
 

We zijn benieuwd hoe u, als zorgverlener, denkt over de man/vrouw-verschillen in  
de zorg rondom reuma en de aandacht die hiervoor al dan niet zou moeten zijn. 
 
Meedoen? Vul dan de online vragenlijst Reumazorg en Gender in (klik op de link). 
 
NB1: Het invullen duurt circa 15 minuten. 
NB2: Wij verzoeken u de enquête in één keer helemaal in te vullen. 
Omdat de enquête anoniem is, kunt u namelijk niet tussentijds stoppen.  
 

GEZOCHT: Professionals werkzaam 
in de zorg voor mensen met 
reumatische aandoeningen 
 
voor een korte online enquête  
over reumazorg en gender 

 
 

Bent u als zorgprofessional werkzaam in de zorg voor mensen met reumatische 
aandoeningen? Dan vragen wij graag uw hulp bij een onderzoek naar man/vrouw-
verschillen in de zorg voor reumatische aandoeningen. 
 
Onderzoek binnen het ZonMw-programma Gender en Gezondheid 
Het Nivel voert het onderzoek samen met ReumaNederland, Amsterdam UMC (locatie 
Vumc) en het UMC Utrecht uit, met financiering van ZonMw. We gaan kijken in hoeverre 
specifieke aandacht voor man/vrouw-verschillen nodig én haalbaar is in de zorg bij 
reumatische aandoeningen als reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew en artritis 
psoriatica. Hierbij vatten we ‘zorg bij reumatische aandoeningen’ breed op: we bedoelen 
de gehele zorg rondom de patiënt met reuma, dus naast diagnosestelling en behandeling 
ook de zorg in de vorm van communicatie en voorlichting. 

Waarom meedoen? 
Met uw hulp kunnen we de behandeling én communicatie voor mensen met reumatische 
aandoeningen waar nodig verbeteren. Ook kunnen we de zorg beter laten aansluiten 
op de ervaringen en wensen van mannen dan wel vrouwen met een vorm van reuma.  
De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het ontwikkelen van een 
bespreekwijzer voor patiënten en zorgverleners. 

Vragen? Meer informatie? 
Neem contact op met: 
Tamara Rusman: t.rusman@nivel.nl 
of Mariska Scheffer: m.scheffer@nivel.nl  

Alvast hartelijk dank! 
Monique Heijmans, Sandra van Dulmen, 
Tamara Rusman en Mariska Scheffer, 
onderzoekers Nivel 
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