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Senioren Behandel Centrum?  
Volledig in “ouderen” gespecialiseerde 

fysio- en ergotherapeuten  



Handencentrum?
Volledig in handen en polsen gespecialiseerde 

fysio- en ergotherapeuten  



Revalidatie na operaties 



Revalidatie na operaties 



Praktische oplossingen! 



Het veranderende gezicht van reuma

Casus 1 54 jaar, sinds 10 jaar pijn en zwellingen aan gewrichten.  

Ontstekingen zij niet weg geweest. 
Beperkte beweeglijkheid. Rolstoel gebonden.
U krijgt een gewricht vervangende operatie.

Casus 2 46 jaar, 2 jaar pijn en zwellingen aan handen. 

Huisarts stuurt u binnen paar weken naar reumatoloog.  
Direct methotrexaat begonnen. Hiermee gaat het goed.  
Soms gewrichtsontstekingen. Kan weer werken, maar zal  
vele jaren medicijnen gebruiken. 
Blijft last houden van vermoeidheid.

Casus 3 46 jaar. 2 jaar pijn aan handen, m.n. in ochtend. 

Meteen naar reumatoloog. Geen gewrichtsontstekingen.  
Bloed en MRI laten afwijkingen zien. 
Start medicijnen voor een jaar. Hierna nooit meer gebruikt.  
Klachten nooit meer terug gekomen. 



Even opfrissen



Even opfrissen

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen 
van je 'bewegingsapparaat' zoals gewrichten, spieren, pezen en botten, die 
niet door een ongeval zijn veroorzaakt. 

Bij sommige reumatische aandoeningen zijn ook de organen betrokken.

• Reumatoïde Artritis (RA)

• Artritis Psoriatica

• M. Bechterew

• (Poly) Artrose



Reumatoïde Artritis

Ontstekingsziekte van de 

gewrichten, de scharnieren van het 

lichaam.

Begint meestal in de hand- en 

voetgewrichten, maar grotere 

gewrichten doen vaak mee. 

Wanneer RA lang bestaat raken 

andere organen ook ontstoken

Systeemziekte

Ongeveer 1 % van bevolking, begint 

vaak tussen het 40e en 50e jaar 

Vrouwen > mannen



Reumatoïde Artritis



Artritis Psoriatica

Een inflammatoire gewrichtsaandoening bij mensen met 
psoriasis (huidaandoening)

Symptomen:

• Asymmetrische gewrichtontstekingen
(artritis) in grote en kleine gewrichten

• Worstvingers / tenen

• Nagelafwijkingen

• Ontsteking wervels

Gelijke behandeling als RA



M. Bechterew

Chronische ontsteking van de axiale gewrichten, die doorgaans 
begint in het bekken (SI) gewricht

• 0,5-5 per 1000 mensen

• Mannen > vrouwen

• Begint tussen 15e en 30e 
levensjaar

• Oorzaak?

HLA B27 eiwit (90%)
Familiair ! 10-20x meer kans

Kan leiden tot verbening en longproblemen



(Poly) Artrose



(Poly) Artrose

- Kraakbeen wordt dunner

- Beschadigingen kraakbeen

- Afname gewrichtsruimte

- Osteofyten

- Verdikt gewrichtskapsel

- Toename gewrichtsvloeistof



Risicofactoren artrose

Systematische factoren: leeftijd
ras
genetische aanleg
geslacht
overgewicht (+ metabolisme)
comorbiditeiten

Biomechanische factoren: trauma
gewrichtsaandoening (reuma)
aangeboren
spierzwakte
laxiteit
belasting (beroep, sport)



Misverstanden

• In de volksmond wordt artrose vaak in één adem genoemd 
met veroudering. Dat is niet helemaal juist: ook jongere 
mensen kunnen artrose hebben.

• Artrose wordt weleens ‘slijtage’ genoemd. Ook dat klopt niet 
helemaal: er spelen allerlei, ook nog onbekende, factoren een 
rol bij het ontstaan van artrose.

• Van artrose wordt weleens gezegd dat het een reumatische 
aandoening is. Dit hoeft niet zo te zijn! Artrose kan wel 
voorkomen bij reuma.



Vermoeidheid

70-80% bij Reumatoïde Artritis
40% ernstige vermoeidheid bij Reumatoïde Artritis

50% bij Bechterew 

40% bij artrose



Het klassieke gezicht 

van reuma 

verdwenen?



Stukje geschiedenis

5e eeuw voor Christus:  gewrichtsontstekingen    

benoemd in geschriften!

