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voorwoord 
van de redacTie

Willeke Jak 

Beste leden,

Op het moment van schrijven is het 30 graden en heerlijk zomerweer. 
Ik hoop van ganser harte dat dit een voorbode is voor een heerlijke 
ontspannen zomer. Mocht u erop uit gaan dan wens ik u alvast 
een fijne vakantie! Vanaf dit nummer ben ik verantwoordelijk 
voor de eindredactie. Een leuke taak die ik met veel liefde en 
toewijding wil gaan vervullen. Wij zijn Regina zeer erkentelijk voor 
haar inspanningen welke zij de afgelopen jaren heeft geleverd om 
ieder kwartaal weer een goed gevulde Reumavisie bij u op de mat 
te laten belanden. Met de tomeloze inzet van Regina is Reumavisie 
gegroeid tot een prachtig full-color blad wat gezien mag worden in 
wachtkamers van ziekenhuizen, revalidatiecentra en bovenal bij u 
op de deurmat.

Met het overnemen van de eindredactie van Reumavisie en mijn 
functie als secretaris hoop ik te kunnen bewerkstelligen dat u als 
lid van de RPV Utrecht een wat meer actieve rol gaat spelen bij 
de totstandkoming van de toekomstige uitgaven van Reumavisie. 
Laten we elkaar helpen door activiteiten te delen, of oproepen te 
doen voor het zoeken van een zwemmaatje of wandelkameraad. 
Zou u graag een specifiek onderwerp in de Reumavisie willen 
lezen: laat het ons weten! Wat kunt u in dit nummer verwachten: 
o.a. de notulen van de beide ALV-vergaderingen, een verslag 
van het Bechterew volleybaltoernooi en een verslag van ons (zeer 
geslaagde) uitje naar het Oude Ambachten en Speelgoed Museum. 
Kortom weer een goed gevuld exemplaar waar met veel plezier aan 
is gewerkt. Ik wens u namens de redactie veel leesplezier en een 
ontspannen zomer!
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BerichT 
van heT BesTuur

Regina Huisman, voorzitter

Heel fijn om dit bericht met goed nieuws te beginnen! 
In de afgelopen bestuursvergadering hebben we opnieuw de taken 
verdeeld nu Willeke Jak als bestuurslid is benoemd en José In der 
Maur zich heeft gemeld als aspirant-bestuurslid. Daar zijn we heel blij 
mee!

Willeke Jak is onze nieuwe secretaris en gaat de eindredactie van 
Reumavisie doen en de mailbox beheren. José In der Maur gaat 
binnenkort de ledenadministratie overnemen en zorg dragen voor 
de grote postverzendingen. Zo kan ik een flink takenpakket gaan 
overdragen en mij volledig richten op het voorzitterschap. 
Graag breng ik de uitnodiging voor het symposium op 7 
oktober a.s. extra onder uw aandacht. In het kader van 
Wereld Reumadag organiseren wij een symposium voor de 
Reumapatiëntenverenigingen Midden- Nederland in samenwerking 
met de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland die het 
symposium sponsort. Het thema is: “Samen komen we verder”. 
Vroege diagnose van complicaties bij reuma. Er komt een aantal 
sprekers vertellen over hoe we ( patiënt en diverse hulpverleners) 
samen kunnen werken aan het opsporen van complicaties. Ook 
besteden we praktische aandacht aan bewegen, belangrijke 
factor voor als je reuma hebt. Kortom, teveel om op te noemen. Ik 
verwijs u graag naar de uitnodiging die we met dit blad hebben 
meegestuurd en hopen veel van onze leden te ontmoeten op deze 
dag! De leden die deelnemen aan onze hydrotherapie hebben 
met dit blad een brief ontvangen. Daarin staan de regels nog eens 
genoemd en wordt er een verzoek gedaan om tot automatische 
incasso over te gaan. 
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uitgever Binnenhof Projecten B.V.
www.nolin-binnenhofprojecten.nl

De uitgever en de reumapatiëntenvereniging zijn niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit 
de advertenties mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het Bestuur ondersteunt dit verzoek van Truus Hatzmann/ 
penningmeester van harte! Aangezien er geen lid is dat zich heeft 
gemeld om 2e penningmeester te worden, hoop ik dat velen van 
u alvast de machtiging invullen! Het scheelt namelijk heel veel 
werk. Ik wens u allen een hele fijne zomer en graag tot ziens bij onze 
volgende activiteiten!

