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Ervaringen van patienten….(I) 

 

“Weersomstandigheden zijn bij mij niet direct (specifiek) ongunstig, 

echter wel weersveranderingen. Als er na een lange tijd een 

weersomslag komt voel ik dit meestal een tot twee dagen vooraf 

aankomen. Mijn reuma wordt pijnlijker en mijn artrose gewrichten 

laten zich gelden.” 

 

“Ik heb vooral last als het weer verandert. Door de luchtdruk 

verschillen” 

 

“Ik voel zo langzamerhand wel dat vochtig weer de ontstekingen en 

pijn in mn gewrichten (door polyartrose) verergeren” 

 

 

 

 



Ervaringen van patienten….(II) 

 

“Ik denk dat vooral vochtig weer bij mij invloed heeft. Sinds een tijdje hoef 

ik niet meer buiten te werken door weer en wind en dat scheelt wel iets, 

maar ik voel wel dat het allemaal behoorlijk strammer en pijnlijker 

wordt.....” 

 

“Sinds anderhalf jaar heb ik R.A. Voor mij.. ik kan niet zeggen dat het weer 

er invloed op heeft. Voel me wel lekkerder in de zomer kou vind ik niet zo 

leuk. Ben in de winter wel stijver maar meer of minder pijn ik vind van niet 

met warm weer……. Ben er nog niet helemaal achter” 



Reumaverwachting…. 

 

“”Uit onderzoek blijkt dat bij 70 tot 90% van de mensen met reuma de 

weeromstandigheden een grote rol spelen. Koude en vochtige 

omstandigheden zorgen voor meer klachten. Ook wanneer de luchtdruk snel 

daalt en wanneer het onweert worden de reumaklachten ernstiger.””  

 

(bron: weeronline.nl) 

 

 



Reumaverwachting…. 

Weeronline.nl berekent voor 7 dagen vooruit de reumaverwachting. Deze 

verwachting moet geïnterpreteerd worden als de bijdrage van het weer op de 

reumaklachten die al worden ondervonden. In de verwachting wordt gewerkt 

met 5 categorieën… 

 

Wanneer de situatie zeer gunstig is heeft het weer een positieve invloed op 

de mate van reumaklachten. Indien de situatie zeer ongunstig is kan het weer 

de reumaklachten flink verergeren. 

 

De volgende parameters kunnen voor een lage score zorgen: 

•Kou •Vocht •Dalende luchtdruk •Onweer 

 

De parameter die voor de meeste puntenaftrek kan zorgen is de 

luchtvochtigheid. Dit blijkt de grootste versterker van reumaklachten te zijn. 



Verklaringen voor relatie tussen het 

weer en reumatische pijn (I) 

“Als het koud en vochtig is hebben veel mensen met reuma meer pijn en last 

van stijfheid. Wanneer het warm is worden de dagelijkse reumaklachten 

verzacht. De warmte zorgt namelijk voor een betere doorbloeding” 

 

“Onweer en luchtdrukdaling: Een snelle luchtdrukdaling zorgt ervoor dat 

vliezen en vloeistoffen in gewrichten uitzetten. Het al ontstoken weefsel van 

reumapatiënten komt dan meer onder druk te staan, waardoor de pijn toeneemt. 

Dit is ook de reden waarom sommige mensen met reumatische aandoeningen 

in het vliegtuig meer pijn ervaren.” 



Verklaringen voor relatie tussen het 

weer en reumatische pijn (II) 



Reumatoloog UZ-Gent….. 
 

'Vanwaar dan die mythe? Ik denk dat daar een vrij logische verklaring voor 

bestaat. De meeste mensen kiezen nog altijd het zonnige zuiden uit als 

vakantiebestemming. En daar blijken ze dan plots veel minder last van hun 

aandoening te hebben, waardoor ze al snel de link leggen met het weer. 

Nochtans, in de warmere Zuid-Europese landen komen reumatische 

aandoeningen even vaak voor als in onze contreien. Maar op vakantie spelen 

andere factoren een rol. De stress en druk van het werk vallen weg, mensen 

voelen zich ontspannen en beter in hun vel en daarmee ebben ook hun 

gewrichtsklachten weg. Maar dat heeft dus helemaal niks met de 

klimatologische verschillen te maken.' 

 

Uit Goed Gevoel, december 2008, Veerle Maes 



Wetenschappelijke 

evidence  







- The studies to date do not show any consistent group effect of weather 

conditions on pain in people with RA. 

