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Welkomstwoord Matty
Hoi, ik ben Matty!
Ik speel heel graag buiten.
Het liefste voetbal ik met mijn vriendjes.
Of skateboard ik lekker hard.

Vroeger kon ik net zo lang buitenspelen als ik wilde,
maar opeens gingen mijn benen te veel pijn doen.
Soms doen mijn armen ook pijn.
Een tijdje terug vertelde de dokter dat ik Jeugdreuma heb!
Mammy en Pappy helpen mij met medicijnen nemen.
Daardoor kan ik weer vaker voetballen met mijn vriendjes.

Bij de Jeugdreuma Vereniging heb ik ook vriendjes gemaakt.
Ze organiseren leuke dingen voor kinderen met jeugdreuma, en voor mama’s en papa’s.
Ook hebben ze dit magazine gemaakt!
Met een speciaal onderdeel voor kinderen, waarin jij met mij kan spelen.
En ik vertel je ook iets meer over mijn leven met jeugdreuma.

Je ziet mij op de website van de Jeugdreuma Vereniging,
er zijn filmpjes over mij gemaakt én ze hebben een voorleesboekje over mij geschreven!
Soms voel ik me een superster.
De filmpjes en het boek heb ik op school laten zien.
Nu weten mijn vriendjes ook wat ik heb.
Wil jij het filmpje ook zien? Scan dan snel de qr-codes hieronder en dan zie ik je zo!

Groetjes, Matty

Kijk, hier zie je mij in het voorleesboekje!

Soms willen ze 
niet eens uit bed.
Rare benen.
Ma�y wil spelen.
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INFORMATIE

Wat is Jeugdreuma?
Jeugdreuma is een ziekte waardoor de gewrichten 
in je lichaam kunnen ontsteken. Overal waar jij 
je lichaam kan buigen of draaien zit vaak een 
gewricht. Soms wordt deze plek dikker, warm 
of doet het pijn. Au! En je kan er ook moe van 
worden.

Ik kan je nog veel meer vertellen, maar dat is saai! 
Veel leuker is het als je mij volgt in mijn filmpjes. 
Daar leg ik je uit wat jeugdreuma is én in een 
ander filmpje neem ik je mee naar het ziekenhuis.

Is Matty niet helemaal van jouw leeftijd, geen 
zorgen; met deze qr-code kom je ook bij onze 
animatie voor jongeren die meer vertelt over 
jeugdreuma.
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ZOEK DE VERSCHILLEN

Wil je meer puzzels en kleurplaten van mij maken? 
Op de website van de vereniging staan deze op de Kids & Teens pagina. Hier vind je ook het Joepie-Boe! 
Spel die je zelf kan printen en spelen met je vriendjes. Zo leer je samen waarom het niet elke dag lukt om 
tikkertje te spelen, of te schrijven in de les. En het is nog leuk ook!

Kijk, ik ga ook mee als knuffel 

naar de evenementen van de 

jeugdreumavereniging!
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Tip van Matty
Vinden je vriendjes in de klas het moeilijk dat je jeugdreuma hebt? Of snappen ze niet wat jij doet als je niet 
naar school komt omdat je naar het ziekenhuis moet, of moet rusten? Misschien weten ze niet goed wat 
jeugdreuma is? 
Geef dan een spreekbeurt over jeugdreuma!

WIST JE DAT?

Je altijd jeugdig blijft als 

je jeugdreuma hebt? 

Het blijft namelijk altijd 

jeugdreuma heten, ook als 

je volwassen bent.

WIST JE DAT?Bewegen en sporten goed is voor je 
lichaam. Ook met jeugdreuma mag je 

sporten, alleen als je gewricht ontstoken 
is moet je daarmee even rustiger aan 
doen. Last van je hand? Dan kan je 

misschien beter niet volleyballen, maar 
kan je misschien wel zwemmen of 

voetballen. Overleg maar met je dokter of fysiotherapeut!

Is ‘ie lekker
thuis

spelen?
Is ze op 

vakantie?

Voorbeelden nodig? De Jeugdreuma Vereniging heeft een spreekbeurtpakket gemaakt, die je gewoon mag 
gebruiken. Vraag hulp aan je ouders of aan je leerkracht om de beste spreekbeurt ooit te geven! Je kunt het 
pakket vinden op de website jeugdreumavereniging.nl
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PASPOORTPAGINA

Smoelenboek
Er zijn een heleboel mensen die je kunnen en willen helpen als je 
jeugdreuma hebt. In het ziekenhuis, maar soms ook vlakbij jouw huis. 
Ik heb er ook al een heleboel ontmoet sinds ik jeugdreuma heb!

Toen je net pijn kreeg aan je gewrichten, zat je waarschijnlijk net als ik op dit bankje. Bij de huisarts, 
de dokter bij jou in de buurt. Je zal hem niet zien in het ziekenhuis, maar de brieven van het ziekenhuis 
gaan nog wel naar hem toe. En heb je een keer wat anders wat niet met de jeugdreuma te maken hebt? 

Dan kan je gewoon weer langs bij de huisarts.

Kom, nu gaan we verder op bezoek bij de anderen!

Beroep: Reumaverpleegkundige
Bij de reumaverpleegkundige kan je terecht met vragen over jouw jeugdreuma en hoe je hiermee het beste om kan gaan. Wanneer je nieuwe medicijnen krijgt, kan de reumaverpleeg-kundige dit uitleggen en aan je laten zien. In overleg met de reumatoloog voert de reumaver-pleegkundige ook controles en metingen uit om de jeugdreuma goed in de gaten te houden. Bijvoorbeeld door je lengte op te meten.

Beroep: Kinderreumatoloog

De kinderreumatoloog is een dokter met veel kennis 

over jeugdreuma. De kinderreumatoloog is meestal je 

hoofdbehandelaar, wat betekent dat hij/zij samen met 

jou en je ouders de behandeling bepaalt.

Beroep: Radioloog

De radioloog maakt een 

röntgenfoto of MRI-scan. 

Zo kan worden gekeken 

of je gewricht ontstoken 

of beschadigd is door 

ontstekingen.
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Beroep: Psycholoog

Jeugdreuma kan je leven veranderen. 

Misschien ben je vaak verdrietig of boos. 

De psycholoog kan je helpen om hiermee 

om te gaan en kan je helpen het een plek 

te geven. Ook kan de psycholoog helpen 

als je erg bang bent bij het prikken.

Beroep: Ergotherapeut
De ergotherapeut leert je om zo te 
bewegen dat je de gewrichten zo goed 
als mogelijk gebruikt. En kan je helpen 
met hulpmiddelen of aanpassingen in je 
dagelijkse leven, bijvoorbeeld op school 
of thuis.

Beroep: Oogarts

Bij jeugdreuma kan je een ontsteking 

in je ogen krijgen. Vaak is er voor 

jezelf niks bijzonders aan het oog 

te zien. De oogarts kan dit met zijn 

stoere apparatuur wel vaststellen.

Beroep: Fysiotherapeut

De fysiotherapeut helpt bij het soepel 

en sterk houden van de gewrichten 

en de spieren, zodat je zo lekker 

mogelijk beweegt. De fysiotherapeut 

geeft adviezen voor een gezonde 

houding. En helpt je bij het fit blijven, 

zodat je zo lang mogelijk kan spelen.
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Lekker spelen!

KLEURPLAAT
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