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Samenvatting 

Reumatische aandoeningen verschillen in frequentie van voorkomen tussen mannen en 

vrouwen. Reumatoïde artritis komt bijvoorbeeld drie keer zo vaak voor bij vrouwen als 

bij mannen. Vrouwen ervaren ook meer problemen met de behandeling. Zorgverleners 

zijn zich niet altijd bewust van deze verschillen, waardoor er in de farmacotherapie geen 

expliciete aandacht voor is. Het is daarom van belang meer bekendheid te geven aan dit 

onderwerp. Dit kan door onder zorgverleners en patiënten meer bewustzijn te creëren 

voor eerder gevonden manvrouwverschillen en door vrouwelijke patiënten meer 

ondersteuning te bieden bij het omgaan met reumatische aandoeningen. Een handig 

hulpmiddel daarbij vormt de recent ontwikkelde Aandachtswijzer Reumazorg en Gender 

(Tool Aandachtswijzer Reumazorg en Gender | Nivel). Deze Aandachtswijzer bevat een 

te bestellen poster en visitekaartjes voor in de wacht- of spreekkamer en 

communicatietips met belangrijke onderwerpen voor een goed gesprek tussen 

patiënten en zorgverleners. Deze tool kan ervoor zorgen dat verschillen tussen mannen 

en vrouwen daadwerkelijk aan bod komen tijdens een consult. 
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Wat wisten we? 

Mannen en vrouwen verschillen op het gebied van gezondheid en zorg. Zo ook bij reumatische 

aandoeningen. Sommige reumatische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis (RA), komen 

vaker voor bij vrouwen. Vrouwen ervaren ook meer problemen met de behandeling. 

Zorgverleners zijn zich hiervan niet altijd bewust en besteden er in de zorg niet expliciet 

aandacht aan. 

 

Wat is nieuw? 

Specifieke gebieden waarin genderverschillen bij reumatische aandoeningen zich openbaren 

zijn: de (bij)werking van medicatie, klachten zoals pijn en vermoeidheid, de impact van de ziekte 

en de behandeling op het dagelijks en arbeidzaam leven, en de behoefte aan informatie en 

ondersteuning. 

 

Wat betekent dat voor mijn dagelijkse praktijk? 

Wanneer zorgverleners hun patiënten met reumatische aandoeningen meer genderbewust 

bejegenen, zullen de therapietrouw aan medicatie en aanpassingen in leefstijl verbeteren, 

voelen patiënten zich meer gehoord en begrepen en zal de behandeling daardoor wellicht meer 

effect sorteren en de patiënt minder belasten. 

Inleiding 
In 2016 concludeerde Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat ‘we vrouwen 

behandelen op een manier die het beste past bij mannen’.1 Zij trok vervolgens 12 miljoen euro uit 

om genderverschillen in de gezondheidszorg te onderzoeken. Nu, ruim vijf jaar later, weten we uit 

dat onderzoek dat verschillen tussen mannen en vrouwen vaak groot zijn: zo hebben vrouwen 60% 

meer kans op bijwerkingen van medicijnen dan mannen. Bij hart- en vaatziekten tonen vrouwen 

andere symptomen dan mannen, waardoor de diagnose soms wordt gemist. Ook hebben vrouwen 

twee keer zoveel kans op een depressie en hebben werkende vrouwen een hoger ziekteverzuim. De 

bestaande kennis is echter onvoldoende doorgedrongen tot de dagelijkse praktijk. Nog steeds wordt 

in behandelrichtlijnen vaak uitsluitend rekening gehouden met genetische en fysiologische 

verschillen tussen mannen en vrouwen, ook wel sekseverschillen genoemd. Terwijl we inmiddels 

weten dat we de behandeling ook moeten afstemmen op gender (culturele en sociale verschillen 

tussen mannen en vrouwen). 

 

In Nederland is de afgelopen jaren een aantal initiatieven van de grond gekomen om 

gendersensitieve zorg te bevorderen, zoals vrouwspecifieke vergoedingen van zorgverzekeraar Agis, 

de campagne ‘Treat me like a Woman’ van het vrouwennetwerk WOMEN Inc. en aandacht voor 

onderzoek vanuit de (academische) centra gespecialiseerd in vrouwengezondheid en -welzijn. 

