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Sociale RubRiek 5

Al meer dan 150 jaar lang worden de medewerkers van MSD gedreven door een  bijzondere 
passie. Ons doel is om medicijnen, vaccins, diergeneesmiddelen en vernieuwingen op 
het vlak van gezondheidszorg te ontwikkelen om zo miljoenen levens te verbeteren. We 
 weten dat er nog veel meer werk aan de winkel is. We werken dan ook hard en blijven ons 
langdurig engageren op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Zo willen we de gezond-
heidszorg ook toegankelijker maken en samenwerken met mensen die dezelfde passie delen 
om te zorgen voor een gezondere wereld. Samen gaan we die uitdaging aan. Beloofd.

Ga naar www.msd-belgium.be voor meer informatie over onze inspanningen.

Copyright © 2009-2015 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. 
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Beste RA-Liga-leden, familieleden en sympathisanten

Als kleine kinderen staan we te popelen om onze nieuw-

jaarswensen over te brengen voor 2017.

Dit jaar wordt een memorabel jaar voor de RA-Liga vzw. 

Jawel, we bestaan reeds 10 jaar en we vieren dit in alle 

vormen en kleuren.

Even stilstaan en bezinnen,

even ervaren hoe het met je gaat van binnen,

zeggen tegen je dierbaren hoeveel je om ze geeft,

terug naar de basis, voelen waarvoor je leeft,

dankbaar zijn voor alles wat gelukkig maakt,

en koesteren wat je diep van binnen raakt.

Even … heel even,

niet alleen voor jezelf maar juist voor anderen leven,

dat is hoe het moet zijn bedoeld,

anderen laten delen in wat jij diep van binnen voelt.

Wij wensen je een warm 2017 met veel bijzondere dagen!

Het bestuur RA-Liga
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4 Sociale RubRiek

Ons vervolgverhaal over RA en ...

VERSCHIJNSELEN 
Vermoeidheid is een vaak on-

derschat symptoom bij patiën-

ten met reumatoïde artritis. De 

patiënt verwoordt een aanhou-

dend en overweldigend gebrek 

aan energie te hebben. De pa-

tiënt verwoordt het gevoel van 

ellende. De patiënt heeft het 

gevoel extra energie nodig te 

hebben om de dagelijkse taken 

te kunnen uitvoeren. De patiënt 

vertoont emotionele labiliteit of 

is snel geïrriteerd (Carpenito, et 

al., 2012). 

BEOOGDE RESULTATEN 
De patiënt neemt deel aan 

activiteiten die op lichamelijk, 

cognitief, affectief of sociaal 

gebied stimulerend werken of 

voor meer evenwicht zorgen. 

Indicatoren hiervoor zijn: 

De patiënt bespreekt de oorza-

ken van vermoeidheid.

De patiënt deelt de gevoelens 

die betrekking hebben op de 

effecten van de vermoeidheid 

op zijn/haar leven. 

De patiënt stelt prioriteiten wat 

betreft dagelijkse of wekelijkse 

activiteiten (Carpenito, et al., 

2012).

INTERVENTIES 
◊	Leg de patiënt de oorzaken uit 

van zijn/haar vermoeidheid.

◊	Geef de patiënt de ruimte om 

gevoelens te uiten die samen-

hangen met de effecten van 

vermoeidheid op zijn/haar le-

ven.

◊	Help de patiënt bij het aange-

ven van zijn/haar sterke kanten, 

mogelijkheden en interesses.

◊	Geef de patiënt de opdracht 

om gedurende 24 uur elk uur 

het niveau van vermoeidheid 

te registreren (kies een norma-

le dag).

•	Vraag de patiënt de ver-

moeidheid aan te geven op 

een schaal van 0 (niet moe, 

energiek) tot 10 (totale uit-

putting). 

•	Laat de patiënt bij iedere re-

gistratie bijhouden wat hij/zij 

aan het doen was. 

◊	Analyseer samen het niveau 

van vermoeidheid over 24 uur. 

•	Periodes waarin de patiënt 

het meeste energie heeft. 

•	Periodes van uitputting.

•	Activiteiten die verband 

houden met een toenemen-

de vermoeidheid.

◊	Help de patiënt bij het aan-

geven van taken die kunnen 

gedelegeerd worden. 

◊	Plan de belangrijkste taken 

tijdens periodes waarin de 

patiënt het meeste ener-

gie heeft.

◊	Help de patiënt bij het stellen 

van prioriteiten en bij het stop-

zetten van overbodige activi-

teiten. 

◊	Leer de patiënt technieken 

om zuinig met zijn/haar ener-

gie om te gaan: 

•	Plaats de benodigde hulp-

middelen binnen handbereik. 

•	Beperk traplopen zoveel 

mogelijk.

•	Verdeel moeilijke taken over 

de week. 

•	Neem rust voor moeilijke ta-

ken en stop voordat de ver-

moeidheid inzet.

•	Breng handgrepen aan in 

huis.

•	Eet kleine maaltijden (vijf-

maal daags).

•	Vraag een ander of hij/zij de 

auto wil besturen in plaats 

van zelf te rijden.

•	Delegeer of ruil huishoude-

lijke karweitjes.

◊	Leg uit dat lichaamsbeweging 

zowel psychisch als fysiolo-

gisch positieve effecten heeft 

en bespreek wat realistisch is. 

