
Mieke heeft ernstige reumatoïde artritis

“Onderzoek is heel 

belangrijk om betere 

behandelingen te 

ontdekken. Wij vinden het 

een goed vooruitzicht dat 

we met onze nalatenschap 

daaraan kunnen 

bijdragen.”

Helpen met uw nalatenschap
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Mr. Jeroen van Dijke



Leven met reuma een forse impact op het dagelijks leven

2 MILJOEN

1 OP DE 9

NEDERLANDERS

NEDERLANDERS

HEBBEN DE DIAGNOSE REUMA

dit staat gelijk aan

Van alle mensen met reuma...

van de mensen met reuma heeft fysiotherapie.

ONBEGRIP
50%ervaart

op het werk

bij instanties

bij vrienden

EENZAAMHEID
54%

ervaart

MEDICIJNEN
65%

gebruikt gemiddeld

20%
van hen maakt ieder 
jaar €200,- extra kosten
voor fysiotherapie. 

€200,- 

Gemiddeld in 
Nederland 10 
behandelingen
per persoon.

Gemiddeld 25 
behandelingen
per persoon.

25

10

69% van alle mensen met reuma 
wordt dagelijks beperkt.

Pijn Vermoeidheid

geen (klein)kinderen 
naar school brengen

geen boodschappen
doen

niet fietsen
Verminderde

mobiliteit

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 bren-
gen we politiek, zorg en bedrijfsleven in
beweging. ReumaNederland gaat voor de 
beste kennis en oplossingen. Met betrouw-
bare informatie, belangenbehartiging en
wetenschappelijk onderzoek.

mensen met reuma hebben
een aanvullende verzekering.

9 OP DE 10

86%
van hen vanwege
oefen- en fysiotherapie.

EIGEN RISICO
=

ZEKEREUITGAVE

37%

                1 op de 2 mensen  
                met reuma tussen 
de 40 en 65 jaar heeft geen 
betaalde baan.

Dat is flink hoger dan de algemene bevolking van deze leeftijd. De financiële impact is dus groot! 
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“Het geeft ons rust dat het is geregeld.”
In 2000 kreeg Mieke opeens pijn in 
de bal van haar voet. De zesde Nij-
meegse Vierdaagse op rij heeft ze op 
pure wilskracht uitgelopen. Kwam 
de pijn daarvan? Nee, het bleek reu-
matoïde artritis te zijn. Toen ging het 
ineens heel snel, de reuma greep om 
zich heen in haar lichaam. Inmiddels 
heeft Mieke twee nieuwe kniege-
wrichten, twee nieuwe heupen, een 
nieuw schouder- en polsgewricht. 

“Ik ben dankbaar voor mijn nieuwe 
kunstgewrichten; vroeger was dat 
niet mogelijk” zegt Mieke. “Toen zag 
je mensen met ontstekingsreuma in 
een rolstoel met vergroeide handen. 
Die tijd is gelukkig voorbij, dankzij 
vooruitgang in de wetenschap en de 

komst van nieuwe behandelingen en 
medicijnen.” 

Daar moeten ze vooral mee door-
gaan, vinden Mieke en Joep. In 2011 
hebben zij daarom besloten om Reu-
maNederland als erfgenaam in hun 
testament op te nemen. 

“Het geeft ons rust dat het is 
geregeld. Wij vinden het een 
goed vooruitzicht dat wij met 
onze nalatenschap kunnen 
bijdragen aan betere behande-
lingen. Zo kunnen we andere 
mensen met reuma in de 
toekomst ook helpen.”

Leven met reuma

Mieke en Joep Bodelier (71 en 70 jaar)
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Het moet en kan nog beter!

ReumaNederland heeft al veel bereikt. Het grote aantal 
onderzoeken in de afgelopen decennia heeft z’n vruchten 
afgeworpen. Mensen met reuma zijn er doorgaans beter aan toe 
dan 20 jaar geleden. Reuma richt minder gewrichtsschade aan en 
minder mensen belanden in een rolstoel.

