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Voorwoord
Een druk schoolleven, familie, sporten, een
bijbaantje, uitgaan met vrienden, tijd voor
relaties en ‘online zijn’. Voor veel jongeren is
een gemiddelde week al snel van begin tot eind
volgepland met allerlei activiteiten.
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Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Ruim een kwart van de kinderen en jongeren in
Nederland is chronisch ziek, blijkt uit onderzoek
van het Verwey-Jonker Instituut. Belemmeringen in
hun dagelijks leven ontstaan niet alleen door fysieke
klachten, zoals gewrichtspijn. Regelmatig is het
ook de vermoeidheid die met deze ziektebeelden
gepaard gaat, die ervoor zorgt dat ‘gewoon’
meedoen niet altijd gaat. Welke keuzes maak je,
in een omgeving die wél gewoon op hoog tempo
doorgaat? En hoe maak je deze keuzes?

In een periode van drie maanden leerden we
verschillende jongeren met een chronische
ziekte kennen. Allemaal anders, maar met één
gemene deler: jeugdreuma. Samen met experts
en ontwerpers zochten we uit hoe deze jongeren
vermoeidheid ervaren.
We liepen mee in hun dagelijks leven, brachten
de dilemma’s die zij tegenkomen boven tafel, en
ontmoetten elkaar om onderling ervaringen uit
te wisselen. Dit verslag laat zien hoe en wat we
van elkaar leerden. Over de belemmeringen en
onzekerheden, maar ook over dromen, kansen en
toekomstbeelden.

3

Eigen regie op vermoeidheid

Ontwerpvraag
In Nederland hebben in totaal 1,3 miljoen kinderen en
jongeren tot 25 jaar een chronische ziekte. In vergelijking
met ‘gezonde’ leeftijdsgenoten, ervaren deze kinderen en
jongeren een lagere kwaliteit van leven, voelen zij zich in
hogere mate door hun gezondheid belemmerd, hebben ze
vaker minder vrienden dan ze zouden willen en maken ze
zich vaker zorgen over hun toekomst.1
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Hoe zorg je ervoor dat zij toch kunnen participeren in het
dagelijks leven? Eerder onderzoek wees uit dat kinderen met
een chronische ziekte participatie breder zien dan ‘meedoen
met activiteiten’. Het gaat ook over het ‘erbij horen’ in sociale
zin en over gelijke tred kunnen houden met leeftijdsgenoten.
Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat vermoeidheid een
belangrijke barrière is voor kinderen en jongeren met een
chronische ziekte om te kunnen participeren zoals zij dat zelf
het liefst zouden willen2. Het vraagt ook iets, om op jongere
leeftijd hierin al keuzes te moeten maken en een eigen weg
te vinden.

1
Hal, L. van et al. (2019). Een actueel perspectief op kinderen en
jongeren met een chronische aandoening in Nederland.
Verwey-Jonker Instituut.
2
Nap-van der Vlist MM, Kars MC, Berkelbach van der Sprenkel
EE, et al. Arch Dis ChildEpub ahead of print: [18-12-2019].
Doi: 10.1136 / archdischild-2019-318062.

Reuma is één van de chronische aandoeningen waarbij
kinderen en jongeren hinder ondervinden van vermoeidheid.
Reuma is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan het ‘bewegingsapparaat’, zoals gewrichten,
spieren, pezen en botten, die niet door een ongeval zijn
veroorzaakt. In Nederland heeft 1 op de 9 mensen een
vorm van reuma en elke dag komen daar 700 mensen bij.
Iedereen kan reuma krijgen, op elke leeftijd. Jeugdreuma
komt voor bij ongeveer 1 op de 2000 kinderen. In
Nederland gaat dat dus om 2000 tot 3000 kinderen
en jongeren. Zij hebben vaak last van pijn, stijfheid en
vermoeidheid.
Dit is de reden dat ontwerpbureau Open Concept, het
Wilhelmina Kinderziekenhuis en de Jeugdreuma Vereniging
Nederland de handen ineenslaan. We willen beter
begrijpen welke rol die vermoeidheid in het leven van deze
jongeren speelt. We werken vanuit deze ontwerpvraag:

Hoe komen we tot nieuwe oplossingen voor
jeugdreuma-patiënten die hinder ervaren
van vermoeidheid, waardoor ze meer eigen
regie kunnen nemen in de manier waarop ze
participeren in de maatschappij?

5

Eigen regie op vermoeidheid

6

Methode

De OPEN aanpak

Ontwerpend onderzoek:
verkennen en verbinden

We werken in dit project volgens de OPEN aanpak.
Dit is een procesmodel voor ontwerpend onderzoek.
Het doet recht aan de ervaring en kennis die er al is,
en vult dat aan met datgene waar nog behoefte aan
is. Het proces bestaat uit vier stappen.

