
Reumaverpleegkundige Fysiotherapeut Ergotherapeut Maatschappelijk werker Psycholoog 
Zorgverlener 
Medisch specialist 
1. De reumaverpleegkundige 
dient over de volgende kennis te 
bezitten: 
§ Etiologie, epidemiologie, 

ziekteverloop en pathofysiologie 
van: 
• Veel voorkomende 

reumatische aandoeningen: 
- Reumatoïde artritis 
- Artrose 
- Fibromyalgie 
- Osteoporose 
- Lage rugklachten 

• Andere reumatische 
aandoeningen, zoals: 

- Spondylartropatieen 
(bijvoorbeeld 
ankylosing 
spondylitis) 

- Juveniele artritis 
- Systemic lupus 

erythematosus 
- Polymyositis/dermat

omyositis 
- Artritis psoriatica 
- Jicht 

§ Toegepaste medicatie: 
• Doel van het middel 
• Werking 
• Bijwerkingen 

§ De impact van bovenstaande 
aandoeningen op alle aspecten 
van het leven 

§ Co-morbiditeit en co-medicatie 
§ Veelvoorkomende operaties: 

• Gewrichtsvervangende 
operaties 

• Osteotomie 
• Artroscopie 
• Resectie 
• Synovectomie 
• Artrodese 

§ Basis diagnostische testen 
• Lab 
• X-ray 
• MRI, CT-scan 
• Thermogram 

1. De fysiotherapeut dient 
over de volgende kennis te 
bezitten: 
§ Etiologie, epidemiologie, 

ziekteverloop en 
pathofysiologie van: 

§ Veel voorkomende 
reumatische aandoeningen: 

- Reumatoïde artritis 
- Artrose 
- Fibromyalgie 
- Osteoporose 
- Lage rugklachten 

§ Andere reumatische 
aandoeningen: 

- Spondylartropatieen 
(bijvoorbeeld 
ankylosing 
spondylitis) 

- Juveniele artritis 
- Systemic lupus 

erythematosus 
- Polymyositis/dermat

omyositis 
- Artritis psoriatica 
- Jicht 

§ Veelvuldig toegepaste 
medicatie: 

§ Doel van het middel 
§ Werking 
§ Bijwerkingen 
§ De impact van bovenstaande 

aandoeningen op alle 
aspecten van het leven 

§ Co-morbiditeit en co-
medicatie 

§ Veelvoorkomende operaties: 
§ Gewrichtsvervangende 

operaties 
§ Osteotomie 
§ Artroscopie 
§ Resectie 
§ Synovectomie 
§ Artrodese 
§ Basis diagnostische testen 
§ Lab 
§ X-ray 

1. De ergotherapeut dient 
over de volgende kennis te 
bezitten: 
§ Etiologie, epidemiologie, 

ziekteverloop en 
pathofysiologie van: 

§ Veel voorkomende 
reumatische aandoeningen: 

- Reumatoïde artritis 
- Artrose 
- Fibromyalgie 
- Osteoporose 
- Lage rugklachten 

§ Andere reumatische 
aandoeningen: 

- Spondylartropatieen 
(bijvoorbeeld 
ankylosing 
spondylitis) 

- Juveniele artritis 
- Systemic lupus 

erythematosus 
- Polymyositis/dermat

omyositis 
- Artritis psoriatica 
- Jicht 

§ Veelvuldig toegepaste 
medicatie: 

§ Doel van het middel 
§ Werking 
§ Bijwerkingen 
§ De impact van bovenstaande 

aandoeningen op alle 
aspecten van het leven 

§ Co-morbiditeit en co-
medicatie 

§ Veelvoorkomende operaties: 
§ Gewrichtsvervangende 

operaties 
§ Osteotomie 
§ Artroscopie 
§ Resectie 
§ Synovectomie 
§ Artrodese 
§ Basis diagnostische testen 
§ Lab 
§ X-ray 

1. De maatschappelijk werker 
dient over de volgende kennis 
te bezitten: 
§ Etiologie, epidemiologie, 

ziekteverloop en 
pathofysiologie van: 

§ Veel voorkomende 
reumatische aandoeningen: 

- Reumatoïde artritis 
- Artrose 
- Fibromyalgie 
- Osteoporose 
- Lage rugklachten 

§ Andere reumatische 
aandoeningen: 

- Spondylartropatieen 
(bijvoorbeeld 
ankylosing spondylitis) 

- Juveniele artritis 
- Systemic lupus 

erythematosus 
- Polymyositis/dermato

myositis 
- Artritis psoriatica 
- Jicht 

§ Veelvuldig toegepaste 
medicatie: 

§ Doel van het middel 
§ Werking 
§ Bijwerkingen 
§ De impact van bovenstaande 

aandoeningen op alle aspecten 
van het leven 

§ Co-morbiditeit en co-medicatie 
§ Veelvoorkomende operaties: 
§ Gewrichtsvervangende 

operaties 
§ Osteotomie 
§ Artroscopie 
§ Resectie 
§ Synovectomie 
§ Artrodese 
§ Basis diagnostische testen 
§ Lab 
§ X-ray 
§ MRI, CT-scan 
§ Thermogram 

1. De psycholoog dient 
over de volgende kennis te 
bezitten: 
§ Etiologie, epidemiologie, 

ziekteverloop en 
pathofysiologie van: 

