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Samen naar 
maximaal 
resultaat

“Ongelofelijk dat er nog 
zoveel mogelijk is”
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Reade is een toonaangevend centrum voor 
revalidatiegeneeskunde en reumatologie.  
Inwoners uit Amsterdam en omstreken (Groot-
Amsterdam) komen bij ons voor hoogwaardige 
zorg en ondersteuning. Maar ook buiten ‘het 
Amsterdamse’ heeft Reade een goede naam 
opgebouwd voor specifieke diagnoses en  
behandelingen. Dagelijks zetten onze profes-
sionals zich met hart en ziel in om cliënten in 
staat te stellen hun mogelijkheden optimaal te 
benutten. Op basis van de mogelijkheden en 
wensen van de cliënt leveren zij de juiste zorg 
op het juiste moment, volgens de allerlaatste 
wetenschappelijk inzichten. Zo bereiken we 
samen maximaal resultaat. 

 De juiste zorg

Dit doen we
Reade Revalidatie | Reumatologie: 

 diagnosticeert, adviseert, behandelt en 
geeft nazorg;

 verricht wetenschappelijk onderzoek en 
vertaalt de onderzoeksresultaten naar  
de praktijk;

 bevordert de preventie van klachten;
 bevordert de maatschappelijke participatie 

van cliënten.

opnamen

Kinderen
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Onze dienstverlening is onderdeel van een 
keten van eerstelijns, tweedelijns en derde-
lijns zorginstellingen. Wij nemen de regie in 
deze keten. We zorgen ervoor dat alle scha-
kels naadloos op elkaar zijn afgestemd zodat 
cliënten de verschillende fases - van bezoek 
aan de huisarts of ziekenhuisopname tot en 
met maximale participatie in de maatschappij 
– zo soepel mogelijk kunnen doorlopen.

Kitty van der Zwaag
“Begin jaren tachtig kreeg ik te horen 
dat ik reumatoïde artritis had. Dat was 
nog in die tijd dat je door reuma vaak in 
een rolstoel terechtkwam. Dat leek mij  
ook te gebeuren. Maar gelukkig kwamen 
de wetenschap en de gezondheidszorg 
met behandelingen die gewrichtsbescha-
digingen en beperkingen steeds beter 
konden voorkomen. En wanneer er toch 
sprake was van schade, bijvoorbeeld aan 
knieën, schouders of handen, boden pro-
theses en operaties een oplossing. Ik heb 
in mijn ‘reumacarrière’ met vrijwel alle 
behandelaars en disciplines die bij Reade  
zo prachtig onder één dak zitten, te maken 
gehad. En ben enorm dankbaar voor de 
zorg en het toch steeds weer tijdig en ade-
quaat ingrijpen. Ja, ik heb reuma … maar 
dankzij alle mogelijkheden durf ik te zeggen 
dat ik een geluksvogel ben. Door de nieuwe 
therapieën, medicaties en operaties heb ik 
altijd een goede kwaliteit van leven kun-
nen behouden. Vijftien jaar geleden ging 
de rolstoel nog mee op vakantie. In de zo-
mer van 2014 beleefden mijn partner en ik 
het ultieme contrast. Tijdens een reis door 
ons favoriete vakantieland, de Verenigde  
Staten, liep ik zelfstandig kilometers door 
de Grand Canyon.”

“ Zelfstandig lopen in het  Wilde Westen”

 Regie in de zorgketen

Behandelen volgens de 
nieuwste inzichten
Vragen vanuit de zorgpraktijk vertalen we naar 
wetenschappelijk onderzoek en de onderzoeks-
resultaten vertalen we vervolgens weer naar 
de praktijk. We ontwikkelen nieuwe technolo-
gieën en behandelmethoden, en zijn een erkend  
opleidingscentrum voor reumatologen en revali-
datieartsen. Maar het verlenen van uitstekende 
medische zorg alleen is niet voldoende om het  
beoogde maximale resultaat te bereiken. Daar-
om bieden we tal van aanvullende diensten die 
een goede terugkeer naar de eigen omgeving 
aanzienlijk kunnen vergemakkelijken.