Mw. Regina Huisman Voorzitter 030 - 6961510
Mw. Truus Hatzmann Penningmeester 06 - 13187586
Mw. Willeke Jak Secretaris 06 - 20812569
Mw. Petra Grautman Vice voorzitter 030 - 2433711
Mw. Corry van Keulen Algemeen bestuurslid 030 - 2897756
Mw. José In der Maur Aspirant bestuurslid 06- 30654106

Postadres vereniging:
Mw. W. Jak- Lisman, Colenso 34, 3761 GG Soest
Mailadressen contactpersonen bestuur

Mw. Willeke Jak rpvutrecht@gmail.com
Mw. Truus Hatzmann truus@boekhoudinginbalans.nl 
Mw. Regina Huisman voorzitter.rpvutrecht@gmail.com
Mw. José In der Maur jose.indermaur@gmail.com

Beheerder Website Hr. Jaap de Pater www.rpvu.nl
Redactie 
Kwartaalblad

Mw. Regina Huisman 
Mw. Willeke Jak

030 - 6961510
06 - 20812569

Uitgave Kwartaalblad Binnenhof Projecten B.V. Hoogezandre
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Onze vereniging organiseert, 
met behulp van subsidie door 
het Reumafonds, hydrotherapie 
in de zwembaden van het 
UMCU, Revalidatiecentrum 
De Hoogstraat, zwembad De 
Kwakel en in de Mytylschool, 
allen in Utrecht en in De 
Startsprong in Houten.

Trainingen zijn wekelijks, in 
extra verwarmd water en 
onder begeleiding van een 
fysiotherapeut of een therapeut 
in opleiding. 

De kosten zijn 62 of 82 euro per 
halfjaar afhankelijk van de duur 
van de training 45 of 60 minuten 
per keer. 

Heeft u interesse in 
hydrotherapie of bent u al 
deelnemer en heeft u vragen 
of mededelingen? 

Mail Truus Hatzmann truus@
boekhoudinginbalans.nl of 
Willeke Jak 
rpvutrecht@gmail.com.

hydro Therapie
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agenda 2017 
noTeer alvasT in uw agenda…

Zaterdag 
9 sept. 2017

12.00 -14.00 uur Openingslunch Boogh. U ontvangt 
een uitnodiging per post

Zaterdag 7 
oktober 2017

10.00 - 17.00 uur Symposium “Samen staan 
we sterk, vroege diagnose en 
complicaties” U ontvangt een 
uitnodiging per post.

Maandag 
13 nov. 2017

19.00 - 22.00 uur Etentje AS (= Bechterew) 
Hydrogroepen 

Donderdag 
14 dec. 2017

Avond Kerstdiner. Nadere info in 
volgende Reumavisie

Dinsdag
19 dec.

13.30 - 15.30 uur Kerststukje maken in Boogh. 
Nadere info in volgende 
Reumavisie

Woensdag 
16 mei 2018

volgt Jaarlijks uitje: details volgen t.z.t.

Adres centrum Boogh: Van Bijnkershoeklaan 10, 3527 XL Utrecht.