§ Veel voorkomende 
reumatische aandoen.: 

- Reumatoïde 
artritis 

- Artrose 
- Fibromyalgie 
- Osteoporose 
- Lage rugklachten 

§ Andere reumatische 
aandoeningen: 

- Spondylartropatie
en (bv ankylosing 
spondylitis) 

- Juveniele artritis 
- Systemic lupus 

erythematosus 
- Polymyositis/derm

atomyositis 
- Artritis psoriatica 
- Jicht 

§ Veelvuldig toegepaste 
medicatie: 

§ Doel van het middel 
§ Werking 
§ Bijwerkingen 
§ De impact van 

bovenstaande 
aandoeningen op alle 
aspecten van het leven 

§ Co-morbiditeit en co-
medicatie 

§ Veelvoorkomende 
operaties: 

§ Gewrichtsvervangende 
operaties 

§ Osteotomie 
§ Artroscopie 
§ Resectie 
§ Synovectomie 
§ Artrodese 
§ Basis diagnostische testen 



• NCV, EMG 
• Bone density (botdichtheid) 

§ Rollen van andere zorgverleners 
§ Nationale en internationale 

richtlijnen  
§ Evidentie met betrekking tot 

medische en paramedische 
behandelvormen  

 

§ MRI, CT-scan 
§ Thermogram 
§ NCV, EMG 
§ Bone density (botdichtheid) 
§ Rollen van andere 

zorgverleners 
§ Nationale en internationale 

richtlijnen  
§ Evidentie met betrekking tot 

medische en paramedische 
behandelvormen  

 

§ MRI, CT-scan 
§ Thermogram 
§ NCV, EMG 
§ Bone density (botdichtheid) 
§ Rollen van andere 

zorgverleners 
§ Nationale en internationale 

richtlijnen  
§ Evidentie met betrekking tot 

medische en paramedische 
behandelvormen  

 

§ NCV, EMG 
§ Bone density (botdichtheid) 
§ Rollen van andere 

zorgverleners 
§ Nationale en internationale 

richtlijnen  
§ Evidentie met betrekking tot 

medische en paramedische 
behandelvormen  

 

§ Lab 
§ X-ray 
§ MRI, CT-scan 
§ Thermogram 
§ NCV, EMG 
§ Bone density 

(botdichtheid) 
§ Rollen van andere 

zorgverleners 
§ Nationale en 

internationale richtlijnen  
§ Evidentie met betrekking 

tot medische en 
paramedische 
behandelvormen  

 
2. De reumaverpleegkundige 
beschikt over de volgende 
vaardigheden mbt de anamnese: 
§ Herkent de behoeften van de 

zorgvrager, de veranderingen 
hierin of in de 
gezondheidstoestand, 
bijvoorbeeld beperkingen bij het 
uitvoeren van de dagelijkse 
activiteiten (ADL), pijn en 
vermoeidheid. 

§ Voert gerichte observaties uit op 
pijn en ziekteactiviteiten met 
meetinstrumenten zoals HAQ, 
VAS, DAS. 

§ Signaleert potentiële en feitelijke 
reacties op gezondheid- of 
daaraan gerelateerde 
bestaansproblemen (bijv. 
ineffectief copinggedrag, 
overbelasting van de 
mantelzorg). 

§ Signaleert 
gezondheidsbedreigende 
factoren en reageert hier 
adequaat op (bijv. advisering bij 
werkomstandigheden, 
therapieontrouw). 

 

2. De fysiotherapeut dient de 
volgende items in kaart te 
kunnen brengen in de 
anamnese: 
§ Ziektegeschiedenis (co-

morbiditeit, behandelingen) 
§ Kennis van patiënt met 

betrekking tot aandoening 
en behandelingen 

§ Omgang met de aandoening 
§ Pijn 
§ Looppatroon 
§ Gewrichtsmobiliteit 
§ Spierkracht 
§ Vermoeidheid  
§ Conditie 
§ Gezwollen en pijnlijke 

gewrichten 
§ Deformiteiten  
§ Gewrichtsstabiliteit 
§ Ochtendstijfheid 
§ Coördinatie / balans 
§ Beperkingen in activiteiten 
§ Beperkingen in participatie 

(o.a. werk, school) 
§ Aanwezigheid van rode 

vlaggen (bijv. neurologische 
symptomen) 

§ Fysieke activiteit in dagelijks 
leven (Nederlandse norm 
voor gezond bewegen) 

§ Verwachtingen en motivatie 
van de patiënt 

§ Behoefte aan hulpmiddelen 

2. De ergotherapeut dient de 
volgende items in kaart te 
kunnen brengen in de 
anamnese: 
§ Ziektegeschiedenis (co-

morbiditeit, behandelingen) 
§ Kennis van patiënt met 

betrekking tot aandoening 
en behandelingen 

§ Omgang met de aandoening 
§ Pijn 
§ Looppatroon 
§ Gewrichtsmobiliteit 
§ Spierkracht 
§ Vermoeidheid  
§ Conditie 
§ Gezwollen en pijnlijke 

gewrichten 
§ Deformiteiten  
§ Gewrichtsstabiliteit 
§ Ochtendstijfheid 
§ Coördinatie / balans 
§ Beperkingen in activiteiten 
§ Beperkingen in participatie 