Ontwerpend onderzoek is een creatieve methode om
complexe vraagstukken te onderzoeken en verschillende
oplossingsrichtingen te vinden. Ontwerpend onderzoek
betrekt zoveel mogelijk partijen die vanuit verschillende
invalshoeken met het vraagstuk te maken hebben. Vanuit
verbeelding wordt er geprobeerd om snel en effectief
nieuwe inzichten te krijgen. Door eerst te reflecteren
op het heden en verleden, kunnen we hiervan leren
voor de toekomst. Vervolgens worden er verschillende
oplossingsrichtingen voor de toekomst geschetst.
Vermoeidheid is een groot onderwerp dat de jongeren al
hun hele leven met zich meedragen. Ze hebben bewust
en onbewust strategieën aangeleerd om daar mee om
te gaan. Die strategie onder woorden brengen vergt tijd,
goed luisteren en verbanden leggen. Zeker ook omdat de
vermoeidheid vaak een grillig verloop kent: soms is het er
wel en soms is het er niet. Ontwerpend onderzoek creëert
ruimte om dit te bespreken en biedt tools en werkvormen
om de strategie laagje voor laagje verder af te pellen en
te begrijpen.

Onderzoek
We brengen het vraagstuk in kaart en bouwen voort
op kennis en ervaringen uit eerdere onderzoeken.

Pas op de plaats
Samen met alle betrokken partijen laten we de
bevindingen uit de onderzoeksfase goed op ons
inwerken: wat betekenen ze voor dit project?
Exploratie
Een ontdekkingstocht: we willen van de jongeren zelf
leren hoe het is om om te gaan met vermoeidheid.
Om daar achter te komen, maken we gebruik van
verschillende creatieve ontwerpmethoden.

Nieuwe horizon
Wat zijn de mogelijkheden voor het vervolg?
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Team
Open Concept
Open Concept is een Utrechts ontwerpbureau voor sociale
vernieuwing. We zetten ontwerpend onderzoek in voor
actuele, complexe maatschappelijke vraagstukken. Vanuit
verschillende ontwerpmethoden reflecteren we op wat er al
is aan kennis en ervaring, en werken vanuit een diep begrip
toe naar gedragen nieuwe ontwerpen. Dat doen we samen
met alle stakeholders; iedereen die met het onderwerp te
maken heeft, of krijgt.
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Open Concept is een coöperatie van creatieve ondernemers. Vanuit Open Concept doen Johanneke Minnema
(projectleider), Henk van Zeijts (facilitator) en Frank-Jan
van Lunteren (vormgeving en conceptontwikkeling) mee
aan Eigen regie op vermoeidheid.

Experts
Ontwerpers
Ontwerpend onderzoek wordt uitgevoerd door een team
dat bestaat uit verschillende disciplines en achtergronden,
zodat er makkelijker nieuwe verbanden en oplossingen
ontstaan. Daarom is er ook een belangrijke rol voor de
ontwerpers Lucy van Dorst, Gerjanne van Gink en Loriana
Daggers. Zij lopen elk mee met een van de ervaringsexperts
en hebben een actieve rol in de ontwerpsessies om het
verhaal van de patiënten scherp te krijgen. We kozen er
bewust voor om hun rol los te koppelen van de rol van Open
Concept als begeleider van het proces en de ruimte voor
de ontwerpende manier van werken, om de ontwerpers
zo de gelegenheid te geven om zich helemaal in te kunnen
leven in ervaringsexperts en hen te helpen om hun verhaal te
vertellen.

UMC Utrecht / Wilhemina
Kinderziekenhuis

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is onderdeel van
het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht),
dat als academisch ziekenhuis is verbonden aan de
Universiteit Utrecht. De afdeling Kinderreumatologie van
het WKZ heeft is al ruim 25 jaar nationaal en internationaal
toonaangevend. Het WKZ streeft er voortdurend naar om
met onderzoek de patiëntenzorg te verbeteren.
Het WKZ brengt reeds bestaande kennis en inzichten in in
het project. Zij doet dat onder meer door wetenschappelijke
inzichten, ervaringen en de resultaten en data van de
Reuma2Go-app te vertalen naar en beschikbaar te stellen
voor het project. Ook heeft het WKZ de ervaringsexperts
betrokken bij dit project.
Vanuit het WKZ zijn prof. dr. Nico Wulffraat, dr. Joost
Swart (beide kinderreumatoloog en kinderimmunoloog) en
Gerrie de Joode (reumaverpleegkundige) bij het project
betrokken.