◊	Geef naasten mogelijkheden 

om hun gevoelens onder vier 

ogen te bespreken.

◊	Leg de effecten uit van stress 

en	 conflicten	 op	 de	 beschik-

bare energie. 

◊	Assisteer bij het aanleren van 

effectieve coping-technieken 

(bijvoorbeeld het delen van 

door Anja De Haes, Verpleegkundige in opleiding

RA en vermoeidheid
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Sociale RubRiek 5

gevoelens, assertiviteit, ont-

spanningstechnieken). 

◊	Verwijs naar andere voorzie-

ningen (maaltijdvoorziening, 

werkster). 

VERSCHIJNSELEN 
Vermoeidheid bij RA-patiën-

ten kan variëren in duur en fre-

quentie. Deze vermoeidheid is 

anders dan normale vermoeid-

heid doordat deze extreem 

uitputtend is, vaak onverwacht 

optreedt en op elk moment 

van de dag kan optreden. De 

vermoeidheid kan gevolgen 

hebben op fysiek, emotioneel, 

sociaal en cognitief vlak (Rep-

ping-Wuts, Hewlett, van Riel, 

& van Achterberg, 2009). De 

meeste patiënten vinden het 

moeilijk om hierover te praten 

met hun zorgverleners. 80% van 

de patiënten verklaart dat hun 

zorgverleners nog nooit hebben 

geprobeerd om hun vermoeid-

heidsniveau te meten en min-

der dan de helft van de patiën-

ten heeft dit ooit besproken met 

hun reumatoloog of (reuma-) 

verpleegkundige (Dean, 2014). 

BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 
De oorzaken voor vermoeidheid 

bij RA-patiënten zijn complex 

en er is nog geen volledig the-

oretisch model ontwikkeld dat 

deze verklaart (Nikolaus, Bode, 

Taal, & van de Laar, 2013). Vaak 

wordt de vermoeidheid veroor-

zaakt door een combinatie van 

factoren die aspecten omvat-

ten van fysieke, psychologische, 

sociale, cognitieve en gedrags-

matige aard (Repping-Wuts, et 

al., 2009). Ook het eigen ver-

werkingsproces, reacties van 

partner en omgeving, angst 

en stressbestendigheid zijn al-

lemaal factoren die meespe-

len bij een chronische ziekte 

en die vermoeidheid met zich 

kunnen meebrengen (Esselens, 

2015). Sommige bronnen ver-

melden dat vrouwen hogere ni-

veaus van vermoeidheid halen 

dan mannen (Nikolaus, et al., 

2013), terwijl andere bronnen 

net aanhalen dat gender geen 

rol speelt ((Repping-Wuts, et al., 

2009).	 De	 inflammatoire	 activi-

teit en de ziekteactiviteit tonen 

geen duide-

lijke relatie met 

vermoeidheid 

(Repping-Wuts, 

et al., 2009). 

L ichaamsbe-

weging kan 

de vermoeid-

heid verminde-

ren, maar vice 

versa heeft de 

vermoeidheid 

vaak een be-

perkend effect 

op lichaams-

beweging (Balsamo, Diniz, dos 

Santos-Neto, & da Mota, 2014). 

Het sterkste bewijs voor een re-

latie tussen RA en andere varia-

belen is te vinden bij pijn, fysiek 

functioneren en depressie (Ni-

kolaus, et al., 2013). Ook Fran-

klin & Harrell (2013) stellen dat er 

buiten depressie geen link is tus-

sen	vermoeidheid	en	specifieke	

psychologische problemen. 

De aanpak van vermoeidheid 

is geen gezamenlijk doel in de 

behandeling (Franklin & Harrell, 

2013). 

BEOOGDE RESULTATEN 
De RA-patiënt maakt zijn ver-

moeidheid en zijn gevoelens 

daarrond bespreekbaar bij zijn 

verschillende hulpverleners, die 

hem begeleiden. Samen zoe-

ken zij naar de oorzaken en ge-

volgen van deze vermoeidheid. 

De RA-patiënt leert prioriteiten 

stellen zodat er een evenwicht 

kan ontstaan tussen rust en ac-

tiviteiten die hem meer even-

wicht brengen op lichamelijk, 

cognitief, affectief of sociaal 

gebied. 

INTERVENTIES 
RICHTLIJNEN 
Er werden geen richtlijnen ge-

vonden	die	 specifiek	 handelen	

over de vermoeidheid bij RA-

patiënten. De meeste richtlij-

nen die RA behandelen, gaan 

vooral over vroege diagnose en 

medicatiebeleid. De Europese 

richtlijn (Aletaha et al., 2008) 

stelde wel dat vermoeidheid 1 

van de 7 topics is die in elk on-

derzoek moeten vermeld wor-

den.
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6 Sociale RubRiek

ALGEMENE INTERVENTIES 
Hoewel de oorzaken multifacto-

rieel zijn, is er veel dat kan ge-

daan worden om de vermoeid-

heid bij RA te voorkomen of te 

verminderen. Een betere con-

trole van de ziekte is de eerste 

stap. Deze controle wordt te-

genwoordig vrij goed bekomen 

door de nieuwe medicatie. Pijn 

leunt dicht aan bij vermoeid-

heid, dus die pijn moet goed 

behandeld worden. Cognitieve 

gedragstherapie zou kunnen 

helpen bij het zelfmanagement 

van de vermoeidheid, deze the-

rapie kan aangewend worden 

door psychologen maar ook 

door (reuma-)-verpleegkundi-

gen (Dean, 2014). 

