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M EM O R AN D U M  

 

 

Aan:  Mevrouw Kandidaat afgevaardigde voor de EU 
Meneer Kandidaat afgevaardigde voor de EU 

Afz.:  Dirk Elewaut, Voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor 
Reumatologie, namens ReumaHuis (reumatologen, patiënten en paramedici) 

DATUM:  02.05.19 
Betreft:  Reumatologie, een win-win waarvoor we Uw hulp nodig hebben! 
 

 

De context 
 
Reumatische aandoeningen omvatten meer dan 200 chronische, vaak systemische en 

invaliderende ziekten als ze niet tijdig en effectief worden gediagnosticeerd en behandeld. 
Het gaat hierbij om: 

- 1 Belg op 5 
- 80.000 personen met reumatoïde artritis (RA) 
- 40.000 personen met spondylartritis 
- Duizenden personen met een zeldzame auto-immune aandoening zoals systemische 

lupus (5.000 à 10.000 Belgen, vooral dames tussen 20 en 40 jaar), sclerodermie (1.000 
à 2.000 Belgen), juveniele artritis (2.000 à 4.000 jongeren beneden 16 jaar), enz. 

 
Deze ziekten hebben een meer dan significante impact op het professionele en sociale 
leven van de betrokken personen en veroorzaken een belangrijke financiële kost voor de 
samenleving. 
Het 'Fit for Work'-rapport (2013) levert de volgende gegevens: 

- Reumatische aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak van ziekteverlof in België 
(40%, tweemaal meer dan stress en burn-out!) 

- De directe en indirecte kosten gebonden aan werkverzuim in België worden geschat 
op minstens 1,3 miljard euro. 

- 75% van de personen met een diagnose van reumatoïde artritis (ongeveer 1% van de 
Belgische bevolking) krijgt deze diagnose op werkleeftijd. 

- 1 persoon op 3 stopt met werken binnen de twee jaar, 1 persoon op 2 binnen de 10 
jaar, vanaf de datum van de diagnose. 



 Page 2 

 

- Slechts 27% van de patiënten met reumatoïde artritis die kunnen werken (tot 65 jaar) 
is daadwerkelijk aan het werken (versus 61% voor standaardpeil-tewerkstelling) 

- Zij die voortwerken hebben gemiddeld 39 dagen werkverlet per jaar. 
 
Het succes van het onderzoek in de reumatologie de laatste jaren wijst op de mogelijkheden 
en kansen voor de toekomst. De behandelingen, revolutionair door het verschijnen van 
krachtige biologische geneesmiddelen op de markt, in combinatie met vroege diagnosen en 
een multidisciplinaire aanpak, hebben het leven van deze patiënten al aanzienlijk verbeterd. 
 
Toch is er nog veel vooruitgang te boeken! 
We kiezen hier drie domeinen waarop U een reële impact kunt hebben en niet alleen deze 
patiënten kunt helpen maar ook de kostprijs kunt verminderen van hun therapeutische 
opvang door de samenleving. 
 

De noden 
 

1. Toegang tot de zorgen en steun van professionele gezondheidswerkers 

 
België is een van de weinige Europese landen waar patiënten met een zeldzame aandoening 
beperkte toegang hebben tot een aangepaste behandeling. De KBVR (Koninklijke Belgische 
Vereniging voor Reumatologie) heeft een Belgisch netwerk van competentiecentra voor 
zeldzame reumatische aandoeningen opgestart om de behoeften te identificeren en de 
regelgeving op dit gebied adequaat voor te bereiden. 
Bovendien neemt de verzorging van patiënten met een (zeldzame) reumatische aandoening 
enorm veel tijd in beslag omdat deze ziekten mogelijk meerdere organen aantasten en et 
nodig is om complicaties met risico op mortaliteit te voorkomen. Het berekenen van de 
activiteitsgraad van de ziekte, het aandacht schenken aan de symptomen die door de 
patiënten worden opgesomd, het nemen van persoonlijke therapeutische beslissingen bijna 
'geval per geval' in functie van de individuele behoeften zijn essentieel activiteiten om de 
levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren. Adequate maatregelen zijn nodig om de 
kwaliteitszorg voor hoog risicopatiënten te waarborgen. 
 
