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INLEIDING 

Mensen met reumat ische aandoeningen krijgen naast medi

sche zorg door de reumatoloog, huisar ts en andere medisch 

special isten ook regelmatig behandeling of begeleiding van 

niet-medische ver leners van zorg (health professionals) . [1] 

In de afgelopen jaren hebben zich in deze zorg 

een aantal ontwildcelingen voorgedaan. Bij zowel 

patiënten, die zorg ontvangen, als health profes

sionals, die zorg verlenen, bestaat behoefte aan 

meer specifieke deskundigheid met betreldang 

tot de (niet-medische) behandeling van patiënten 

met reumatische aandoeningen, [i] Het verwerven 

en behouden van deze specifieke deskundigheid 

is belangrijk om de kwaliteit van de reumazorg te 

garanderen en verbeteren. Er is daarnaast sprake 

van een toename van wetenschappelijke publica

ties op het gebied van de niet-medische zorg voor 

patiënten met reumatische aandoeningen en er 

is een noodzaak om deze kennis beschikbaar te 

malcen voor health professionals. [2] Nieuwe infor

matie over best practice en evidence-based handelen 

zal bijvoorbeeld via de bij- en nascholing onder 

health professionals Icunnen worden verspreid. 

Ook in de medische behandeling van reumatische 

zielcten vinden doorlopend veranderingen plaats, 

met belangrijke consequenties voor de patiënt. 

Deze nieuwe ontwikkelingen leiden soms tot 

aanpassingen in de aard en inhoud van de door 

health professionals toegepaste interventies. In 

moderne benaderingen van de patiënt wordt vaak 

gewerkt vanuit een multidisciplinair perspectief 
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waarin het accent niet aUeen ligt op bestrijding 

van ontsteldngsactiviteit, maar ook op verbetering 

van functioneren en welbevinden van de patiënt 

en het begeleiden bij effectief zelfmanagement en 

een gezonde leefstijl. Dit vereist hierbij passende 

kennis en vaardigheden bij alle betroklcen health 

professionals. 

Bij al deze ontwikkelingen is een optimale bij- en 

nascholing een belangrijke basis voor de borging 

en verbetering van de Icwaliteit van zorg voor 

patiënten met reumatische aandoeningen. Na 

het voltooien van de basisopleiding zijn er op dit 

moment verschillende mogelijlcheden om de ken

nis en vaardigheden op het gebied van reumatische 

aandoening te vergroten. Dit kan de health profes

sional onder andere doen door een bij- of nascho

ling (in de vorm van een opleiding, cursus, congres 

of workshop) te volgen op dit gebied. 

Om te kunnen bepalen hoe de inhoud en orga

nisatie van een optimale bij- en nascholing eruit 

zouden moeten zien, is het allereerst belangrijk 

om te inventariseren waaruit het huidige taken

pakket en de scholing van health professionals 

werkzaam in de reumatologie op dit moment 

bestaan en wat voor wensen voor verbetering er 

zijn. Doel van dit onderzoek was dan ook om de 

bestaande en gewenste situatie met betreldcing tot 

het takenpaklcet en de scholing van health profes

sionals te inventariseren om de Icwaliteit van de 

scholing en de geboden zorg verder te Icunnen 

verbeteren. 

METHODE 

Het betreft een door het Reumafonds gefinancierd 

inventariserend onderzoek naar de bestaande en 

gewenste taken en het huidige aanbod en wensen 

met betrekking tot bij- en nascholing onder een 

grote groep health professionals werkzaam in de 

reumatologie, reumatologen en patiënten met reu

matische aandoeningen. 

Het inventariserend onderzoek bestond uit drie 

stappen. 
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Stap i: Ontwikkeling van de vragenlijst 

Een korte pilotfase met semigestructureerde 

interviews onder zeventien health professionals 

(reumaverpleegkundigen, fysiotherapeuten en 

oefentherapeuten, ergotherapeuten, maatschap

pelijk werkenden en psychologen), drie reumato

logen en vier (vertegenwoordigers van) patiënten 

met reumatische aandoeningen vormde de basis 

voor de ontwikkeling van een vragenlijst. De 

interviews omvatten de volgende onderwerpen: 

- het huidige takenpakket van de verschillende 

health professionals (inclusief mogelijke taken 

uit het medisch domein); 

- het gewenste takenpakket van de verschillende 

health professionals (inclusief mogelijke taken 

ui t het medisch domein); 

- de huidige inhoud van het bi j - en nascholings

aanbod op het gebied van reumatische aandoe

ningen; 

- de gewenste inhoud van het bi j - en nascho

lingsaanbod op het gebied van reumatische 

aandoeningen. 