(o.a. werk, school) 
§ Aanwezigheid van rode 

vlaggen (bijv. neurologische 
symptomen) 

§ Fysieke activiteit in dagelijks 
leven (Nederlandse norm 
voor gezond bewegen) 

§ Verwachtingen en motivatie 
van de patiënt 

§ Behoefte aan hulpmiddelen 

2. De maatschappelijk werker 
dient de volgende items in 
kaart te kunnen brengen in de 
anamnese: 
§ Ziektegeschiedenis (co-

morbiditeit, behandelingen) 
§ Kennis van patiënt met 

betrekking tot aandoening en 
behandelingen 

§ Omgang met de aandoening 
§ Pijn 
§ Beperkingen in activiteiten 
§ Beperkingen in participatie 

(o.a. werk, school) 
§ Psychosociale situatie 
§ Aard van de aangereikte 

problematiek 
§ Verwachtingen en motivatie 

van de patiënt 
§ Potentiële problemen die 

kunnen voordoen door het 
ziekteproces of de leefstijl van 
de patiënt 

§ Predisponerende factoren voor 
disfunctioneren in arbeid, 
sport, hobby’s en ADL 
activiteiten  

§ Veranderingen in 
psychologische status van 
patiënt en hoe de patiënt 
omgaat met de aandoening 

 

2. De psycholoog dient de 
volgende items in kaart te 
kunnen brengen in de 
anamnese: 
§ Ziektegeschiedenis (co-

morbiditeit, 
behandelingen) 

§ Kennis van patiënt met 
betrekking tot aandoening 
en behandelingen 

§ Omgang met de 
aandoening, verwerking, 
zelfbeeld en 
zelfwaardering, 
lichamelijk beeld 

§ Pijn en vermoeidheid 
§ Beperkingen in 

activiteiten 
§ Beperkingen in 

participatie (o.a. werk, 
school, familie, gezin, 
relatie, sexualiteit, 
vrijetijdsbesteding) 

§ Therapietrouw 
belemmerende factoren 

§ Leefstijl 
§ Invloed op het systeem 

waarin de patient leeft (en 
visa versa) 

§ Pre-morbide 
persoonlijkheidskenmerke
n en psychische klachten 
die invloed hebben op de 
gevolgen van de 



§ Potentiële problemen die 
kunnen voordoen door het 
ziekteproces of de leefstijl 
van de patiënt 

§ Veiligheidsaspecten (balans 
en coördinatie) 

§ Predisponerende factoren 
voor disfunctioneren in 
arbeid, sport, hobby’s en 
ADL activiteiten  

§ Veranderingen in 
psychologische status van 
patiënt en hoe de patiënt 
omgaat met de aandoening 

 

§ Potentiële problemen die 
kunnen voordoen door het 
ziekteproces of de leefstijl 
van de patiënt 

§ Veiligheidsaspecten (balans 
en coördinatie) 

§ Predisponerende factoren 
voor disfunctioneren in 
arbeid, sport, hobby’s en 
ADL activiteiten  

§ Veranderingen in 
psychologische status van 
patiënt en hoe de patiënt 
omgaat met de aandoening 

 

aandoening 
§ Psychologische situatie, 

stemming, distress 
§ Aard van de aangereikte 

problematiek 
 

3. De reumaverpleegkundige 
beschikt over de volgende 
vaardigheden mbt het 
lichamelijk onderzoek: 
§ Voert een technisch adequaat, 

systematisch en gericht 
lichamelijk onderzoek 

§ Herkent afwijkingen en 
symptomen  

§ Benoemt en beschrijft 
bevindingen op de juiste manier 

 

3. De fysiotherapeut dient de 
volgende items in kaart te 
kunnen brengen bij het 
lichamelijk onderzoek: 
§ Looppatroon 
§ Gewrichtsmobiliteit 
§ Spierkracht 
§ Vermoeidheid  
§ Conditie 
§ Gezwollen en pijnlijke 

gewrichten 
§ Deformiteiten  
§ Gewrichtsstabiliteit 
§ Coördinatie / balans 
 

3. De ergotherapeut dient de 
volgende items in kaart te 
kunnen brengen bij het 
lichamelijk onderzoek: 
§ Looppatroon 
§ Gewrichtsmobiliteit 
§ Spierkracht 
§ Vermoeidheid  
§ Conditie 
§ Gezwollen en pijnlijke 

gewrichten 
§ Deformiteiten  
§ Gewrichtsstabiliteit 
§ Coördinatie / balans 
 

3. De maatschappelijk werker 
dient het volgende item in 
kaart te kunnen brengen bij 
het lichamelijk onderzoek: 
§ Mate van problematiek in 

psychosociale situatie 
 

3. De psycholoog dient het 
volgende item in kaart te 
kunnen brengen bij het 
lichamelijk onderzoek: 
§ Mate en aard van van 

psychische klachten 
 

4. De reumaverpleegkundige 
dient in staat te zijn een 
behandelplan op te stellen: 
§ Ontwikkelt relevante 

management strategieën ten 
aanzien van specifieke 
ziekteprocessen 

§ Kent de farmacologische en niet-
farmacologische mogelijkheden 
bij patiënten met reumatische 
aandoeningen 

§ Begrijpt en evalueert lab-
waarden die noodzakelijk zijn 
voor het monitoren van de ziekte 
progressie en het ondersteunen 
van de farmacologische zorg 

§ Ontwikkelt en implementeert 
een “toxicity screening tool” om 
de medicamenteuze behandeling 
te monitoren 

4. De fysiotherapeut dient in 
staat te zijn om op basis van 
punt 2 en 3 een behandelplan 
op te stellen: 
§ Opstellen SMART doelen. 
§ Opstellen indicaties voor 

fysiotherapeutische 
interventies  

§ Opstellen behandelstrategie 
(adaptatie dan wel een 
compensatie mechanisme) 

§ Opstellen indicatie voor 
orthosiologie en kan 
aangeven wie deze orthese 
zou kunnen aanmeten en 
maken. 