Er	 bestaan	 specifieke	 meetin-

strumenten voor het meten van 

vermoeidheid bij RA-patiënten 

namelijk de Bristol Rheumatoïd 

Arthritis Fatigue Scales (BRAFS) 

die betrouwbaar zijn (Dures 

et al., 2013), maar geen enkel 

ander artikel of onderzoek ver-

meldt deze. Verschillende niet-

medicamenteuze therapieën 

voor deze vermoeidheid wer-

den uitgetest. Hierdoor werd 

enig bewijs gevonden dat fy-

sieke en psychologische inter-

venties een voordeel kunnen 

opleveren bij vermoeidheid van 

RA-patiënten. Momenteel is er 

onvoldoende bewijs dat an-

dere niet-medicamenteuze be-

handelingen effectief zijn; hier 

is extra onderzoek voor nodig 

(Cramp et al., 2013). 

Een (reuma-) verpleegkundige 

zal bovendien aandacht be-

steden in haar anamnese aan 

vermoeidheids-gerelateerde 

punten zoals (BIJZIJN, 2011): 

◊	Heeft de patiënt last van ver-

moeidheid? Hoe frequent en 

in welke mate?

◊	Leidt deze vermoeidheid tot 

beperkingen in ADL-functies, 

op huishoudelijk of op sociaal 

gebied? Is er een mobiliteits-

beperking? 

◊	 Is de patiënt therapietrouw? 

◊	 Is de pijn hanteerbaar? 

◊	Zijn er slaap- of rustproble-

men? 

◊	Hoe gaat de patiënt om met 

de RA?

◊	 Is er voldoende steun uit de di-

recte omgeving? 

◊	Hoe gaat de partner om met 

de RA (BIJZIJN, 2011)? 

Door het actief bevragen en 

beluisteren van de RA-patiënt 

kan de (reuma-) verpleegkun-

dige een correcte verzameling 

maken van deze gegevens. Zo 

kan een aangepast bewegings-

programma een hulpmiddel zijn 

in de strijd tegen de vermoeid-

heid. De (reuma-) verpleegkun-

dige zal haar expertise gebrui-

ken om een prioriteitenschema 

op te stellen samen met de pa-

tiënt. Zo kan er een bewust rust-

patroon opgesteld worden. De 

(reuma-) verpleegkundige zal 

de nodige aandacht besteden 

aan de psychosociale factoren 

die een rol spelen bij de ver-

moeidheid. Met alle correcte 

gegevens kan de (reuma-) ver-

pleegkundige samen met de 

RA- patiënt aan de slag om op 

zoek te gaan naar een individu-

ele oplossing op maat voor deze 

RA-patiënt. Het belangrijkste is 

dat er open communicatie ont-

staat tussen patiënten en hulp-

verleners over de vermoeidheid 

en dit in beide richtingen. 

DISCUSSIE 
Vermoeidheid bij RA-patiënten 

komt in de praktijk heel vaak 

voor, toch is er momenteel nog 

geen direct verband gevonden 

tussen de ziekteactiviteit en de 

vermoeidheid. Er worden ver-

schillende mogelijke oorzaken 

aangehaald. Voor een betere 

identificatie	 van	 oorzakelijke	

verbanden tussen RA en andere 

factoren worden longitudinale 

onderzoeken met adequate 

vermoeidheidsmetingen aan-

geraden (Nikolaus, et al., 2013). 

Hoewel deze vermoeidheid bij 

40 tot 80% van de RA-patiënten 

voorkomt, bestaat er nog steeds 

terughoudendheid bij zowel 

patiënten als hulpverleners om 

hierover te communiceren (Bal-

samo, et al., 2014; Dean, 2014; 

Repping-Wuts, et al., 2009). 

Om deze paper praktijkgericht 

te maken, werd er navraag 

gedaan over vermoeidheid 

bij vier RA-patiënten. Zij had-

den ooit deze vermoeidheid 

besproken met hun reumato-

loog en/of (reuma-) verpleeg-

kundige. Vooral vlak na hun 

diagnose werd het onderwerp 

aangehaald; om dan vervol-

gens gezegd te worden dat ze 

er ‘moesten leren mee leven’. 

Hoewel het een kleine referen-

tiegroep was, werden hier ook 

verschillen opgemerkt. De vrou-

wen in de groep beschouwden 

de vermoeidheid als ernstig; 

terwijl de mannen ze beschre-

ven als matig. Deze groep toont 

misschien ook wel een gender-

verschil, maar de groep was 

veel te klein om representatief 

te zijn. Het overgrote deel (3/4) 

patiënten denkt dat de ver-
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moeidheid enkel rechtstreeks 

gerelateerd is aan de ziekte RA 

en de fysieke gevolgen ervan. 

De meeste onderzoeken tonen 

aan dat de vermoeidheid ook 

gerelateerd is aan psychisch 

welzijn maar slechts 1/4 patiën-

ten gaf toe dat psychologische 

factoren zoals depressieve ge-

voelens de vermoeidheid beïn-

vloeden. De vier patiënten blij-

ken wel bereid te zijn om over 

hun vermoeidheid te praten bij 

een eerstvolgende consultatie 

bij de reumatoloog of (reuma-) 

verpleegkundige. Zij hopen dat 

deze communicatie hen zal hel-

pen bij de aanpak van de ver-

moeidheid en dat het taboe zal 

doorbroken worden.