Naadloze afstemming met 
de directe omgeving
Partners, familie en vrienden worden nauw bij de be-
handeling betrokken. Ook de directe omgeving van 
de cliënt moet immers ingesteld raken op een nieuwe 
situatie. Samen met hen begeleiden wij de cliënt om 
gaandeweg weer zoveel mogelijk de regie over het le-
ven in eigen handen te nemen.
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Reade biedt de juiste zorg dicht bij huis. 
Dat is belangrijk. Voor onze cliënten en hun  
naasten, maar ook voor bijvoorbeeld onze ver-
wijzers. En dan gaat het niet alleen om de  
praktische zaken zoals snelle plaatsing, een korte 
reistijd of goede bereikbaarheid. Dan gaat het ook 
over de ‘Amsterdamse mentaliteit’ en de bekend-
heid met de vele culturen. 

“Een toplocatie in hartje Amsterdam”

Mildred de Haas
“Door een hersenoperatie kreeg ik uit-
val aan mijn linkerbeen en -hand. Dat 
was wel even schrikken. Na vier weken 
in het ziekenhuis mocht ik naar Reade  
Revalidatie. Een toplocatie met de rust van 
het Vondelpark in de achtertuin en de brui-
sende stad aan de voorkant. Voor mij ook 
een gek gevoel, want Reade Revalidatie 
ligt zo dicht bij mijn huis. Maar daar kon 
ik nog niet naar terug. Eerst moest ik weer 
goed leren lopen en handvatten opdoen 
voor in de thuissituatie. Met een revalida-
tiearts besprak ik mijn doelen. Ik woon drie 
hoog dus de trap weer op kunnen, was er 
één van. Leren lopen met een rollator, ook 
door de drukke stad, een ander. Vroeger 
deed ik alles op de fiets, maar dat bleek 
voorlopig nog niet te kunnen. Accepteren 
wat ik niet meer kon, was een doel op zich. 
Of bewust nee zeggen. Ik heb minder ener-
gie dan vroeger en daar moet ik goed op 
letten. Maar het gaat met horten en stoten 
vooruit. Ik heb na drie maanden revalide-
ren meer zelfvertrouwen door het multi-
disciplinair behandelteam van Reade. En 
ben erg in zelfstandigheid verbeterd.”

 Dicht bij huis

Onze locaties
Reade is gevestigd op diverse locaties, verspreid in en rond Amsterdam. Behalve op onze twee hoofdloca-
ties – aan de Overtoom en de Dr. Jan van Breemenstraat – bieden wij zorg, ondersteuning en advies in een 
groot aantal ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Daar-
naast wordt intensief samengewerkt met diverse verzorgings- en verpleeghuizen. De revalidatiekliniek 
bevindt zich in hartje Amsterdam op de locatie Overtoom, direct grenzend aan het Vondelpark.
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Cliënten hebben recht op de juiste behandeling in een veilige en  
prettige omgeving, met oprechte persoonlijke aandacht en  
begeleiding. We werken daarom systematisch aan de kwali-
teit en veiligheid van onze zorg en dienstverlening waarbij we 
goed luisteren naar de wensen en behoeften van onze cliënten.  
Zij kunnen er dan ook van op aan dat ze in onze organisatie  
in goede handen zijn. Wij zorgen ervoor dat cliënten en hun 
naasten – van welke komaf dan ook – zich bij ons welkom, vei-
lig en begrepen voelen. 

Roy Klaassen 
“Het was een verademing om uit het 
‘gewone’ ziekenhuis weg te zijn. Daar is 
het systeem niet ingericht op de complete 
afhankelijkheid van mensen met een 
dwarslaesie. Bij Reade Revalidatie had ik 
leuke mensen om me heen, mensen die 
meeleefden en met wie ik een persoonlijke 
klik had. Erg fijn was dat de revalidatie 
vooral gericht was op wat ik graag nog 
zou willen doen straks. Het mooiste vond 
ik de rolstoeltraining: er weer op uit met 
de groep. We moesten dan eigen doelen 
stellen en konden zelf met suggesties ko-
men. Ik heb toen voorgesteld om te gaan 
karten. Dat is gelukt! En zo wil ik alles wat 
kan, uitproberen. Nu je leeft, moet je er 
ook van genieten. Na zes maanden was 
ik klaar om afscheid te nemen van Reade. 
Voor mijn ongeluk was ik werkzaam als 
automonteur. Nu werk ik als technische 
ondersteuner op de snap-on helpdesk voor 
autobedrijven. Auto’s blijven mijn passie!”

