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Het specialisme reumatologie 

Reumatologie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met patiënten met niet-

traumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen, 

bindweefsel en botten) en systeemziekten die zich manifesteren met afwijkingen van het 

bewegingsapparaat. Dit wordt kortweg aangeduid met 'reumatische ziekten'. Het gaat daarbij 

om inflammatoire, niet-inflammatoire, degeneratieve, en stofwisselingsziekten, auto-

immuunziekten en ziekten van interne organen voor zover deze zich uiten in het 

bewegingsapparaat. 

 

De reumatoloog 

De reumatoloog is door zijn/haar intern-geneeskundige vooropleiding, gevolgd door een 

specialisatie op het gebied van het bewegingsapparaat met superspecialistische kennis op het 

gebied van ontstekingsziekten, bij uitstek de specialist die een gidsfunctie kan vervullen voor 

de behandeling van patiënten met reumatische ziekten. Hij/zij is goed in het stellen van een 

differentiaaldiagnose, hij/zij kan door zijn/haar kennis van het verloop van langerdurende, 

recidiverende en chronische klachten een prognose geven en kan door zijn/haar meer dan 

gemiddelde multidisciplinaire oriëntatie en contacten de weg wijzen naar de meest 

patiëntvriendelijke en kosteneffectieve behandeling voor de klacht in kwestie. Hij/zij kan 

daarbij de patiënt beschermen tegen overbelasting en/of te agressieve/verkeerde therapie en zo 

onnodige schade voorkomen. Herstel en behoud van functie staan voorop en daardoor ook 

direct het maatschappelijk functioneren en de kwaliteit van leven. Ook de pijnbestrijding is in 

goede handen bij de reumatoloog. Door de holistische benadering van de reumatoloog heeft 

hij/zij zowel aandacht voor de ziekte als ook voor de gevolgen daarvan voor de patiënt. Op 

multipele morbiditeit kan de reumatoloog door zijn/haar internistische kennis en 

generalistische benadering slagvaardig inspelen zonder de patiënt voortdurend te moeten 

confronteren met onnodig veel verdere verwijzingen. Een vroege betrokkenheid van de 

reumatoloog bij reumatische ziekten kan zeer preventief zijn. Door het type patiënten zorgt 

een reumatologische praktijk ook voor een zekere patiëntenadherentie voor het ziekenhuis, 

ook voor andere specialismen. 

 

Doel van het kwaliteitsbeleid 

Het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is gericht op het 

bevorderen van kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg ten behoeve van 

patiënten met reumatische ziekten. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie streeft 

naar een voortdurende verdieping van de beroepsuitoefening volgens wetenschappelijke 

standaarden. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie draagt, door middel van 

kwaliteitsbeleid, zo actief mogelijk bij aan de verbetering van de wijze van behandeling en 

begeleiding van de patiënt. De activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie 



worden, waar mogelijk en zinvol, vormgegeven in samenspraak en samenwerking met 

organisaties met gelijke doelen (Reumapatiëntenbond, Reumafonds), met medezorgverleners 

en met zorg-verlenende instanties.  

 

Kwaliteitsbeleid 

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie bevordert dat de reumatoloog in de praktijk 

handelt conform state of the art door: 

 zich uit te spreken over kwantitatieve en kwalitatieve eisen voor herregistratie; 

 het hanteren van een systeem van accreditatie van bij- en nascholing; 

 het doen visiteren van opleidings- en niet-opleidingspraktijken reumatologie; 

 het onder de aandacht brengen van de leden van nieuwe wetenschappelijke inzichten; 

 het bevorderen van en medewerking verlenen aan evidence based medicine; 

 richtlijnontwikkeling. 

 

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie bevordert: 

 dat reumatologen samenwerken in een meermanspraktijk; 

 dat de reumatoloog samenwerkt met allied health professional / reumaconsulent; 

 dat reumatologen deelnemen aan regionale netwerken van zorgverleners; 

 betrokkenheid van reumatologen aan initiatieven van het decennium van het 

bewegingsapparaat/The Bone and Joint Decade 2000-2010. 

 

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie bevordert de aandacht van de reumatologen 

voor de eigen praktijkvoering, teneinde kwaliteit van zorg, doelmatigheid en efficiency te 

verbeteren, door middel van 

 gebruik van het elektronisch patiënten dossier;  

 het voeren van een registratie ten aanzien van: 

 diagnoses;  

 complicaties; 

 behandelstrategieën. 

 het bevorderen van het inrichten van specifieke spreekuren; 

 het ontwikkelen van materiaal voor patiëntenvoorlichting en het stimuleren van het 

gebruik van dit materiaal; 

 scholing ten behoeve van arbeidsparticipatie. 

 

Bronnen 

1. Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Reumatologie: eindtermen voor de opleiding 

tot reumatoloog. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, 2002. 

2. Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. De nieuwe NVR. Samen op weg naar een 

nieuw tijdsgewricht. Een strategisch perspectief van de Nederlandse Vereniging voor 

Reumatologie 1996-2000. Enschede: Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, 1995. 

3. Bestuur Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Inzet en aandacht. Strategisch beleid 

2001-2005. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, 2001. 

4. Kwaliteitsnormen Praktijkvoering Reumatologie 1-3-2007 (gepubliseerd op het besloten 

deel van NVR-net (www.nvr.nl). 

 

 

 