Ssystematische aandacht ontbreekt echter vooralsnog. Er wordt nog onvoldoende rekening 

gehouden met ziekten die uitsluitend of vaker bij vrouwen voorkomen dan bij mannen en het feit dat 

er verschil is ten aanzien van risicofactoren, symptomen en verloop van ziekten, de impact van een 

behandeling en wensen ten aanzien van behandeling en ondersteuning. 

 

Zo ook bij reumatische aandoeningen. Sommige daarvan verschillen in frequentie van voorkomen 

tussen mannen en vrouwen. RA komt bijvoorbeeld driemaal zo vaak voor bij vrouwen. Ook dat heeft 

implicaties voor de zorg. Ons onderzoek wijst namelijk uit dat mannen en vrouwen verschillen in de 
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last die zij van hun reumatische aandoening ervaren. Daarnaast verschillen zij ook in de directe en 

indirecte effecten van de behandeling. Vrouwelijke patiënten ervaren bijvoorbeeld meer 

vermoeidheid en pijn als gevolg van hun reumatische aandoening. Ook ondervinden meer 

vrouwelijke (56%) dan mannelijke patiënten (41%) problemen met het combineren van de 

behandeling en andere activiteiten, zoals werk en vrijetijdsbesteding. En ten slotte blijkt 50% van de 

vrouwelijke patiënten eerder te stoppen met een farmacotherapeutische behandeling tegenover 

31% van de mannelijke patiënten, voornamelijk vanwege de ervaren bijwerkingen van bepaalde 

medicatie en daaraan gerelateerde zorgen en twijfels. Opvallende verschillen, waaraan zowel tijdens 

een consult als in voorlichting aandacht gegeven zou moeten en kunnen worden.  

 

De communicatie tussen zorgverleners en patiënten heeft de afgelopen decennia veel 

ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is, door het integreren van het principe van samen beslissen in de 

zorg, de zorgverlener niet langer de enige die een behandeling bepaalt. Ook uit de patiënt steeds 

vaker vragen en wensen omtrent de (praktische) behandeling van ervaren klachten en 

aandoeningen,2 daarbij al dan niet ondersteund door openbaar toegankelijke, up-to-date 

gezondheidsinformatie, zoals te vinden is op thuisarts.nl. Ook zien we dat de traditionele, 

stereotiepe verschillen in de communicatie van mannelijke en vrouwelijke zorgverleners steeds meer 

aan het verdwijnen zijn.3 Terwijl mannelijke zorgverleners zich voorheen zichtbaar dominanter en 

minder empathisch gedroegen dan hun vrouwelijke collega’s, maakt het momenteel voor de 

communicatie minder uit of een patiënt een vrouwelijke of een mannelijke zorgverlener treft. 

Nauwelijks, want er is nog steeds wel verschil te zien, bijvoorbeeld in de manier waarop mannen en 

vrouwen hun gesprekspartner onderbreken: vrouwen doen dat vaker dan mannen op een 

ondersteunende manier.4 Bij dergelijke ondersteunende beurtwisselingen tonen de gesprekspartners 

aan betrokken te zijn bij de inhoud en het verloop van het gesprek, bijvoorbeeld door het uiten van 

backchannel responsen zoals ‘uh uh’, ‘ja ja’, ‘hmhm’ of door het stellen van onderbrekende vragen 

ter verduidelijking. Nietondersteunende onderbrekingen (bijv. het veranderen van onderwerp) lijken 

daarentegen vaker door mannelijke huisartsen gedaan te worden en dan voornamelijk bij 

vrouwelijke patiënten.5 Ook is er nog steeds een verschil in de mate waarin patiënten tevreden zijn 

met het communicatieve gedrag van hun mannelijke en vrouwelijke zorgverlener. Zo is in een 

onderzoek aan 136 analoge patiënten,6 dat wil zeggen participanten aan een onderzoek die zich 

identificeren met echte patiënten, gevraagd om de nonverbale communicatie van verschillende 

huisartsen te beoordelen tijdens één van hun op video opgenomen alledaagse consulten. De analoge 