 arbeidstherapeuten
 apothekers
 diëtisten 
 ergotherapeuten
 fysiotherapeuten 
 geestelijk begeleiders
 logopedisten
 maatschappelijk werkers 
 neurologen
 orthopeden

 physician assistants
 plastisch chirurgen
 podotherapeuten 
 psychologen
 psychiaters
 radiologen
 reumatologen 
 reumaconsulenten
 revalidatieartsen 
 verpleegkundigen

“Nu je leeft, moet je er ook van genieten.”

Multidisciplinaire teams
Tal van specialisten staan klaar om in goede samenwerking de cliënt 
zo optimaal mogelijk te begeleiden, waaronder:

In goede handen
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Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan  
of rondom het gewricht die niet veroorzaakt zijn door een ongeval  
of letsel. De meeste vormen van reuma veroorzaken pijn en stijfheid in  
gewrichten of spieren. Hierdoor is bewegen vaak moeilijk en dat kan 
beperkingen geven in het dagelijks leven. Met een snelle en juiste be-
handeling kunnen klachten aanzienlijk verminderen. Jaarlijks maken 
ruim 13.000 cliënten gebruik van de zorg en dienstverlening van Reade  
Reumatologie. Aanvullend op de reguliere behandelprogramma’s 
bieden we voor jongeren en jongvolwassenen programma’s die 
specifiek op hun behoeften en wensen gericht zijn. 

“ Vrijwel pijnvrij.En dat zonder bijwerkingen”

 Specialist in reumazorg

“Van het ene op het andere moment kreeg ik 
ongelooflijk veel pijn aan mijn polsen en vin-
gers. De pijn werd steeds erger en breidde zich 
uit, totdat zelfs lopen niet meer ging. Via mijn 
huisarts werd ik doorverwezen naar Reade 
Reumatologie. De diagnose luidde reumatoïde 
artritis. Mijn leven, met twee kinderen van 4 
en 6, stond volledig op zijn kop. Bij Reade heb-
ben ze me begeleid naar het onder controle 
krijgen van de ziekte. Een langdurig proces, 
want voor je weet of je medicatie aanslaat, 
ben je weer een paar maanden verder. Bij zo’n 
proces hoort onzekerheid, want wat doen de 
medicijnen precies en wat zijn de bijwerkin-
gen? Gelukkig geven ze hierover veel informa-
tie en stellen ze je op dat vlak gerust. Later 
kreeg ik goedkeuring van mijn zorgverzekering 
voor het gebruik van een duurder medicijn, een 

biological. Deze bleek, na een paar maanden 
injecteren, zeer effectief. Na enkele minder 
pijnvolle jaren kregen we een nieuwe kinder-
wens. Ik wist dat het een zware tijd zou kunnen 
worden en dat de extra belasting van invloed 
zou kunnen zijn op mijn ziekte. We hebben bij 
Reade alles in detail doorgesproken en tijdens 
de zwangerschapsperiode werd ik goed in de 
gaten gehouden. Ik bleef nagenoeg ontste-
kingsvrij, op een paar zware momenten na. 
Wat een cadeautje was de geboorte van onze 
dochter Lynn. Ik ben nog steeds nagenoeg 
vrij van pijnklachten maar injecteer wel weer. 
Zonder bijwerkingen! Ook weet ik precies van 
welke activiteiten ik last kan krijgen. Hoewel 
je van beweging sterker wordt, zijn er grenzen 
aan mijn belastbaarheid. Gelukkig heb ik een 
fysiotherapeut die me begeleidt en helpt.”