verenigingsnieuws
graag heten we onze nieuwe leden van harte welkom!
Mw. H.J.E. Willems
Mw. A.D.M. Fischer

overleden:
Mw. D. Poppe 

We wensen de nabestaanden veel sterkte!
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TerugBliK op BechTerew 
Toernooi, BusreisJe oude 
amBachTen en speelgoed 

museum en algemene 
ledenvergaderingen

BecHteReW VolleyBaltoeRnooi

1 april 2017 was er voor de 14e maal het Bechterew 
Volleybaltoernooi. Het Volleybaltoernooi stond dit jaar in het teken 
van de naamsverandering naar Axiale SpA Nederland. Nederland 
was met 29 teams vertegenwoordigd en Tsjechië met 3 teams. Onze 
teams hebben een 6e en een 15e plek weten te veroveren. In de 
13 jaar dat Utrecht meedoet aan het toernooi is het nog nooit zo 
hoog geëindigd. Uiteraard te danken aan de 12 spelers, maar ook 
dankzij de inspirerende trainster Daniëlle, Erik voor de organisatie en 
de talrijke supporters voor de aanmoedigingen tijdens het toernooi. 
Wat zou het fijn zijn als er dit jaar nog wat nieuwe spelers zich zouden 
melden, zodat er op de trainingen (1e en 3e maandag van de 
maand) vaker met 2 teams tegen elkaar gespeeld kan worden.
Neem gerust contact op met Erik Anten via de contactpagina op 
onze website www.rpvu.nl.

bron: Stg Bechterew in Beweging
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JaaRliJkS uitJe RPV naaR Het oude 
amBacHten & SPeelgoed muSeum

Op 24 mei 2017 verzamelden we rond 10.00 uur bij Restaurant ’t 
Wapen van Haarzuylen waar wij ons de koffie met gebak goed 
lieten smaken.

Na het 2e koffierondje nam onze chauffeur ons mee op een 
toertocht door het pittoreske Nederland. Een schitterende tocht over 
de binnenwegen van Utrecht en Gelderland waar we ons konden 
vergapen aan de mooie landschappen die aan ons voorbij trokken.

Om 12.00 uur was het tijd om naar ons lunchadres te gaan: 
Partycentrum Boschzicht in Scherpenzeel. Hier hebben we een zeer 
complete warme lunch opgediend gekregen en de gezelligheid zat 
er al goed in. Na de lunch hebben wij ons begeven naar het Oude 
Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur. 
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Het museum biedt rondgang langs 160! ambachten, winkeltjes van 
vroeger en compleet ingerichte werkplaatsen. Zo vind je er een 
oude smidse, een scharensliep, een drogisterij, een schoolklasje, 
een leerlooier, een slagerij, een drukkerij en vele andere ‘oude’ 
beroepen. 

Precies zoals het vroeger was… In het ambachten museum staat 
niets achter glas, waardoor de spullen van dichtbij zijn te bekijken 
en aan te raken. Volwassenen mogen zelfs met de handen kijken en 
aan de kinderen laten zien hoe het vroeger allemaal werkte.

Tevens is er ook een 
indrukwekkende verzameling 
van oud en antiek speelgoed 
en voor jong en oud is er 
een leuke speelhoek met 
verschillende attracties. 
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Bovendien zijn er in de expositiezalen wisselende tentoonstellingen 
te zien. Zelfs buiten is er genoeg te zien bij de oude 
landbouwwerktuigen en machines.

Veel herkenning, soms met een beetje weemoed, konden wij 
terugkijken naar onze jeugd. Prachtige antieke poppen, rijdende 
treinen, oude kinderserviesjes, poppenhuizen, mechanisch blikken 
speelgoed, Dinky Toys en nog veel meer was er te zien in het 
museum.

Er waren vrijwilligers aanwezig om e.e.a. uit te leggen over het 
ambacht of hobby die ze aan het uitoefenen waren. Er was een 
accordeonist om e.e.a. muzikaal te begeleiden.

Omdat het een prachtige dag was hebben we op het terras nog 
wat te drinken genomen om daarna huiswaarts te gaan. Aangezien 
het erg druk was op de weg waren we wat later dan gepland weer 
in Haarzuylen terug. 