patiënten bleken het meest tevreden te zijn met een consult van een vrouwelijke arts wanneer haar 

non-verbale communicatie in overeenstemming was met gedrag dat vrouwen in het algemeen vaak 

wordt toegeschreven (bijvoorbeeld zacht praten of een patiënt vaak aankijken). Blijkbaar kan het 

communicatieve gedrag van een mannelijke zorgverlener een andere lading en waardering krijgen 

dan hetzelfde gedrag van een vrouwelijke collega. Deze verschillen lijken echter vrij marginaal in het 

licht van de grote hoeveelheid (context)factoren die het verloop en de uitkomst van een consult 

bepalen. Doet gender – hierbij opgevat als het (biologische) geslacht van mannen en vrouwen zoals 

dat bepaald is bij de geboorte op basis van chromosomen, hormonen en uiterlijke 

geslachtskenmerken – er dan niet meer toe voor de kwaliteit van de zorg in het algemeen en voor die 

van de reumazorg in het bijzonder? 

De rol van gender in de (reuma)zorg 
Gender lijkt wel degelijk nog van belang voor de uitkomsten van de zorg. Zo laat recent onderzoek 

zien dat een op de vier patiënten nog verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen ervaart 

en hebben veel patiënten nog steeds een voorkeur voor een vrouwelijke huisarts bij de behandeling 

van hun psychologische klachten en klachten van seksuele aard.7 Ander onderzoek toont aan dat ook 

de wijze waarop de gezondheidszorg is ingericht hierbij een rol speelt. Zo heeft de verschuiving in de 



Dulmen, A.M. van, Heijmans, M. Genderbewust bejegenen; man-vrouwverschillen bij reumatische 

aandoeningen. PiL: Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn: 2022, april,  

p. 39 t/m 42 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
   
This is a Nivel certified Post Print, more info at nivel.nl 4 

begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen in de huisartsenpraktijk van de huisarts 

naar de praktijkondersteuner consequenties voor demanier waarop patiënten worden bejegend.8 

Terwijl deze patiënten vóór de invoering van de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk voor 

die begeleiding ongeveer even vaak door een mannelijke als een vrouwelijke huisarts werden gezien 

(ongeveer 60% van de huisartsen is van hetvrouwelijk geslacht), treffen de meesten van hen nu een 

vrouwelijke praktijkondersteuner aan: ongeveer 96% van de praktijkondersteuners is immers een 

vrouw.9 Videoobservatieonderzoek naar de communicatie in de spreekkamer van de (vrouwelijke) 

praktijkondersteuner laat zien, dat zij hun vrouwelijke en mannelijke patiënten verschillend 

bejegenen: vrouwelijke patiënten ontvangen van de praktijkondersteuner relatief meer informatie, 

terwijl mannelijke patiënten meer managementadviezen meekrijgen. Ook passen de 

praktijkondersteuners meer motiverende gespreksvoering toe bij vrouwelijke dan bij mannelijke 

patiënten.8 Deze observaties kunnen verschil maken in de manier waarop mannen en vrouwen met 

hun aandoening omgaan. Ook in de reumazorg zijn dergelijke genderverschillen geobserveerd. Zo 

blijken vrouwelijke patiënten met reumatische aandoeningen meer informatie en tevens een meer 

actieve rol in hun behandeling te wensen dan mannelijke patiënten, maar worden zij daartoe wel 

minder aangemoedigd.10 Met andere woorden, vrouwelijke patiënten met reuma willen meer, maar 

krijgen minder. 

Wat te doen 
In de praktijk zien we dat het niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk is om verder te kijken dan de 

klachten en symptomen die iemand presenteert. Toch kan het patiënten helpen om dóór te vragen 

op de eerdergenoemde onderwerpen, zoals ziektelast en behandeleffecten, waarvan bekend is dat 

mannelijke en vrouwelijke patiënten daarin verschillen. In het kader van een door ZonMw 

gefinancierd onderzoek (programma Gender en Gezondheid), is daartoe de Aandachtswijzer 

Reumazorg en Gender (Tool Aandachtswijzer Reumazorg en Gender | Nivel) ontwikkeld. Deze 