Sabine Sneijder-Rotering 
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Reade Reumatologie richt zich 
op cliënten met:

 Artrose
 Bindweefselziekten, waaronder SLE
 Jicht
 Reumatoïde artritis
 Spondylartropathieën, waaronder ziekte van Bechterew

 en artritis psoriatica
 Wekedelenreuma
 Jeugdreuma (JIA)



kan ik met mijn aangedane been toch lopen. De 
kracht komt daarbij niet uit mijn benen maar uit 
mijn innerlijke Ki. Hierdoor kon ik al snel zonder 
kruk of steun opstaan. Niet voor niets doe ik 
mee aan een loopvaardigheidsonderzoek van 
de Vrije Universiteit, Reade en MOVE. Mooi 
dat Reade Revalidatie hiervoor openstaat. Mijn 
volgende doel: de techniek verder onderzoeken 
en kijken of ik zo ook kan joggen. Als dat lukt, 
schrijf ik er een boek over.”

Revalidatie richt zich op het voorkomen, 
terugbrengen en genezen van (te ver-
wachten) gevolgen voor mensen met blij-
vend lichamelijk letsel of een functionele 
beperking. Doel van de revalidatiebehan-
deling is cliënten te helpen om zo optimaal 
en zelfstandig mogelijk te functioneren in 
hun eigen omgeving. Reade Revalidatie 
heeft een compleet aanbod aan behandel-
programma’s en -methoden voor volwas-
senen, jongeren en kinderen. Jaarlijks ma-
ken ruim 7.000 cliënten gebruik van onze 
poliklinische of klinische revalidatiezorg. 

Reade Revalidatie is er o.a. voor cliënten met:
 Amputatie
 Chronische pijn
 Dwarslaesie
 Hartaandoeningen
 Kanker
 Multi-trauma
 Neurologische aandoeningen waaronder ALS, Parkinson en MS
 Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) waaronder CVA/beroerte
 Reumatische aandoeningen waaronder reumatoïde artritis en artrose

De cliënt voert de regie
Samen met de cliënt worden nauwgezet zijn  
behoeften, wensen en mogelijkheden in kaart  
gebracht. Worden doelen vastgesteld. In on-
dermeer werk, hobby, sport en de thuissituatie.  
Vervolgens wordt in zorgvuldig overleg het be-
handelplan-op-maat opgesteld, steeds gebaseerd 
op de laatste wetenschappelijke inzichten. De 
cliënt voert de regie over zijn eigen revalidatie-
proces. Het spreekt voor zich dat ook zijn naasten 
hierbij een belangrijke rol spelen.

“De dag zal ik nooit vergeten: 21 maart 2012. Ik 
zou de sportschool openen, maar in plaats daar-
van vocht ik thuis tegen een hersenbloeding”, 
vertelt de vermaarde sensei en auteur Huido 
Muramatsu. “Ik kwam altijd op tijd. Mijn twee 
assistenten waarschuwden daarom direct de  
politie die de deur van mijn woning openbrak. 
Daar vonden ze me, staand tegen het bed. 
Na de ziekenhuisopname kwam ik bij Reade  
Revalidatie terecht. Met een linkszijdige ver-

lamming. Als vechtsportleraar weet ik hoe be-
langrijk jezelf overwinnen is. Het is het onder-
werp van een van mijn drie boeken. De Japanse 
combinatie van vechtsporttechnieken heeft 
me bij de revalidatie ook veel gebracht. Inzicht 
dat het ook bij revalideren gaat om de eenheid 
fysiek, mentaal en filosofie. Met deze resulta-
ten van de Oosterse eenheid heb ik revalidatie-
artsen en wetenschappers kunnen verbazen. 
Dankzij de zogenaamde ‘crocodile technique’ 

Huido Muramatsu

“Een vastberaden man staat sterk!” 14

 Revalidatie is maatwerk
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Jaarlijks maken ruim 1.300 kinderen gebruik 
van onze revalidatie- en reumazorg. Samen 
met het kind en de ouders of verzorgers be-
palen we welke zorg en begeleiding nodig is 
en houden we in elke situatie rekening met 
de ontwikkeling en de omgeving van het kind. 
Reade werkt gezinsgericht. Dit betekent dat de 
vragen en behoeften van het kind én de ouders 
of verzorgers altijd het uitgangspunt vormen 
en richtinggevend zijn. Zo zorgen we er samen 
voor dat het kind het beste uit zichzelf haalt, 
zodat hij zich goed kan handhaven, plezier kan 
maken en zo zelfstandig mogelijk is.

