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Ouders en patiënten denken mee in wetenschappelijk 
onderzoek en kwaliteit van zorg



Reumapauze (2009)



Gesprek in de spreekkamer: 
uitkomsten van onderzoek, ervaring behandelaar en 
waarden en voorkeuren patiënt en ouders



Een relevante uitkomstmaat bij jeugdreuma



Bah, kotspil!

MTX is “the gold standard treatment 
of JIA. MTX has been proven save and 

convenient, as well as effective”. 

Textbook Pediatric Rheumatology, 
2015

“MTX is eerste keus. (..) De 
belangrijkste bijwerkingen zijn

misselijkheid en andere
maagdarmklachten en algehele

malaise.”

Werkboek Kinderreumatologie, 2014

Ik word al misselijk
als ik eraan denk.



Onderzoek naar MTX-intolerantie

- MTX-intolerantie is klinisch relevant en 
goed meetbaar

- 50% van de patiënten heeft er last van
- Voorspellen is lastig
- Effect anti-emetica onbekend

“Te stoppen met MTX en over te stappen op een
ander medicijn” als optie bij MTX-intolerantie

Expert-richtlijn Italië (2018): 

“analyse van de beschikbare
onderzoeken, en de klinische
ervaring van de deelnemende
experts, laten zien dat MTX meestal
goed wordt verdragen door 
patiënten met jeugdreuma”.



Uitnodiging specialistenvereniging



– Deelname aan prioriteringsbijeenkomst voor een 
kennisagenda

– Ongeveer 60 deelnemers; 50 specialisten en 5 a 
10 patiënten

– Er wordt hoofdelijk gestemd over de prioriteiten
– Input: 311 onderzoeksvragen (300 van specialisten 

en 11 van patiëntenorganisaties)
– Een groep van 10 specialisten zal de uitkomst van 

de discussie verder uitwerken en laten aansluiten 
op de bestaande onderzoekslijnen

VRAAG: ga je in op de uitnodiging?

Uitnodiging specialistenvereniging



Stuurgroep van onze onderzoeksagenda neemt
alle belangrijke beslissingen

• 4 jongvolwassen
patiënten

• 3 ouders

• 3 kinderreumatologen
• 1 oogarts
• 2 fysiotherapeuten
• 1 verpleegkundig

specialist



Op zaterdag 30 november en 11 of 18 januari
Van 10-16 uur in Utrecht bij PGO Support
Daarna kies je zelf waar je over meedenkt en hoeveel 
tijd je daarin kunt stoppen

Geef je op: casper@jeugdreumavereniging.nl

Maximaal 12 deelnemers

Tweedaagse workshop voor ouders en patiënten (18+)

mailto:casper@jeugdreumavereniging.nl


• hoe je vanuit jouw ervaring met jeugdreuma invloed kan 
uitoefenen 

• hoe deze projecten in elkaar zitten, en in welk onderdeel 
jij de meeste kans hebt om het verschil te maken. 

• welke rollen er voor patiënten en ouders zijn, en welke 
rol het beste bij jou past 

• hoe je jouw eigen ervaring kan verbreden naar de 
ervaring van andere mensen met jeugdreuma en ouders 
(lotgenotencontact)

Na deze twee zaterdagen weet je 