Er is al veel bereikt maar...

Een belangrijke ontdekking van de 
laatste jaren is om al in een vroeg 
stadium stevig te behandelen, zodat 
de ziekte minder kans krijgt om zich 
te ontwikkelen. Toch moet en kan 
het nog beter. Daarom willen we 
blijven investeren in wetenschap-
pelijk onderzoek om de oorzaken 
van reumatoïde artritis en andere 
vormen van reuma nog beter in 
beeld te krijgen. Reumatologen kun-

nen waarschijnlijk straks voorspellen 
wie reuma zal krijgen; dat maakt het 
mogelijk om tijdig in te grijpen en te 
voorkomen dat de ziekte doorbreekt. 

Zonder financiële bijdragen van par-
ticulieren zou dit proces van zoeken 
en vinden veel trager verlopen. Wij 
zijn helemaal afhankelijk van giften 
en initiatieven zoals een nalaten-
schap. 

Het merendeel van onze inkom-

sten gaat naar wetenschappelijk 

onderzoek. We subsidiëren de 

vakgroepen reumatologie, de 15 Re-

search Centres of Excellence en we 

financieren lang- en kortlopende 

onderzoeksprogramma’s. Op onze 

website www.reumanederland.nl 

kunt u lezen welke onderzoeken wij 

op dit moment allemaal financieel 

ondersteunen. Op het gebied van 

reumatoïde artritis, artrose, het 

Syndroom van Sjögren, jeugdreu-

ma, de ziekte van Bechterew en nog 

vele andere vormen van reuma. 

Hoe besteden wij uw geld?
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“Een nieuwe behandeling
tegen artrose zou al snel

beschikbaar kunnen zijn, mits
er voldoende fi  nanciële middelen
zijn die de verdere ontwikkeling

mogelijk maken.”

Prof. dr. Marcel Karperien
Universiteit Twente

“Reuma heeft mijn leven
nooit  beheerst, maar de laatste

jaren helaas wel steeds meer. 
Die pijnen afhankelijkheid... dat gun ik

niemand. Mijn droom is dat wat ik straks 
achterlaat, bij zal dragen aan de

oplossing voor reuma.”

Anja  (heeft Reumatoïde 
Artritis)

“Ik ben superblij
dat ik nu een medicijn heb dat 
aanslaat. Dat is er allee maar 

gekomen door onderzoek. Maar heel
veel andere mensen met reuma verlangen

ook naar een leven zonder pijn, vermoeidheid 
en allerlei beperkingen. En het kan, kijk maar 

naar mij! 

Olivier
(heeft jeugdreuma)

“De voorspellende test
of iemand RA krijgt, is er. 

Nu moeten we ervoor zorgen
dat deze bloedtest voor de 

ziekenhuizen beschikbaar kan
komen. Helpt u mee?”

Prof. dr. Niek de Vries
Prof. dr. Niek de Vries

Amsterdam UMC

We willen weten welke
darmbacteriën de werking van het

afweersysteem het meest beïnvloeden.
Dat kan belangrijk zijn voor een

toekomstige behandeling van RA. 
Op basis van de samenstelling van de

darmbacteriën zouden we dan een
meer persoonsgerichte

therapie kunnen bieden.”

Dr. Shahla Abdollahi
Radboudumc Nijmegen
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Hoe laat u na?

Nalaten aan ReumaNederland… 
hoe doet u dat?

Alles begint met een testament, dat u laat opmaken door 
een notaris. Daarin legt u vast hoe u uw bezittingen en geld 
wilt verdelen na uw overlijden. U bepaalt zelf welk deel naar 
ReumaNederland gaat. Nalaten kan op twee manieren:

1. U benoemt ReumaNederland tot
(mede-)erfgenaam. Dat heet een erf-
stelling. Zijn er meerdere personen of
organisaties aan wie u wilt nalaten?
Dan worden uw bezittingen en geld
verdeeld tussen alle erfgenamen.
Is ReumaNederland de enige erfge-
naam, dan erven wij uw baten én
lasten. Het is in de wet geregeld dat
goede doelen met een ANBI-status
een nalatenschap ‘beneficiair‘

moeten aanvaarden. Dit betekent dat 
het goede doel niet aansprakelijk is 
voor een eventuele negatieve nala-
tenschap. Dat geeft u de zekerheid 
dat u geen lasten nalaat.

