
De tien dingen die iedereen met 
jeugdreuma wil dat je weet
Snappen mensen niet wat jeugdreuma is?
Wie weet helpen deze tien punten!

1. Jááha, JEUGDreuma! Echt waar. Zo jong al ja. 
Kinderen kunnen ook reuma krijgen. 
En nee, dat is niet dezelfde ziekte als je oma 
heeft.

2. Dat jij iets niet ziet, wil niet zeggen dat ik er 
geen last van heb. 
Veel mensen met jeugdreuma ervaren 
chronische pijn en vermoeidheid. Dat het 
onzichtbaar is, wil niet zeggen dat er niets 
aan de hand is.

3. De enige die grenzen mag aangeven, ben ik. 
Ik kan verbazingwekkend goed zelf aangeven 
wat ik wel of niet kan.

4. Soms gebruik ik een hulpmiddel. Het ene 
moment kan ik rennen, vijf minuten later 
zit ik op de bank of in de rolstoel. Dan stel 
ik mij niet aan. Ik heb pijn of mijn energie is 
van het ene op het andere moment op. Zo’n 
onbetrouwbare batterij is balen voor alle 
betrokkenen.

5. Chagrijnig? Dat kan, maar ik ben moe en/of 
heb pijn! Mijn lichaam is de hele dag tegen 
zichzelf aan het vechten. Dat vreet energie. 
Alles wat ik extra doe (school, huiswerk, 
spelen), kost me zoveel energie dat ik niet 
altijd nog de puf heb je vriendelijk te woord 
te staan. Laat me dan gewoon maar even. 
Het is niet persoonlijk.

6. Yup, ik heb hobby’s. Dat ik toevallig 
jeugdreuma heb wil niet zeggen dat ik niets 
meer kan. Wellicht kan het niet elke dag. En 
misschien moet ik zelfs met iets (tijdelijk of 
helemaal) stoppen, waarvan ik dan verdriet 
heb. Maar dat is dan toch echt aan mij.

7. Meestal wil ik al jouw vragen beantwoorden, 
maar soms ben ik even ergens anders met 
mijn gedachten en heb ik er geen zin in. 
Ongevraagde adviezen mag je trouwens altijd 
bij je houden, je bent mijn dokter niet.

8. Je moet er gewoon niet aan denken. Wil je 
dat alsjeblieft nooit (meer) tegen me zeggen? 
Zodra je zelf ervaring hebt met dagelijks pijn 
en vermoeidheid praat ik graag met je verder. 
Mij proberen af te leiden mag natuurlijk altijd.

9. Jij hebt geen idee waar we achter de 
schermen allemaal mee bezig zijn. Met 
jeugdreuma leven betekent bergen extra 
werk wat ik en mijn verzorgers moeten 
verzetten. Ziekenhuisafspraken, medicijnen 
bestellen, naar de fysiotherapeut en ga zo 
maar door. Ook daar worden we soms moe 
van!

10. Ik ben véél meer dan iemand met 
jeugdreuma. Een gewoon persoon die plezier 
wil maken, wil leren en wil genieten. En ja, 
ik kan genieten van het leven en tegelijk 
pijn hebben. Als ik die twee niet tegelijk 
zou kunnen doen, zou mijn leven pas echt 
miserabel zijn.
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