 

4. De ergotherapeut dient in 
staat te zijn om op basis van 
punt 2 en 3 een behandelplan 
op te stellen: 
§ Opstellen SMART doelen. 
§ Opstellen indicaties voor 

ergotherapeutische 
interventies  

§ Opstellen behandelstrategie  
§ Opstellen indicatie voor 

orthosiologie en kan een 
orthese aanmeten en 
maken. 

§ Opstellen indicatie voor 
hulpmiddelen voor het 
dagelijks functioneren, kan 
de patiënt hiervan voorzien 
en mee leren omgaan. 

§ Opstellen indicatie voor 
loophulpmiddelen, kan de 

4. De maatschappelijk werker 
dient in staat te zijn om op 
basis van punt 2 en 3 een 
behandelplan op te stellen: 
§ Opstellen SMART doelen. 
§ Opstellen indicaties voor 

psychosociale interventies  
§ Opstellen behandelstrategie  
 

4. De psycholoog dient in 
staat te zijn om op basis 
van punt 2 en 3 een 
behandelplan op te stellen: 
§ Opstellen SMART doelen. 
§ Opstellen indicaties voor 

psychologische 
interventies  

§ Opstellen 
behandelstrategie  

 



§ Gebruikt relevante 
meetinstrumenten met 
betrekking tot dagelijks 
functioneren van de patiënt 

§ Begrijpt de psychologische 
factoren die gerelateerd kunnen 
zijn aan het ziekteproces 

§ Evalueert de capaciteiten en de 
motivatie van de patiënt met 
betrekking tot het zorgplan 

§ Identificeert relevante 
preventieve en therapeutische 
mogelijkheden die eventueel 
nodig zijn om het functioneren 
van de patiënt te verbeteren 

§ Integreert principes van 
zelfmanagement 

§ Interpreteert resultaten van 
meetinstrumenten (zoals van de 
HAQ en DAS) 

§ Herkent veranderingen in de 
ziektestatus en kan het zorgplan 
aanpassen 

 

patiënt hiervan voorzien en 
mee leren omgaan.  

 

5. De reumaverpleegkundige is 
in staat (op een veilige, 
effectieve en efficiënte manier) 
de volgende vaardigheden uit te 
voeren: 
§ Voert volgens voorschriften 

verpleegtechnische handelen uit 
voor haar eigen diagnostische en 
therapeutische handelen en die 
van andere disciplines. 

§ Dient medicatie toe. 
§ Eigen interventies bepalen en 

prioriteren 
§ Handelt probleemoplossend bij 

complexe reumazorg, als gevolg 
van complicaties t.b.v. ziekte, 
medicatie of plotseling 
afnemende ADL. 

§ Vraagt machtigingen aan t.b.v. 
hulpmiddelen en behandelingen. 

§ Bewaakt vitale functies van de 
zorgvrager. 

§ Neemt geheel of gedeeltelijk de 
zorg over die de zorgvrager 
ander zelf zou hebben 
uitgeoefend om in zijn 

5. De fysiotherapeut is in 
staat (op een veilige, 
effectieve en efficiënte 
manier) de volgende 
vaardigheden uit te voeren: 
§ Oefentherapie (eventueel in 

een groep) met een 
intensiteit die aansluit bij de 
belastbaarheid van de 
patiënt(en). 

§ Integreren van 
gedragsmatige aanpak in de 
behandeling  

§ Post-operatieve behandeling  
§ Behandeling van 

(eenvoudige) 
handproblemen  

§ Kiezen en toepassen van 
meetinstrumenten  

§ Patiënt stimuleren en helpen 
om lichamelijk actief te zijn 
in het dagelijks leven 

§ Geven van voorlichting met 
betrekking tot het omgaan 
met de aandoening (inclusief 
instructies met betrekking 

5. De ergotherapeut is in 
staat (op een veilige, 
effectieve en efficiënte 
manier) de volgende 
vaardigheden uit te voeren: 
§ De patiënt te leren zich 

bewust te zijn van de manier 
waarop hij/zij beweegt en 
handelt en de invloed 
hiervan op zijn/haar lichaam 

§ De patiënt alternatieve, 
gewrichtsbeschermende 
beweeg/handelingsmethoden 
aan te leren 

§ De patiënt te leren omgaan 
met zijn beperkingen in het 
(dagelijks) handelen door 
het aanleren en trainen van 
vaardigheden en/of 
compensatetechieken 

§ Het geven van informatie 
over de aandoening en 
voorlichting over 
leefstijladviezen (waaronder 
het toepassen van 
gewrichtsbeschermende 

