaal niet-merkgebonden stofnaam (het ac-

tief bestanddeel), naam van de producent en het batch nummer van het voorgeschreven medicijn. 

De patiënt kan deze informatie vinden op de bijsluiter.

De nieuwe EU wetgeving over farmacovigilantie maakt het verplicht aan alle lidstaten om directe 

rapportering van bijwerkingen mogelijk te maken aan hun nationale autoriteiten. In het ideale geval 

moeten patienten zich zelfzeker voelen om vermoedelijke bijwerkingen te bespreken met hun zorgver-

strekker, maar dit is niet altijd het geval.

De nieuwe EU farmacovigilantie wetgeving heeft ook geleid tot het publiceren van een lijst van me-

dicijnen onderworpen aan bijkomende opvolging voor een bepaalde tijd. Een omgekeerde zwarte 

driehoek identificeerd de medicijnen waarvoor deze bijkomende opvolging geldt. Een bijkomende 

uitleg is toegevoegd aan de bijsluiter, welke patiënten moet motiveren om vermoedelijke bijwerkingen 

te rapporteren.

9. Is het meer waarschijnlijk dat biosimilars kunnen worden vervalst/nagemaakt dan andere medicijnen?
Neen. Er is geen bewijs dat biosimilars een grotere kans hebben om te worden vervalst/nagemaakt.

Gebruik van biosimilars

10. Waarom zijn biosimilars ontwikkeld?
Biologische medicijnen bieden behandelmogelijkheden voor invaliderende en levensbedreigende 

ziekten, zoals kanker, ontstekingsziekten zoals hepatitis, auto-immuun aandoeningen, neurodegenera-

tieve ziekten en zeldzame ziekten. Anderzijds zijn behandelingen met biologische medicijnen kostelijk 

in vergelijking met ‘klassieke’ chemische medicijnen.

Biosimilarmedicijnen worden geïntroduceerd als de exclusiviteitperiode van het referentiemedicijn ver-

lopen is (patenten, data bescherming,...). Biosimilarmedicijnen kunnen een minder kostelijk alternatief 

bieden ten opzichte van bestaande biological medicijnen en competitie versterken. Als resultaat kan 

de beschikbaarheid van biosimilar medicijnen de toegang tot biologische medicijnen voor meer pa-

tiënten verbeteren en de financiële druk op het gezondheidsbudget van de overheid verminderen. 

De beschikbaarheid van biosimilarmedicijnen kan economische voordelen bieden voor de gemeen-

schap én de toegang voor patiënten tot nieuwe medicijnen ondersteunen.
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11. Zal ik de keuze hebben tussen het referentiemedicijn en het biosimilarmedicijn?
Het is belangrijk om een uitvoerig gesprek te hebben met uw voorschrijvende arts, over alle thera-

peutische mogelijkheden, de veiligheid, voordelen en risico’s, en de verschillen tussen de medicijnen, 

alvorens tot een beslissing van behandeling te komen. Het beleid rond het gebruik van biologische 

medicijnen, inclusief uitwisseling, zijn de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van elk van de EU 

lidstaten. Indien u vragen hebben over het voor u voorgeschreven medicijn, bespreek dit met uw be-

handelende arts.

12. Als het referentiemedicijn wordt teruggetrokken uit de markt, zal dan het biosimilarmedicijn ook wor-
den teruggetrokken?
Dit is afhankelijk van de reden voor terugtrekking van het referentiemedicijn. Elk medicijn, goedge-

keurd op de markt, heeft zijn eigen marktgoedkeuring en elk medicijn wordt individueel onderzocht. Als 

het referentiemedicijn wordt teruggetrokken uit veiligheidsoverwegingen, dan kan dit in overweging 

genomen worden bij de beoordeling van het biosimilarmedicijn. Als er ernstige veiligheidsproblemen 

zijn over het actieve onderdeel van het referentiemedicijn, zal het nieuwe farmacovigilantie risico be-

oordeling comité (PRAC) van de EMA beoordelen of andere medicijnen met hetzelfde actieve on-

derdeel ook betrokken zijn. De regelgevende autoriteiten zullen dit onderzoeken en gepaste actie 

ondernemen.

13. Kan ik een biosimilarmedicijn op exact dezelfde manier gebruiken (na voeding, …) als het referentie-
product? Moet ik kennis nemen over het bewaren van een biosimilarmedicijn?
Alle biologische medicijnen, ook biosimilarmedicijnen, kunnen minder stabiel zijn dan chemische medi-

cijnen, waardoor meer voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor de productie, transport en bewaring. Bij 

het voorschrijven van een nieuw medicijn moet uw arts u adviseren over specifieke belangen i.v.m. het 

betrokken medicijn, dewelke belangrijk kunnen zijn om de effectiviteit en correct gebruik te garanderen.

