
een forse impact op het dagelijks leven

Aantal mensen met reuma* Beperkingen

Meer info: www.reumanederland.nl

De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Reumatische aandoeningen in Nederland, ervaringen en kengetallen’,
uitgevoerd door Nivel in opdracht van ReumaNederland. Het volledige onderzoek is 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.

Onbegrip Eenzaamheid
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Van alle mensen met reuma
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Dat is flink hoger dan de algemene
bevolking van deze leeftijd. 

Fysiotherapie

van de mensen met reuma 
heeft fysiotherapie.
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ReumaNederland. Samen
zorgen voor beweging.

Een betere kwaliteit van leven. dat
is het doel van ReumaNederland.
Aan dat doel werken we samen
met mensen met reuma, artsen en
onderzoekers, en daarvoor brengen
we politiek, zorg en bedrijfsleven in
beweging. ReumaNederland gaat
voor de beste kennis en
oplossingen. Met betrouwbare
informatie, belangenbehartiging en
wetenschappelijk onderzoek.

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 hebben
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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