BESLUIT 
RA-patiënten kampen vaak 
met vermoeidheid. De gevol-
gen van deze vermoeidheid 
spreiden zich net als de moge-
lijke oorzaken uit over verschil-
lende gebieden, namelijk op 
fysiek, psychosociaal, cogni-
tief en gedragsmatig vlak. Er 
is nood aan verder onderzoek 
op dit vlak. Hoewel deze RA-
gelinkte vermoeidheid duidelijk 
erkend wordt door hulpverle-
ners bestaat er vaak nog een 
non-communicatie over tussen 
patiënt en zorgverlener. Als er 
echter voldoende aandacht 
besteed wordt hieraan kan er 
heel wat gedaan worden om de 
vermoeidheid te bestrijden. 

De (reuma-) verpleegkundige 
heeft hierin een belangrijke 
taak. Het actief ter sprake bren-
gen van vermoeidheid door de 
(reuma-) verpleegkundige zal 
de patiënt vaak op weg helpen 
om eerlijk te praten over zijn 
probleem. Door een volledige 
anamnese af te nemen zal de 
(reuma-) verpleegkundige sa-
men met de patiënt een indivi-
dueel actieplan kunnen opstel-
len. Zij kan dan door allerlei tips 
de patiënt op weg helpen om 
aan zelfmanagement te doen, 
dit leidt op termijn meestal tot 
een vermindering van de ver-
moeidheid. 
 

Boodschap om mee naar huis te nemen voor dokters, verpleegkundigen en patiënten. 

PRATEN OVER DE VERMOEIDHEID HELPT!

COLOFON
RedactieadRes

sint-JansstRaat 10, bus 401
3800 sint-tRuiden

Redactie@Raliga.be

HoofdRedacteuR

Rudi fRancis 
RedactiemedeweRkeRs

Jeannine engelen

beRnadette VeRmeiRen

gReet gilis 
Jo VRomant 
miet eggeRs

De namen van De auteurs 
zijn bekenD bij De reDactie

lay out - ontweRp

sonJa engelen

lay out

Jo VRomant

noteer NU in je agenda

RA-Liga-weekend 2017 
op 8, 9 en 10 september

bestemming nog onbekend
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Dagboek 9

Mijn man is nog niet zo lang met 

pensioen. Voor hem, en natuur-

lijk ook voor mezelf, is er nu tijd 

om te genieten van die langver-

wachte vrijheid. Geen dagelijk-

se	files	meer.	Geen	zware	beslis-

singen op het werk. 

Er is wel één ‘plezante’ verplich-

ting in de plaats gekomen: zijn 

acht kleinkinderen. Zevenjarige 

Thor brengt vandaag de na-

middag bij ons door. Zijn twee 

broers zijn samen met mama 

op babybezoek. Zijn keuze was 

snel gemaakt! Voor stoere Thor 

geen baby’s. Die vindt hij maar 

kinderachtig en dom. Kleine 

kindjes wenen de hele dag door 

volgens hem. 

Er is toch niets leuker dan bij vake 

en moeke spelen met dat felbe-

geerde kasteel, voor één keer 

helemaal voor hem alleen. Het 

duurt niet lang of Thor vertoeft in 

een wereld van ridders en jonk-

vrouwen.

Ondertussen verdiept mijn man 

zich in zijn dagelijkse krant. Lek-

ker rustig in een gemakkelijke 

zetel met zijn spelende kleinzoon 

aan zijn voeten. Maar dat ‘lek-

ker rustig’ is buiten Thor gere-

kend. Uitgerekend nu wil die ver-

tellen wat er zoal met zijn ridders 

gebeurt. Na het geduldig aan-

horen van een vijftal 

straffe verhalen over 

heldhaftige daden 

van ridders, kan mijn 

man het niet laten om 

te zeggen: ’Jongen 

het is nu al de vijfde 

keer dat ik aan deze 

zin begin’. Verrast 

en nieuwsgierig tuurt 

Thor mee in de krant. 

‘Wat is er dan’, vraagt 

hij gemeend, ‘staan 

er te veel moeilijke 

woorden in?’ Mijn 

man en ik kijken el-

kaar verrast aan en kunnen met 

moeite onze lach inhouden. 

Grappig dat ventje, waar haalt 

hij dat toch! 

Na een tijdje is de rust weerge-

keerd en zijn beiden intensief 

bezig. De één met zijn ridders, 

de andere met zijn krant. Tot 

plots dat bekende stemmetje 

opnieuw weerklinkt.

‘Als ik groot ben wil ik net zo wor-

den als vake.’

‘Hoe bedoel je? Meester in de 

klas?’ vraag ik.

‘Nee!’ Hola! Dat komt het er 

nogal snel uit. Thor gaat niet de 

weg op van zijn grootvader, dat 

is zeker! 

‘Gids in de natuur dan?’ vraag 

ik opnieuw. Mijn man is in zijn 

vrije tijd gids in het nabijgelegen 

natuurreservaat. 

‘Nee.’

‘ Wat dan wel?’ klinkt het nu 

vanuit de zetel.

‘Gepensioneerd, want dan kan 

ik thuisblijven en met mijn speel-

goed spelen.’ 