De meeste biologische medicijnen moeten toegediend worden via injectie of infusie. Met uitzondering 

van producten die moeten genomen worden tijdens maaltijden, zoals insulines, zal het nemen van 

voeding geen invloed hebben op de veiligheid en effectiviteit van het product. Algemeen moet een 

biosimilar medicijn op exact dezelfde manier genomen worden zoals het referentie medicijn.

14. Waar kan ik meer informatie vinden?
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/Medicine_QA/2009/12/WC500020062.pdf

OPROEP!

In onze volgende editie willen we nagaan hoe jullie op vakantie gaan. 

Wat zijn de problemen in verband met toegankelijkheid, verplaatsingen, medicatie, verzorging, enz…. 

Goede ervaringen? Slechte belevenissen? 

Wat kiezen jullie? Dichtbij of ver weg? Hotel, B&B, chalet, appartement?

De winteravonden zijn lang en gezellig dus tijd in overvloed om een bijdrage binnen te sturen. We 

rekenen op jullie!
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Als patiënte bekijk ik de website vanuit een andere invalshoek en gezien ik het leuk vind om ‘oneliners’ te 

gebruiken ga ik het artikel dus ‘my way’ schrijven. Ik ben Nelly Creten en meer dan 10 jaar RA-patiënte.

Niet één tegen allen maar allen met allen!
RA-patiënten komen heel wat problemen tegen die gerelateerd zijn aan de neveneffecten van hun aan-

doening. Wij proberen oplossingen te vinden. Als wij dat alleen doen is het een lange en soms zeer moei-

lijke weg. Het is niet altijd zeker dat je het gestelde einddoel bereikt. De RA-Liga heeft, met de steun van 

MSD, de firma Curling & Cadwels onder de arm genomen om een webplatform te ontwikkelen voor onze 

patiëntenvereniging.

Het unieke aan dit project is dat het niet alleen voor, maar vooral door de patiënten is gecreëerd.

Gaat men via de abcSUCCES website oplossingen vinden?
Deze tool gaat geen pasklare oplossingen aanbieden voor bepaalde problemen. Door getuigenissen 

helpt zij de patiënten in hun proces tot zelfmanagement. abcSUCCES is een coachingprogramma dat op 

een interactieve manier nieuwe gewoontes aanreikt om met RA te leven. Het waakt erover dat de men-

sen die aan het woord gelaten worden patiënten zijn met dezelfde aandoening, maar die op hun manier 

een weg hebben proberen te vinden om de aandoening in te schrijven in hun levensverhaal.

Als je een uitdaging in het leven hebt, ga je elke nieuwe dag gemotiveerd tegemoet.
Mensen die chronisch ziek zijn worden geoefend in verlies en het zich aanpassen aan hun lot. De veer-

kracht van deze mensen maakt dat zij snel op zoek gaan naar oplossingen om kwalitatief te kunnen leven.

Veerkracht is de vaardigheid om terug recht te komen als je neergedrukt wordt.
Dit ligt mij nauw aan het hart want zoals vele collega-patiënten heb ik na mijn RA-diagnose teleurstelling, 

woede, zelfbeklag, angst, onzekerheid, onduidelijkheid, frustratie....ervaren. Je moet zelf kracht zoeken, 

alleen of met anderen, om terug recht te veren en om je leven terug in handen te nemen. 

Door de getuigenissen van verschillende types van patiënten en een aantal aangereikte elementen kan 

de draagLAST van de ziekte beïnvloed worden zodat de patiënt meer draagKRACHT bereikt.

Momenteel bestaat het programma uit drie delen:
1ste deel: Patiëntengetuigenissen die ons leren om te gaan met de diagnose en hoe kwaliteit van het 

leven mogelijk blijft.

2de deel: Praktische coaching die vaardigheden ontwikkelt om gedragsverandering te helpen verwezen-

lijken. Het coaching gedeelte is een meerwaarde omdat door het visueel maken via de dominoblokjes en 

het stoppen van de cascade men laat inzien dat er zeker hoop mag gekoesterd worden.

3de deel: Verhalen van mensen met RA over hun actief leven. Hun problemen en de oplossingen die zij zelf 

gezocht hebben. Verder zijn er de ondersteuning en de tips van de deskundigen.

Achter iedere heuvel die je beklommen hebt zie je dat er nog andere heuvels te beklimmen zijn.
Met een dosis zelfrelativering kan je het eigen leven terug actief in eigen handen nemen.

