
is een levenslange  
aandoening die 
evolueert met opstoten 
en geleidelijk aan kan
verergeren

Een 

AUTO-
IMMUUNZIEKTE

treedt op wanneer het 
immuunsysteem niet 

werkt zoals het hoort en de 
gezonde weefsels begint 

aan te tasten

RA treft ongeveer 0,5% 
 van de volwassen
 populatie1

RA kan op gelijk welke 
leeftijd ontstaan maar  
treft vooral mensen vanaf 
45 jaar2 

Vrouwen hebben ongeveer 
3 maal meer kans dan 
mannen om RA te krijgen1

Enkele feiten

  

 
is een levenslange auto-
immune aandoening die
evolueert met opstoten
en geleidelijk aan kan
verergeren

Een 

AUTO-
IMMUUNZIEKTE

treedt op wanneer het 
immuunsysteem niet 

werkt zoals het hoort en de 
gezonde weefsels begint 

aan te tasten

RA treft ongeveer 
0,5% van de volwassen 
populatie1

Vrouwen hebben 
ongeveer 3 maal meer 
kans dan mannen om 
RA te krijgen1.  De ziekte 
treedt vaak op na hun 
eerste zwangerschap 
of de menopauze2

Enkele feitenRA

 

Reumatoïde artritis en u 

Wat gebeurt er met het lichaam bij RA?

Wat zijn de symptomen van RA?

Reumatoïde artritis (of RA) is een auto-
immuunziekte. Het is een ontstekingsziekte 
die de gewrichten in het lichaam aantast en pijn, 
stramheid en zwelling veroorzaakt.

Ontsteking is de 
normale immuunrespons 
van het lichaam op 
indringers (d.w.z. 
bacteriën en virussen). 

Bij RA begint het 
immuunsysteem de 
gewrichtsweefsels 
in het lichaam aan te 
tasten.

Naarmate RA vordert 
kan geleidelijke 
beschadiging van de 
gewrichtsstructuren 
zoals het kraakbeen en 
de botten optreden3.

Vermoeidheid 
Depressieve stemming

Koorts 
Gewichtsverlies 
Reumatoïde noduli
Achteruitgang van het welzijn

Ontsteking van andere 
lichaamsdelen 

Ochtendstramheid is 
een vaak voorkomend 
symptoom van RA

Wat is reumatoïde artritis? ?

De exacte oorzaak is  
niet bekend

?
Wat veroorzaakt RA?

Ter hoogte  
van de 

gewrichten

Pijn 
Stramheid
Zwelling 

Vaak voorkomende 
symptomen 

Minder vaak 
voorkomende 

symptomen 
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Kan RA worden 
behandeld?

Hoe kan RA mij beïnvloeden?

Wat betekent RA voor mij?

Ja, hoewel er geen behandeling is die RA kan genezen. De behandeling is 
langdurig en een vroege en geschikte behandeling kan de symptomen 
verlichten en verdere gewrichtsbeschadiging voorkomen.

60%

Mensen met RA

30%

10%

De meeste mensen met RA hebben 
beschadiging aan enkele gewrichten. 
Omdat RA mensen op verschillende 
manieren treft, is het moeilijk  
accuraat te voorspellen  
hoe het zal evolueren.3

Bij ongeveer 60% van  
de patiënten verloopt  
de beschadiging aan de  
gewrichten geleidelijk.3  
Deze patiënten hebben soms 
dagen waarbij de symptomen  
erger zijn (opflakkeringen).

Bij ongeveer 30% van 
de patiënten zal geen 
blijvende schade aan de 
gewrichten optreden.3

Tot tien jaar geleden was 
er een aantal patiënten die 
blijvende schade aan de 
gewrichten opliepen, gepaard 
gaande met invaliditeit3.  
Dankzij nieuwe therapieen 
en de regelmatige opvolging 
door uw arts, zien we dit nog 
weinig.

RA kan een impact hebben op

Met de arts praten kan u 
helpen om RA te begrijpen, 

aan te pakken en in te zien wat 
de impact ervan is op andere 

aspecten van uw leven 

Een vroege diagnose en 
geschikte behandeling zijn 
belangrijk voor de behandeling 
van pijn en zwelling en helpen 
geleidelijke beschadiging te 
voorkomen.3

DOELGERICHTE THERAPIEËN 
Deze zijn gericht op specifieke 
onderdelen van de immuunrespons om 
de symptomen te verlichten 
en gewrichtsbeschadiging te  
vertragen wanneer DMARDs 
niet volstaan.