De interviews z i jn afgenomen bij health pro

fessionals, reumatologen en patiënten die de 

gewenste informatie goed zouden kunnen ver

schaffen, zoals voorzitters van de secties binnen 

de NHPR, aanbieders van opleiding of nascho

ling, leden van de NVR en vertegenwoordigers 

van patiëntenorganisaties. De interviews z i jn op 

band opgenomen en uitgewerkt en daarna door 

twee personen onafhankelijk geclassificeerd vol

gens de hierboven genoemde hoofdindeling i n 

vier onderwerpen: huidig takenpakket, gewenst 

takenpakket, huidig scholingsaanbod en gewenst 

scholingsaanbod. Nadat de definitieve classifica

tie gereed was, is deze verwerkt i n een vragen

lijst die vervolgens ter controle is voorgelegd aan 

de verschillende deelnemers van de interviews. 

Dit om te verifiëren of alle topics goed waren 

verwerkt i n de vragen. 

Er zi jn vervolgens aparte vragenlijsten ontwik

keld voor health professionals, reumatologen en 

patiënten met een reumatische aandoening. 

De vragenlijst voor health professionals bestond 

uit vier onderwerpen: huidige en gewenste 

takenpakket; huidige en gewenste inhoud van 

basisopleiding; huidige en gewenste inhoud van 

bi j- en/of nascholing op het gebied van reumati

sche aandoeningen. 

De vragenlijst voor reumatologen bestond uit 

twee onderwerpen: huidige takenpakket van 

reumatologen; gewenste inhoud van bi j - en/of 

nascholing voor health professionals werkzaam 

in de reumatologie. 

De vragenlijst voor patiënten bestond ui t één 

onderwerp: gewenste inhoud van bi j - en/of 

nascholing voor health professionals werkzaam 

in de reumatologie. 

Antwoordcategorieën: 

- De antwoordmogelijldieden met betreldang tot 

het takenpakket waren: Ik pas deze toe bij X pro

cent van m i j n patiënten: 0-25%, 26-50%, 51-75%, 

> 75%, niet van toepassing. 

- De antwoordmogelijkheden met betreldang tot 

de inhoud van de bij- en/of nascholing waren: 

komt (of moet) voldoende aan bod (komen), 

komt aan bod maar niet voldoende, komt (of 

hoeft) niet aan bod (te komen), niet van toepas

sing. 

Stap 2: Versturen vragenlijst 

De definitieve vragenlijst werd in jul i en augustus 

2009 via e-mail (NetQuestionnaire) verstuurd naar 

416 health professionals die l id zijn van de Health 

Professionals i n de Reumatologie (NHPR) divisie 

van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie 

(NVR) of die via reumatologen zijn geworven, naar 

263 reumatologen en reumatologen i n opleiding 

die l id zijn van de NVR en naar een selectie van 

200 patiënten met reumatische aandoeningen, 

geworven via de Reumapatiëntenbond. Na drie en 

zes weken is een reminder gestuurd naar de non-

responders. 

Stap 3: Data-verwerking 

De data werden vanuit NetQuestionnaire direct 

naar SPSS getiansporteerd. 

De descriptieve data zijn per discipline verwerlct i n 

tabellen (elk onderdeel een aparte tabel). Alle analy

ses zijn uitgevoerd met het programma SPSS 16.0 

voor Windows. 

RESULTATEN 

Health professionals 

Huidige taken. In tabel i zijn de talcen weergegeven 

waarvan een meerderheid (> 50%) van de health 

professionals aangaf deze bij patiënten met reu

matische aandoeningen toe te passen. Opvallend 

is dat een aanzienlijk aantal diagnostische en 

therapeutische taken door meer dan 50% van de 

health professionals uit twee of meer verschillende 

beroepsgroepen wordt toegepast. Daarnaast blijkt 

dat taken uit het medisch domein, zoals het beoor

delen en aanvragen van röntgenfoto's en bloedon

derzoek door > 50% van alle groepen health profes

sionals niet wordt uitgevoerd. 

