
dr. Els Zirkzee

Reumatoloog

Maasstad Ziekenhuis

Opleiding 

LUMC



Zelfmanagement

Wat kun je zelf doen om je zo goed mogelijk te voelen?

Hoe ga je om met de ziekte en met de 
behandelingen?

Hoe richt je je leven (met beperkingen) in?



Ervaringsdeskundigen



Positieve Gezondheid



Positieve Gezondheid online

www.iph.nl

Test

Links naar bijvoorbeeld “wehelpen.nl”

http://www.iph.nl/


Voorbeeld Tips

• Neem medicatie goed in (wekker telefoon)

• Dagritme (bedenk een schema en schrijf het op)

• Beweging (doe mee met een groep)

• Ontspanning (yoga, een puzzel leggen)

• Voeding (volgende onderwerp)



Fenomeen van Raynaud



Wat merkt u?

• Bij een aanval worden de bloedvaten in uw 
vingers of tenen zo smal dat ze te weinig bloed 
doorlaten.

• Uw vingers of tenen worden daardoor eerst wit 
of blauw. Ze kunnen koud en verdoofd aanvoelen 
en pijn doen. 

• Als uw bloed weer gaat stromen worden uw 
vingers of tenen rood of paars. U krijgt dan last 
van tintelingen, zwelling en meer pijn. 

• Soms heeft u dezelfde klachten aan het puntje 
van de neus of de oren.



Fenomeen van Raynaud

• Bij  Raynaud klachten worden in bepaalde 
situaties uw bloedvaten te smal om voldoende 
bloed door te laten. 

• Uw vingers en/of tenen kunnen daardoor 
verkleuren en pijn gaan doen. 

• U krijgt vooral klachten door kou of als een 
reactie op spanning



Oorzaak

• Het fenomeen van Raynaud kan optreden bij 
kou of als reactie op spanning.

• Roken kan klachten uitlokken of verergeren. 

• Dit geldt ook voor het gebruik van zwaar 
gereedschap, zoals een kettingzaag of 
boormachine. 

• Soms kunnen medicijnen de klachten 
verergeren, zoals bètablokkers.



Behandeling
Wat kan u er zelf aan doen?

Stop roken; temperatuurverlaging 1◦C 20 min



Warme trui, sjaal, dikke sokken, 
handschoenen, laagjes, thermo-

ondergoed



Vermijd stress



Behandeling

• Nifedipine 

• Het is mogelijk dat u alleen in de herfst en 
winter medicijnen nodig heeft. Overleg 
hierover met uw huisarts of reumatoloog.

• Zilverhandschoenen



Zelfmanagement 
Hoe doe jij dat eigenlijk?


