
Uw RA-Sidekick helpt u om in uw eigen tempo te werken 
aan hanteerbare doelen:

Wat u en uw Sidekick kunnen doen

Aan de slag

Uw RA Sidekick

Download de app
Scan de QR-code of download de 
app in de AppStore

Doe mee aan het RA-programma
Open de app en meld u aan door een paar vragen te 
beantwoorden. U krijgt dan automatisch toegang tot 
het RA-programma.

Houd uw gezondheid onder controle
Bekijk de eerste missies en voltooi ze in uw eigen 
tempo, om de juiste weg te vinden naar een betere 
gezondheid
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Sidekick Health is een interactieve gezondheidsapp 
die u dagelijks ondersteunt. Download de app om de 
manier waarop u met reumatoïde artritis omgaat te 
verbeteren.

Het is heel makkelijk te gebruiken en omdat het 
kan worden aangepast aan de gebruiker, is de hele 
ervaring heel persoonlijk. Vanwege de tips en zetjes 
die je regelmatig krijgt, wordt het veel makkelijker om 
aandacht te besteden aan je levensstijl en om gedrag 
te vermijden dat je aandoening kan verergeren.

Deze alles-in-één Sidekick-app maakt het makkelijker 
om blijvende, gezonde gewoonten te ontwikkelen en 
ondersteunt u bij elke stap die u zet, of deze nu groot of 
klein is! 

De Sidekick-programma’s zijn ontwikkeld door artsen, 
psychologen, wetenschappers en mensen met chronische 
ziekten, en bieden u de ondersteuning die u nodig heeft, 
wanneer u die nodig heeft. 

Alle Sidekick-programma‘s zijn conform de AVG en HIPPA, 
omdat we ons aan de hoogste normen houden wat betreft 
gegevensbescherming.

Uw reumatoïde artritis 
Sidekick wacht op u

U en uw Sidekick: Ondersteuning 
binnen handbereik

Wat anderen zeggen over Sidekick

Jaana Heikkinen
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Ik vond de informatieve video‘s erg leuk, 
ze zijn ondersteund en informatief bij 
elke stap. Ik voelde me echt begrepen!

Evelyn Groß
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Disclaimer 

Pfizer heeft geen invloed op de functie of inhoud van de Sidekick-
gezondheidsapp of het programma dat daarin is opgenomen, maar steunt 
Sidekick Health financieel in het kader van een samenwerking en biedt het 
programma dat daarin is opgenomen uitsluitend aan patiënten aan.
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Volg uw voedingspatroon, lichamelijke activiteit, 
slaappatroon, energieniveau en meer

Leer nieuwe manieren om om te gaan met uw pijn

Doe slimmer aan lichaamsbeweging en eet beter om u beter 
te voelen

Blijf op de hoogte van uw medicatieschema

Toegang tot fitnessvideo‘s en mindfulnesstools

Krijg tips van een ervaren gezondheidscoach

Ontdek en leer van een actieve RA-groep