KLASSIEKE BASISTHERAPIE 
Ook DMARDs genoemd - 
vertragen de vooruitgang van 
gewrichtsbeschadiging.   
Ze verlichten de symptomen van RA.

CORTICOSTEROÏDEN 
Worden gebruikt in lage dosissen 
en slechts gedurende korte tijd 
om de ernstige ontsteking te 
verminderen die gepaard gaat 
met RA.

PIJNSTILLERS 
Om de pijn te verminderen – 
worden normaal in combinatie 
met andere geneesmiddelen 
gebruikt.

NIET-STEROÏDALE 
ONTSTEKINGSREMMERS  
Ook NSAIDs genoemd – deze 
verminderen de pijn en zwelling 
(ontsteking) die gepaard gaan met RA.

Geneesmiddelen  
voor RA die de pijn 

verlichten en de 
vooruitgang vertragen.  

Er bestaan  
verschillende  

types:

Stemming  
(hoe u zich voelt?)

Werk/studie Hoe u omgaat  
met anderen?

•  Door fysieke problemen die gepaard gaan met RA kan seks 
pijnlijk zijn.

•  Praat met uw arts als u aan gezinsuitbreiding denkt. 
Sommige geneesmiddelen voor uw aandoening moeten 
worden vermeden wanneer u probeert zwanger te worden. 
Bespreek uw behandelingen met uw arts.

NIET-MEDICAMENTEUZE 
AANPAK 
Aangepaste fysieke beweging tijdens 
perioden zonder inflammatoire 
opstoten.
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Wat kan ik doen?
Het is belangrijk om in vorm en gezond te blijven en uw 
geneesmiddelen te nemen zoals aanbevolen door uw arts

Fabeltjes

Niet waar. 
Inflammatoire 

artritisaandoeningen, 
zoals reumatoïde 

artritis, kunnen 
op elke leeftijd 

voorkomen.

   Niet waar – er zijn 
behandelingen beschik-
baar die de symptomen 

verlichten en helpen 
om onomkeerbare 

gewrichtsbeschadiging 
te voorkomen of op 

zijn minst te vertragen. 
Hoewel de ziekte niet 
kan worden genezen, 

kunnen de meeste men-
sen met RA de dingen 

blijven doen die belang-
rijk voor hen zijn.

Niet waar. Er zijn 
geen bewijzen die dit 

ondersteunen.

    Ook dit klopt 
niet. Bewegen in 
perioden zonder 

opstoten, kan helpen 
om uw gewrichten 

beweeglijk te 
houden en de pijn te 

verlichten.

Bewegen is 
slecht voor mijn 

gewrichten.

Knokkels kraken kan 
artritis veroorzaken.

RA kan niet worden 
behandeld.

Alleen oude mensen 
krijgen artritis.

Denk eraan:  
Hoewel het een

levenslange aandoening
is, is het nog altijd

mogelijk om een actief
leven te leiden.

U staat er niet alleen voor, en er zijn veel 
bronnen van steun.

Gespecialiseerde 
verpleegkundigen

Wie kan me 
steunen?

Familie

Vrienden

Patiënten- 
verenigingen

Arts/andere 
professionele 
zorgverleners

Apotheker

Kinesitherapeut

Ergotherapeut

Praat met uw arts over hoe u in contact kunt 
komen met deze mensen en over aanbevolen 
websites en andere informatiebronnen.

Inspanning /  
actief blijven

Bepaalde oefeningen 
kunnen helpen de 

symptomen  
van RA te verminderen.

Slaap-/ 
vermoeidheids-

management
Om het algemene  

welzijn te  
handhaven.

Gebruik de 
beschikbare 

informatie
Uw arts kan u  

hierbij helpen.

Raak betrokken
Word actief.  

Bepaal samen met 
uw arts wat de beste 

behandeling voor  
u is.

Krijg controle
Vele patiënten voelen  

dat ze met behandeling en 
de juiste aanpassingen  

van hun levensstijl  
hun ziekte onder  
controle krijgen.
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Nota's
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