Jeugdreuma Vereniging Nederland

De Jeugdreuma Vereniging Nederland (JVN) brengt
patiënten met jeugdreuma, ouders en andere betrokkenen
bij elkaar om samen beter met deze ziekte om te gaan.
De vereniging heeft ruim 300 leden en houdt contact met
relevante professionals en komt op voor belangen van
jeugdreuma patiënten bij onderzoeken en het opstellen
van richtlijnen. Daarnaast organiseert de vereniging ook
evenementen en een online omgeving waar patiënten en/of
hun verzorgers bij elkaar worden gebracht en gestimuleerd
om ervaringen te delen.
Vanuit JVN is Casper Schoemaker betrokken. Hij is zelf
vader van een jeugdreuma patiënt en werkt één dag in de
week voor het UMCU als adviseur patiëntbetrokkenheid.
Casper brengt in dit project reeds bestaande kennis
en inzichten over jeugdreuma in en zorgt ook voor de
verbinding tussen het project en de onlangs opgestelde
onderzoeksagenda voor jeugdreuma. De illustraties bij dit
project zijn gemaakt door Rens van Vliet. Rens is niet alleen
cartoonist maar ook ervaringsexpert en door de Jeugdreuma
Vereniging Nederland opgeleid om als patiënt mee te
praten in projecten over innovatie van de zorg. In dit project
deed Rens deels inhoudelijk mee, maar wist hij de kern van
de gesprekken vooral ook in pakkende cartoons te vatten.
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Ervaringsexperts
10

We vinden het belangrijk om niet over
mensen te praten, maar met mensen. We
willen jongeren en hun ouders de kans
geven om hun verhaal te vertellen, buiten
de context van de zorg. Daarom zijn acht
jongeren en twee ouders bij dit project
betrokken. De ontwerpers mochten bij drie
jongeren extra dicht op de huid kruipen
door hen een tijdje te volgen.

Fleur (20)

Melissa (19)

Lisa (15)
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Elvi (15)

Suzanne (13) &
Toine (vader)

Corinne (moeder)

Querijn (19)

Hidde (20)

Rens (30)

Eigen regie op vermoeidheid

Ontwerptraject
Het project bestond uit drie onderdelen waarin we stap
voor stap dieper zijn ingegaan op vermoeidheid bij
jeugdreuma.
We begonnen met een Pas op de Plaats-bijeenkomst, die
overging in de exploratiefase: het meelopen en de beide
ontwerpsessies. We lichten hier een aantal onderdelen uit.
Het resultaat van dit ontwerptraject zijn drie persona’s.
Daarmee sluiten we dit hoofdstuk af.
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Datavisualisaties

A

Pas op de Plaats

De door het UMCU ontwikkelde Reuma2Go-app
helpt jongeren met jeugdreuma om de regie te
houden over hun eigen leven. De app wordt door
zo’n 300 jongeren met jeugdreuma gebruikt. Zij
vullen periodiek in hoeveel last ze ervaren van
vermoeidheid en andere klachten. De data uit
deze app hielp ons om een beter begrip te krijgen
van het verloop van vermoeidheid. Zo bleek dat
de gegevens vaak heel specifiek zijn. Ze zijn

dus eigenlijk alleen per persoon te interpreteren
en vertellen niet het verhaal achter de klachten.
Hierdoor realiseerden we ons dat we juist graag die
verhalen achter de data naar boven wilden halen.
Dat doen we bijvoorbeeld met foto’s uit het dagelijks
leven van de jongeren. Om het grillige verloop van
vermoeidheid te illustreren, maakten we op basis van
fictieve data een aantal speculatieve visualisaties.

Na de nodige voorbereidende werkzaamheden was het
begin juni eindelijk tijd voor de Pas op de Plaats-bijeenkomst:
een moment om de bevindingen uit de onderzoeksfase met
elkaar te delen en de exploratiefase voor te bereiden.
• Nico en Casper presenteren de belangrijkste inzichten
over jeugdreuma en de aard van vermoeidheid bij
jeugdreuma. We leren dat dit zich het beste laat
omschrijven als een ‘gebrek aan energie’.
• De ontwerpers delen hun plannen voor de manier
waarop ze invulling willen geven aan het ‘meelopen’.
Iedereen kiest voor een hybride variant waarbij er na een
eerste online kennismaking ruimte is voor een eventuele
fysieke ontmoeting.
• Frank Jan geeft een toelichting op de datavisualisaties die
hij heeft gemaakt na het raadplegen van de data uit de
Reuma2Go-app van het UMCU (zie pagina 13).
• We benutten de ervaringen van de ontwerpers en de
zorgprofessionals en beslissen samen hoe we de probes
het beste kunnen inzetten om te leren over vermoeidheid
bij jongeren (zie pagina 15).
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B

Probes

Meelopen

Om de leefwereld van de ervaringsexperts te leren kennen
en inzicht te krijgen in hun gewoontes, problemen en
behoeften zouden de ontwerpers aanvankelijk met de de
jongeren meelopen. Vanwege corona kozen we voor een
combinatie van een aantal videogesprekken en – als de
jongere en ontwerper zich daar goed bij voelden – een
korte, corona-proof ontmoeting. Uiteindelijk bleek het
videobellen in combinatie met de probes een schot in
de roos. De jongeren vertellen mensen in hun omgeving

namelijk niet altijd over hun aandoening; meelopen
bleek daarom helemaal niet zo gewenst. Bovendien is
het voor jongeren niet makkelijk om over vermoeidheid te
praten. Daardoor is het zowel voor de jongeren als voor
de ontwerpers heel prettig om het gesprek hierover over
meerdere momenten te spreiden. Met de foto’s in de tijdlijn
hieronder kunnen we op afstand toch een indruk krijgen
van hoe de werkdag van één van de jongeren ongeveer is
verlopen.

