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Zorgpad Reumatoïde Artritis 
 
Inleiding 

Bij u is de diagnose ‘Reumatoïde Artritis (RA)’ vastgesteld. Reumatoïde artritis is een vorm van 

reuma die wordt gekenmerkt door ontstekingen in de gewrichten. Door een snelle behandeling 

met medicijnen verminderen uw klachten, kan schade aan gewrichten en mogelijke andere 

gezondheidsproblemen in de toekomst worden voorkomen. 

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van betrouwbare informatie over uw 

aandoening en de medicatie die met u besproken is. In deze map treft u voorlichtingsmateriaal 

van ReumaNederland over reumatoïde artritis. Deze is ook te lezen op 

www.ReumaNederland.nl. Daarnaast treft u informatie van het ziekenhuis over de medicatie die 

de arts u heeft voorgeschreven. Leest u deze informatie zorgvuldig door. Zo bent u beter 

voorbereid bij een volgend consult. Bij de medicatie horen vaak laboratoriumcontroles. Deze 

formulieren vindt u in deze map voor de komende drie maanden. 

 

Zorgpad reumatoïde artritis 
Het behandelteam volgt een bepaalde werkwijze voor de behandeling van patiënten met 

reumatoïde artritis: het Zorgpad Reumatoïde Artritis. Het zorgpad is een soort ‘stappenplan’. 

Hierin staan de vaste ‘stappen’ beschreven die een patiënt met reumatoïde artritis binnen onze 

polikliniek doorloopt. Iedere zorgverlener waar u op de polikliniek mee te maken kunt krijgen, 

handelt volgens dit plan. In het zorgpad staat bijvoorbeeld beschreven op welk moment u een 

controle bij uw reumatoloog of een verpleegkundig reumaconsulent moet krijgen. Daarnaast 

beschrijft iedere stap wanneer en welk aanvullend onderzoek gedaan moet worden. 

Voor de best mogelijke behandeling is het van belang, dat u zich aan de afspraken houdt in het 

zorgpad. 

 

De dagelijkse gang van zaken op de polikliniek Reumatologie van het LangeLand 

Ziekenhuis. 

 

Reumatologen 

Het artsenteam van de polikliniek Reumatologie bestaat uit drie reumatologen. Samen zorgen zij 

ervoor dat er in principe elke dag een reumatoloog aanwezig of bereikbaar is. 

 

 
Dr. M.H.W. de Bois 

 
Dr. L.R. Lard 

 
Dr. H. Gillet-van Dongen 

 

http://www.reumafonds.nl/
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Andere zorgprofessionals 

Naast de reumatoloog krijgt u ook te maken met een verpleegkundig reumaconsulent. Een 

verpleegkundig reumaconsulent is een verpleegkundige met een aanvullende opleiding op het 

gebied van reumatische ziekten. Hij/zij geeft ondersteuning en begeleiding aan patiënten met 

onder andere reumatoïde artritis. Bij de behandeling van reumatoïde artritis komt u regelmatig 

bij de reumatoloog of de verpleegkundig reumaconsulent of u krijgt een combinatieafspraak bij 

beiden. 

 

Welke taken heeft de verpleegkundig reumaconsulent? 

 Afnemen van een vraaggesprek over uw ziekteverloop; 

 Voorlichting geven over reumatoïde artritis, het behandelplan en de medicatie; 

 Uitvoeren van gewrichtsonderzoek; 

 Intramusculair en subcutaan injecteren; 

 Geven van prikinstructie; 

 Aanvragen van aanvullend onderzoek; 

 Bespreken uitslagen, zoals bloeduitslagen; 

 Begeleiden en ondersteunen bij het (leren) omgaan met een reumatische 

aandoening; 

 Geven van leefstijl- en beweegadviezen; 

 Doorsturen, indien nodig, naar andere zorgverleners, zoals een fysiotherapeut of een 

ergotherapeut. 

 

 
Bonita van der Voort 

 

Behandelplan 

In overleg met uw reumatoloog start u met medicijnen. Afhankelijk van de medicatie kan er 

maandelijks bloedonderzoek worden afgesproken. U wordt dan gebeld als de uitslagen 

afwijkend zijn. Voor veilig gebruik van de reumamedicatie is het belangrijk dat u zich aan deze 

bloedcontroles houdt. Hierbij geldt geen bericht is goed bericht en kunt u doorgaan met de 

medicatie. 
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Verder heeft u, nadat u met de medicatie begonnen bent, een aantal afspraken: 

 Tussen de twee tot vier weken na het starten met medicijnen: 

U heeft een gesprek met de verpleegkundig reumaconsulent over uw ziektebeeld en de 

medicatie. Er wordt een gewrichtsonderzoek verricht om de ziekteactiviteit, de DAS 

score (Disease Activity Score) te berekenen.  

 Ongeveer twaalf weken na het starten met medicijnen:  

U heeft een afspraak met uw reumatoloog en uw verpleegkundig reumaconsulent om uw 

verdere behandeling te bespreken. 

Na deze eerste periode komt u gemiddeld eens per drie maanden op controle bij de 

verpleegkundig reumaconsulent en/of de reumatoloog. Wij verzoeken u een week voor dit 

bezoek een bloedonderzoek te laten verrichten.  

 

Spoed 

Bij problemen waarbij u snel of sneller gezien moet worden, kunt u ook te 

maken krijgen met de verpleegkundig reumaconsulent. Zij overlegt met uw reumatoloog. Als 

deze niet aanwezig is, overlegt zij met een van de andere reumatologen. 

 

Hoe kunt u ons bereiken? 

Via de BeterDichtbij App, informeer hiernaar bij de assistente of de verpleegkundig 

reumaconsulent. 

De polikliniek Reumatologie is ook telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 

08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer (079) 346 2894. Buiten deze tijden of in geval van spoed 

neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost (HOV). U vindt de polikliniek 

Reumatologie via routenummer 24. 

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via het formulier op onze website: 

Https://www.langeland.nl/patiënten/herhaalrecepten/ 

 

Nuttige internetadressen, adressen en boeken  

 ReumaNederland: www.ReumaNederland.nl 

 www.reuma-online.nl 

 Nederlandse Verenigingvoor Ergotherapie: www.ergotherapienederland.nl 

 FYRAnet: www.fyranetnob.nl 

 Fysiotherapie: www.fysiotherapie.nl 

 Reumapatiëntenvereniging: www.rpv.nl 

 Nederlandse vereniging voor reumatologie: www.nvr.nl 

Literatuur en boeken 

• “De pijn de Baas”, Dr. Frits Winter, ISBN: 90-5513-411-2 

• Zorgboek Reumatoïde Artritis, Stichting September, ISBN: 978-90-8648-040-1 

 

 

https://www.langeland.nl/patiënten/herhaalrecepten/
http://www.reumanederland.nl/
http://www.nvr.nl/
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Tot slot 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl.  
 
 

mailto:info@llz.nl