We kunnen terugkijken op een mooie, gezellige en leuke dag!

de datum voor het uitje van volgend jaar is al bekend: 16 mei 2018. 
noteer dit vast in uw agenda!
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algemene ledenVeRgadeRing

Op 14 maart heeft er de Algemene Ledenvergadering 
plaatsgevonden. Hieronder vindt u de notulen hiervan. In verband 
met de benoeming van een nieuw bestuur waren wij genoodzaakt 
een Extra AlV uit te schrijven omdat de opkomst op 14 maart niet 
voldoende was om een nieuw bestuur te kiezen. Ook de notulen 
van deze extra ALV vindt u hieronder.

notulen algemene ledenVeRgadeRing 
14 maaRt 2017

agenda:
1.  Opening en welkom
2.  Ingekomen stukken
3.  Notulen ALV 12 april 2016
4.  Algemeen Jaarverslag 2016
5.  Verslag kascommissie 
6.  Begroting
7.  Verkiezing kascommissie
8.  Verkiezing bestuursleden
9.  Afscheid bestuursleden
10.  Rondvraag / Pauze
11.  Presentatie hulpmiddelen bij reuma door Carla Duiveman-

Troost, ergotherapeut

ad 1. opening en welkom
De vice-voorzitter Petra Ketting-Grautman heet iedereen van harte 
welkom.

ad 2. ingekomen stukken 
•  Er zijn geen ingezonden stukken
•  Er zijn 4 machtigingen afgegeven 
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ad 3. notulen alv 12 april 2016
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist C. van 
Keulen

ad 4. algemeen Jaarverslag 2016 
Opmerking Regina: Hydrogroepen blz 3: de maandag groep van 
12.15 uur, is een algemene hydrogroep en geen bechterewgroep 

ad 5. verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Mw. T. Mantione-van Eck en Mw. 
W.J. Jak-Lisman hebben het financieel jaarverslag gecontroleerd en 
goed bevonden en verlenen de penningmeester Mw. G. Hatzmann 
decharge.

ad 6. Begroting 2017
•  De reserve lijkt afgenomen, dit komt door de nog niet 

ontvangen subsidie. Bij het verwerken van de subsidieaanvragen 
gaat het niet helemaal vlekkeloos. Bij het indienen van de 
subsidieaanvraag dienen deze gepaard te gaan met nota’s. 
Echter deze nota’s zijn nog niet verstrekt op het moment van 
aanvraag, wat e.e.a bemoeilijkt en vertraagt.

•  Vraag/advies van een van de leden: is het wellicht een optie om 
de nota’s voor de Hydro groepen en de contributie eerder in te 
dienen?

Antwoord: de contributie wordt bij de ALV vastgesteld, waardoor de 
nota’s niet voor de ALV ingediend kunnen worden.

•  Regels rondom het zwemmen moeten worden aangescherpt, 
met oog op betalingen. Wachtlijsten lopen op: eventueel extra 
uur aanbieden. 

•  Vraag: wat is lotgenotencontact: ontmoeting lotgenoten bij uitjes 
of andersoortige bijeenkomsten. Antwoord: Busreisje, winterlunch, 
kerstdiner: daar waar geen subsidie op zit.
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•  Bij 2 aanmaningen zwemmen, verbannen van het zwemmen. 
Indien er sprake is van Bijstand, WIA of WAO is het mogelijk om via 
de desbetreffende gemeente een aanvraag in te dienen om in 
aanmerking te komen voor een aanvullende verzekering of het 
afkopen van het eigen risico.

Tevens is er b.v. bij het Zilveren Kruis een vergoeding binnen de 
verzekering op hydrotherapie. Op de website van het Reumafonds 
wordt een aanbeveling gedaan welke verzekeringen de voorkeur 
hebben voor reumapatiënten. 

ad 7. verkiezing Kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Mw. T. Mantioni-van Eck 
(2e jaar) en de heer W. van Breukelen.

ad 8. verkiezing bestuursleden
De nieuwe voorzitter moet worden benoemd tijdens de ALV volgens 
de statuten. Om een correcte benoeming te bewerkstelligen moet 
er minimaal 10% van het aantal leden aanwezig zijn. Helaas haalt 
de opkomst dit getal niet. Over 4 weken zal er opnieuw een ALV 
uitgeschreven worden, waarbij op dat moment ook het bestuur de 
voorzitter kan kiezen.