5. De maatschappelijk werker 
is in staat (op een effectieve en 
efficiënte manier) de volgende 
vaardigheden uit te voeren: 
§ Verleent zelfstandig 

psychosociale hulp gericht op 
het verwerken van en omgaan 
met de aandoening aan patient 
als diens directe omgeving 

§ Verlenen van praktische hulp 
bij het oplossen van 
reumagerelateerde 
problematiek 

§ Uitvoeren van (team) 
programma’s die 
leefstijlverandering tot doel 
hebben 

§ Bemiddelen en begeleiden van 
de patiënt bij het bepalen en 
benaderen van voorzieningen 
die nodig zijn om het 
persoonlijk functioneren te 
optimaliseren 

§ Geven van voorlichting over de 
psychosociale gevolgen van de 
aandoening voor zowel de 

5. De psycholoog is in 
staat (op een effectieve en 
efficiënte manier) de 
volgende vaardigheden uit 
te voeren: 
§ Behandelt zelfstandig 

psychische stoornissen, 
problemen in de 
levenssfeer en de 
psychische aspecten die 
samengaan met 
lichamelijke ziekte, 
invaliditeit en handicaps. 

§ Kiezen en toepassen van 
meetinstrumenten  

§ Adequaat communiceren 
met patiënten, collega’s, 
verwijzers en andere 
health professionals 
betrokken bij de zorg  

 



persoonlijk functioneren te 
kunnen voorzien, waarbij zij 
creatief is in haar zorgverlening 
als de situatie daarom vraagt. 

§ Betrekt het sociale netwerk van 
de zorgvrager bij de 
zorgverlening. 

§ Maakt gebruik van verschillende 
instrumenten om de zorg aan 
zorgvragers te standaardiseren 
en overdraagbaar te maken. 

 
 
 
 
 
 
 

tot gewrichtsbescherming en 
hulpmiddelen) 

§ Eigen interventies bepalen 
en prioriteren 

 

technieken, omgaan met pijn 
en vermoeidheidsklachten 
middels time-management, 
ergonomie, gebruik van 
aanpassingen, lichamelijk 
actief blijven) 

§ De patiënt motiveren en 
coachen bij het veranderen 
van zijn leefstijl/gedrag 

§ Het integreren van een 
gedragsmatige aanpak in de 
behandeling 

§ Het behandelen van 
eenvoudige en complexe 
handfucntieproblmatiek 
(gerelateerd aan reumatishe 
aandoeningen) 

§ Het indiceren, aanmeten en 
vervaardigen van een 
orthese 

§ Het indiceren van en de 
patiënt hulp bieden bij het 
verkrijgen van een geschikt 
hulpmiddel en/of aanpassing 

§ De patiënt leren omgaan 
met een orthese en/of 
hulpmiddel en/of aanpassing  

§ Kiezen en toepassen van 
meetinstrumenten  

§ Adequaat communiceren 
met patiënten, collega’s, 
verwijzers en andere health 
professionals betrokken bij 
de zorg  

§ Patiënt stimuleren en helpen 
om lichamelijk actief te zijn 
in het dagelijks leven 

§ Geven van voorlichting met 
betrekking tot het omgaan 
met de aandoening (inclusief 
instructies met betrekking 
tot gewrichtsbescherming en 
hulpmiddelen) 

 

patiënt als de partner en het 
gezin 

§ Kiezen en toepassen van 
meetinstrumenten  

§ Adequaat communiceren met 
patiënten, collega’s, verwijzers 
en andere health professionals 
betrokken bij de zorg  

 

Communicator     
6. De reumaverpleegkundige is 
in staat adequaat voorlichting te 
kunnen geven en te kunnen 
communiceren met alle 
betrokkenen: 

6. De fysiotherapeut is in 
staat adequaat voorlichting 
te kunnen geven en te 
kunnen communiceren met 
alle betrokkenen: 

6. De ergotherapeut is in 
staat adequaat voorlichting 
te kunnen geven en te 
kunnen communiceren met 
alle betrokkenen: 

6. De maatschappelijk werker 
is in staat adequaat 
voorlichting te kunnen geven 
en te kunnen communiceren 
met alle betrokkenen: 

6. De psycholoog is in 
staat adequaat 
voorlichting te kunnen 
geven en te kunnen 
communiceren met alle 



§ Patiënten voorlichten over het 
omgaan met de gevolgen van 
hun aandoening 

§ Patiënten voorlichten over 
lichaamsbeweging in het 
dagelijks leven 

§ Patiënten voorlichten over het 
adequaat verdelen van energie 
over de dag en 
gewrichtsbescherming 

§ Patiënten voorlichten over 
verschillende hulpmiddelen 

§ Patiënten voorlichten over 
relevante instellingen, 
verenigingen etc. in de 
omgeving 

§ Adequaat kunnen communiceren 
met patiënten, collega’s, 
verwijzers, andere health 
professionals en beleidsmakers 
betrokken bij de zorg  

 

§ Patiënten voorlichten over 
het omgaan met de gevolgen 
van hun aandoening 

§ Patiënten voorlichten over 
verschillende modaliteiten 
zoals warmte en koude 
applicaties, TENS en 
massage 

§ Patiënten voorlichten over 
lichaamsbeweging in het 
dagelijks leven 

§ Patiënten voorlichten over 
het adequaat verdelen van 
energie over de dag en 
gewrichtsbescherming 