Gewenste taken. Voor de gewenste taken werd 

dezelfde lijst van diagnostische en therapeutische 

taken gebruilct. Het (vaker) toepassen van meetin

strumenten op het gebied van lichamelijke functies 

en/of dagelijks functioneren, en het (meer) geven 



V F E M R 

Vaststellen van het aantal gewrichten met ontsteldngsactiviteit X X X 

Vaststellen van de mate van gewrichtsdeformiteiten X X X 

Vaststellen van de mate van ochtendstijfheid en vermoeidheid X X X X 

Vaststellen of de patiënt beperkingen ondervindt in de thuissituatie X X X X X X 

Vaststellen of de patiënt beperldngen ondervindt in de werksituatie X X X X X X 

Vaststellen van de mate van lichameUjke activiteiten in het dagelijks leven X X X X X 

Vaststellen of de patiënt behoefte heeft aan aanpassingen in het dagelijks functione
ren 

X X X X X 

Vaststellen of de patiënt behoefte heeft aan hulpmiddelen op het gebied van de 
mobiliteit (bijv, stok, rollator, scootmobiel) 

X X X X 

Vaststellen of de patiënt behoefte heeft aan assisterende hulpmiddelen/aanpassingen X X X X 

Vaststellen of de patiënt behoefte heeft aan kennis op het gebied van maatschappe
lijke instanties, patiëntenverenigingen en/of fondsen 

X X X 

Vaststellen of de patiënt emotionele en/of sociale problemen heeft X X X X X X 

Vaststellen of de patiënt behoefte heeft aan psychosociale hulp t.a.v. zichzelf X X X X X 

Beoordelen van röntgenfoto's X 

Aanvragen van röntgenfoto's X 

Beoordelen van uitslagen van bloedonderzoek X 

Aanvragen van bloedonderzoek X 

Aanvragen van overig onderzoek X 

Toepassen van meetinstrumenten op het gebied van hchamelijke fiancties X 

Toepassen van meetinstrumenten op het gebied van dagelijks functioneren en werk X X 

T l 1 LRAPEUTISCH PROCES V F M p R 

Voorschrijven van medicatie X 

Monitoren van medicatie X X 

Toedienen van inti-a-articulaire corticosteroiden injecties X 

Uitvoeren van de functie van case manager rol X 

Geven van informatie over het ziektebeeld in het algemeen X X X 

Geven van informatie over de medicatie X X 

Geven van informatie over dagelijkse lichamelijke activiteiten X X X X 

Geven van informatie over hulpmiddelen/aanpassingen X X X X X 

Geven van informatie over psychosociale zorg X X X X X 

Geven van individuele adviezen op het gebied van lichamelijke activiteiten X X X X 

Geven van individuele adviezen op het gebied van hulpmiddelen X X X 

Geven van individuele psychosociale adviezen X X X X 

Voorschrijven van oefeningen X X 

Voorschrijven van hulpmiddelen/aanpassingen X 

Geven van psychosociale zorg X X X 

Doorvenvijzen naar de huisarts 

Doorverwijzen naar de reumatoloog 

Doorverwijzen naar een (andere) health professional X 

Doorverwijzen naar een collega 

Voorstellen aan de huisarts van de patiënt om de behandeling te veranderen 

Voorstellen aan de reumatoloog van de patiënt om de behandeling te veranderen 

Geven van voorlichting aan familie en/of vrienden van de patiënt X X 

Geven van voorlichting aan groepen patiënten X 

Geven van voorlichting aan collega's 

Geven van voorlichting aan andere health professionals 

Geven van adviezen over leefstijl aanpassingen X X X X X 

Begeleiden bij het terugkeren naar een werksituatie X X 

Tabel i. Taken die door meer dan 5 0 % van de health professionals worden uitgevoerd. 

V: verpleegkundigen; F: fysiotherapeuten/oefentherapeuten; E: ergotherapeuten; M: maatschappelijk werkenden; P: psychologen; 

R: reumatologen 
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V F E 

Kennis over de verschillende ziektebeelden (inclusief pathofysiologie) X X X X 

Kennis over de gevolgen van de ziekte op het dagelijks functioneren (bijvoorbeeld 
d.m.v. de International Classificaüon of Functioning, Disability and Health) 

X X X X X 

Kennis over de mogelijke arbeidsproblemen X X X X X 

Kennis over de medicatie X X 

Kennis over de impact van reuma medicatie op het functioneren van de patiënt X X X 

Kennis over comorbiditeit en comedicatie X X X 

Kennis over het effectief toepassen van eigen beroepsspecifieke interventies X X X X X 

Kennis over de methoden voor gedragsverandering en hoe deze als health professionals 
te bewerkstelligen bij patiënten (bijv. coachen) 

X X X X X 

Kennis over de bruikbaarheid van meetinstrumenten X X X X 

Kennis over welke invloed u kan hebben als health professional bij deze patiënten X X X X 

Kennis over de rolverdeling en taken van andere health professionals X X X X 

Kennis over de aanwezigheid van verschillende multidisciplinaire overleggen (MDO's) X X X X 