Voorlopig zal Regina Huisman-Hatzmann het secretariaat op zich 
nemen. Het bestuur gaat t.z.t. een nieuwe werkverdeling maken. 
Ondersteuning voor o.a. de ledenadministratie is van harte welkom. 
In de nieuwe Reumavisie zal opnieuw een oproep geplaatst worden 
voor ondersteuning vanuit de leden. Ook bij onze vereniging geldt: 
geen bestuur, geen vereniging!

ad 9. afscheid bestuursleden
Er wordt afscheid genomen van Willem van Breukelen en Karel 
Meersschaert. Willem heeft 30 jaar deel uitgemaakt van het bestuur, 
Karel was voor 4 jaar betrokken bij het bestuur. 
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Regina bedankt Willem voor alle hand- en spandiensten welke hij 
verricht heeft in de afgelopen 30 jaar en overhandigd hem een fijne 
fles wijn en een cadeaubon. Regina bedankt ook Karel voor het 
regelen van alle zaken rondom centrum Boogh en ook hij krijgt een 
lekkere fles wijn en een cadeaubon overhandigd.

Ook Jaap de Pater wordt bedankt. Hij heeft in zijn vrije tijd voor de 
vereniging een website gebouwd na hiervoor eerst een cursus te 
hebben gevolgd. Het is fijne samenwerking waarbij er korte lijnen 
zijn om de website up-to-date te houden. Er is zelfs een toename 
van leden geconstateerd voor met name de hydrogroepen via de 
website. 

ad 10. rondvraag
•  Kunnen de rekeningen voor de hydrogroepen niet eerder 

verstrekt worden? In maart gaan na de vergadering de 
rekeningen de deur uit. Het spaart geld uit om de rekening samen 
met de notulen te verzenden. In incidentele gevallen wil een 
ziektekostenverzekering één nota hydrotherapie voor het gehele 
jaar. Indien dit gewenst is door de ziektekostenverzekering zal 
hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Normaal is dat er 
twee nota’s per jaar verstrekt worden.

•  Is het mogelijk om rekeningen per e-mail te verzenden? Voor 
de Bechterewgroep zijn alle e-mailadressen compleet. Echter 
wanneer er per e-mail zaken verstuurd worden is er een groep 
mensen die gaat bellen dat ze geen printer hebben. Om 
problemen en extra werk te voorkomen is ervoor gekozen om 
toch e.e.a per post te verzenden. Voorstel is wel om zoveel 
mogelijk de e-mailadressen bij het secretariaat bekend te maken, 
zodat t.z.t. via de e-mail gecommuniceerd kan worden. Er is via 
de Reumavisie enige tijd geleden een oproep gedaan om de 
e-mailadressen bekend te maken, echter hierop zijn slechts 2 
reacties gekomen. Advies: bij aanmelding kerstdiner e-mailadres 
laten vermelden
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•  Op de nota’s staat Hydrotherapie. Hydrotherapie wordt, 
uit onderzoek, niet gezien als een effectieve behandeling. 
Ziektekostenverzekeraars kunnen op basis van uitkomsten van 
dergelijke onderzoeken besluiten hun polis hierop aan te passen. 
Wellicht verstandig om op de nota te vermelden: hydrotherapie 
olv een fysiotherapeut. De penningmeester zet dit al op de 
nota’s.

•  Mededeling door Regina: op 24 mei zal het reisje plaatsvinden. 
Deze keer een uitje naar het Oude Ambachten en Speelgoed 
Museum Terschuur.

ad 11. presentatie hulpmiddelen bij reuma door carla duiveman-
Troost, ergotherapeut
Carla Duiveman-Troost geeft een powerpoint presentatie waarin zij 
adviezen, tips en tricks geeft voor wat betreft hulpmiddelen voor in 
en om het huis.
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notulen extRa alV 11 aPRil 2017

aanwezig:
Regina Huisman (ad interim voorzitter)
Truus Hatzmann
Willeke Jak
Corry van Keulen (notulen)

afwezig met kennisgeving: 
Petra Ketting- Grautman

stemming:
Vanwege een te lage opkomst bij de vorige ALV kon er niet worden 
gestemd. Hiervoor is deze extra ALV gepland.
Het wordt zeer op prijs gesteld dat er leden de moeite hebben 
genomen om zich af te melden of te komen. Tezamen met 8 
machtigingen en alle aanwezigen wordt het voorstel aangenomen 
om Regina Huisman te benoemen tot voorzitter en Willeke Jak als 
bestuurslid.