§ Patiënten voorlichten over 
verschillende hulpmiddelen 
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verwijzers, andere health 
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beleidsmakers betrokken bij 
de zorg  

 

§ Patiënten voorlichten over 
het omgaan met de gevolgen 
van hun aandoening 
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§ Patiënten voorlichten over 
verschillende hulpmiddelen 

§ Patiënten voorlichten over 
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verenigingen etc. in de 
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§ Adequaat kunnen 
communiceren met 
patiënten, collega’s, 
verwijzers, andere health 
professionals en 
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§ Patiënten voorlichten over het 
omgaan met de gevolgen van 
hun aandoening 

§ Patiënten voorlichten over 
verschillende hulpmiddelen 

§ Patiënten voorlichten over 
relevante instellingen, 
verenigingen etc. in de 
omgeving 

§ Adequaat kunnen 
communiceren met patiënten, 
collega’s, verwijzers, andere 
health professionals en 
beleidsmakers betrokken bij de 
zorg  

 

betrokkenen: 
§ Patiënten voorlichten over 

het omgaan met de 
gevolgen van hun 
aandoening 

§ Patiënten voorlichten over 
relevante instellingen, 
verenigingen etc. in de 
omgeving 

§ Adequaat kunnen 
communiceren met 
patiënten, collega’s, 
verwijzers, andere health 
professionals en 
beleidsmakers betrokken 
bij de zorg  

 

Beroepsbeoefenaar 
7. De reumaverpleegkundige 
oefent haar beroep op een 
ethisch verantwoorde manier 
uit: 
§ Werkt op een ethische manier, 

respecteert patiënten en neemt 
de professionele gedragscodes 
van de beroepsgroep in acht 

§ Toont vertrouwen in 
zelforganisatie / 
zelfmanagement, zelfbewustzijn 
en kennis van eigen grenzen / 
beperkingen 

 

7. De fysiotherapeut oefent 
haar beroep op een ethisch 
verantwoorde manier uit: 
§ Werkt op een ethische 

manier, respecteert 
patiënten en neemt de 
professionele gedragscodes 
van de beroepsgroep in acht 

§ Toont vertrouwen in 
zelforganisatie / 
zelfmanagement, 
zelfbewustzijn en kennis van 
eigen grenzen / beperkingen 

 

7. De ergotherapeut oefent 
haar beroep op een ethisch 
verantwoorde manier uit: 
§ Werkt op een ethische 

manier, respecteert 
patiënten en neemt de 
professionele gedragscodes 
van de beroepsgroep in acht 

§ Toont vertrouwen in 
zelforganisatie / 
zelfmanagement, 
zelfbewustzijn en kennis van 
eigen grenzen / beperkingen 

 

7. De maatschappelijk werker 
oefent haar beroep op een 
ethisch verantwoorde manier 
uit: 
§ Werkt op een ethische manier, 

respecteert patiënten en 
neemt de professionele 
gedragscodes van de 
beroepsgroep in acht 

§ Toont vertrouwen in 
zelforganisatie / 
zelfmanagement, 
zelfbewustzijn en kennis van 
eigen grenzen / beperkingen 

 

7. De psycholoog oefent 
haar beroep op een ethisch 
verantwoorde manier uit: 
§ Werkt op een ethische 

manier, respecteert 
patiënten en neemt de 
professionele 
gedragscodes van de 
beroepsgroep in acht 

§ Toont vertrouwen in 
zelforganisatie / 
zelfmanagement, 
zelfbewustzijn en kennis 
van eigen grenzen / 
beperkingen 

 
Beroepsontwikkelaar 
Organisator 
8. De reumaverpleegkundige 8. De fysiotherapeut houdt 8. De ergotherapeut houdt 8. De maatschappelijk werker 8. De psycholoog houdt 



houdt ontwikkelingen binnen de 
zorg van patiënten met 
reumatische aandoeningen in de 
gaten:  
§ Kent de dynamische 

veranderingen in de reumazorg 
in de laatste 15 jaar 

§ Weet welke (lokale) organisaties 
een rol spelen bij de zorg voor 
patiënten met reumatische 
aandoeningen  

§ Weet welke 
organisaties/ketenzorg/samenwe
rkingsverbanden er in de regio 
zijn 

§ Leeft lokaal-, regionaal-, 
nationaal- en Europees beleid, 
procedures, professionele 
normen en 
werkgeversverordeningen na 
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ontwikkelingen binnen de 
zorg van patiënten met 
reumatische aandoeningen 
in de gaten:  
§ Kent de dynamische 

veranderingen in de 
reumazorg in de laatste 
15 jaar 

§ Weet welke (lokale) 
organisaties een rol 
spelen bij de zorg voor 
patiënten met 
reumatische 
aandoeningen  

§ Weet welke 
organisaties/ketenzorg/sa
menwerkingsverbanden er 
in de regio zijn 

§ Leeft lokaal-, regionaal-, 
nationaal- en Europees 
beleid, procedures, 
professionele normen en 
werkgeversverordeningen 
na 

 
Academicus 
9. De reumaverpleegkundige is 
bezig met wetenschappelijk 
onderzoek: 
§ Leest wetenschappelijke 

artikelen en kan deze 
interpreteren 

§ Past relevante resultaten uit 
wetenschappelijke studies toe in 
de dagelijkse praktijk 

§ Participeert in wetenschappelijk 
onderzoek  

§ Is in staat de behoefte 
(noodzaak) aan onderzoek naar 
kwesties met betrekking tot de 
verpleegkundig specialist te 
identificeren en relevante 
onderzoeksvragen te formuleren. 

