
  

1 
 

Cursus Zorg voor uw gewrichten 
In deze folder vindt u meer informatie over de cursus “Zorg voor uw gewrichten”. Hebt u 
reumatoïde artritis of artritis psoriatica? Dan is deze cursus mogelijk iets voor u. U leert met een 
aantal medecursisten op een praktische manier gewricht beschermende technieken toepassen 
bij dagelijkse activiteiten. 
 

Waarom deze cursus? 
Mensen met reumatoïde artritis en artritis psoriatica hebben vaak gewrichtsontstekingen in de 
handen en polsen. Medicatie is de eerste en belangrijkste stap in de behandeling van artritis. 
Door de medicatie worden de ontstekingen geremd en de schade aan uw gewrichten 
voorkomen dan wel beperkt. Daarnaast kunt u er zelf voor zorgen dat u zuinig met uw 
gewrichten omgaat, door het toepassen van de gewrichtbeschermende adviezen. Dit is 
belangrijk om eventuele verandering van uw gewrichten zo veel mogelijk tegen te gaan. Deze 
cursus kan u hierbij helpen. 

 

 

 

Wat houdt de cursus “zorg voor uw gewrichten” in? 
In de cursus leert u op een praktische manier hoe u gewrichtsbescherming kunt toepassen 
tijdens uw dagelijkse activiteiten. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van elk twee 
uur, verdeeld over een periode van 4 weken. Er wordt gewerkt in een groep van maximaal zes 
personen. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitgebreid uitleg over gewrichtsbeschermende 
maatregelen en handige adviezen, bijvoorbeeld ter ontlasting van uw handen.. U gaat ook 
praktisch aan de slag met het uitproberen en oefenen van gewrichtsbeschermende 
maatregelen. Deze cursus is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwd 
gewrichtsbeschermingsprogramma uit Engeland (“Joint Protection Programme”) 
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Vier thema’s 
 Bijeenkomst 1: Reumatoïde artritis/artritis psoriatica, gevolgen, inleiding 

gewrichtsbescherming. 

 Bijeenkomst 2: gewrichtsbescherming, het veranderen van gewoonten en routines, hand 
oefeningen. 

 Bijeenkomst 3: taakanalyse, gewrichtsbescherming, vermoeidheidsbeheersing, het 
invoeren van veranderingen: het stellen van doelen en actieplannen. 

 Bijeenkomst 4: vermoeidheidsbeheersing, gewrichtsbescherming, opnieuw doornemen 
van handoefeningen, gebruik van spalken, oplossen van problemen, doorgaan met 
invoeren van veranderingen. 
 

Voor wie is dit programma bedoeld? 
U kunt deelnemen aan dit programma: 

 Wanneer u vaak ontstekingen in de handen of polsen heeft, ondanks dat u al geruime 
tijd medicatie gebruikt. 

 Als u vaak handklachten ervaart tijdens praktische activiteiten (bijvoorbeeld koken, 
boodschappen doen en het huishouden). 
 

Wat kunt u verwachten? 
Tijdens de cursus gaat u vooral zelf aan de slag. Door veel te oefenen en huiswerkopdrachten te 
maken is het makkelijker om de adviezen te gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten. Hierdoor 
kunt u meer grip krijgen op uw klachten en worden belastende activiteiten minder pijnlijk. Het 
voordeel van een groepscursus is dat u kunt leren van uw medecursisten en eigen ideeën en 
ervaringen kunt uitwisselen.  
 

Hoe kunt u zich aanmelden? 
Voor deze cursus heeft u een verwijzing nodig van uw reumatoloog of revalidatiearts. Indien u 
interesse heeft om de cursus te volgen, bespreek dit dan met uw arts. Ook kunt u de 
reumaconsulent, klinisch onderzoeksassistent (KOA), of ergotherapeut vragen of zij via uw arts 
een verwijzing willen regelen. 
 

Wanneer vindt de cursus plaats? 
Bij voldoende deelnemers wordt de cursus 4 keer per jaar gegeven op dinsdagochtend tussen 
10.15 en 12.15u op de afdeling ergotherapie (1e etage). In overleg met u wordt er een 
terugkomdag (1 uur) gepland. 
 

Kosten 
De cursus wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 
 

Contact 
Heeft u vragen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer. 
T 020 - 242 20 52 
 


