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Artritis en gewrichtsbescherming 
Een kenmerk van reumatoïde artritis is dat gewrichten ontsteken. Een ontstoken gewricht is 
kwetsbaar. Om beschadigingen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen is het nodig met 
‘beleid’ om te gaan met ontstoken gewrichten. Dit ‘beleid’ noemen we gewrichtsbescherming. 
 

Wat is artritis 
Een gewricht bestaat uit twee botstukken, een gewrichtskapsel en gewrichtsvloeistof. De 
botuiteinden hebben een specifieke vorm en zijn bedekt met glad kraakbeen. Door dit 
kraakbeen glijden de botstukken soepel over elkaar. De gewrichtsvloeistof ‘smeert’ het gewricht 
en het bevat cellen die het kraakbeen voeden. Het gewrichtskapsel houdt dit alles bij elkaar. Als 
een gewricht ontstoken is, vormt zich in de gewrichtsvloeistof meer vocht maar vermindert het 
aantal voedende cellen. De gewrichtsvloeistof kan zijn taak dan niet meer goed doen: het 
smeert niet voldoende en het kraakbeen wordt minder gevoed. Het kraakbeen wordt kwetsbaar 
en gevoeliger voor schade. Door het overtollige vocht worden het gewrichtskapsel en de 
gewrichtsbanden uitgerekt. Het kapsel en de banden zijn geen elastische weefsels. Dit heeft tot 
gevolg dat als het overtollige vocht is verminderd of zelfs geheel verdwenen is, die weefsels 
uitgerekt blijven. 
 

 

Adviezen 
Belast een ontstoken gewricht niet te lang of te zwaar 
Een ontstoken gewricht doet pijn, is dik en voelt warm aan. Wanneer tijdens een ontsteking het 
gewricht teveel belast wordt, kan de ontsteking langer voortduren. Hierdoor kan het kraakbeen 
beschadigen. Probeer daarom overbelasting te voorkomen. 
 
Doe een activiteit op een ander manier of gebruik een hulpmiddel 
Als een gewricht ontstoken is geweest, is het minder stabiel. De eerste tijd blijft het gewricht 
kwetsbaar omdat spieren en banden nog niet in conditie zijn en het kraakbeen is verzwakt. Dit 
betekent dat het gewricht zo veel mogelijk moet worden ontzien door niet te zwaar te tillen en 
weinig kracht te zetten. Voer handelingen daarom op een andere manier uit. Het gebruik van 
een geschikt hulpmiddel kan ook bijdragen aan het beschermen van uw gewrichten. 
Voorbeelden: 
Gebruik twee handen in plaats van één wanneer u iets optilt. 
Gebruik een boodschappenkar in plaats van een plastic tas. 
 
Blijf voldoende bewegen 
Rondom het gewricht lopen gewrichtskapsels, -banden en spieren (zie afbeelding). Het is 
belangrijk om deze in goede conditie te houden, zodat ze stabiliteit aan het gewricht kunnen 
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blijven geven. Wanneer u dagelijks op een goede manier blijft bewegen, behoudt u de 
beweeglijkheid van uw gewrichten en verstijven spieren en gewrichtsbanden minder. De 
oefeningen van de fysiotherapeut of ergotherapeut zijn hierbij een handig hulpmiddel. Ook in 
een periode dat de gewrichten pijnlijker zijn, kunt u deze oefeningen blijven doen, maar dan 
minder intensief. 
 
Gebruik vooral de grotere gewrichten 
Grotere gewrichten, zoals de elleboog en de knie, zijn steviger dan de kleinere gewrichten zoals 
die van de hand en de voet. Om de kleine, kwetsbare gewrichten te ontzien, is het beter om 
hoofdzakelijk de grotere gewrichten te gebruiken. 
 
Voorbeeld: 

 Draag een tas aan uw arm in plaats van met uw hand. 
 
Belast uw gewricht in de meest stabiele stand 
Veel gewrichten kunnen ver buigen en strekken. In de uiterste standen is een gewricht extra 
kwetsbaar, omdat dan slechts een klein deel van het gewrichtsvlak de druk moet opvangen. Ook 
zijn de gewrichtsbanden dan maximaal uitgerekt. De spieren moeten in deze uiterste standen 
extra aanspannen om de gewrichten stabiel te houden. 
 
Voorbeelden:  

 Sta met uw knieën iets gebogen in plaats van ze helemaal naar achteren te ‘knikken’. 

 Gebruik een mes met gehoekt handvat in plaats van een gewoon mes. 
 

Wissel houdingen en bewegingen af 
Als gewrichtskraakbeen langdurig op dezelfde manier wordt belast, kan het minder 
voedingscellen opnemen. Spieren die lang achter elkaar op dezelfde manier aanspannen, 
kunnen geen afvalstoffen kwijtraken en geen nieuwe voedingsstoffen uit het bloed opnemen. 
Juist bij een ontsteking hebben het kraakbeen en de spieren voeding nodig. Neem daarom niet 
te lang dezelfde houding aan, maar wissel houdingen en bewegingen af. 
 
Voorbeelden: 

 Vermijd lang staan en lang zitten. 

 Houd een (zwaar) boek niet te lang vast. 
 

Voorkom zijdelingse druk op de vingers richting de pink 
Wanneer er teveel zijdelingse druk wordt gegeven, kan scheefstand van de vingers ontstaan. In 
de dagelijkse praktijk is dit een veelvoorkomende kracht. Denk bijvoorbeeld aan het vasthouden 
van een mok, een dop opendraaien of snijden. Door voorwerpen op een andere manier vast te 
pakken, kan scheefstand van de vingers richting de pink worden beperkt. 
 
Voorbeelden: 

 Omvat een mok met beide handen in plaats van met de vingers bij het oor. 

 Gebruik hulpmiddelen zoals een pottenopener of een hendel-mengkraan. 
 

Samengevat 
1. Belast een ontstoken gewricht niet te lang of te zwaar 
2. Doe een activiteit op een ander manier of gebruik een hulpmiddel 
3. Blijf voldoende bewegen 
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4. Gebruik voornamelijk de grotere gewrichten 
5. Belast uw gewrichten in de meest stabiele stand 
6. Wissel houdingen en bewegingen af 
7. Voorkom zijdelingse druk op de vingers richting de pink 
8. Bespreek met uw ergotherapeut hoe u de adviezen kunt toepassen in uw eigen situatie. 

 

 
 

 

Vragen 
Heeft u vragen? Neem contact op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.  
 
T 020 - 242 20 52  
E info@reade.nl   
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