CONCREET KUNT U ONS HELPEN DOOR:  
 

- OP REGIONAAL VLAK EEN OFFICIËLE STRUCTUUR VOOR ERKENNING VAN CENTRA VOOR ZELDZAME 

AANDOENINGEN TE IMPLEMENTEREN, MET ALS DOEL HET VERBETEREN VAN DE 

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK VAN DE PATIËNTEN EN HET OPSTELLEN VAN EEN BELGISCH 

KADASTER VAN DE MEDISCHE EN SOCIALE UITDAGINGEN DIE DEZE ZIEKTEN MET ZICH 

MEEBRENGEN. 
- DEZE CENTRA EEN ADEQUATE NOMENCLATUUR TE VERZEKEREN OM MEDISCHE EN PARAMEDISCHE 

INGREPEN TE PRESTEREN IN HET KADER VAN EEN EFFICIËNTE OPVANG VAN DEZE AANDOENINGEN 

IN ONS LAND. 
- HET FACILITEREN VAN DE TOEGANG TOT MEDICAMENTEN (NIET NOODZAKELIJK 

WEESGENEESMIDDELEN), MOMENTEEL BEPERKT DOOR REGLEMENTERINGEN DIE DE 

TERUGBETALING VAN NOCHTANS ERKENDE BEHANDELINGEN BEPERKEN TOT CRITERIA DIE 

PATIËNTEN MET EEN ZELDZAME AANDOENING UITSLUITEN. 
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2. Medisch-sociale uitdagingen: de patiënten aan het werk houden en eerlijke 
verzekeringsmaatregelen garanderen 

 
Vele patiënten met een reumatische aandoening lopen het risico hun job te verliezen, 
ondanks de significante vooruitgang van de zorgen en behandelingen die het risico reduceren 
om een fysieke handicap te ontwikkelen. De KBVR heeft al aan meerdere initiatieven haar 
steun geboden ('Let’s work together', met de vorming van raadgevers voor de opvang van 
handicaps) om de patiënten terug aan het werk te krijgen. Bijkomende maatregelen zijn 
nodig om de patiënten aan het werk te houden, via reglementering over een aangepaste 
werkomgeving. 
Patiënten met antecedenten van een reumatische aandoening hebben ook te kampen met 
overmatige verzekeringstarieven die hun kansen verminderen om een eigen woning te 
kopen. De KBVR heeft een medisch-sociaal onderzoeksprogramma gelanceerd met als doel 
de realiteit aan te tonen van deze beperkingen, alsook de valse ideeën rond dit onderwerp. 
Er zijn regels nodig om de verzekeringstarieven aan te passen aan de reële morbiditeit en 
mortaliteit van (chronische) reumatische aandoeningen. 
 
HOE KAN U HET VERSCHIL MAKEN? 
 

- DOOR HET BEVORDEREN VAN MULTIDISCIPLINAIRE EVALUATIE VAN DE PROFESSIONELE 

MOGELIJKHEDEN EN HET LEVEREN VAN EEN FLEXIBEL WETTELIJK WERKKADER VOOR PATIËNTEN 

DIE DE LEEFTIJD HEBBEN OM AAN HET WERK TE KUNNEN. 
- DOOR FINANCIERING VAN GESPECIALISEERDE VERPLEEGSTERS VOOR REUMATISCHE 

AANDOENINGEN EN HET HELPEN VAN PATIËNTENVERENIGINGEN VOOR DE VORMING VAN 

COACHES VOOR WERKBEHOUD OF WERKHERVATTING. 
- DOOR HET FACILITEREN VAN PRIVÉ-VERZEKERINGEN VOOR PATIËNTEN DIE LIJDEN AAN EEN 

