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Inleiding 

In deze folder geven wij u adviezen over het omgaan met uw 
gewrichtsklachten.  
 

Het signaleren en respecteren van pijn  
Pijn is een prikkel die waarschuwt dat er in het lichaam iets aan 
de hand is. Het is daarom van belang om te onderzoeken, waar 
de pijn vandaan komt. De volgende vragen kunnen u hierbij 
helpen: 
 
1. Is er sprake van een ontsteking in het gewricht?  
In dat geval is het gewricht pijnlijk, warm en gezwollen. In die 
situatie moet het gewricht zoveel mogelijk worden ontzien. Dus 
niet teveel tillen, niet teveel kracht zetten en geen zware 
dingen sjouwen enz. Normaal bewegen en oefenen is echter 
wel nodig. Dit voorkomt stijfheid en houdt de beweeglijkheid 
van de gewrichten zo groot mogelijk.  
 
2. Is het gewricht teveel gebruikt?  
Normaal bewegen en oefenen is nodig. Dit voorkomt stijfheid 
en houdt de beweeglijkheid van de gewrichten zo groot 
mogelijk. Na het uitvoeren van een handeling kan pijn van één 
of meer gewrichten ontstaan. Het is dan verstandig na te gaan 

wat men heeft gedaan en hoe men dat heeft gedaan. Is de pijn 
de volgende ochtend niet gezakt, dan is er sprake van 
overbelasting en is rust geboden. Dit kan ook optreden na een 
oefentherapeutische behandeling. Maak bij een volgend bezoek 
hier melding van.  

 

Het omgaan met ochtendstijfheid  
Ochtendstijfheid is geen gevolg van overbelasting. Het is 
verstandig te trachten de ochtendstijfheid te verminderen door 
de bewegingen langzaam op te bouwen. Liggend in bed kunt u 
daarmee al beginnen. Ochtendstijfheid is vaak goed te 

bestrijden met een warme douche. Ook het verwarmen van de 
slaapkamer voordat u opstaat is een goede maatregel.  
 

 

 



Het toepassen van gewrichtsbeschermende 

maatregelen 
Gewrichtsbescherming heeft tot doel, om beschadigingen aan 
gewrichten en spieren te voorkomen of te beperken. Dat houdt 
in, dat u bij het doen van normale dagelijkse dingen uw 
gewrichten slechts zodanig belast, dat zij de belasting 
gemakkelijk aankunnen. Dit voorkomt  onnodige pijn en 
krachtsverlies.  
 
Gewrichtsbescherming betekent niet, dat u zich niet meer mag 
bewegen. Integendeel, bewegen is noodzakelijk om verstijven 
tegen te gaan. Maar het moet wel op verantwoorde wijze 
gebeuren. Gewrichtsbescherming kan betekenen, dat u uw 
dagelijkse werkzaamheden op een andere wijze gaat uitvoeren, 
of dat u daarbij hulpmiddelen gaat gebruiken.  
 
Wanneer moet men aan gewrichtsbescherming werken? 
Eigenlijk voortdurend! Als de gewrichten pijnlijk zijn, zult u ze 
vanzelf wel ontzien. Maar zodra de pijn weer weg is, is men 
geneigd om maar weer gewoon zijn gang te gaan. Maar ook op 
dat moment is het van belang dat de gewrichten niet worden 
overbelast!  
 

Hieronder volgen methoden van gewrichtsbescherming, met 
voorbeelden.  
 
1. Het vinden van een evenwicht tussen rust en activiteit  
Rust is belangrijk voor het lichaam om zich na een activiteit te 
kunnen herstellen. Bewegen daarentegen voorkomt het 
verstijven van een  gewricht. Door rust en beweging af te 
wisselen voorkomt u dat de  gewrichten overbelast raken en 
stram en pijnlijk gaan aanvoelen. Het nemen van middagrust 
(liggend  op bed of bank waarop u goed gestrekt kunt liggen) 
kan u helpen om voor de rest van de dag weer nieuwe energie 

op te doen.  
 