Probes zijn kleine opdrachten die de ervaringsexperts vooraf
doen om alvast na te denken over vermoeidheid. Hierdoor
kunnen ze hier tijdens de gesprekken makkelijker en beter
over praten. De jongeren kregen deze opdrachten al een
week voor de kennismaking met de ontwerper, zodat ze
deze tijdens deze kennismaking konden bespreken. Door de
verschillende resultaten met elkaar te verbinden ontstaan er
nieuwe aanknopingspunten voor verdiepende gesprekken,
waardoor er inzichten naar boven komen die zonder deze
tools moeilijk te bereiken zijn.
Zo bleek bijvoorbeeld dat sporten alleen extra energie geeft
als je al energie hebt. Is er al vermoeidheid, dan worden de
jongeren van sporten juist nog vermoeider. En jezelf even
terugtrekken met Netflix lijkt soms een goede manier om
even op te laden, maar kan er ook voor zorgen dat je niet
meer uit de ‘hang-bui’ komt.
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15

Met de fiets naar
werk

Post ophalen bij
Jumbo

Op kantoor

Dagvaarding etc.
bekijken

Invoeren

Nakijken en
overleggen

Gezonde pauze

Afsluiten

Met de fiets naar
huis
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Probe: Tijdslijnen

In de tijdslijnen geven de jongeren per dagdeel
aan hoe het is gesteld met hun energie en met
hun humeur. Op deze manier geven zij inzicht in
het verloop hiervan gedurende een week.
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Probe: Herinneringen & dromen

We vragen de jongeren naar hun herinneringen
en dromen. Wat wilden ze vroeger? Wat deden
en dachten ze? En welke dromen hebben ze voor
hun toekomst? Wie zijn ze en wat hebben ze dan?
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Probe: Fotokaarten

Wat geeft energie en wat kost energie? En waar word
je wel en niet blij van? De jongeren maken foto’s in
hun dagelijks leven en voorzien deze van fotokaartjes
met iconen. Zo geven ze ons inzicht in wat sporten,
Netflixen of studeren voor hen betekent.
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C

Ontwerpsessies

Wat geeft energie en
wat kost energie?

Waar zit de pijn?

Hoe ziet het Spinneweb van de positieve
gezondheid van Machteld Huber eruit?

Ontwerpsessie 1: Contextmapping

Het doel van contextmapping is om het vraagstuk verder
te verkennen door de context in kaart te brengen. Samen
met onder andere vijf ervaringsexperts, drie zorgexperts
en drie ontwerpers gaan we – verdeeld over drie groepen
– in gesprek via Zoom en Miro. Miro is een gedeeld online
whiteboard waarin we een omgeving hebben klaargezet om
elkaar te leren kennen en nieuwe inzichten van elkaar op te
doen en vast te leggen.

Het waren prettige bijeenkomsten. Fijn hoe jullie
de vaart er in houden en interessant om te zien
wat er gebeurt als je ontwerpers koppelt aan de
patiënten.
Casper Schoemaker
Jeugdreuma Vereniging Nederland
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Workarounds die de persona heeft ontwikkeld om beter om
te gaan met de vermoeidheid.

Dilemma’s en keuzes waar de persona
mee te maken krijgt.
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Ontwerpsessie 2: Co-creatie

Tijdens de co-creatiesessie ontmoeten we elkaar voor het
eerst in dit project in het echt! Vandaag geven we verdere
verdieping aan de persona’s. We doen dat opnieuw in
drie groepen en aan de hand van verschillende creatieve
werkvormen.

Landkaart

De landkaart helpt ons om op een andere manier invulling te geven aan de ervaringen van de persona’s.
Wat ervaren zij als hoogtepunten? Wat betekent de vuurtoren? En waar staat de brug voor?

De vuurtoren staat voor het zichtbaar maken van
wat er aan de hand is. De vuurtoren heeft een
aan- en uitknop gekregen: soms wil je even dat
het niet zichtbaar is.

De brug over het water is de manier waarop je
ondanks je vermoeidheid meedoet in het dagelijkse
leven. Soms betekent de brug dat je afspraken moet
afzeggen of aanpassen.
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De co-creatiesessie was intensief, maar alles ging in een fijne, ontspannen sfeer en
patiënten, ouders en behandelaars konden toevoegen wat zij wilden. Ik was onder
de indruk van de oefening met de landkaart van het eiland en wat dat opleverde
aan inzichten/ideeën. Dat is een hele mooie manier om dingen meer inzichtelijk
te maken en dichterbij te laten komen. Ik heb er veel van geleerd, en zeker ook
inspiratie opgedaan om hier op de polikliniek mee aan de slag te gaan.
Gerrie de Joode-Smink
Specialistisch verpleegkundige reumatologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis

Soms is er geen brug, dan
is het gewoon zwemmen
(doorzettingsvermogen).