REUMATISCHE AANDOENING EN WAARVAN DE ZIEKTE GESTABILISEERD IS. 
- DOOR EROP TE WAKEN DAT DE TOEPASSINGSARRESTEN OVER DE WET AANGAANDE HET RECHT OP 

VERGETEN OOK REUMAPATIËNTEN INCLUDEREN WAARVAN DE ZIEKTE GESTABILISEERD IS, MET 

ALS DOEL HET VERGEMAKKELIJKEN VAN HET AFSLUITEN VAN PRIVÉ-VERZEKERINGSCONTRACTEN 
 

 
3. Bevorderen van wetenschappelijke samenwerking in België 

 

De meeste academische reumatologen in België zijn gekend op de internationale scène om 
hun bijdragen tot een beter begrip en betere zorgen voor de reumatische aandoeningen, 
zoals blijkt uit de veelvuldige deelnames aan internationale consortia (H2020, IMI, ERN). Toch 
is in België de KBVR bijna de enige bron van financiering voor nationale 
onderzoeksinitiatieven in het domein van de reumatische aandoeningen, ondanks de wil van 
alle centra om samen te werken aan winnende wetenschappelijke initiatieven.  
 
WAT WE NODIG HEBBEN: 
 

- MEER OPPORTUNITEITEN OM WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKINGEN TOT STAND TE BRENGEN 

TUSSEN ACADEMISCHE INSTANTIES OP NATIONAAL NIVEAU (INTERREGIONAAL) 
- MEER KANSEN KRIJGEN OM WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKINGEN TOT STAND TE BRENGEN 

TUSSEN ACADEMISCHE INSTANTIES EN FARMA/BIOTECH FIRMA'S OP NATIONAAL NIVEAU 

(INTERREGIONAAL) 
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Wie zijn we? 
 

ReumaHuis is een uniek initiatief in België en groepeert onder eenzelfde dak de diverse 
acteurs van de reumatologie: 
 

 

- De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) is de 

wetenschappelijke en professionele vereniging van reumatologen in België. Ze heeft als 

doel het verbeteren van de klinische en wetenschappelijke kennis in het domein van de 

reumatische aandoeningen. De KBVR int gelden voor wetenschappelijk onderzoek via 

het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO).  

 

- CLAIR is het Franstalige platvorm van reumapatiëntenverenigingen. Doel van deze 

vzw is alles in het werk te stellen opdat elke patiënt van elke vereniging een beter leven 

zou kunnen lijden dankzij een goede informatie over de aandoening, kwaliteitsvolle en 

betaalbare behandelingen, steun voor het behoud van een professionele activiteit en 

ontspanningsactiviteiten. Doelstelling is eveneens op nationaal en internationaal niveau 

patiëntenorganisaties van reumapatiënten te vertegenwoordigen. 

 

- ReumaNet is het Vlaamse platvorm van reumapatiëntenverenigingen. Deze vzw 

beoogt het verbeteren van de levenskwaliteit van elke persoon, jong of minder jong, 

met een reumatische aandoeningen. Een van de doelstellingen van ReumaNet is het 

verschaffen van kwaliteitsvolle informatie aan de patiënten en hun naasten. 

 

- De Vereniging voor Medische Assistenten in de Reumatologie (Belgian Health 

Professionals in Rheumatology, BHPR) groepeert paramedici met belangstelling voor 

de reumatologie. Doel is het bevorderen van gestructureerde wisselwerking is 

samenwerking tussen de diverse medische assistenten werkend in de reumatologie, de 

KBVR en de patiëntenverenigingen en assistenten. 

 

     

 

Contacteer ons 
 

Catherine BAILLEUX, Association Manager van de KVBR. 

GSM : 0476/665.880 

e-mail : catherine.bailleux@outlook.com 
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