 

9. De fysiotherapeut is bezig 
met wetenschappelijk 
onderzoek: 
§ Leest wetenschappelijke 

artikelen en kan deze 
interpreteren 

§ Past relevante resultaten uit 
wetenschappelijke studies 
toe in de dagelijkse praktijk 

§ Participeert in 
wetenschappelijk onderzoek  

§ Is in staat de behoefte 
(noodzaak) aan onderzoek 
naar kwesties met 
betrekking fysiotherapie te 
identificeren en relevante 
onderzoeksvragen te 
formuleren. 

 

9. De ergotherapeut is bezig 
met wetenschappelijk 
onderzoek: 
§ Leest wetenschappelijke 

artikelen en kan deze 
interpreteren 

§ Past relevante resultaten uit 
wetenschappelijke studies 
toe in de dagelijkse praktijk 

§ Participeert in 
wetenschappelijk onderzoek  

§ Is in staat de behoefte 
(noodzaak) aan onderzoek 
naar kwesties met 
betrekking tot ergotherapie 
te identificeren en relevante 
onderzoeksvragen te 
formuleren. 

 

9. De maatschappelijk werker 
is bezig met wetenschappelijk 
onderzoek: 
§ Leest wetenschappelijke 

artikelen en kan deze 
interpreteren 

§ Past relevante resultaten uit 
wetenschappelijke studies toe 
in de dagelijkse praktijk 

§ Participeert in 
wetenschappelijk onderzoek  

§ Is in staat de behoefte 
(noodzaak) aan onderzoek 
naar kwesties met betrekking 
tot maatschappelijk werk te 
identificeren en relevante 
onderzoeksvragen te 
formuleren. 

 

9. De psycholoog is bezig 
met wetenschappelijk 
onderzoek: 
§ Leest wetenschappelijke 

artikelen en kan deze 
interpreteren 

§ Past relevante resultaten 
uit wetenschappelijke 
studies toe in de 
dagelijkse praktijk 

§ Participeert in 
wetenschappelijk 
onderzoek  

§ Is in staat de behoefte 
(noodzaak) aan 
onderzoek naar kwesties 
met betrekking tot 
psychologie te 
identificeren en relevante 
onderzoeksvragen te 
formuleren. 

 
Manager 
Samenwerker 



10. De reumaverpleegkundige 
stemt zorg af op de andere 
geboden zorg: 
§ Fungeert als contactpersoon 

tussen relevante disciplines of 
instellingen: 

§ Stemt eigen behandeling af op 
behandeling van andere 
disciplines (indien van 
toepassing) en werkt samen om 
een goed resultaat te behalen 
(zowel intern als extern) 

§ Verwijst patiënt eventueel door 
naar collega en/of andere 
discipline (als hij/zij niet de 
nodige competenties bezit) 

§ Kent de mogelijkheden en 
werkwijze van gespecialiseerde 
multidisciplinaire behandelteams 
in de reumatologie 

§ Heeft een overzicht van het 
zorgaanbod op het gebied van 
reumatologie in de directe regio 
(inclusief aanbod lokale 
patiëntenverenigingen etc.) 

§ Kent de huidige mogelijkheden 
van het begeleiden van 
patiënten met reumatische 
aandoeningen op afstand 
(telefoon, internet) 

§ Heeft kennis over het 
voordeel/belang van-, opzetten 
van- en werken in een netwerk 

 

10. De fysiotherapeut stemt 
zorg af op de andere geboden 
zorg: 
§ Stemt eigen behandeling af 

op behandeling van andere 
disciplines (indien van 
toepassing) en werkt samen 
om een goed resultaat te 
behalen (zowel intern als 
extern) 

§ Verwijst patiënt eventueel 
door naar collega en/of 
andere discipline (als hij/zij 
niet de nodige competenties 
bezit) 

§ Kent de mogelijkheden en 
werkwijze van 
gespecialiseerde 
multidisciplinaire 
behandelteams in de 
reumatologie 

§ Heeft een overzicht van het 
zorgaanbod op het gebied 
van reumatologie in de 
directe regio (inclusief 
aanbod lokale 
patiëntenverenigingen etc.) 

§ Kent de huidige 
mogelijkheden van het 
begeleiden van patiënten 
met reumatische 
aandoeningen op afstand 
(telefoon, internet) 

§ Heeft kennis over het 
voordeel/belang van-, 
opzetten van- en werken in 
een netwerk 

 

10. De ergotherapeut stemt 
zorg af op de andere geboden 
zorg: 
§ Stemt eigen behandeling af 

op behandeling van andere 
disciplines (indien van 
toepassing) en werkt samen 
om een goed resultaat te 
behalen (zowel intern als 
extern) 

§ Verwijst patiënt eventueel 
door naar collega en/of 
andere discipline (als hij/zij 
niet de nodige competenties 
bezit) 

§ Kent de mogelijkheden en 
werkwijze van 
gespecialiseerde 
multidisciplinaire 
behandelteams in de 
reumatologie 

§ Heeft een overzicht van het 
zorgaanbod op het gebied 
van reumatologie in de 
directe regio (inclusief 
aanbod lokale 
patiëntenverenigingen etc.) 