Vrienden kunnen haaien zijn. Ze vragen
veel van je en sleuren je mee. Het is dan
moeilijk om weerstand te bieden.

De top van de berg
– het ultieme doel –
is acceptatie en trots.
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Frank (19)
Ik heb best een druk sociaal leven en dat vind ik ook
belangrijk. Dat zorgt ervoor dat ik goed in mijn vel zit
en dat het leven voor mij van betekenis is. Grenzen
stellen is belangrijk voor mij. Hoe kan ik dat beter
doen? En hoe doe ik dat zonder dat ik daar een
schuldgevoel aan overhoud?

Dromen

Vervolgens kiezen we één onderwerp van de
landkaart en gingen we dromen: hoe ziet het
leven van de persona er uit als het probleem
opgelost zou zijn? Wat is er dan nog wel en wat
is er dan niet meer? Ontspanning, zelfacceptatie
en zelfverzekerd zijn komen hier vaak terug.

We vonden het een hele mooie, bijzondere dag. Lisa is geen verteller,
maar voelde genoeg veiligheid om haar zegje te doen!
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Bart (17)
Ik heb het al een paar keer uitgelegd, maar mijn voetbalteam
begrijpt niet goed dat ik soms erg moe ben. Soms voelt het
dan alsof ik hen in de steek laat. Ik moet dan sterk in m’n
schoenen staan om niet m’n grenzen te overschrijden. Dat
vind ik erg lastig, want ik wil die grens helemaal niet hebben.

Corinne
Moeder
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Persona’s

Een persona is een fictieve patiënt met een fictief
verhaal, hobbies en dilemma’s. Dit helpt om ons in
te leven en oplossingen te ontwerpen, zonder dat
het gekoppeld is aan een bestaand persoon. Zo
wordt het makkelijker om erover te praten zonder
dat het onpersoonlijk wordt. De ontwerpsessies
leverden drie persona’s op. Ontmoet hen en hun
dilemma’s op de volgende pagina.

Vera (20)
Ik ben graag zelfstandig en ondernemend. Dit lukt als
ik mij fit voel en lekker in mijn vel zit. Hiervoor is het
belangrijk dat ik goed plan en duidelijk mijn grenzen
ken en aangeef.
Jeugdreuma roept de associatie op van beperkingen,
gedoe, luiheid en ziektewet. Voor mijn gevoel loop ik
hierdoor soms twee stappen achter en vertel ik er maar
niet over.
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Resultaten
Het doel van dit project is om jongeren handvatten te
bieden om om te gaan met vermoeidheid, zodat ze zo goed
mogelijk op hun eigen manier kunnen participeren in de
maatschappij. De ontwerpvraag van dit project is dan ook:

Hoe komen we tot nieuwe oplossingen voor
jeugdreuma-patiënten die hinder ervaren
van vermoeidheid, waardoor ze meer eigen
regie kunnen nemen in de manier waarop ze
participeren in de maatschappij?
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Om tot een antwoord te komen, richtten we ons in deze fase
op de volgende vragen:

Hoe willen jongeren participeren in de
maatschappij?
Hoe belemmert vermoeidheid hen daarin?

Gewoon zijn

Wat opvalt is dat de jongeren vooral graag ‘gewoon’ willen
zijn en mee willen doen met anderen, ze willen niet anders
zijn dan anderen. De jeugdreuma hoort er bij, maar het
definieert hen niet.

Ik bén niet ziek, het is iets wat onderdeel is van mij,
ik bén het niet.

Ik zou wel willen dat ik het nooit meer hoef uit te
leggen en dat het onzichtbare zichtbaar gemaakt
wordt voor mij. Tegelijkertijd wil ik er ook echt niet
constant mee te koop lopen. Ja, ik wil gewoon
normaal zijn.

Het feit dat jeugdreuma niet altijd zichtbaar is, helpt dus bij
het normaal kunnen zijn.
Jeugdreuma is van invloed op de manier waarop de
jongeren leven en hun leven inrichten:

Om deze vragen te beantwoorden, geven we een overzicht
van wat we van de jongeren hebben geleerd over hun leven
met jeugdreuma.

Soms moet ik stoppen met hobby’s die dan niet
meer gaan. Zo speelde ik graag piano om mijn
hoofd leeg te maken maar dat gaat niet meer.
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De vermoeidheid is wel irritant en hinderlijk. Dat ik
me gewoon niet echt energiek voel en dat ik altijd
moe ben, ja daar word ik wel een beetje chagrijnig
van.

Het gevolg is dat ik wel echt veel slaap nodig heb.
Maar het lastige is dat hoe lang ik ook slaap, ik
ben nooit echt uitgerust.