Karlijn Verzijden
“Ik was twaalf toen ik op een zondagavond ineens 
pijn aan mijn linkervoet kreeg. In eerste instantie 
dacht er niemand aan reuma. Ik sportte te veel 
en er zou wat overbelast of ontstoken kunnen 
zijn. Maar een jaar later bleek de oorzaak van de 
klachten toch reumagerelateerd. Ik kwam onder 
behandeling van een reumatoloog die het nut in-
zag van multidisciplinair behandelen. Zij verwees 
me door naar Reade Reumatologie. Dat ik reuma 
heb, kon ik eerst lastig accepteren. Ik sportte elke 
dag. Het gaat wel weer over, dacht ik. Natuurlijk 
was dat niet zo. Bij Reade kreeg ik een heel team 
om me heen, met een fysio-, ergo- en podothe-
rapeut, maatschappelijk werker en psycholoog. 
Daar heb ik geleerd om te gaan met reuma; hoe 
je jezelf fysiek kunt ont- en belasten en hoe je er 
mentaal mee kan dealen. In eerste instantie wilde 
ik niets van andere jongeren met reuma weten, 
maar nu vind ik het fijn dat ik met hen mijn pro-
blemen en ervaringen kan delen. Sporten doe ik 
tegenwoordig op een andere manier. Ik heb twee 
keer per week fysio. Daarnaast yoga ik elke week 
en wandel ik in het weekend een half uur tot drie 
kwartier in een hoog tempo. Plus ik fiets met een 
e-bike naar school voor extra beweging. Ik doe nog 
steeds dingen die ik leuk vind alleen wat minder 
intensief. Maar bewegen blijft belangrijk voor mij. 
Reade Reumatologie heeft me geleerd dat het kan.”

Reade voor Jongeren 
Het programma ‘Reade voor Jongeren’ vult behandelingen aan 
met modules en thema’s die specifiek voor jongeren van groot 
belang zijn. Want juist in deze fase van hun leven verandert er 
al zoveel.

Reade is er voor kinderen en 
jongeren met:

 Cerebrale Parese (CP)
 Chronische pijn
 Developmental Coordination Disorder (DCD)
 Jeugdreuma (JIA)
 Meervoudige complexe handicaps
 Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 Ontwikkelingsachterstand(en)
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“ Reade heeft me veel geleerd”

Het gezin staat centraal

Reade op school
Revalidatie voor kinderen en jongeren wordt 
bij voorkeur ambulant aangeboden op school, 
integraal met het onderwijs. Hierdoor kunnen 
de onderwijs- én revalidatiedoelen perfect op 
elkaar worden afgestemd. Het resultaat is een 
gezamenlijk plan van aanpak: één kind, één plan. 
De behandelingen sluiten zo veel mogelijk aan 
bij het ‘normale’ dagelijks leven. 
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Een zo zelfstandig en actief mogelijke 
deelname aan de maatschappij. De best 
haalbare kwaliteit van leven. En een aan-
genaam verblijf in al onze locaties voor zo-
wel de cliënt als zijn omgeving. Dat is waar 
Reade voor gaat en staat. Elke dag weer. 
Maar we kunnen dit niet alleen. Veel van 
de broodnodige extra faciliteiten en activi-
teiten worden helaas niet, of slechts deels, 
uit het reguliere zorgbudget gefinancierd.  
Samen met de Stichting Vrienden van  
Reade maken we deze belangrijke projec-
ten toch mogelijk.