§ Kent de huidige 
mogelijkheden van het 
begeleiden van patiënten 
met reumatische 
aandoeningen op afstand 
(telefoon, internet) 

§ Heeft kennis over het 
voordeel/belang van-, 
opzetten van- en werken in 
een netwerk 

 

10. De maatschappelijk werker 
stemt zorg af op de andere 
geboden zorg: 
§ Stemt eigen behandeling af op 

behandeling van andere 
disciplines (indien van 
toepassing) en werkt samen 
om een goed resultaat te 
behalen (zowel intern als 
extern) 

§ Verwijst patiënt eventueel door 
naar collega en/of andere 
discipline (als hij/zij niet de 
nodige competenties bezit) 

§ Kent de mogelijkheden en 
werkwijze van gespecialiseerde 
multidisciplinaire 
behandelteams in de 
reumatologie 

§ Heeft een overzicht van het 
zorgaanbod op het gebied van 
reumatologie in de directe 
regio (inclusief aanbod lokale 
patiëntenverenigingen etc.) 

§ Kent de huidige mogelijkheden 
van het begeleiden van 
patiënten met reumatische 
aandoeningen op afstand 
(telefoon, internet) 

§ Heeft kennis over het 
voordeel/belang van-, 
opzetten van- en werken in 
een netwerk 

 

10. De psycholoog stemt 
zorg af op de andere 
geboden zorg: 
§ Stemt eigen behandeling 

af op behandeling van 
andere disciplines (indien 
van toepassing) en werkt 
samen om een goed 
resultaat te behalen 
(zowel intern als extern) 

§ Verwijst patiënt eventueel 
door naar collega en/of 
andere discipline (als 
hij/zij niet de nodige 
competenties bezit) 

§ Kent de mogelijkheden en 
werkwijze van 
gespecialiseerde 
multidisciplinaire 
behandelteams in de 
reumatologie 

§ Heeft een overzicht van 
het zorgaanbod op het 
gebied van reumatologie 
in de directe regio 
(inclusief aanbod lokale 
patiëntenverenigingen 
etc.) 

§ Kent de huidige 
mogelijkheden van het 
begeleiden van patiënten 
met reumatische 
aandoeningen op afstand 
(telefoon, internet) 

§ Heeft kennis over het 
voordeel/belang van-, 
opzetten van- en werken 
in een netwerk 

 
Gezondheidsbevorderaar 
11. Het bevorderen van de 
kwaliteit van de geboden zorg. 
§ Vervult een pro-actieve rol in de 

ontwikkeling, de verbetering en 
de bevordering van de 
beroepsgroep. 

§ Onderzoekt relevante 
ontwikkelingen in gezondheid, 
de maatschappij en de 
wetgeving op internationale, 
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11. Het bevorderen van de 
kwaliteit van de geboden 
zorg. 
§ Vervult een pro-actieve 

rol in de ontwikkeling, de 
verbetering en de 
bevordering van de 
beroepsgroep. 

§ Onderzoekt relevante 
ontwikkelingen in 



nationale en lokale niveaus 
§ Is in staat documentatie rond 

het reumaverpleegkundig proces 
voor te bereiden, bij te houden 
en te herzien. 

§ Levert door middel van 
levenslang leren / bijscholing 
een bijdrage aan het bevorderen 
van de beroepsgroep 

§ Is lid van de V&VN sectie 
reumatologie of is bekend met 
het bestaan van deze sectie 

 

gezondheid, de maatschappij 
en de wetgeving op 
internationale, nationale en 
lokale niveaus 

§ Is in staat documentatie 
rond het fysiotherapeutische 
proces voor te bereiden, bij 
te houden en te herzien. 

§ Levert door middel van 
levenslang leren / bijscholing 
een bijdrage aan het 
bevorderen van de 
beroepsgroep 

§ Is lid van de NHPR of is 
bekend met het bestaan van 
deze vereniging 

 

gezondheid, de maatschappij 
en de wetgeving op 
internationale, nationale en 
lokale niveaus 

§ Is in staat documentatie 
rond het ergotherapeutisch 
proces voor te bereiden, bij 
te houden en te herzien. 

§ Levert door middel van 
levenslang leren / bijscholing 
een bijdrage aan het 
bevorderen van de 
beroepsgroep 

§ Is lid van de NHPR of is 
bekend met het bestaan van 
deze vereniging 

 

nationale en lokale niveaus 
§ Is in staat documentatie rond 

het maatschappelijk werk voor 
te bereiden, bij te houden en 
te herzien. 

§ Levert door middel van 
levenslang leren / bijscholing 
een bijdrage aan het 
bevorderen van de 
beroepsgroep 

§ Is lid van de NHPR of is 
bekend met het bestaan van 
deze vereniging 

 

gezondheid, de 
maatschappij en de 
wetgeving op 
internationale, nationale 
en lokale niveaus 

§ Is in staat documentatie 
rond psychologie voor te 
bereiden, bij te houden en 
te herzien. 

§ Levert door middel van 
levenslang leren / 
bijscholing een bijdrage 
aan het bevorderen van 
de beroepsgroep 

§ Is lid van de NHPR of is 
bekend met het bestaan 
van deze vereniging 

 
 