2. Het voorkomen van langdurige belasting  
Het is beter om niet te lang in een zelfde houding te werken, 
omdat dan sprake is van een eenzijdige belasting. Bijvoorbeeld, 
als u een (lange) brief schrijft of het langdurig dragen van een 



tas met boodschappen.  Door de onveranderde belasting wordt 

de bloedtoevoer naar de spieren en gewrichten verminderd. Er 
blijven dan meer afvalstoffen achter en er wordt minder 
zuurstof getransporteerd. Kramp, vermoeidheid of pijn kunnen 
het gevolg zijn.  
 
3. Belast de gewrichten niet in de uiterste stand  
Veel gewrichten kunnen ver buigen. Maar in deze uiterste stand 
zijn ze extra kwetsbaar, omdat dan slechts een klein deel van 
het gewrichtsvlak  de druk op moet vangen en de banden ver 
uitgerekt zijn. Voorbeelden hiervan zijn groenten snijden met 
een gewoon keukenmes en opstaan uit een (te) lage stoel.  

 
4. Het verdelen van de kracht over meerdere gewrichten  
Door meerdere gewrichten tegelijkertijd te gebruiken, 
bijvoorbeeld bij het tillen, wordt het gewicht verdeeld en kost 
het minder inspanning om de handeling uit te voeren. Zo is het 
beter om de boodschappen te dragen met twee armen en tegen 
het lichaam aan. Een beker niet met de vingers bij het oor 
vasthouden, maar met beide handen de beker omvatten.  
 
5. Het gebruiken van grote in plaats van kleinere gewrichten  
Voorbeelden hiervan zijn het dragen van een tas tegen het 

lichaam aan, in plaats van aan de hand. Bij veel 
werkzaamheden kunt u beter gaan zitten dan te blijven staan.  
 
6. Het vragen van hulp of het gebruiken van een hulpmiddel  
Sommige activiteiten zijn erg belastend voor de gewrichten, of 
kosten zoveel energie dat men geen energie meer overhoudt 
voor andere  activiteiten. Een manier om een activiteit lichter te 
maken is door bij sommige handelingen hulpmiddelen te 
gebruiken, bijvoorbeeld het dragen van polsspalken. Een 
ergotherapeut kan u adviseren over de voor u geschikte 
hulpmiddelen. Ook kan men gebruik maken van voorgesneden 

groenten of kant - en - klaarmaaltijden.  Een andere oplossing 
is het vragen om hulp bij het uitvoeren van belastende 
activiteiten.  
 

 

 



Ergonomie 
Ergonomie is de leer die de mens in zijn (werk )omgeving 
bekijkt en tracht de mens en omgeving zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen. Voor mensen met gewrichtsklachten is 
het van belang om kritisch naar werkzaamheden te kijken. 
Uitgangspunten kunnen zijn: een goede uitgangshouding, de 
methode  van werken, de planning van de werkzaamheden of 
de inrichting van de werkplek.  
 
1. Houdingsadviezen  
 
Staan   

Als u moet staan, let er dan op dat u met de voeten iets uit 
elkaar staat, waardoor een breder stavlak ontstaat. Het is 
beter, de knieën niet te veel te  strekken. Probeer werkhoogtes 
af te stemmen op de lichaamslengte, om te voorkomen dat u  
werkt met opgetrokken schouders of een gebogen rug.   
 
Zitten  
Het is belangrijk dat u tijdens het zitten overal goed 
ondersteund wordt. Het beste zit u wanneer de bovenbenen ten 
opzichte van de onderbenen een hoek van negentig graden 
maken. Als de voeten niet op de grond  komen, is het handig 

om een voetenbankje te gebruiken. Een goede  stoel, of u deze 
nu gebruikt tijdens het werk of een stoel waarin u rust,  is geen 
luxe maar noodzaak. Tijdens zittend werk moeten de armen vrij 
kunnen bewegen. In een fauteuil is het belangrijk dat de 
rugleuning over een groot oppervlak en vooral laag in de rug 
voldoende steun geeft. De zitdiepte van een stoel is ook 
belangrijk. Het zitvlak dient de bovenbenen te steunen, zonder 
dat de knieholte wordt afgekneld. Een brede, tot aan de 
voorkant van de stoel doorlopende armleuning maakt het 
opstaan en gaan zitten gemakkelijker en biedt steun aan armen 
en schouders.   
 
