
Barbara: “Ik moet er alles aan doen om mijn 
lijf in optimale conditie te houden. Met mijn 
dwarslaesie, zittend in de rolstoel, loop ik 
nou eenmaal meer risico op lichamelijke 
ongemakken. En als die zich voordoen, lig ik 
er zo een paar weken uit. Dat kan ik me niet 
permitteren. De Compex helpt me daarbij.”

Duidelijk resultaat
“Zo is mijn kennismaking met elektro-
stimulatie ook eigenlijk begonnen. Een poos 
geleden had ik een vervelend doorzitplekje 
op m’n bil. Mijn revalidatiearts uit Rotterdam 
heeft mij toen doorverwezen naar Reade. 
Daar kwam ik in contact met Thomas Janssen 
en Christof Smit en is de behandeling met 

Paralympisch atlete Barbara van Bergen (39) heeft een 
drukke periode achter de rug. Ze vliegt van de ene kant van 
de wereld naar de andere om intensief te trainen voor de 
World Cup wedstrijden waar ze zich kan kwalificeren voor 
de Paralympische Winterspelen in PyeongChang. En er zijn 
nou eenmaal weinig sneeuwgebieden waar je in de zomer 
terecht kunt. Elektrostimulatieapparaat Compex helpt haar 
om in goede conditie te blijven.

elektrostimulatie gestart. Dat is mij reuze 
goed bevallen en was voor mij aanleiding om 
een Compex aan te schaffen. Nu train ik mijn 
been- en bilspieren zo’n zes keer per week, 
waar en wanneer ik maar wil. Ideaal. Het 
kost me zo’n uurtje per keer, maar ik merk dat 
het resultaat heeft. Mijn wondjes genezen 
sneller en ik heb meer volume, meer body 
gekregen. Er komt duidelijk ‘meer conditie in 
mijn benen’. Kortom: ik ben zeer tevreden en 
zal de ontwikkelingen op dit gebied dan ook 
op de voet volgen.”

Dankzij elektrostimulatie 
            heb ik meer body  gekregen

Barbara van Bergen was een fanatiek atlete, gespecialiseerd op de meerkamp en polsstokhoogspringen. In 2006 
werd ze aangereden op haar motor, waardoor ze een dwarslaesie opliep. Tijdens het revalideren kwam ze in 
aanraking met rolstoelbasketbal en stoomde ze door naar het Nederlandse basketbalteam. Daarmee deed ze mee 
aan de Paralympische Spelen van Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016. In Londen en Rio won ze met Oranje brons. 
Na Rio heeft ze zich op haar andere passie gestort, namelijk alpineskiën. Ze hoopt zich binnenkort te kwalificeren 
voor de Spelen in PyeongChang die in maart 2018 van start gaan. Barbara wil daar strijden voor een podiumplaats 
zodat ze de eerste Nederlandse atleet is die in de medailles valt op zowel de Zomer- als de Winterspelen.

Website en video 
elektrostimulatie online
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt 
om het Reade Expertisecentrum 
Elektrostimulatie op te zetten.  
Inmiddels heeft het expertise- 
centrum een eigen webpagina. Hier is 
informatie over het expertisecentrum 
te vinden en is een begin gemaakt 
met een online kennisbank. We hopen 
deze kennisbank steeds verder uit 
te breiden met samenvattingen van 
(internationale) wetenschappelijke 
artikelen over elektrostimulatie. Op 
de website staat ook een video over 
het Expertisecentrum met uitleg en 
ervaringsverhalen. 

 www.reade.nl/elektrostimulatie

Enthousiasme vanuit 
Rusland
Op 16 juni kreeg Reade bezoek 
van prof. dr. Evgeny Mashkovskiy 
en een collega van de I.M. 
Sechenov First Moscow State 
Medical University uit Moskou. 
Het doel was om te kijken hoe 
handbiken en de Berkelbike (met 
behulp van elektrostimulatie) 
ingezet kunnen worden tijdens 
en na de revalidatie van mensen 
met een dwarslaesie. Maar ook 
om te zien en te horen wat Reade 
zoal doet in de begeleiding van 
paralympische atleten. De heer 
Mashkovskiy is niet alleen 
revalidatiearts, hij is ook actief 
in het aangepast sporten, 
kent bijna alle Russische para-
atleten en is zeer enthousiast 
om in Rusland verandering te 
brengen in de revalidatie en 
het aangepast sporten. Hij 
werkt in de toekomst graag 
samen met Reade, zowel op 
het vlak van revalidatie als op 
wetenschappelijk vlak.
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