2. U neemt een legaat op in uw tes-
tament. Dat houdt in dat u een be-
paald bedrag of bezit aan ons nalaat.
Bijvoorbeeld een waardevol schilderij,
een aandelenportefeuille, een huis of

een boot. De opbrengst hiervan
gebruiken wij voor de financiering
van wetenschappelijk onderzoek.

3. Een executeur benoemen.

Het is verstandig om in uw testa-
ment een executeur aan te wijzen.
Deze persoon regelt alles rondom uw
nalatenschap en kan een bekende of

een familielid zijn. Wij kunnen even-
eens optreden als uw executeur en

handelen uw nalatenschap dan hele-
maal volgens uw wensen af.
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Een testament opmaken:
zo regelt u dat eenvoudig

Stap 1 Voordat u naar de notaris gaat om uw testament te laten opmaken, 
bedenkt u natuurlijk goed wat er moet gebeuren met uw bezittingen. Aan wie 
wilt u nalaten? Wilt u een geldbedrag toekennen of wilt u ReumaNederland tot 
(mede-) erfgenaam benoemen? Met een testament kunt u zelf bepalen wat er 
met uw nalatenschap gebeurt. 

Stap 2 Bent u eruit? Maak dan een afspraak met een notaris, die u ook advi-
seert. Hij kan u ook vertellen over de belastingregels. De notaris maakt uw tes-
tament volgens uw wensen op en stuurt de ontwerptekst naar u toe. Gaat u ak-
koord, dan tekent u het testament op het notariskantoor. U krijgt een afschrift 
mee naar huis, het origineel blijft op het notariskantoor. Op www.notaris.nl
vindt u een notaris bij u in de buurt. Omdat de tarieven uiteen kunnen lopen, is 
het verstandig om van te voren te informeren naar de kosten. 

Stap 3 Bewaar uw testament op een goed vindbare plek. Check elke paar jaar 
opnieuw of de inhoud nog aansluit bij uw wensen. Veranderingen kunt u altijd 
weer bij de notaris laten doorvoeren. 

Notaris 
Bernard Kapma:

“Ik merk in de praktijk bij 
testamentbesprekingen 
vaak dat het goed regelen 
van je nalatenschap een 
grote rol speelt. Namelijk 
om te voorkomen dat er na 
overlijden onduidelijkheid 
of ruzie ontstaat. Ook 
komt het steeds vaker voor 
dat mensen een goed doel 
in hun testament willen 
opnemen. Daarbij speelt de 
omvang van het vermogen 
eigenlijk geen rol; of je nu 
veel of weinig hebt na te 
laten, een testament zorgt 
voor duidelijkheid.”
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Veel gestelde vragen Q&A

Is een testament echt nodig?
Zonder testament bepaalt de wet naar 
wie uw erfenis gaat. Uw nalatenschap 
gaat dan automatisch naar uw eventu-
ele partner en kinderen. Heeft u die niet, 
dan erven uw familieleden. Zijn er geen 
familieleden, dan vervalt uw nalaten-
schap aan de Nederlandse Staat. Wilt u 
zelf bepalen wie iets krijgt van uw geld 
en bezittingen? Dan is een testament de 
enige manier om dat vast te leggen. 

Hoe hoog is de erfbelasting?
Laat u geld of bezittingen na aan Reu-
maNederland? Dan hoeven wij daarover 
geen erfbelasting af te dragen vanwege 
onze ANBI-status (Algemeen Nut Be-
ogende Instelling) bij de Belastingdienst. 
Wij kunnen uw erfenis dus voor 100% 
besteden aan de strijd tegen reuma. 