Kennis over de aanwezigheid van verschillende multidisciplinaire specialistische 
MDO's, zoals een arbeidsteam en een handenteam 

X X X X 

Vaststellen van het aantal gewrichten met ontstekingsactiviteit X X 

Vaststellen van de mate van gewrichtsdeformiteiten X X X 

Vaststellen van de mate van ochtendstijfheid en vermoeidheid X X X 

Leren signaleren van vroege signalen (rode vlaggen) X X 

Leren screenen op beweeggedrag in een vroeg stadium X X 

Beoordelen van röntgenfoto's 

Beoordelen van uitslagen van bloedonderzoek 

Voorschrijven van medicatie 

Monitoren van medicatie X 

Toedienen van intra-articulaire injecties 

Uitoefenen van de functie van case manager X X 

Hoe patiënten te begeleiden met het omgaan met de gevolgen van hun aandoening X X X X X 

Begeleiden van groepen patiënten in een behandelsituatie (geen groepsvoorlichting) X X X X 

Hoe te communiceren met patiënten X X X X 

Hoe te communiceren met collega's van dezelfde beroepsgroep X X X X X 

Hoe te communiceren met andere health professionals X X X X 

Hoe te communiceren met de reumatoloog en/of huisarts X X X X 

Leren (door) verwijzen naar collega of andere health professional zodra deze nodig is X X X X 

Hoe samen te werken met collega's, andere health professionals en reumatologen 
in een MDO 

X X X X 

Hoe samen te werken met collega's, andere health professionals en reumatologen 
in een netwerk 

X X X X 

Leren lezen en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek X X X X 

Leren implementeren van richtlijnen en wetenschappelijk bewijs i n dagelijks praktijk X X X X 

Tahd 2. Onderwerpen die volgens meer dan 5 0 % van de health professionals aan bod komen in de bij- of nascholing. 

V: verpleegkundigen; F: fysiotherapeuten/oefentherapeuten; E: ergotherapeuten; M: maatschappelijk werkenden; P: psychologen 

van voorlichting aan patiënt en/of familie van 

patiënt waren de enige gewenste taken die door 

50% of meer in vier groepen health professionals 

werden aangegeven. 

Huidige inhoud bij- en nascholing. In tabel 2 zijn de 

onderwerpen weergegeven die volgens een meer

derheid (> 50%) van de health professionals aan 

bod komen of zijn gekomen in de bij- of nascho

ling. De restdtaten laten zien dat de meerderheid 

van de onderwerpen behandeld wordt i n bij- en 

nascholing. Taken uit het medisch domein zoals 

het beoordelen van röntgenfoto's en bloedonder

zoek en het voorschrijven van medicatie lijken 

i n de huidige bij- en nascholing niet aan bod te 

komen volgens > 50% van de health professionals. 

Gewenste inhoud bij- of nascholing. Dezelfde onder

werpen zijn gebruilct i n de vraag naar de gewenste 

scholing. Ten aanzien van de meerderheid van de 

onderwerpen is meer dan 50% van alle health pro

fessionals van mening dat de inhoud van de bij- of 
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nascholing verbeterd kan worden. Het gaat hier 

uitsluitend om niet-medische taken. Over het alge

meen zijn health professionals verder van mening 

dat taken uit het medisch domein (beoordelen van 

röntgenfoto's, beoordelen van bloedonderzoek, 

voorschrijven van medicatie, monitoren van medi

catie, en het toedienen van intra-articulaire injec

ties) niet of uitsluitend globaal aan bod zouden 

moeten komen in de bij- en nascholing. 

Reumatologen 

Huidige taken. In de laatste kolom van tabel i zi jn 

de taken weergegeven die door een meerderheid (> 

50%) van de reumatologen worden uitgevoerd. Het 

toepassen van meetinstrumenten op het gebied 

van lichamelijke flincties, dagelijks functioneren 

en werk lijlct niet gangbaar te zijn. 

Gewenste inhoud hij- of nascholing voor health profes

sionals. Van de niet-medische taken vindt 50% of 

meer van de reumatologen dat deze allemaal aan 

bod zouden moeten komen. Meer dan 50% van de 

reumatologen vindt dat de medische taken niet of 

uitsluitend globaal aan bod zouden moeten komen 

in de bij- en nascholing voor health professionals. 

Patiënten met reumatische aandoeningen 

Gewenste inhoud hij- of nascholing voor health profes

sionals. Patiënten met reumatische aandoeningen 

waren van mening dat alle in de vragenlijst 

genoemde talcen, dus ook de medische taken, aan 

bod dienen te komen in de bij- of nascholing voor 

health professionals. 