Een gebroken voet kan je aanwijzen en uitleggen dat je pijn hebt omdat het zichtbaar is. Met onze chro-

nische aandoening ligt dat enigszins anders want het is meestal niet zichtbaar. We moeten dit met kleine 

stappen proberen te doen en elke stap die we gezet hebben zal ons bewust maken dat het een lange 

weg wordt maar dat het gaat lukken.

abcSUCCES: het verhaal van een patiënt/gebruiker
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Natuurlijk zijn er nog heel wat onderwerpen die nog aan bod kunnen komen en die zullen ingebouwd wor-

den om de gebruiker van de website online zoveel mogelijk inzicht te geven.

De makers zijn ervan overtuigd dat de kleine stappen die aangereikt worden echt een verschil kunnen 

maken in het leven met RA. Er wordt volop gewerkt en gepland rond de abcSUCCES website. De RA-Liga 

voorziet nog een aantal bijkomende workshops. Het abcSUCCES verhaal is zeker een meerwaarde voor 
de RA-patiënten.

Een andere bezoeker, een ander geluid

Hoe ging ik tewerk?
Ik ben gestart via de site van de RA-Liga. Het introductiefilmpje met de uitleg over RA is zeer duidelijk en 

begrijpbaar voor iedereen. Het promofilmpje toont waarvoor abcSUCCES staat.

Er is een duidelijke boodschap over hoe je nu tot actie kan overgaan (omgaan met je ziekte na alle uitleg 

van de medische wereld). De drempel is laag omdat het verhaal verteld wordt door patiënten (lotgeno-

ten) en komt zeker niet belerend over.

Daarna heb ik doorgeklikt naar de site van abcSUCCES zelf. Ik heb gekozen voor ‘RA en actief leven’.

Ik ontdekte daar het verhaal over de ‘tweeling’ en de vijf profielen. Ik heb alle verhalen beluisterd en vind 

het tof dat de personen zelf hun ‘probleem’ uitleggen, zelf zeggen wat ze eraan gedaan hebben en er 

dan de commentaar volgt van een psychotherapeut en een ergotherapeut. Je krijgt nooit het gevoel dat 

enkel de medici hier vertellen hoe je ermee omgaat.

De hoofdboodschap die ik met me meedraag in alle profielen is dat communicatie enorm belangrijk is. 

Dit is iets wat nog niet voor iedereen gemakkelijk loopt. Zou ik het wel vertellen aan mijn collega’s? Hoe 

gedraag ik me naar mijn partner toe? Wat zijn mijn noden/behoeften?

De tweeling waarin ik me het beste kan vinden is deze van RA+werk. Het toeval wil dat ik in deze periode 

een kennismakingsgesprek had met mijn nieuwe chef en ik ben meteen met de deur in huis gevallen. Ik 

ben heel open geweest over mijn RA.

De site bevat zeer veel interessante informatie. 

TIP
Probeer iets meer structuur te brengen door bijvoorbeeld een ‘menu’ aan de zijkant zodat je niet teveel 

moet terugklikken en je het risico loopt om te vergeten wat je al gelezen/beluisterd hebt.

Sophie Baudewijns

www.abcsucces.be/
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Biologics

It’s about confidence
info : http://hospirabiologics.eu 

questions : medinfo.benelux@hospira.comB
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P.B.

2250 OLEN

Maatsch. zetel:
Krombaak 10

2200 Herentals

info@raliga.be      
www.raliga.be

Tijdschrift van de 
Reumatoïde Artritis Liga vzw

LID WORDEN: € 18
Verzending onder omslag: € 25

Lid beroepsmatig: € 25
Te storten op rek. 

iban: BE98 7340 2251 2493
bic: KREDBEBB 
met vermelding 

‘lidgeld RA-Liga’.

INLICHTINGEN

Regio Antwerpen
Bernadette - 014/21 33 91

Emile - 03/230 17 02

Regio Limburg
Regina - 012/74 27 85

Regio Oost-Vlaanderen
Els - 0474/84 43 85 

Regio Kortrijk
Annemie - 0486/81 51 30

Regio Vlaams-Brabant
Linda - 0476/46 64 77 

Afgiftekantoor: 2250 Olen
Afzender: Geelseweg 15, 2250 Olen

Erkenningsnummer: P808125
BELGIË - BELGIQUE

P.B.

2250 OLEN

www.martens-orthopedie.be

orthopedist - schoentechnici

Luc Martens
gespecialiseerd in:

steunzolen
orthopedische schoenen

maatschoenen

onze adressen:

hoofdzetel NEERPELT Heerstraat 40, 3910 Neerpelt
 011 64 15 88 - zitdag woensdag
 
bijhuis MOL Postelarenweg 4b2, 2400 Mol
 014 31 38 98 - zitdag vrijdag
  
bijhuis TONGEREN De schiervelstraat 19, 3700 Tongeren
 012 23 34 87 - zitdag maandag

  
Wij werken overal op afspraak

N.V. ORTHOPEDIE MARTENS