Daar is die spreekwoordelijke 

druppel! We proesten het uit ter-

wijl Thor ons met een verbaasde, 

niet begrijpende blik aankijkt. 

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.

Als ik groot ben
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10 Regionale weRking

RA-Liga vzw
Zaterdag 18 februari 2017 van 9.30 tot 16.00 u.: 
OP ZOEK NAAR JE TALENTEN
Locatie: Corda Campus, Kempische Steenweg 

311 te Hasselt, vergaderruimte ZOPP, 

gebouw 1, 2de verdieping

Zie ook pagina 15

RA-Liga Vlaams-
Brabant
Vrijdag 20 januari - 17 februari - 31 maart - 
28 april – 19.30 u: praatavonden
Locatie: Beerselsestraat 18 te Buizingen

Onze agenda

	

	

	

	

	

	

Ik	ben	chronisch	ziek.	Wat	nu?	

Op	zoek	naar	lokale	dienstverlening:	

ZATERDAG	18	MAART	2017	
Hoe	ziet	onze	dag	eruit?	

• 14u	onthaal	met	koffie	

• 14u30	voordracht	(met	korte	pauze)		

• 16u30	gelegenheid	tot	vragen	stellen	

Waar:	zaal	‘Den	Boot’	Rerum	Novarumplein	180	C,	9000	Gent	

Bereikbaarheid:		

Gratis	parking	Rerum	Novarumplein	of	met	het	openbaar	vervoer:	Tram	21	of	bus	5	

Inkom:		

Gratis	voor	leden	deelnemende	verenigingen	(+1	begeleider)	€	2	voor	niet-leden.	

Inschrijving	noodzakelijk	via	lamia.vlfpgent@gmail.com		of	via	telefoon	
09/242.07.05			

Vermeld	je	naam,	de	vereniging	waarbij	je	lid	bent	en	het	aantal	personen.	

Voor	niet	leden	is	vooraf	betalen	noodzakelijk!			

Via	overschrijving	BE	75	9799	6530	9851	(op	naam	van	Ben	Brahim	Lamia)	

Vermeld	je	naam	en	aantal	personen.	
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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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Wat hebben we nodig? 

 H 2	kipfilets

 H 2 dikke plakjes bacon, in reepjes gesneden 

 H 2	teentjes	knoflook,	geperst	of	fijngesneden	

 H 250 gr. paddenstoelen in plakjes 

 H 4 lente-uitjes, gesnipperd 

 H zout, peper 

 H 400 gr. spirelli 

Hoe maken we het? 

 H Snij	de	kipfilet	in	reepjes	en	bak	ze	mooi	bruin	aan.	

 H Doe	de	bacon,	knoflook	en	paddenstoelen	erbij.	Bak	het	geheel	op	een	matig	vuur,	regelmatig	roeren.

 H De room en de helft van de lente uitjes toevoegen. Het vuur wat lager zetten en alles nog een 3-tal 

minuutjes laten pruttelen. Even checken of de kip gaar is. 

 H De spirelli gaar koken, goed laten uitlekken.

 H Naar keuze, de kip en deegwaren apart serveren of de saus mengen met de kip.

 H Afwerken met de rest van de lente uitjes 

Enkele suggesties:

 H De	bacon	vervangen	door	filterdun	ontbijtspek	en	apart	erbij	serveren.

 H De kip vervangen door kalkoen.

 H Naar smaak, peper en zout vervangen door kipkruiden, wat curry toevoegen, kurkuma...

 H Een handvol diepvrieserwten beetgaar koken (ongeveer een 5 minuutjes) en onder de kip mengen.

 H Wat denk je van wat paprika, ananas, puntpaprika, bospaddenstoelen... erbij?

 H Lekker	met	een	witloofsalade:	witloof	fijn	snijden,	mandarijntje	pellen	en	in	partjes	verdelen,	van	de	

partjes het velletje verwijderen (met de punt van een aardappelmesje), in stukjes verdelen en men-

gen met het witloof, eventueel naar keuze een dressing toevoegen. 

 H De spirelli vervangen door gekooktepatatjes, frietjes, puree...

12 Miet’S keukenRaaM

Miet’s keukenraam

Snij	de	kip
filet	in	ree

pjes	met	een	sc
herp	mes!

Leg	de	k
ipfilet	eve

ntjes	in	d
e	diepvrie

s,	 je	kan	
de	filet	b

eter	vasth
ou-

den, hij is stevig van structuur en is veel gemakkelijker te snijden! 

TIP

Waar is de tijd dat er enkel met de feestdagen een lekkere kip op tafel kwam? Mijn moeder bestelde de kip-

pen altijd ruim op voorhand bij ons in het dorp. Wat een culinaire revolutie hebben we toch meegemaakt!

Met een simpel basisgerecht voor kip geraak je al heel ver! 
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Mijn kleinkinderen zijn regelmatig bij mij thuis en dat 

vind ik geweldig. Ik zie hen soms raar opkijken wan-

neer ik bepaalde zaken doe. Als er eentje hoest zon-

der zijn handje voor het mondje te doen, dan ren ik 

naar de badkamer om mijn gezicht te wassen. Als 

wij samen op restaurant gaan krijg ik weleens de 

opmerking dat Moeke (zo is mijn roepnaam) haar 

rauwe groentjes niet heeft opgegeten.