Liggen   
Tijdens het liggen moeten alle gewrichten goed ondersteund 
worden, een vlakke matras is daarbij belangrijk, evenals de 
stand van de gewrichten. Leg bijvoorbeeld geen kussen onder 
de knieën, ook al zou u daardoor minder pijn hebben. Een te 
hoog hoofdkussen drukt de nek in een verkeerde stand.  



 

2. De methode van werken   
Om erachter te komen wat uw persoonlijke methode van 
werken is en hoe u deze kunt verbeteren, is het goed om uzelf 
een aantal vragen te stellen:  
 
Hoe doet u uw werk? 
Snel, gehaast, zonder pauzes? Of neemt u er de tijd voor en 
onderbreekt u regelmatig? Hoe is uw houding? Hoe gaat u om 
met uw energie? Doet u alles staand? Loopt u meer dan nodig 
is?  
 

Wie moet het werk doen? 
Bent u echt de enige persoon die deze taak moet doen, of kan 
iemand anders dit ook? Het is zinvol om eens met gezinsleden 
of collega's hierover van gedachten te wisselen, om zo tot een 
overzicht van taken te komen.  
 
Waarom doet u dit werk?  
Zijn alle werkzaamheden die u verricht ook echt noodzakelijk of 
kunnen bepaalde zaken minder vaak of minder intens 
gebeuren? Vooral bij huishoudelijk werk kunnen veel 
werkzaamheden met langere tussenpozen worden verricht 

(ramen zemen, sop  en boenwerk, stofzuigen).  
 

Voeding   
U hoeft geen speciaal dieet te volgen in verband met uw 
gewrichtsklachten. Wel is het belangrijk, om gezonde voeding 
te gebruiken. Ook is het van belang om voldoende te blijven 
drinken, ook als dat betekent dat u vaker naar het toilet moet. 
Overgewicht is bij reuma extra belastend voor de gewrichten: 
iedere kilo teveel moet ook door de gewrichten gedragen 
worden. Indien u wilt afvallen, kunt u hiermee het beste 
beginnen in een periode waarin de reuma minder actief is. Een 
diëtist kan u hierbij begeleiden.  Het risico op het ontstaan van 
ondergewicht is bij actieve reuma verhoogd. In perioden van 
sterke vermoeidheid, pijn en stijfheid, maar ook door 
medicijnen kan het moeilijk worden om voldoende te eten. In 
een actieve fase van de reuma heeft het lichaam juist een 
grotere behoefte aan eiwit en energie dan normaal, waardoor 
goed eten nog belangrijker wordt.  



Er doen veel verhalen de ronde over diëten, die klachten bij 

reumatische ziekten zouden verminderen of zelfs genezen. Het 
blijft echter moeilijk om vast te stellen of een verbetering 
ontstaan is door het dieet of dat het gewoon het begin is van 
een goede periode. Tot nu toe is er geen werkzaam dieet 
bekend.  
Naar de rol van visolie is veel onderzoek gedaan. Het blijkt de 
ochtendstijfheid en het aantal gezwollen gewrichten te kunnen 
verminderen. Het geneest echter niet. Meestal bestaat er geen 
bezwaar tegen om visolie te combineren met andere 
medicijnen. Daarom kan het gebruik ervan, in een rustige 
periode overwogen worden.   

 

Kleding en schoeisel   
Ruimvallende kleding maakt het aan -  en uitkleden 
eenvoudiger. Let er bij de aanschaf van kleding op, dat deze 
niet te zwaar is. Let op makkelijke sluitingen zoals ritsen en 
grote knopen of klittenband. Gladde (voering) stoffen 
vergemakkelijken het aan  en uittrekken. Wat betreft schoeisel 
kunt u het beste makkelijke, steungevende schoenen dragen. 
Een goede schoen moet voldoende teenruimte hebben, steun 
geven en een lage hak hebben. Het dragen van pantoffels of 
open sandalen is af te raden. Deze bieden te weinig steun.  

 
Wij streven ernaar u in ons ziekenhuis de best mogelijke 
behandeling en verzorging te geven. In deze brochure geven 
wij u een advies over het omgaan met uw gewrichtsklachten.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen hebt, na het lezen 
van  deze brochure. Met deze vragen kunt u terecht bij de 
consulent chronisch zieken, de ergo - of fysiotherapeut, de 
diëtist of reumatoloog.  
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