19e en 20e eeuw: weinig aandacht,  

levensverwachting was maar 45  jaar 

Midden 20e eeuw: reuma herkent als apart ziektebeeld

Behandeling 1949: bedrust, spalken,    

koorstherapie, psychotherapie

Behandeling 1974: rust, fysiotherapie, 

orthopedisch operatief ingrijpen en   

medicijnen 



Het heden

De rolstoel is over het algemeen verdwenen en de 
relevante gewricht schade komt vrijwel niet meer voor

- behandeling wordt snel gestart
- minder krachtige middelen plaatsgemaakt voor    

methotrexaat
- follow-up na traject verbeterd
- nieuwe medicijnen, de biologicals



Het heden

Uitingen als noduli’s (reumaknobbel: onderhuidse 
zwelling) en gewrichtsafwijkingen komen al bijna niet 
meer voor

Daarnaast hebben patiënten tegenwoordig een even 
lange levensverwachting als de rest van de bevolking

In enkele decennia is het karakteristieke gezicht van RA 
verdwenen



Is het nu klaar?

• Mensen uit jaren 90 en 2000 lijken minder 
pijnklachten te hebben dan nu (veranderde 
maatschappij of tijdgeest?)

• Uit onderzoek blijkt dat ondanks het verdwijnen van 
oversterfte en gewricht schade, moeheid blijvend is.

• Kosten blijken te stijgen 



Betekent dit dat het probleem van 
RA opgelost is? 

• Wat denkt u?

• Wat denkt meneer Schippers?



Mogelijkheden voor de toekomst

Hoe ontstaat chroniciteit?

Belangrijker, hoe komen wij er vanaf?

Vergelijking onkruid



Ondanks alle vooruitgang zijn we nog niet klaar 
Ontwortelen zou mooi zijn 

Herkenning en specifieke behandeling van 
reuma

Casus 3!



Wat kunnen we er nu aan doen?

• Overleg huisarts en/of reumatoloog over 
medicijngebruik

• Voldoende bewegen en trainen om:
• Gewrichten soepel en lenig te houden

• Gewrichten te ontzien 

• Kracht en conditie niet verloren te laten gaan

• Kwaliteit van leven te behouden



Bewegen

• Belast bewegen: 
afwisselende compressie voor de aanvoer van voedingstoffen 
en vloeistof

• Niet overbelasten, niet onder-belasten! 
Balans!

= voor iedereen anders

• Belemmering?
- verminderde lenigheid/blokkade
- ontsteking?
- houdingsprobleem?



Fysiotherapie: oefentherapie

• Belemmering indien mogelijk opheffen, denk aan:
- mobilisaties
- adviezen bij een ontsteking
- houdingsadvies (evt. zooltjes of brace)

ANDERS start Oefentherapie 

+ kracht en stabiliteit training
+ lenigheid
+ (loopscholing)
+ zelfstandig oppakken beweegactiviteit !!!



Belang oefentherapie

• Voorkomt spiermassaverlies

• Vermindert ontstekingsactiviteit

• Verbetert lenigheid gewrichten

• Voorkomen vergroeiingen 

• Vermindert beperkingen functionele capaciteit

• Preventie (voorkomen) van gezondheidsrisico’s op 
lange termijn:
- hart- en vaataandoeningen
- osteoporose



Evidentie oefentherapie

• Oefenen thuis is beter dan niet oefenen

• Individuele oefentherapie, gevolgd door 
oefentherapie in een groep is beter dan oefenen 
thuis

• Meest effectief:

- start individuele 
oefentherapie

- oefentherapie in groep



Aandachtspunten 
lenigheidsoefeningen

• Opbouwen tot 3 tot 5 series van 20 
herhalingen

• Onbelast bewegen, geen gewicht op de 
gewrichten

• Altijd binnen de pijngrens bewegen! 
- een trekkend eindgevoel mag wel



Aandachtspunten 
spierkrachtoefeningen

• Opbouwen tot 3 series van 15 herhalingen

• Start met onbelast bewegen

• Let op compensatie

• Altijd binnen de pijngrens bewegen



Rode vlaggen!

• Onverklaarbare warme en gezwollen gewricht

• Onverklaarbare pijn

• Ernstige slotklachten

• Hevige pijn in rust en zwelling (zonder 
trauma)

• Verdenking maligniteit



YOGA bij reuma

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat yoga mogelijk bijwerkt 
aan het vergroten van:

- fysieke activiteiten 
- fysieke en psychische gezondheid. 

- minder neerslachtigheid/depressieve gevoelens

Meestal 8 weken durende programma’s van 2 keer per week. 

Yoga kan goed gebruikt worden als aanvullende therapie!



Zwemmen en hydrotherapie bij reuma

Groot onderzoek in 2013:
- er zijn aanwijzingen dat hydrotherapie een 

positieve rol speelt bij het verminderen van pijn en het 
verbeteren van de gezondheidstoestand in vergelijking 
met geen of andere interventies op korte termijn. 
Lange termijn effecten zijn onbekend. 

