
De reumavriendelijke gemeente

Biedt uw gemeente aangepast sporten aan?

Niet bekend met aangepast sporten… Driekwart 
van de mensen met reuma weet niet of hun gemeente 
voorzieningen of vergoedingen biedt voor aangepast sporten 
en bewegen.  

…maar wel interesse! Zo’n 8 op de 10 mensen met 
reuma die niet weten of hun gemeente aangepast sporten 
aanbiedt, is daarin wel geïnteresseerd.
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1. Reumavriendelijk sporten  
en bewegen
Voor mensen met reuma is bewegen essentieel om actief mee te 
doen in de maatschappij. Het Reumafonds roept gemeenten op 
om aangepast sporten en bewegen te stimuleren en te faciliteren. 
Bijvoorbeeld door in samenwerking met bestaande sportverenig
ingen sporten specifiek voor mensen met reuma aan te bieden. 
Maar ook door in de openbare ruimte te zorgen voor voldoende 
wandel en fietspaden. Voor de huisarts, buurtcoach, fysio
therapeut, wmoconsulent en sportinstructeur ziet het Reumafonds 
een rol om mensen met reuma te begeleiden naar meer bewegen.

Het Reumafonds wil goede reumazorg voor alle 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. 
Uit recent onderzoek* onder ruim 2.200 mensen met reuma blijkt dat er bij gemeenten nog 
veel winst te behalen valt. Het Reumafonds roept alle Nederlandse gemeenten op om werk 
te maken van deze drie speerpunten voor reumavriendelijk beleid!

Heeft u interesse in aangepast sporten? 

8   van de 10 mensen heeft interesse in aangepast sporten 



Kennis over reuma Slechts 1 op de 10 mensen met  
reuma vindt dat de zorg en hulpverleners binnen de gemeente 
voldoende kennis over reuma hebben.
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Vindt u dat zorg- en hulpverleners binnen de 
gemeente voldoende kennis over reuma hebben?

Zorgaanvraag Voor 4 van de 10 mensen met reuma die 
zorg nodig hebben, is het niet duidelijk waar en hoe ze zorg  
bij de gemeente moeten aanvragen. 

Niet bekend met cliëntondersteuning... 7 op  
de 10 mensen met reuma weten niet dat ze recht hebben op  
cliënt ondersteuning vanuit de gemeente. 

… maar wel behoefte! Een kwart van deze mensen  
geeft aan hier wel behoefte aan te hebben.

Is het duidelijk waar en hoe u binnen de gemeente 
zorg moet aanvragen?
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3. Een reumavriendelijke 
drempelvrije en toegankelijke 
omgeving

Een drempelvrije omgeving gaat niet alleen om de goede 
toegankelijkheid van stoepen en fietspaden. Ook het openbaar 
vervoer en regiovervoer zijn aandachtspunten. Bushaltes die 
worden opgeheven zorgen ervoor dat mensen met reuma verder 
moeten lopen en misschien wel helemaal niet meer de deur uit 
durven. Pleinen met keien zijn mooi, maar een ramp als je last 
hebt van gewrichten of afhankelijk bent van rollator of rolstoel. 
Ook de toegang tot openbare gebouwen via deuren met zware 
drangers is niet bepaald reumavriendelijk.

Weet u dat u recht heeft op cliëntondersteuning?

2. Betere communicatie  
en informatievoorziening
Goed zorgbeleid begint met goed geïnformeerde zorgverleners. 
Het Reumafonds roept gemeenten op om wmoconsulenten en 
andere hulpverleners deskundig te scholen op het gebied van 
reuma en de impact daarvan op het dagelijks leven. Laat daar
naast duidelijk en proactief zien welke sociale voorzieningen  
en vergoedingen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben. 
Bijvoorbeeld via een helder overzicht op de website. Tot slot, geef 
meer bekendheid aan de mogelijkheid van het aanvragen van 
cliëntondersteuning: veel mensen met reuma geven aan dat ze 
hier niet bekend mee zijn, terwijl ze deze hulp wel goed kunnen 
gebruiken!

**Reumatische aandoeningen in Nederland, NIVEL, 2016. * De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Peiling reumavriendelijke 
gemeenten 2018’, uitgevoerd door GfK in opdracht van het Reumafonds.

Meer informatie over de reumavriendelijke gemeente www.reumafonds.nl