Als ze ziek zijn, zien ze mij oneindig veel mijn handen 

wassen en veel voorzorgsmaatregelen nemen. Dus 

moest ik hen uitleggen dat ik onzichtbaar ziek ben 

en daarom zo voorzichtig moet zijn. 

Omdat ik graag verhaaltjes aan hen vertel, be-

dacht ik een verhaaltje voor hen over het RA-mon-

stertje dat in mijn lichaam huist. Toen ik het verhaal 

voor de eerste keer voorlas aan mijn kleinkinderen 

waren zij heel stil en achteraf hebben zij mij verschil-

lende vragen gesteld over mijn onzichtbare ziekte. 

Het verhaaltje gaat als volgt: 

Ik, Moeke, woon in een klein landje dat mijn li-
chaam is. Mijn land heet ‘Nelly’s land’. Ik ben de 
enige baas van mijn land en ik heb het altijd super 
tof gevonden om in mijn land te wonen. Ik had veel 
soldaatjes die zorgden dat ‘Nelly’s land’ 
een sterk land was. In mijn land woonden 
soldaatjes en politiekers en... ik natuurlijk. 
Iedereen die in mijn land woonde was er 
gelukkig en gezond. 
Maar op een dag was er plots een monster-
tje in mijn land komen wonen. Ik weet niet 
hoe dat monstertje in mijn landje terecht 
kwam. Het was er ineens. Mijn soldaatjes 
deden er alles aan om het monstertje weg 
te sturen. Het monstertje wilde niet weg en 
maakte veel van mijn soldaatjes ziek zo-
dat zij niet meer konden vechten. Toen ik 
zag dat mijn soldaatjes niet konden win-
nen tegen het monstertje vroeg ik aan de 
politiekers in mijn land wat ik kon doen om 
het monstertje weg te sturen. De politiekers 
van ‘Nelly’s land’ wonen helemaal boven-
aan in mijn hoofd. De politiekers zeiden mij 

dat ik best kon doen of het monstertje er niet woon-
de. Doen alsof het er niet is, zeiden de politiekers. 
Volwassenen zeggen dan ‘het probleem negeren’.
Ik luisterde naar mijn politiekers en heb dat een 
tijdje gedaan. Maar ik voelde dat het monstertje 
groter en sterker werd. 
Dus moest ik een andere oplossing vinden. 

Ik ging raad vragen aan andere landen namelijk 
‘land huisarts’ en ‘land reumatoloog’. Ik ging ook 
aan andere mensen vragen met een monstertje 
in hun land wat zij hadden gedaan. Ik leerde dat 
je dat monstertje niet kan overwinnen. Het was 
zomaar in ‘Nelly’s land’ gekomen en zou er nooit 
meer weggaan. Ik moest wel zorgen dat het mon-
stertje niet groter werd want dan zou hij baas wor-
den van mijn land en dat mocht niet. 
Van ‘land reumatoloog’ kreeg ik medicijnen die ik 
aan mijn soldaatjes moest geven zodat zij sterker 
werden en konden zorgen dat het monstertje niet 
groter werd. Ik kreeg van de andere landen ook 
goede raad hoe ik mijn soldaatjes kon trainen om 
sterker te worden. Ik gaf ook opdracht aan mijn po-
litiekers om veel te gaan lezen en te gaan luisteren 
om slimmer te worden en te leren, hoe zij het mon-

open RaaM  13
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stertje te slim af konden zijn. Ook mijn politiekers 
moesten aanvaarden dat het monstertje nooit weg 
zou gaan uit mijn land. Ik leerde dat als wij slimmer 
bleven dan het monstertje dat het in ‘Nelly’s land’ 
nog prettig leven was. 

Nu leven mijn soldaatjes, mijn politiekers, het mon-
stertje en ikzelf al meer dan 10 jaar in ‘Nelly’s land’ 
en soms wordt het monstertje nog wel eens kwaad 
en probeert het nog eens te vechten met mijn sol-
daatjes en mijn politiekers schrik aan te jagen. 
Maar wij zijn nu sterker en slimmer geworden. Al-
leen moet ik als baas van ‘Nelly’s land’ voorzichtig 
zijn om geen nieuw monstertje in mijn land binnen 
te laten. 

Eén monstertje is toch genoeg hé? 

Mijn kleinkinderen hebben mijn verhaaltje begre-

pen en ik hoor soms wel eens uit hun mondje de 

opmerking van: ‘eet goed je groenten, dan wor-

den je soldaatjes sterk’ of ‘ik ben moe, ik denk dat 

mijn soldaatjes aan het vechten zijn tegen een ziek-

temonstertje. ’Maar wat ik vooral opgemerkt heb is 

dat zij meer begrip voor mij opbrengen en als ik het 

soms moeilijk heb om een handeling te stellen, vra-

gen zij of mijn monstertje mij dit heeft aangedaan 

en zij helpen en coachen mij! 

Nelly
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Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de Reumatoïde Artritis Liga vzw zijn wij enorm trots en dank-

baar onze leden een op maat gemaakte workshop te kunnen aanbieden. 

Met vijf sessies doorheen Vlaanderen is ‘OP ZOEK NAAR JE TALENTEN’ een unieke kans om jezelf te (her)

ontdekken en met vernieuwde motivatie in het leven met reumatoïde artritis te staan. Uit ervaring weten 

wij dat de (h)erkenning van je eigen talenten en het verwezenlijken van 

je eigenheden in je bezigheden een enorme motivatie geeft in het da-

gelijks leven met reumatoïde artritis. 