rondvraag:
Mevrouw Ten Cate vraagt waarom een vrijwilliger die zich via het 
digitale enquêteformulier had aangemeld voor vrijwilligerswerk bij de 
RPV geen reactie van het bestuur heeft gehad. Regina antwoordt 
dat als een lid geen computer en/of -vaardigheden heeft dan is hij/
zij ongeschikt voor bestuurswerk.

Mevr. Ten Cate geeft aan dat de prijsverhoging van de zwemgelden 
te snel zijn opgehoogd. Zij geeft tevens aan dat niet iedere 
verzekering de hydrotherapie vergoedt. Er wordt uitgelegd dat 
de RPV Utrecht kostendekkend moet werken en het dan ook niet 
anders kon dan het verhogen van de prijs. RPV Utrecht kan nog 
steeds de goedkoopste hydrotherapie bieden van de RPV/BPV-en 
van Midden Nederland.
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menZis vergoedT
vanaf 1 Juli  a.s.  nog maar

één Type meThoTrexaaT-spuiT
op 1 juli a.s. voert menzis een preferentiebeleid in rondom 
methotrexaatinjecties. patiënten krijgen dan nog maar één type 
spuit mee van hun apotheek, injexate. dit betekent dat patiënten 
die bij menzis verzekerd zijn, zullen moeten overstappen van hun 
vertrouwde methotrexaatspuit of -pen naar deze nieuwe spuit.

Het Reumafonds en de CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa 
Vereniging Nederland) willen dat Menzis meerdere spuiten en 
pennen blijft vergoeden. Mensen met reuma kunnen hun handen 
soms minder goed gebruiken, waardoor de ene spuit of pen 
beter bij de patiënt past dan de andere. Dit hebben wij Menzis 
duidelijk gemaakt. Wij zullen samen met de CCUVN, reumatologen, 
reumaverpleegkundigen en apothekers er alles aan doen om het 
besluit van Menzis terug te draaien. 

Kunnen kiezen wat bij je past
‘Het maken van de keuze voor een type methotrexaat-
injectiespuit of -prikpen, doe je samen met je reumatoloog en/
of reumaverpleegkundige. Hiervoor is het nodig dat je kunt kiezen 
voor een spuit of pen die bij jou past. Wisselen van medicatie om 
niet-medische redenen is onwenselijk als je goed bent ingesteld op 
je huidige methotrexaatinjectie of –prikpen’, geeft Sija de Jong, 
manager Patiëntenbelangen van het Reumafonds aan. Ook de 
reumatologen (NVR), de reumaverpleegkundigen (V&VN) en de 
apothekers (KNMP) hebben via hun beroepsvereniging laten weten 
tegen het preferentiebeleid van Menzis te zijn. Mocht ook u met dit 
beleid te maken hebben en hierover vragen hebben, dan doet u er 
verstandig aan om een afspraak te maken met uw reumatoloog of 
reumaverpleegkundige.

Bron: Reumafonds
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de handscan is een nieuwe manier om bij mensen met reumatoïde 
artritis (ra) te meten hoe actief de reuma is. de handscan heeft wat 
weg van een kopieerapparaat en het scant de handen pijnloos. 
de scan brengt de ontstekingen in de handen en polsen in kaart en 
vertelt de arts daarmee hoe het staat met de ziekteactiviteit in het 
hele lichaam. in 6 ziekenhuizen start nu een patiënten onderzoek 
waarbij reumatologen de behandeling afstemmen op de metingen 
met de handscan.