De aard van de vermoeidheid verschilt per dag:
Eén van de probes daagde de jongeren uit om te dromen
over hoe hun leven er over tien jaar uitziet. Ze dromen van
een leuke, betekenisvolle baan, een gezin en genoeg geld
voor een mooi huis:

Over tien jaar ben ik accountant bij een mooi en
duurzaam bedrijf. Ik hoop getrouwd te zijn en te
beginnen met nadenken over kinderen.

28
Over tien jaar ben ik een succesvolle advocaat,
heb ik een gelukkig gezin en voldoende geld voor
een mooi huisje en verre reizen.

Vermoeidheid

Het is lastig om ‘s ochtends de aard van de
vermoeidheid te bepalen; soms is het vermoeidheid
waar je doorheen kan en soms niet.

De jongeren zijn zelfstandig...

Het valt op dat de jongeren die hier meedoen relatief
zelfstandige en sterke persoonlijkheden zijn. Ze hebben
veel eerder dan leeftijdsgenoten moeten leren om keuzes te
maken én om te gaan met de gevolgen van die keuzes.

Het liefst zou ik zeven dagen in de week sporten.
Maar dat wordt hem gewoon niet, dus ik moet naar
mijn eigen grenzen leren luisteren.

We zagen het al in de data-analyse en ook de tijdslijnen
die de jongeren hebben ingevuld laten het zien: de
vermoeidheid is in meer of mindere mate altijd aanwezig.

Het is meer gewoon een soort van constante
vermoeidheid die geen pieken of dalen heeft. Dus
het is altijd aanwezig.

Plannen en mijn grens aangeven is the key. Ik ga
ook wel eens over mijn grens heen, met stappen
bijvoorbeeld. Zelfs daar plan ik dan ruimte voor in.
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Deze ervaringsdeskundige plant twee dagen in de week
helemaal vol en op de overige vijf dagen houdt ze ruimte in
de planning om rust te pakken. Zo voorkomt ze dat ze wordt
ingehaald door de vermoeidheid en houdt ze de gevolgen
van de vermoeidheid binnen de perken. Ook voorkomt ze
hiermee stress. Want:

Ik doe eigenlijk alsof er niks aan de hand is.. Ja
soms loop je dan wel ergens tegen op.

...En veerkrachtig...

Stress is heel vermoeiend.

...Eigenwijs...

De jongeren zijn op verschillende manieren eigenwijs:

Ook valt de enorme veerkracht op. De teleurstelling als
jongeren moeten stoppen met voetbal, pianospelen of
andere hobby’s maakt vaak snel plaats voor nieuwe dingen
die wél kunnen. Ze weten een hele rij positieve nieuwe
dingen te benoemen die voortkomen vanuit een beperking.
Zo zijn meerdere jongeren een webshop begonnen en
er worden ook op sportief vlak alternatieve uitdagingen
gevonden. Eén van de jongeren weet het zelfs tot paralympisch niveau te schoppen.
Creatieve oplossingen
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Ik merk dat ik toch niet echt rekening hou met de
vermoeidheid omdat ik daar te eigenwijs voor ben.
(...) En dan ga ik maar door en door en door. Zo
gaat het meestal.

“Ik schop graag een balletje met mijn vrienden. Ik
word hier helaas wel snel moe door. Maar ik laat
vermoeidheid me nooit tegenhouden om leuke
dingen te doen.

Ik ben erg eigenwijs... En soms heb ik dan ook niet
door dat ik over m’n grenzen ga. Dus dan ga ik
maar gewoon door. Vaak krijg ik dan ook wel weer
energie van de dingen die ik doe.

De jongeren hebben voor zichzelf allerlei creatieve
oplossingen bedacht om om te gaan met de vermoeidheid.

Als ik moet autorijden dan drink ik eigenlijk
standaard Red Bull. En als ik even moe ben dan
drink ik ook gewoon koffie of redbull en ik weet
niet perse of het echt helpt, maar het helpt in ieder
geval voor het idee.

Het liefst ben ik gewoon de hele tijd bezig omdat ik
er dan toch wel het minste last van heb.
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Soms heb ik dan afgesproken met iemand en dan is
dat eigenlijk teveel. Als we dan bijvoorbeeld naar
de stad zouden gaan, dan vraag ik of we ook bij
een van ons thuis kunnen gaan chillen. Zo los ik dat
dan op. Want afzeggen.. Nee, dat doe ik eigenlijk
niet. Ik zou mezelf ook afgewezen voelen als
iemand anders zou afzeggen. Dus nee…
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Dat de vermoeidheid zo onvoorspelbaar is, maakt het
lastig om er rekening mee te houden. De jongeren richten
hun leven daarom graag zo flexibel mogelijk in. Met name
de wat oudere jongeren, die niet meer vastzitten aan
schooltijden, lukt dit goed. Ze zijn bijvoorbeeld aan de slag
als zzp’er of hebben een webshop. Eén van de jongeren die
nog wel ‘vast zit’ aan de tijden van de middelbare school
knapte enorm op toen zij vanwege de coronamaatregelen
even een tijdje haar eigen ritme kon bepalen. Haar ouder
zegt daarover:

Netflix is als drijfzand. Het lijkt ontspanning, maar
uiteindelijk kost het toch best veel energie en blijf je
erin hangen.