Ileen Tuur
“Als twaalfjarig meisje kreeg ik last van 
allerlei pijntjes. Mijn huisarts vermoedde 
wel een reumatische aandoening, maar dat 
bleek niet uit de bloedonderzoeken. Pas 
op mijn 25e kreeg mijn ziekte een naam: 
reuma. Ondertussen had mijn lichaam al 
wel alle mogelijke schade opgelopen. Tsja, 
zo ging dat 38 jaar geleden. Een langdu-
rige periode volgde met veel herstelopera-
ties waarbij verschillende kunstgewrichten 
zijn geplaatst. Daar ben ik helaas nog niet 
vanaf. Maar toch, sinds ik bij Reade veel ben 
gaan sporten, gaat het heel goed met me. 
Als ‘Vriend van Reade’ vind ik het dan ook 
prachtig om de Reuma Beweegdag te steu-
nen en promoten. Als reumapatiënt ben 
je in eerste instantie huiverig om veel te 
bewegen vanwege de pijn, maar het helpt 
echt. Dat moeten mensen ervaren! Op deze 
dag kun je als patiënt in de workshops op 
een leuke manier kennismaken met allerlei 
vormen van bewegen en precies díe sport 
uitzoeken die bij je past. Vrienden, bedankt!”

Samen meer mogelijk

Vrienden van Reade
Vrienden van Reade is een onafhankelijk stichting 
zonder winstoogmerk, heeft een eigen bestuur en de 
ANBI-status. Samen ondersteunen we initiatieven op 
het gebied van participatie, innovatie, gastvrijheid en 
educatie. Een greep uit onze projecten:

 Digikids
 Reade Skiff
 NAH-werkweek
 Sportloket
 De 14 van Johan
 Reuma Beweegdag
 Skillslab

Steun ons
en word Vriend
Op www.vriendenvanreade.nl vindt u 
meer informatie over de projecten en  
de mogelijkheden om ook Vriend van 
Reade te worden. Samen maken we meer 
mogelijk.

“ Reuma Beweegdag: je moet het ervaren!”
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Reade biedt, naast medische 
zorg, ook aanvullende dien-
sten die met name gericht zijn 
op een zo goed en gemakkelijk  
mogelijke terugkeer naar de  
eigen omgeving. 

Rijschool
Rijschool Reade is gespecialiseerd in het geven van 
rijlessen aan mensen met een lichamelijke of cog-
nitieve beperking. De lessen worden gegeven in 
aangepaste lesauto’s en zijn geheel toegespitst 
op de mogelijkheden en wensen van de cliënt. 
Lessen worden gevolgd om opnieuw te wennen 
aan het verkeer, te leren rijden met aanpassingen 
in een auto of om een rijbewijs te halen. Rijschool 
Reade hanteert de RIS-opleidingsmethodiek (Rij-
opleiding in Stappen).

Adviesbureau 
Afhankelijk van de persoonlijke situatie is het mogelijk dat  
cliënten na hun verblijf AWBZ-zorg of Wmo-voorzieningen  
nodig hebben om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen func-
tioneren. Adviesbureau Reade biedt maatwerkondersteuning 
bij het aanvragen van deze zorg en voorzieningen zoals per-
soonlijke verzorging, verblijf in een verpleeg- of verzorgings-
huis, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.

Apotheek 
De eigen poliklinische apotheek is gespeciali-
seerd in geneesmiddelengebruik bij reuma en 
andere aandoeningen aan het houdings- en 
bewegingsapparaat. Door het dagelijks contact 
van de apothekers met de cliënten en de art-
sen weten ze exact wat er bij de cliënt leeft en 
stemmen daar de service en voorlichting volle-
dig op af. Voor cliënten die bijvoorbeeld moeite 
hebben met het openen van verpakkingen biedt 
de apotheek speciale verpakkingen. Apotheek 
Reade is gevestigd op de locatie Dr. Jan van 
Breemenstraat.

“Bewegen is leven”