De workshop beantwoordt in alle opzichten aan de drijfveren die wij 

voor de geplande evenementen in ons jubileumjaar vooropstellen. Deze 

activiteit is zonder twijfel een gelegenheid: 

* waarmee wij onze leden kunnen bedanken voor hun trouw aan onze 

vereniging

* waar onze leden kracht kunnen uitputten

* waar een knabbel en een babbel mogelijk is

* waar bubbels niet kunnen ontbreken! 

‘OP ZOEK NAAR JE TALENTEN’ heeft nog enkele belangrijke troeven: 

* waar de voorkeur gaat naar intimiteit en persoonlijke aanpak

* ‘OP ZOEK NAAR JE TALENTEN’ komt naar je toe! 

Kortom een unieke activiteit met een meerwaarde voor ieder van ons! 

Hoe ziet de workshop ‘OP ZOEK NAAR JE TALENTEN’ er praktisch uit? 
 u In elke Vlaamse provincie zal een unieke workshop plaatsvinden op een toegankelijke, aangename en 

centraal gelegen locatie. 

 u De workshop start in de voormiddag. 

 u Tijdens de middagpauze zal een ‘feestelijke broodjesmaaltijd’ onze honger stillen en wordt het feestelijk 

karakter met bubbels onderstreept. 

 u In de namiddag wordt de workshop voor een paar uurtjes verdergezet.

 u Op het eind van de dag ontvangt iedere deelnemer een verrassingspakketje/een goodiebag ter ge-

legenheid van ons jubileum. 

Noteer alvast volgende data in je agenda: 

•	Zaterdag 18 februari 2017 ~ Limburg - Corda Campus- gebouw 1 - 2de verdieping, Kempische steenweg 311 
- Hasselt Vergaderruimte ZOPP Limburg 

•	Zaterdag 22 april 2017 ~ Antwerpen - Q Bic Herentals - Sint-Jobsstraat 139 - Herentals 
•	Zaterdag 13 mei 2017 ~ West-Vlaanderen - Dienstencentrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 - Izegem 
•	Zaterdag 30 september 2017 ~ Oost-Vlaanderen - De Graanmaat - Grote Markt 24 - Sint-Niklaas 
•	Zaterdag 18 november 2017 ~ Vlaams-Brabant - ReumaHuis - Imperiastraat 16 - Zaventem 

Inschrijven via: info@raliga.be of tel. 011 88 35 22 (Nelly)

10 euro leden, 20 euro niet leden op nummer IBAN: BE98 7340 2251 2493 - BIC: KREDBEBB

Inschrijving geldig bij betaling ten laatste een week voor datum. 

Interesse? Snel inschrijven want het aantal deelnemers is beperkt. 
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Tijdens het minisymposium in Hasselt op 22 oktober gaf de heer Valentin 

Schroyen een boeiende praktijksessie over bewegingstherapie bij reu-

matoïde artritis.

Vinger stretch

Probeer deze stretchoefening om de pijn in je vingers te verlichten en 

het bewegingsbereik van je handen te verbeteren:

◊	 Plaats je handpalm naar beneden op een tafel of een ander plat 

oppervlak.

◊	 Strek voorzichtig je vingers zo plat mogelijk als je kan tegen de op-

pervlakte zonder je gewrichten te forceren.

◊	 Hou je vingers gestrekt gedurende 30 tot 60 seconden en laat dan 

los.

◊	 Herhaal ten minste vier keer met elke hand.

Gripversterkend

Deze oefening kan je helpen om deurknoppen gemakkelijker te openen 

en dingen vast te houden zonder ze te laten vallen.

◊	 Hou een zachte bal in je handpalm en knijp hem zo hard als je kan.

◊	 Hou enkele seconden vast en laat daarna weer los.

◊	 Herhaal een 10 tot 15 keer per hand.

◊	 Doe deze oefening 2 tot 3 keer per week, maar laat 48 uur tussen 

twee beurten.

◊	 Doe deze oefening niet, als je duimgewricht beschadigd is.

Knijpversterkend 

Deze oefening helpt om de spieren van je vingers en duim te versterken. 

Het kan jou helpen om bijvoorbeeld sleutels gemakkelijker om te draai-

en, of voedselpakketten gemakkelijker te openen, of de benzinepomp 

gemakkelijker te gebruiken.

•	 Knijp een zachte bal of stopverf tussen je vingertoppen en je duim 

en hou dit 30 tot 60 seconden vol.

•	 Herhaal 10 tot 15 keer voor beide handen.

•	 Doe deze oefening 2 tot 3 keer per week, maar laat 48 uur tussen 

twee beurten.

•	 Doe deze oefening niet, als je duimgewricht beschadigd is.

16 open RaaM

Hand- en vingeroefeningen 
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18 ReuManet

ReumaCafé Biosimilars: patiënten stellen zich vragen  

Op maandag 28 november kwamen meer dan zeventig geïnteresseerden in het ReumaHuis luisteren naar 

de laatste stand van zaken rond biosimilars. 