Wat ook opvalt is dat de jongeren die de vermoeidheid
accepteren beter met de vermoeidheid om weten te gaan
dan jongeren die het niet accepteren:

Ik kan het gewoon niet echt accepteren dat ik
steeds moe ben. Dus dan ga ik maar gewoon door
en doe ik alsof het er niet is. Maar ik denk dat
het me wel heel erg zou helpen als ik het wel zou
kunnen accepteren.
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Het moeilijke gesprek

In de afgelopen periode hoefde onze dochter niet
naar school. We hadden het zelf niet eens zo door
maar haar begeleider merkte op dat ze minder
ziek was en veel minder moe. Dat was voor ons wel
een eyeopener.

Niet alles helpt even goed:

Sporten geeft soms energie, maar alleen als ik al
energie heb.

Geen van de jongeren praat graag over jeugdreuma.
Vaak zijn de mensen in de nabije kring wel op de hoogte,
maar bijvoorbeeld collega’s weten lang niet altijd van de
aandoening.

Ik vertel niet altijd dat ik reuma heb, voor mijn
gevoel loop ik dan twee stappen achter.

Bij chronisch ziek denken anderen vaak aan
gedoe, beperking en de ziektewet.
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Reuma heeft zo’n stoffig imago, met van die
kromme vingers en dikke knokkels.

Met familie en vrienden wordt ook niet vaak over de
vermoeidheid gesproken. Ze weten het en houden er
rekening mee. Dat is voldoende. Als er wel over gesproken
wordt, mag dat best met wat humor:

Ik moet zeggen dat ik ook niet vaak de behoefte
heb om er serieus over te praten. Maar ik vind het
juist leuk als je er ook de humor van in kan zien.
Klinkt misschien raar, maar toch kijk ik vaak op die
manier naar dingen. Dat je er in ieder geval ten
minste nog om kan lachen.
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Toch realiseren de jongeren zich ook dat het wel belangrijk
is om erover te praten. Al was het maar om je eigen grenzen
aan te geven.

Ik denk dat als je het van tevoren goed aangeeft
en je dan ook kwetsbaar opstelt dat het dan wel
bij anderen meer aankomt en dan heb je ook meer
begrip ofzo.

Het helpt als mensen om je heen je begrijpen.
Zodat ze later de juiste signalen oppikken zonder
dat je iets hoeft uit te leggen.

Ik heb het al een paar keer uitgelegd maar
mijn voetbalteam begrijpt niet altijd even goed
dat ik soms erg moe ben. Ik moet dan sterk in
m’n schoenen staan om niet m’n grenzen te
overschrijden. Dit vind ik erg lastig want ik wil
helemaal die grens niet hebben en ik wil het team
ook niet in de steek laten. Soms voelt dat zo, zeker
als mijn coach me niet wil wisselen omdat hij vind
dat ik erg goed ben als spits.

Als het dan toch moet, willen de jongeren de boodschap
graag zo snel mogelijk kwijt:
Ook dat is lastig:

Het is toch wel vaak een kwestie van voor jezelf
opkomen en bij je eigen grenzen blijven. Maar
dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan want
ik merk ook dat ik dat zelf ook wel heel erg lastig
vind. Dat ik liever anderen please dan dat ik bij
mijn eigen grenzen blijf.

De vermoeidheid wordt ook niet altijd door anderen
begrepen:

Ik vind het vervelend dat ik steeds opnieuw moet
uitleggen dat ik reuma heb en wat dat is. Mensen
begrijpen het ook niet echt. Dus ik ben er eigenlijk
maar mee gestopt.

Een beetje alsof je een pleister er af trekt, als je het
snel doet dan is hij er in 1 keer af.

Sommige jongeren hebben het gevoel dat ze zich moeten
verantwoorden als ze ergens voor moeten afzeggen. Eén
van de ervaringsexperts houdt in zijn hoofd per persoon
een lijstje bij hoe vaak hij ‘het vermoeidheidsargument’ de
afgelopen periode heeft gebruikt, omdat hij het niet te vaak
wil inzetten.
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Conclusies
Het doel van dit project is om jongeren met
jeugdreuma beter te leren kennen, om zo inzicht
te krijgen in de twee onderzoeksvragen. Op
basis van de resultaten kunnen we deze als volgt
beantwoorden.
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Onderzoeksvraag 1

Onderzoeksvraag 2

Hoe willen jongeren participeren in de
maatschappij?

Hoe belemmert vermoeidheid in het participeren
in de maatschappij?