Aandachtswijzer bevat praktische aandachtspunten bedoeld om de gesignaleerde genderverschillen 

in reumazorg onder de aandacht te brengen van zowel de zorgverlener als de patiënt. Naast 

vergroten van het bewustzijn over manvrouwverschillen, ondersteunt de tool de communicatie in de 

spreekkamer door middel van communicatietips en kan deze zo helpen deze onderwerpen ook 

daadwerkelijk bespreekbaar te maken. De tips, die online zijn gepubliceerd, hebben betrekking op de 

voorbereiding van het consult, het consult zelf en op de periode erna. Zo wordt de zorgverlener 

geadviseerd om altijd te vragen naar ervaren klachten, werkbeleving en bijwerkingen, aangezien de 

ziekte en de behandeling van RA door mannelijke en vrouwelijke patiënten verschillend kunnen 

worden beleefd. De aandachtspunten voor zorgverleners hebben ook betrekking op het zich bewust 

zijn van het effect van non-verbale communicatie en het geven van ruimte aan psychosociale zaken 

die de patiënt wil bespreken, omdat deze grote invloed kunnen hebben op de ervaren ziektelast en 

het omgaan met de behandeling door de patiënt. Daarnaast worden patiënten door middel van de 

communicatietips gestimuleerd om regelmatig te spreken over kwesties die over het algemeen 

minder vaak aan bod komen, zoals het combineren van de behandeling voor reuma met werk en de 

thuissituatie. Ook wordt patiënten aangeraden een dagboek van hun klachten bij te houden. En om 

expliciet aandacht te vragen voor ervaren klachten en bijwerkingen. Deze communicatietips zijn 

nodig, omdat vrouwen met reumatische aandoeningen, zoals eerder aangegeven, meer informatie 

en tevens een meer actieve rol in hun behandeling wensen dan mannen, maar daartoe minder 

aangemoedigd worden. Het creëren van meer bewustzijn en aandacht voor genderverschillen in 

reumazorg kan verder onder de aandacht worden gebracht door middel van een poster met 

visitekaartjes voor in de spreek- of wachtkamer. Op de poster Reumazorg en Gender staan de 

belangrijkste verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten met reuma genoemd en worden 

zorgverlener en patiënt aangemoedigd daarover in gesprek te gaan. De poster Reumazorg en Gender 

is ontwikkeld in samenwerking met zowel ervaringsdeskundigen als zorgverleners. Patiënten kunnen 
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bovendien een visitekaartje meenemen voor meer informatie en als ‘reminder’ voor het volgende 

consult. 

 

Man-vrouwverschillen in behandeltraject 

Fase: Diagnose 

• Vrouwen ervaren meer klachten, zoals pijn en vermoeidheid, dan mannen. 

• Vrouwen gaan anders dan mannen om met een gesprek over persoonlijke omstandigheden. 

Fase: Behandelvoorstel 

• Vrouwen vinden het lastiger om de behandeling te combineren met werk en andere 

activiteiten. 

• Mannen en vrouwen verschillen in de voorkeur voor een toedieningsvorm van medicatie. 

Fase: Effect van de (farmacotherapeutische) behandeling 

• Vrouwen stoppen eerder met de behandeling dan mannen. 

• Vrouwen hebben vaker bijwerkingen van medicatie, zoals moeheid en gewichtstoename. 

• Vrouwen merken vaker negatieve effecten van infuusbehandeling en injecties dan mannen. 

• Bij eenzelfde behandeling hebben mannen vaak betere uitkomsten dan vrouwen. 

• Vrouwen ervaren een grotere negatieve invloed op hun zelfbeeld en identiteit bij zichtbare 

tekenen van reuma, zoals het dragen van aangepaste schoenen. 

 

U kunt zich als zorgverlener afvragen, of dit nou allemaal nodig is. We beschouwen elke patiënt 

immers vanuit een persoonsgerichte zienswijze als een uniek individu met een eigen geschiedenis en 

klachtenbeloop? Zolang niet alle zorgverleners zich bewust zijn van de genderverschillen die er in de 

reumazorg nog altijd bestaan, kan de Aandachtswijzer Reumazorg en Gender als reminder dienen en 

net dat beetje verschil maken voor de patiënt met reumatische aandoeningen. 
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