
I-Care helpt reumapatIënten bIj het begrIjpen en beheersen van hun zIekte

In de moderne geneeskunde is de patiënt niet langer een ‘lijdend voorwerp’, maar de co-manager 
van zijn ziekte, samen met de arts. Het interactieve platform I-Care speelt hierop perfect in door 

mensen met reuma meer autonomie te geven in de opvolging en behandeling van hun aandoening.

Reumatoïde artritis is een chronische ziekte die een intense behandeling en opvolging vraagt.  
De aandoening is ongeneeslijk, wat betekent dat patiënten ze een plaats moeten leren geven in hun leven  

en er op een constructieve manier mee moeten leren omgaan. 
Tegelijk is een goede communicatie met de arts van groot belang, om een optimale behandeling te garanderen 
die tegemoetkomt aan de therapeutische doelstellingen die in samenspraak met de patiënt worden bepaald.

Het interactieve platform I-Care bundelt beide functionaliteiten: het geeft patiënten met reumatoïde  
artritis meer autonomie in de opvolging en behandeling van hun aandoening en vergemakkelijkt de 

communicatie tussen patiënten en hun arts. Zo kunnen patiënten op systematische wijze relevante data en 
symptomen registreren (mijn doelstellingen, mijn  toestand, mijn medicatie…), hun afsprakenagenda beheren, 

en extra informatie over de ziekte opzoeken. De ingevoerde gegevens kunnen met de arts worden gedeeld,  
zodat die in één oogopslag een volledig beeld krijgt van de ziektetoestand en de evolutie van zijn patiënt.

   Dokter Isabelle peene Is als reumatologe verbonDen aan het az sInt-jan 
oostenDe-brugge. zIj zIet wel voorDelen In zulk een systeem.

“Het gebruik van het I-Care Platform is erg intuïtief en dus ook geschikt voor mensen met beperkte 
computervaardigheden. Ik zie vooral opportuniteiten voor mensen die nog niet zo lang gediagnosticeerd zijn en 
hun ziekte dus nog niet zo goed kennen en beheersen. Ook 
bij moeilijk te behandelen pijnklachten of in het geval van een 
grillige ziekte-evolutie, helpt het platform om alle aspecten 
overzichtelijk in beeld te brengen. Voor sommige patiënten 
is het echt een hart onder de riem te kunnen vaststellen dat 
de pijnklachten geleidelijk  zijn afgenomen, of dat ze hun 
persoonlijke doelstellingen hebben gehaald. Voorwaarde is 
uiteraard wel dat het programma systematisch elke maand 
wordt ingevuld.

Anderzijds kreeg ik het commentaar van een dame dat het 
noteren van haar klachten zoals pijn en stijfheid haar alleen 
maar extra droevig maakt, en dat ze deze confrontatie liever 
uit de weg ging. Dat moet je natuurlijk ook respecteren.
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Opvallend is wel dat mensen in het formuleren van hun doelstellingen een stuk eerlijker en explicieter zijn 
wanneer ze I-Care gebruiken, dan wanneer je er gewoon naar vraagt. ‘Plezierige seks kunnen hebben met mijn 
partner’ is iets dat makkelijker wordt opgeschreven dan verteld. Sowieso kan I-Care de communicatie met de 
patiënt stimuleren, zeker als patiënt en/of arts niet zo’n vlotte praters zijn.

Zelf maak ik gebruik van een uitgebreid elektronisch medisch dossier waarin ik alle gegevens noteer. In 
bepaalde opzichten is het I-Care Platform daardoor een beetje ‘dubbel op’. Maar voor artsen die met een 
reumaverpleegkundige werken, kan I-Care een interessant communicatie- en managementinstrument zijn”.

   ra-patIënte lInDa:  
“I-Care kan helpen om je ziekte beter te begrijpen en te beheersen”

Linda kreeg tien jaar geleden de diagnose reuma. Ze heeft intussen al veel inzicht in haar ziekte verworven, maar 
was toch geïnteresseerd om het I-Care Programma uit te testen.

“Ik ben gewend om met computers te werken, dus het registreren en invoeren van gegevens was voor mij geen 
probleem. Het aanduiden van de precieze plek van de pijnklachten was niet zo makkelijk, omdat die zich bij mij 
situeren op de overgang van hand naar vingers, wat op de tekening niet zo duidelijk zichtbaar was. 

Persoonlijk ben ik erg strikt in het nemen van mijn 
medicatie en in het beheer van mijn agenda. Maar ik 
kan me voorstellen dat mensen die wat slordiger of 
chaotischer zijn, aan deze twee onderdelen een goede 
hulp hebben. 

Ik ben nieuwsgierig van nature en heb altijd getracht 
om zoveel mogelijk over mijn ziekte te lezen en 
te leren. Daarom vind ik de linken naar andere 
informatiebronnen, zoals Reumanet, heel interessant. 
Je hoeft ook niet alle informatie meteen te verwerken, 
maar je kan een beetje dieper gaan graven op het 
moment dat je daar behoefte aan hebt. Zeker voor 
mensen die nog niet zo lang gediagnosticeerd zijn, kan 
I-Care helpen om inzicht op te bouwen in de ziekte en 
in het management ervan. 

Zelf heb ik een open en eerlijke relatie met mijn arts. Maar als je van nature minder mondig of wat timide bent, 
is het goed dat je een aantal vragen, opmerkingen of moeilijkheden kan noteren. Die kunnen dan een goede 
gespreksopener zijn tijdens de consultatie”.

Ga naar de volgende website: http://www.icare-program.eu

Wilt u de PDF over het platform I-Care downloaden? 
Bezoek www.raliga.be 

wilt u aan het beveiligde platform toegang krijgen (anoniem)? 
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