Sinds 2015 vervallen de patenten van de biologische medicijnen die worden ingezet tegen diverse vor-

men van reuma. Sindsdien zijn er similaire versies van deze producten op de markt gekomen. Similair, want 

het	specifieke	productieproces	via	levende	organismen	zorgt	er	voor	dat	er	geen	exacte	kopieën	kunnen	

worden gemaakt zoals bij de chemische generische medicijnen. 

Omdat Minister De Block begin 2016 een convenant sloot met de industrie en de artsen om het gebruik 

van deze middelen te stimuleren, vond ReumaNet het hoog tijd om patiënten en andere geïnteresseer-

den een update te geven rond dit onderwerp. 

Vooraf hield ReumaNet een korte enquête bij de patiënten om naar hun kennis rond biosimilars te peilen. 

Meer dan tweehonderd mensen vulden de vragenlijst in. Aan het begin van het ReumaCafé stelde Gerd 

Jacobs, voorzitter van ReumaNet, de resultaten voor. De deelnemers gaven hun behandeling met biolo-

gische medicatie gemiddeld een 7.5 op tien. 42.5% geeft aan last te hebben van nevenwerkingen. 45% 

schakelde na verloop van tijd over op een andere biologische behandeling, waarbij de grote meerder-

heid goed geïnformeerd werd. Opvallend was dat meer dan de helft van de deelnemers (54%) nog nooit 

van biosimilars gehoord had. Dit komt overeen met resultaten van internationale bevragingen. Mensen zijn 

bezorgd om de toekomst en vragen zich af of ze hun vertrouwde medicatie nog kunnen krijgen. 

Daarna gaf Professor Westhovens een stand van zaken. Hij besprak het standpunt van de KBVR (Koninklijke 

Belgische Vereniging voor Reumatologie) over biosimilars dat werd opgesteld in 2015 maar dat nog steeds 

geldig is. De reumatologen moeten de kostprijs voor het budget van de gezondheidszorg steeds in het 

achterhoofd houden en doen een inspanning om nieuwe patiënten een biosimilar voor te schrijven. Toch 

dienen ze voorzichtig om te gaan met patiënten die goede resultaten hebben met hun huidige behan-

deling. Een switch van medicatie louter om budgettaire redenen is niet aangewezen. De reumatoloog 

of behandelend arts dient ook steeds betrokken te worden bij het aankoopbeleid van zijn ziekenhuis, zo-

dat hij de patiënten steeds de juiste medicatie kan aanbieden en niet ongewenst verplicht wordt om te 

switchen. Ook belangrijk is dat patiënten steeds goed geïnformeerd worden bij een eventuele switch. De 

behandelende arts moet daar de nodige tijd voor uittrekken. Er moet steeds voorzichtig worden omge-

sprongen met biologische medicatie in het algemeen, omwille van de werking en de kostprijs. 

Het convenant, stelt de Professor verder, bereikt zijn doelstellingen: in het eerste semester van 2016 is een 

hoger gebruik gerealiseerd dan vooropgesteld in de overeenkomst. Wat de huidige resultaten van we-

tenschappelijk onderzoek ons leren over dit onderwerp is dat de biosimilars op groepsniveau niet slechter 

scoren dan hun origineel, maar op individueel niveau kan er toch een verschil in werking en veiligheid 

optreden. Dit toont het belang aan van goede monitoring en opvolging. 

Prof. Paul De Clercq ging hier verder in detail op in. Zijn presentatie gaf een duidelijk overzicht van waar 

de aandachtspunten rond biosimilars liggen, wat er nog in de pijplijn zit en in hoeverre de verschillende 

medicijnen van elkaar verschillen of net gelijkend zijn. 
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Aan het eind van het ReumaCafé was er nog tijd voor vragen en bedenkingen. Katy Verhelle van de 

Vereniging voor Ziekenhuisapotheken maakte van die gelegenheid gebruik om te zeggen dat ook voor 

de ziekenhuizen de aandacht in de eerste plaats naar de kwaliteit en goede opvolging gaat en dan pas 

naar de prijs. Ze stelde dat patiënten in de toekomst nog steeds hun vertrouwde geneesmiddelen zullen 

kunnen krijgen in hun eigen ziekenhuis. Verder stipte ze ook aan dat het van groot belang is om steeds pro-

ductnaam en lotnummer te noteren bij een incident, zodat de ziekenhuisapotheek en het FAGG (Federaal 

Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) die nauwgezet kan opvolgen. 

Nadien was het tijd voor een gezellige babbel met een drankje en een hapje. De goede commentaren 

achteraf deden deugd. 

Ook in 2017 worden twee nieuwe ReumaCafé’s georganiseerd. Iedereen is van harte welkom, houd onze 
website in de gaten.

Stene Prijs: Belang van een vroege diagnose

Vertel ons jouw verhaal: hoe kreeg jij de diagnose van een reumatische aandoening? Was het een lange 

lijdensweg of kwam je meteen bij de juiste arts terecht? Sukkelde je met de behandelingen of hielp de 

therapie meteen? Wij zijn benieuwd naar jullie verhalen! 

Doe mee met de Europese Stene Prijs wedstrijd en win een reis naar Madrid en 1000 euro. Voor de tweede 

en derde plaats ligt 700 en 300 euro klaar! Stuur je verhaal (in het Nederlands) van maximum 2 pagina’s 

naar info@reumanet.be. De beste Vlaamse inzending dingt mee naar de prijzen op Europees niveau! 

Meer info op www.reumanet.be 
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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

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
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