DISCUSSIE 

De resultaten uit dit onderzoek laten zien welke 

specifieke taken over het algemeen door de ver

schillende health professionals worden uitgevoerd. 

Health professionals die werlczaam zijn i n de 

reumatologie richten zich niet alleen op de eigen 

vakspecifieke taken, maar ook op algemene taken 

zoals het geven van voorUchting. Veel taken wor

den door meerdere health professionals uitgevoerd; 

er is dus sprake van een aanzienlijke overlap. 

De laatste jaren is de taakverschuiving van health 

professionals ter sprake gekomen. [3] Het gaat hier

bij om het overnemen van veelal medische taken. 

Uit ons onderzoek blijlct echter dat een meerder

heid van de health professionals i n Nederland 

geen of weinig exhra medische taken op zich zou 

willen nemen. De taken die zij over het algemeen 

wel (meer) zouden willen uitvoeren zijn het toe

passen van meetinstrumenten en het geven van 

voorlichting aan bijvoorbeeld famihe. Medische 

taken zoals het beoordelen van röntgenfoto's, 

het voorschrijven van medicatie of het zetten van 

intra-articulaire injecties zien health professionals 

over het algemeen als taken van de reumatoloog. 

Een reden dat health professionals deze medische 

taken niet op zich willen nemen zou mogelijk het 

gebrek aan voldoende scholing Icunnen zijn. De 

resultaten geven aan dat de medische taken niet 

of slechts globaal aan bod komen bij de meeste 

bij- en nascholingen voor health professionals. 

Een meerderheid van de health professionals geeft 

echter ook aan niet meer scholing met betielddng 

tot de medische talcen te willen. Een andere reden 

waarom health professionals niet meer talcen op 

zich willen nemen ligt mogelijk i n het gegeven 

dat sommige groepen health professionals zoals 

reumaverpleeglcundigen, fysiotherapeuten en 

ergotherapeuten al veel talcen op zich hebben geno

men. Echter als we de huidige en gewenste talcen 

vergelijken, dan zien we vrijwel geen verschil, wat 

aangeeft dat health professionals over het alge

meen tevreden zijn met hun huidige bezigheden. 

Het onderzoek liet zien dat er overlap is tussen 

taken van de verschillende health professionals. Dit 

kan mede verklaard worden door de afwezigheid 

van sommige disciplines op lokaties waar zorg 

wordt geboden aan patiënten met reumatische 

aandoeningen, waardoor de wel aanwezige health 

professionals deze talcen op zich nemen. Ook wat 

betreft de inhoud van de (gewenste) bij- en nascho

ling zien we een groot aantal overeenkomsten tus

sen health professionals. Zo zien we dat alle health 

professionals aangegeven dat de volgende onder

werpen aan bod dienen te komen in de bij- en 

nascholing: de gevolgen van de aandoening op de 

dagelijkse praktijk, hoe patiënten te begeleiden met 

het omgaan met de aandoening en hoe gedragsver

andering te verlcrijgen. Dit biedt aanlaiopingspun-

ten om in de toekomst meer te gaan samenwerken 

op dit gebied om zo de geboden zorg beter op 

elkaar afte Icunnen stemmen. 

In overeenstemming met de health professionals, 

is de meerderheid van de reumatologen van 

mening dat medische talcen niet of nauwelijks 

aan bod dienen te komen in de bij- en nascholing. 

Patiënten zijn een andere mening toegedaan. Ze 

geven aan dat medische talcen wel aan bod dienen 

te komen in de bij- en nascholing voor health 

professionals. Dit zou Icunnen betekenen dat pati

ënten vinden dat health professionals op de hoogte 

moeten zijn van de medische taken maar deze ook 

eventueel moeten (kunnen) uitvoeren. Meer onder

zoek onder patiënten met reumatische aandoenin

gen is nodig om te achterhalen wat de verwachtin

gen precies zijn van patiënten wat betreft de taken 

van health professionals. 
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CONCLUSIE 

Health professionals voeren veel verschillende 

taken uit. Een groot aantal taken worden daarbij 

door meerdere groepen health professionals uit

gevoerd, zoals het vaststellen van de beperldngen 

in het dagelijks leven en het geven van voorlich

ting. Er blijkt over het algemeen geen behoefte te 

bestaan om medische taken van de reumatoloog 

over te nemen. Binnen de huidige vakspecifieke 

bij- en nascholingen voor health professionals 

blijlct nog ruimte te zijn voor verbetering. Dat 

meerdere talcen door verschillende groepen health 

professionals worden uitgevoerd pleit voor het 

opzetten van meer multidisciplinaire scholing. 
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