Kan ReumaNederland als mijn 
executeur optreden?
Ja, dat kan zeker. In dat geval handelen 
wij uw nalatenschap helemaal af vol-
gens uw wensen. Wanneer u dat over-
weegt, vragen wij u om contact op te ne-
men met onze notarieel jurist Margriet 
Westra van ons Servicebureau Schenken 
en Nalaten. 

Wat als mijn nalatenschap 
niet zo groot is?
Ook dan kunt u nalaten aan een goed 
doel, zoals ReumaNederland. Wij zijn erg 
dankbaar voor elke erfenis die bijdraagt 
aan ons werk, groot of klein. 

Ik heb ReumaNederland opgenomen in 
mijn testament. Moet ik dat melden?
Dat u een testament gemaakt heeft 

wordt geregistreerd in het Centraal Tes-
tamenten Register. U hoeft dit niet aan 
ons te laten weten, maar we zouden het 
wel fijn vinden. We kunnen u dan bedan-
ken en eventuele vragen beantwoorden. 

Wat als ik nog andere vragen heb?
U kunt ons altijd bellen met vragen over 
uw nalatenschap op telefoonnummer 
020 589 64 50. Of stuur een e-mail naar: 
nalaten@reumanederland.nl. Wij helpen 
u graag verder op weg met antwoorden
en advies.

Het antwoord op de meest gestelde vragen 
over nalaten
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Waarom nalaten aan
ReumaNederland?
• U draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek waaruit
betere behandelingen kunnen voortkomen voor mensen
met reuma.

• Voor ons werk zijn we compleet afhankelijk van giften
en nalatenschappen.

• Door onze ANBI-status hoeven wij geen erfbelasting
te betalen; uw nalatenschap gaat voor 100% naar
reumaonderzoek.

Feiten over reuma
• 25% van alle Europeanen heeft reuma
• 60% van alle mensen met reuma is jonger dan 65 jaar
• Circa 3000 kinderen in Nederland leven met reuma
• Reuma is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim

dr. Elisabeth Brouwer
onderzoeker UMCG

“Ik vind het fantastisch dat 
mensen geld nalaten aan 
ReumaNederland. 
Hierdoor kunnen wij 
onderzoek doen naar 
hoe mensen gezond 
ouder kunnen worden.  
Als we spierreuma en 
bloedvatontsteking 
(reuscel arteriitis) beter en 
sneller kunnen vaststellen, 
stelt ons dat in staat om 
eerder te behandelen en te 
voorkomen dat er schade 
ontstaat.”
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Erkend 
als ANBI

Stichting ReumaNederland

Admiraal Helfrichstraat 1

1056 AA Amsterdam 

KvK nummer 40408531

RSIN 002708425

www.reumanederland.nl

info@reumanederland.nl

Servicebureau Schenken en Nalaten

T 020 589 64 50

nalaten@reumanederland.nl

www.reumanederland.nl/nalaten
Beschermvrouwe

Prinses Beatrix

Ambassadeur

Anita Witzier

Onze missie: samen naar een beter leven met reuma.
Ruim twee miljoen mensen in Nederland leven met een vorm van reuma. 
Dagelijks hebben zij last van pijn, stijfheid, vermoeidheid, beschadigde spieren 
en gewrichten die moeilijk bewegen.  

Zij willen maar één ding: genezen. ReumaNederland werkt keihard aan een 
toekomst zonder reuma en een beter leven met reuma. Er komen steeds betere 
behandelingen en er liggen nieuwe doorbraken in het verschiet. Uw nalaten-
schap maakt het mogelijk om fors te blijven investeren in wetenschappelijk 
onderzoek. En zo steeds dichter bij de oplossing te komen. Daar gaan wij voor. 
Samen met u!

Hier doen we het voor! 
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd 
aandoeningen aan of rondom het gewricht die niet veroorzaakt 
zijn door een letsel of ongeval. Reumatische aandoeningen 
kunnen globaal worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

• Artrose
• Osteoporose
• Jeugdreuma
• Ontstekingsreuma (bijv. RA)
• Jicht
• Fibromyalgie
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