Funda Müjde
Actrice en cabaretière Funda Müjde – onder meer 
bekend van haar rollen in ‘Vrouwenvleugel’ en 
‘Goede tijden, slechte tijden’ – raakte in 2007 in 
Istanbul betrokken bij een taxi-ongeluk: “Daarbij 
liep ik een incomplete dwarslaesie op en belandde 
in een rolstoel. Mijn lijf waarmee ik shows deed 
en over het toneel rende, functioneerde ineens 
niet meer zoals ik wilde. Het leek er even op dat 
ik vanaf mijn middel verlamd zou blijven. Maar na 
een week of zes kwamen het gevoel en de bewe-
ging iets terug. Die voortuitgang gaf me zóveel 
hoop. Het lukte me na een poosje zelfs met onder-
steuning 2,2 kilometer te lopen in 45 minuten. Dat 
was een grote overwinning, maar helaas staakte 
daarna het herstel. Het voordeel was wel dat ik 
weer het plezier in sporten had ontdekt. Als ik had 
gefietst op een aangepaste fiets, was ik zo vrolijk 
en vol energie, dat ik steeds minder bezig was met 
de vraag of ik ooit weer zou kunnen lopen. Ik kreeg 
weer wilde plannen: een theatershow maken over 
vijftig jaar arbeidsmigratie vanuit Turkije naar 
Nederland. Maar daar had ik financiering voor 
nodig en die is tegenwoordig moeilijk te krijgen. 
Waarom dan niet een fietstocht per BerkelBike 
van Amsterdam naar Istanbul? Zo kan ik én vijftig 
jaar arbeidsmigratie onder de aandacht brengen 
én laat ik direct het nut van bewegen zien. Want 
dat heeft mij na het ongeluk heel veel gebracht.”

Funda vertrok op 28 mei 2014 vanuit het Olympisch 
Stadion in Amsterdam en finishte 88 dagen later in 
Istanbul. In de aanloop naar de zeer zware tocht werd 
ze begeleid door CASA Reade.

Meer dan medische 
                zorg alleen

Centrum voor Aangepast Sporten 
Amsterdam 
Alles op het gebied van aangepast sporten onder één dak. Waarbij  
wetenschappelijk onderzoek onlosmakelijk verbonden is met de sport-
praktijk. Dat is het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA 
Reade). Van sporten tijdens de revalidatiebehandeling en sporten als  
actieve leefstijl tot en met prestatie- en topsport op Paralympisch niveau. 
Kortom, een centrum voor iedereen met een lichamelijke beperking en/
of chronische aandoening die actief wil blijven sporten of op zoek is naar 
een passende sportactiviteit in de eigen omgeving. En voor topsporters en 
talenten die hun prestaties willen verbeteren. CASA Reade is een samen-
werkingsverband met onder meer de Faculteit Bewegingswetenschappen 
van de Vrije Universiteit Amsterdam.
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Prof. dr. Gert Kwakkel, 
hoogleraar  
Neurorevalidatie 
“We moeten begrijpen wat er gebeurt 
tijdens de revalidatie om betere therapieën 
te kunnen ontwikkelen. Op welk moment 
zet je bij wie welke behandeling in? Daar 
draait ons wetenschappelijk onderzoek om. 
Het gaat niet alleen om nieuwsgierige 
onderzoekers die iets willen begrijpen. Nee, 
het gaat vooral ook om de doelmatigheid 
van de zorg verder te kunnen verbeteren. 
Wat heeft de cliënt eraan? Om beide kanten 
van de zaak te belichten – het begrijpen van 
achterliggende mechanismen en het verbe-
teren van kwaliteit van zorg – streef ik met 
mijn leerstoel dan ook naar translationeel 
onderzoek. Ik wil een regionaal netwerk voor 
onderzoek opbouwen dat de cliënt in alle  
fases en op elke locatie van verblijf kan 
monitoren. In de hele keten van ziekenhuis-
opname, revalidatie bij Reade of andere 
centra, opname in verpleeghuizen of ver-
dere verzorging door de thuiszorg. Als we 
in alle fases de cliënt weten te volgen en 
de effecten van de behandelingen kunnen 
meten, komen we een stap dichterbij de we-
tenschap wanneer welke therapie het beste 
ingezet kan worden. Efficiënt maatwerk 
dus. Onderzoek kost geld ja. Veel geld. Maar 
als we blijven letten op de doelmatigheid en 
tot effectievere behandelmethoden komen, 
levert dat op termijn juist voordeel op.”