Onderzoek 2017 bij vrouwen met reuma (18 weken)
- verminderen ziekteactiviteit
- verminderen pijn
- functionele capaciteit



Fysiotherapie: 
ergonomische adviezen



Fysiotherapie: hulpmiddelen



Fysiotherapie: brace en tape



Meest voorkomende handklachten 

en ziektebeelden bij reumatische 

klachten



Carpaal Tunnel Syndroom 

Als ‘s nachts 

Alleen de 

handen nog 

willen slapen…



Symptomen 

• Tintelingen

• Beginnend ‘s nachts, later ook overdag 

• Pijn 

• ‘Wapperen’ geeft verlichting 

• Verminderd gevoel in de vingers

• Verminderde kracht/coördinatie 



Behandeling 

Conservatief :

- Spalk 

- Tips/adviezen

- Oefeningen

- Phytracs 



Injectie / operatie 



Doekjes uitwringen



Was ophangen 



Duim artrose (CMC 1) 

• 1/3 van de vrouwen
> 40 heeft duimartrose

• Veelvoorkomend probleem!

• ‘Ermee leren leven’??? 



CMC 1 artrose 



Symptomen 

• Pijn 

• Stijfheid/stramheid

• Moeite met fijne coördinatie

• Krachtsverlies in de duim

• Klachten soms uitstralend richting pols 



Behandelmogelijkheden 

Conservatief

- Tips/adviezen 

- Oefentherapie

- Brace/spalk

- Hulpmiddelen 



Mogelijkheden spalken/braces 



Positie van de duim 



Operatief – pyrocarbon ring 



Operatief ophangplastiek 



Een boek lezen



Trigger finger 

- Pijn net onder de vinger 

in de handpalm

- Stijfheid in de vinger

- Moeite met buigen en strekken 

- Soms met ‘knapje’ weer recht  

- Soms zwelling in de vinger 



Behandeling conservatief

• Brace waarmee de vinger rust krijgt

• Oefentherapie 

• Adviezen/instructies 



Injectie – operatie 



Hypermobiliteit   -------- fybromyalgie  

- Ontspannen leren bewegen -> oefentherapie

- Joint protection   

- Spalkje/ringetjes 



Knippen



Hand artrose 

Wat gebeurt er bij artrose? 



Symtomen

• Pijn 

• Stramheid/stijfheid

• Verlies van bewegelijkheid 

• Verlies van kracht en coördinatie

• Vervormingen van het gewricht 

• Soms een ontsteking (warm, dik, rood)



Behandeling 

Conservatief: 

• Tips/adviezen 

• Oefentherapie

• Spalk/brace  

• Hulpmiddelen 



Mogelijkheden spalken/braces

Confectie of op maat gemaakt

- Neopreen

- Thermoplastisch

- Silversplints 

- Siliconen 



Het topje operatief vastzetten. Indicatie = VEEL PIJN!  

- Eerst simuleren d.m.v. spalkje

- Pijn = weg. 

- Functie levert men nauwelijks op in 

- Eenvoudige en slechts kortdurende revalidatie 

nadien!!!   



Prothese voor het vinger gewricht 

- PIJNVERMINDERING!!! 

- Vaak geen volledige buiging meer mogelijk 

- Intensief revalidatie proces!!!  



PIP prothese 



Sleutel omdraaien 



Schijven, tillen, vasthouden 



Potten openen



De reuma hand 

• Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 200 
verschillende aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat

– Met een ontstekingscomponent, zoals bij RA, waarbij het 
afweersysteem van lichaam is ontregeld

– Weke-delen reuma, vb. fibromyalgie

– Acuut reuma, door bacterie of infectie



Standsafwijkingen corrigeren 



Zwanenhals 



Reumatoide artritis   

Vervormingen van de hand die kunnen ontstaan



Nuttige silversplints – aanvraag altijd via specialist 

Bij ulnair drift bij RA Bij CMC 1 artrose 

Bij hypermobiliteit/swanneck bij 

RA 

Bij forse deviatie 

standen bij artrose/RA 



Ergotherapie

• Belasting belastbaarheid
(wat doet u en wat kunt u?) 

• Aanpassen in uw omgeving

• Houding tijdens de handeling

• Hulpmiddelen



Spaar de handen (voor de leuke 
dingen!!!) 



Hulpmiddelen



Gewrichtsbeschermende principes 

Om thuis door te lezen!

Net als:

- Oefeningen/tips en adviezen 
voor thuis! 



Aandacht maakt sneller beter!!! 



Bedankt voor uw aandacht! 


