
een forse impact op het dagelijks leven

Aantal mensen met reuma* Beperkingen

Elke dag

Meer info: www.reumafonds.nl

De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Reumatische aandoeningen in Nederland, ervaringen en kengetallen’, 
uitgevoerd door Nivel in opdracht van het Reumafonds. Het volledige onderzoek wordt in maart 2017 gepubliceerd. 

* Dit onderzoek is gebaseerd op de diagnostische codering door huisartsen. Waar gesproken wordt over reuma,
   betreft dit alle reumatische aandoeningen die vallen onder: chronische ontstekingsreuma, artrose, jicht en osteoporose.
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Fysiotherapie

van de mensen met reuma 
heeft fysiotherapie.

EIGENRISICO
=

ZEKEREUITGAVE Voor een beter leven met 
reuma vandaag en een leven 
zonder reuma morgen

Het Reumafonds is er voor 2 miljoen 
Nederlanders met een vorm van 
reuma. Het Reumafonds geeft hen 
voorlichting, advies, steun én een 
stem in de maatschappij. We maken 
ons samen met hen sterk voor hun 
belangen bij politiek en zorg. En we 
financieren en initiëren wetenschap-
pelijk reumaonderzoek naar betere 
behandelmethoden en genezing.

Gemiddeld 
25 behandelingen per persoon.

Gemiddeld in Nederland
10 behandelingen per persoon.

20% van hen maakt ieder jaar €200,-
extra kosten voor fysiotherapie.€200,- 

mensen met reuma heeft
een aanvullende verzekering.

van hen vanwege
oefen- en fysiotherapie.

Werk

1 op de 2 mensen met reuma
tussen de 40 en 65 jaar...
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