Prof. dr. Hans Bijlsma, 
hoogleraar Reumatologie
“Anderhalf jaar geleden vroeg de Voorzitter 
van de Raad van Bestuur van het AMC of 
ik de samenwerking tussen de reumagroe-
pen van AMC, VUmc en Reade structureel 
wilde vormgeven. Dat impliceerde afscheid 
nemen van het vertrouwde Utrecht en de 
patiëntenzorg. Daar heb ik echt over na 
moeten denken. Het grote enthousiasme 
van alle betrokken partijen voor de samen-
werking gaf de doorslag. De reumatologie 
heeft een enorme ontwikkeling doorge-
maakt. Tot vijftien jaar geleden zaten 
onze wachtkamers vol met patiënten in 
rolstoelen. Dat is nu praktisch verleden tijd. 
Intensieve samenwerking tussen klinische 
groepen en fundamenteel onderzoekers 
heeft geleid tot nieuwe behandelmethoden 
die overal ter wereld worden toegepast. 
Nederlands reumaonderzoek behoort nog 
steeds tot de wereldtop. En door schaal-
vergroting kunnen we de winst verder 
vergroten.”

Wetenschappelijk onderzoek is
en blijft nodig om onze zorg 
continu te verbeteren. Het le-
vert kennis op die zorgprofes-
sionals helpt te bepalen welke
behandeling het beste is voor 
welke cliënt. Vragen uit de 
zorgpraktijk worden vertaald 
naar onderzoek en de onder-
zoeksresultaten vertalen we 
vervolgens weer naar de zorg-
praktijk. Hierbij werken we 
zeer intensief samen met 
VUmc en AMC. Ook zijn er  
samenwerkingsverbanden met
o.a. Faculteit Bewegingswe-
tenschappen van VU Amster-
dam en Stichting Sanquin. 

Internationale erkenning
Het samenwerkingsverband Reade Reumatolo-
gie/VUmc afdeling reumatologie is erkend als 
‘EULAR Centre of Excellence’. Deze erkenning 
betekent dat Reade behoort tot een van de 22 
topinstituten in Europa op het gebied van weten-
schappelijk reumatologisch onderzoek.

Reade Academy
Reade is erkend als opleidingsinstelling voor 
ondermeer reumatologen, revalidatieartsen 
en GZ-psychologen. Ook speelt Reade een be-
langrijke rol bij de opleiding van huisartsen, 
de nascholing van zorgprofessionals en zijn er 
stagiaires van tal van opleidingen die kennis 
en ervaring opdoen. Dit alles wordt gefacili-
teerd door de Reade Academy: hét kennis- en 
opleidingsinstituut dat kennis, kunde en ex-
pertise op gebied van specialistische revali-
datiegeneeskunde en reumatologie bundelt, 
ontwikkelt en deelt.

“ Nederlands reuma-
           onderzoek: wereldtop ”

Draag ook bij aan de zorg van morgen
Wetenschappelijk onderzoek is van onschatbare waarde voor de zorg 
van morgen. Hiervoor is, behalve de kennis en inzet die wij zelf leveren, 
veel geld nodig. Steun ons, door bij te dragen aan de Stichting Vrienden 
van Reade. Deze onafhankelijke stichting zamelt geld in voor onder-
meer kwalitatief hoogwaardig onderzoek in Reade dat ten goede komt 
aan iedereen die te maken heeft (of krijgt) met revalidatiegeneeskunde 
of reumatologie.

Zorg van morgen

“ Efficiënt maatwerk 
                  dankzij onderzoek ”



23
24

Dagelijks zetten de professionals van Reade hun 
kennis en kunde met plezier in om samen met de 
cliënt maximaal resultaat te boeken. Hun bevlo-
genheid gaat zelfs over de landsgrenzen heen. 
Vrijwillig spannen zij zich in om de kennis van 
vakgenoten in ontwikkelingslanden te vergro-
ten en hun vaardigheden te verbeteren. 

Zorg over de grenzen

Werkgroep Buitenland
De speciale werkgroep Buitenland van 
Reade gaat langjarige samenwerkingsver-
banden aan en organiseert gedurende die 
tijd intensieve, kleinschalige trainingen ter 
plaatse. Zo is eind 2013 een driejarig sa-
menwerkingsverband met het Orthopedic 
Training Centre in Ghana succesvol afgerond 
en spannen de medewerkers zich tot 2017 in 
voor het Annika Linden Centre op Bali. 
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