De HandScan is een medisch apparaat dat de ontstekingen in de 
handen en polsen van mensen met reumatoïde artritis nauwkeurig 
in kaart brengt. Het is een nieuwe manier om te meten hoe actief 
de reuma is. Het apparaat is de laatste jaren ontwikkeld en getest 
en blijkt de ziekteactiviteit goed te kunnen meten. We praten erover 
met professor Floris Lafeber, die het project namens het UMC Utrecht 
leidt.

handscan voor ra 
BinnenKorT in 6 ZieKenhuiZen
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hoe kan een scan van alleen de handen aangeven hoe de reuma 
ervoor staat?
‘We gaan ervan uit dat deze gevoelige meting van de 
ontstekingen in handen en polsen een goed beeld geeft van de 
ontstekingsactiviteit in zijn geheel. Uit het onderzoek zal moeten 
blijken of dit ook echt zo is. Uit eerder onderzoek weten we dat de 
HandScan in ieder geval een heel betrouwbare meting geeft van 
de ontstekingen.'

de handscan is nu geschikt om in de praktijk in te zetten. wat gaat 
er gebeuren?
‘We gaan bij in totaal 112 RA-patiënten in 6 ziekenhuizen 
onderzoeken of de behandeling beter wordt door het inzetten 
van de HandScan. De arts bepaalt de behandeling normaal 
gesproken met behulp van de DAS, de disease activity score of 
ziekteactiviteitscore. 

De zogeheten DAS28 bestaat uit metingen in het bloed en het 
onderzoeken van 28 gewrichten op zwellingen en pijn. Nemen 
ontstekingswaarden in het bloed toe en heeft de patiënt meer 
gezwollen of pijnlijke gewrichten? Dan gaat de DAS28 omhoog 
en past de arts de dosering of medicijnkeuze aan. Bij 56 patiënten 
blijven we dat zo doen, bij de andere 56 bepaalt de meting van de 
HandScan of de behandeling moet worden aangepast.’

“Als een reumatoloog op een 
makkelijke manier de ontstekingen 
betrouwbaar kan meten, heb jij als 
patiënt de beste kans om de juiste 
behandeling te krijgen„
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Prof. dr. Floris Lafeber, UMC Utrecht 
wat is het voordeel van het inzetten van de handscan?
‘Allereerst is het werken met de HandScan pijnloos en snel voor 
de patiënt. Maar het belangrijkste is dat de HandScan aan 
artsen en patiënten de mogelijkheid geeft om beslissingen 
over de behandeling te baseren op een objectieve meting. 
Het onderzoeken van de gewrichten op ontstekingen en pijn is 
mensenwerk en dan is er een kans dat de meting van de DAS28 per 
arts kan verschillen. De HandScan werkt in principe altijd hetzelfde 
en meet bovendien 22 van de 28 gewrichten uit de DAS28.'

wat betekent dit nu voor patiënten?
‘Meer zekerheid. Als een reumatoloog op een makkelijke manier de 
meest betrouwbare meting kan doen, heb jij als patiënt de beste 
kans om de juiste behandeling te krijgen. Dat is natuurlijk ontzettend 
belangrijk. Het onderzoek moet het nog aantonen, maar als de 
HandScan in ons onderzoek voor een betere behandeling zorgt, 
bijvoorbeeld het sneller terugdringen van ontstekingen, dan is dat 
een belangrijke stap. Dan denken we dat veel meer mensen met RA 
in de toekomst nóg beter behandeld kunnen worden.’

over de handscan
De HandScan is ontwikkeld door het bedrijf Hemics, een afsplitsing 
van de medische tak van Philips. Onderzoekers van het UMC 
Utrecht zijn er vanaf het begin bij betrokken. Promovendus Nick 
Besselink begeleidt dit patiëntenonderzoek met 112 patiënten bij 
wie nog maar net RA is vastgesteld. Aanmelden is niet mogelijk.De 
deelnemende ziekenhuizen zijn: UMC Utrecht, St. Antoniusziekenhuis 
Nieuwegein, Máxima Medisch Centrum Eindhoven, Noordwest 
Ziekenhuisgroep Alkmaar, Meander Medisch Centrum Amersfoort en 
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. Het Reumafonds is een belangrijke 
financier van het onderzoek.
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