- There is, however, evidence suggesting that pain in some individuals is 

more affected by the weather than in others, and that patients react in 

different ways to the weather. 

- Thus, the hypothesis that weather changes might significantly influence pain 

reporting in clinical care and research in some patients with RA cannot be 

rejected. 



• Vochtigheid significant geassocieerd met pijn-

score 

• Luchtdruk geassocieerd met functie  

 

• Maar voor beide geldt: verklaarde variantie < 1%  

 

• Andere weerskenmerken niet geassocieerd. 

 

 

 

 

 



Intermezzo I 

 



• Wat is het effect van glucosamine sulfaat versus 

placebo bij patienten met heup artrose?  

• 2 jaar durend geblindeerd, gerandomiseerd 

onderzoek 

• 1500 mg glucosaminesulfaat vs. placebo 

• 222 patiënten met heupartrose 



Resultaten: Pijn 

WOMAC pijn
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Resultaten: Functie 

WOMAC functie
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Resultaten: Gewrichtsspleet 

Minimale gew richtsspleet
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Conclusie 

• Glucosamine bleek niet effectief ter behandeling van 

symptomen en radiologische schade van patiënten met 

heupartrose 

 

• Ernst of type artrose was niet belangrijk 

 

• Op basis van onze studie dus geen reden om  

glucosamine te gaan gebruiken bij heupartrose 

 

 

 

• 

  



Einde intermezzo I 

 



Het weer heeft geen invloed op fibromyalgie (I)  

(Bossema, 2013)  

 

De 333 deelnemers aan het onderzoek van Bossema hielden 4 weken lang 

dagelijks hun pijn- en vermoeidheidsklachten bij.  

 

Deze gegevens werden gekoppeld aan gegevens van het KNMI over 

temperatuur, luchtdruk, zonneschijn en neerslag.  

 

Hieruit bleek dat maar in 10% van de gevallen er een klein verband kon 

worden vastgesteld tussen het weer en de klachten. 

 

Weeromstandigheden hebben geen invloed op de pijn en vermoeidheid die 

mensen met fibromyalgie ervaren.  

 

 

 



Het weer heeft geen invloed op fibromyalgie (II)  

(Bossema, 2013)  

 

Bij 20% van de analyses vond de onderzoekster kleine verschillen in de 

reacties van patiënten op het weer. Zo kon de pijn bij de ene patiënt iets 

toenemen bij hogere luchtdruk, terwijl de andere patiënt juist bij lagere 

luchtdruk een klein beetje meer klachten had.  

 

 

'Onze conclusie uit het onderzoek is dat er meer bewijs is tegen de invloed 

van het weer op de klachten dan bewijs vóór.' 

 



93 

933 patienten met acute lage rugpijn (Australie) 

 

Interview over pijnervaring en omstandigheden bij aanvang van de 

klachten 

 

Weersomstandigheden bij aanvang van de klachten vergeleken met 

weeromstandigheden 1 week en 1 maand eerder… 

 







Intermezzo II 

 



Low Back Pain Triggers: Many Are Modifiable 

Triggers include both physical and psychosocial factors 

 



 
 Figure 2. Frequency of back pain onset by time of day from 999 participants. 

Panel shows the frequency of back pain onset over the day of the event.  



Einde intermezzo II 

 



Voorlopige conclusie 

Bij de meeste patienten geen duidelijk en/of sterk verband tussen 

reumatische pijn, artrose, fibromyalgie, rugpijn en weersomstandigheden 

 

Bij een klein percentage (10%) wel een sterke associatie tussen pijn en 

weersomstandigheden 

 

Werkingsmechanisme nog onduidelijk (relatieve vochtigheid dicht bij de 

huid?)  

 



Nieuwe studie in Engeland.. 

Cloudy with a chance of pain app investigates link between pain 

and weather 

“This question has been around for more than 2,000 years, but 

it’s only now with widespread modern technology that we have 

the ability to answer it. 



Nieuwe studie in Engeland.. 

The world's first smartphone-based study to investigate the association 

between pain and the weather.  

 

Participants can download the app to their phone to record how they’re 

feeling, while local weather data is automatically collected using the 

phone's GPS.  

 

To take part, participants must: be in the UK;  have arthritis or chronic 

pain;  be aged over 17;  have a smartphone. 

 

The app can be downloaded at www.cloudywithachanceofpain.com. 