Natuurlijk zouden de jongeren het liefst zonder
beperkingen aan alles willen meedoen. Maar ze
hebben nu eenmaal te maken met vermoeidheid en
beschouwen dit veelal als een gegeven. Jongeren
willen daarom: (a) zichzelf kunnen zijn, (b) niet
steeds opnieuw uit hoeven leggen wat vermoeidheid
voor hen betekent en (c) niet in omstandigheden
terecht komen die hen dwingen om over hun grenzen
heen te gaan.

Door de vermoeidheid kunnen jongeren niet
meedoen aan alles waar ze aan zouden willen
of moeten meedoen. Dat dwingt de jongeren om
grenzen te stellen en deze grenzen ook duidelijk te
maken aan anderen.

Wat hen helpt om daar te komen is: (a) de vrijheid
om zoveel mogelijk zelf je tijd in te kunnen delen en
(b) goed in staat zijn om de mensen om je heen uit
te leggen wat die vermoeidheid betekent en hoe de
ander daar rekening mee kan houden.

Dat is niet makkelijk. Enerzijds omdat je pas grenzen
kunt stellen als je de vermoeidheid voor jezelf
hebt geaccepteerd en bereid bent om daar ook
consequenties aan te verbinden in je eigen gedrag.
Anderzijds omdat het moeilijk is om hierover een
gesprek te voeren met de ander. Niet in de laatste
plaats omdat er bij deze ander allerlei vooroordelen
leven over reuma in het algemeen en (onzichtbare)
vermoeidheid in het bijzonder.
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Vervolg:
in gesprek
In de eerste fase van dit project viel op dat het voeren van
het gesprek over vermoeidheid een steeds terugkerend
thema is. Daarbinnen zijn drie aspecten te onderscheiden
die voor jongeren van belang zijn om goed te kunnen
omgaan met vermoeidheid, en om op hun eigen manier te
participeren in de maatschappij. In de volgende fase willen
we deze aspecten nader verkennen en uitwerken richting
concrete oplossingen.
1
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Peer-2-peer

We merkten tijdens de ontwerpsessies dat er vrijwel
meteen een waardevolle dynamiek ontstond tussen de
ervaringsdeskundigen. Ze bleken niet of nauwelijks andere
jongeren met jeugdreuma te kennen, maar hadden wel veel
baat bij het uitwisselen van ervaringen. Deze kracht van
‘peer-2-peer’-uitwisseling willen we in de volgende fase
benutten.

3
In gesprek met de ander

Verder vervolgonderzoek

Zodra je voor jezelf weet waar jouw grenzen liggen, krijg je
te maken met anderen. Het kan pijnlijke situaties opleveren
als anderen je proberen over te halen en het is frustrerend als
anderen je grenzen negeren. Helaas hebben de jongeren
hier wel vaak mee te maken. Hoe geef je op een goede
manier je grenzen aan? Hoe kun je leren omgaan met de –
soms pijnlijke – reactie van anderen?

In gesprek met jezelf:
Acceptatie en het kennen van je grenzen

We hebben ook gemerkt dat ouders en zorgprofessionals
een heel belangrijke rol spelen in de manier waarop de
jongeren omgaan met vermoeidheid. Het is waardevol om
deze rol nader te bekijken: wat voor invloed hebben ouders
en zorgprofessionals op (het gesprek over) de vermoeidheid
van de patiënt?
Tot slot verwachten we dat veel van de uitkomsten van dit
project ook van toepassing zijn op jongeren die last hebben
van vermoeidheid in combinatie met andere chronische
ziektes zoals Crohn, taaislijmziekte en longaandoeningen.
We willen in de toekomst onderzoeken in hoeverre zij ook
baat hebben bij de uitkomsten van dit project.

De jongeren realiseren zich eigenlijk allemaal wel dat de
vermoeidheid niet weg gaat. Lang niet alle jongeren hebben
dit echter zodanig geaccepteerd dat ze ook daadwerkelijk
bereid zijn om hun leven hier op aan te passen. Laat staan
dat ze weten hoe ze dat voor zichzelf willen en moeten
doen.

Accepteren

2
In gesprek over (voor)oordelen
De jongeren geven aan terughoudend te zijn om over
hun jeugdreuma en vermoeidheid te praten, vanwege de
vooroordelen die bij anderen leven. Hoe praat je over jouw
aandoening en/of vermoeidheidsklachten? Aan wie vertel je
erover, en aan wie niet? En wat vertel je dan precies?

Grenzen

(Voor)
oordelen

Gesprek voeren

We hebben met z’n allen een heel gave
reis gemaakt. Ik vond het een heel rijke
ervaring.
Lucy
Ontwerper

39

Eigen regie op vermoeidheid

Lisa maakte tijdens de ontwerpsessie deze illustratie bij een
anekdote die werd gedeeld:

Ik liep eens met mijn vriendin die ook jeugdreuma
heeft door de stad, in een spijkerbroek met gaten.
Dat was toen hip. Een oudere meneer kwam
naar ons toe en zei: daar krijg je reuma van! Wij
moesten heel hard lachen en zeiden: dat hebben
we al! Die man wist zich geen houding te geven.
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