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1. Algemene Informatie  

 
1.1 Algemene identificatiegegevens  
 
Adresgegevens  

Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Reade 
Adres: p/a Overtoom 283 
Postcode: 1054 HW 
Plaats: Amsterdam 
Telefoonnummer: (020) 607 16 07 
Identificatienummer Kamer van Koophandel: 34321379 
E-mailadres: info@reade.nl 
Internetpagina: www.reade.nl 

 
Missie  
Reade stelt cliënten in staat hun mogelijkheden maximaal te benutten en de hoogst haalbare kwaliteit 
van leven te bereiken.  
 
Statement 
Samen (van mogelijkheden) naar maximaal resultaat. 
 
Doel  
Iedereen in Groot-Amsterdam erkent Reade als hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en 
reumatologie.  
 
 

1.2 Zorgvisie  
 
In Groot-Amsterdam is Reade hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Op basis van 
de mogelijkheden en wensen van de cliënt levert Reade de juiste zorg op het juiste moment, volgens de 
allerlaatste wetenschappelijk inzichten. De organisatie doet zijn uiterste best ervoor te zorgen dat de 
cliënt de verschillende fases in het zorgproces zo soepel mogelijk doorloopt: van bezoek aan de huisarts 
of ziekenhuisopname tot en met maximale participatie in de maatschappij. De zorg wordt zo dicht 
mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt geboden volgens het principe ‘dichtbij als het kan, centraal als 
het moet.’ Daartoe biedt Reade zorg op twee hoofdlocaties en in tal van algemene ziekenhuizen, 
gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Naast revalidatieartsen en 
reumatologen zijn paramedische en andere disciplines werkzaam bij Reade, waaronder physician 
assistant, verpleging en verzorging, fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, maatschappelijk werk, 
podotherapie, logopedie, sport & bewegen, arbeidsrevalidatie en activiteitentherapie.  Daarnaast zijn 
relevante medische disciplines verbonden aan de instelling, zoals orthopedie, plastische chirurgie, 
neurologie, psychiatrie, radiologie, klinische chemie en infectiepreventie. Met verzorgings- en 
verpleeghuizen en de GGZ werkt Reade intensief samen.  
 
Om de terugkeer naar de eigen leefomgeving zo makkelijk mogelijk te maken, biedt Reade naast 
medische zorg ook aanvullende diensten, zoals een rijschool, een sportcentrum en een adviesbureau 
voor wonen, vervolgzorg en voorzieningen. Bovendien investeert de organisatie in het verbeteren van 
alle belevingsaspecten rondom de zorg. 
 
Cliënten van Reade krijgen zoveel mogelijk ruimte om de regie te voeren over hun eigen 
behandelproces, wat positief bijdraagt aan de doelmatigheid van onze behandelingen. Reade werkt 

mailto:info@reade.nl
http://www.reade.nl/
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systematisch aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg en meet waar mogelijk structureel de 
uitkomsten, zodat resultaten beoordeeld en verantwoord kunnen worden.  
 
Op gebied van wetenschappelijk onderzoek onderscheidt Reade zich (inter)nationaal. Er wordt 
intensief samengewerkt met onder meer de Amsterdamse academische centra. Reade is daarnaast een 
opleidingsinstelling voor onder andere reumatologen, revalidatieartsen en GZ-psychologen. 
Ook speelt de organisatie een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en de nascholing van 
zorgprofessionals en doen stagiaires van tal van opleidingen kennis en ervaring op. 
 

Toelatingen  
Reade is een categoraal ziekenhuis. Het beschikt over de toelatingen voor:  

 medisch specialistische revalidatie:  
o voor volwassenen en jongeren klinisch en poliklinisch 
o voor kinderen poliklinisch 

 medisch specialistische reumatologie:  
o voor volwassenen, kinderen en jongeren poliklinisch 

Reade heeft een toelating AWBZ voor klinische opname van cliënten, die het volledige behandeltraject 
hebben doorlopen, maar niet naar huis kunnen, omdat noodzakelijke woningaanpassingen nog niet 
gerealiseerd zijn. Bijzondere erkenning is toegekend voor de opname van cliënten met een hoge 
dwarslaesie. 
 
Reade is een opleidingsziekenhuis voor medisch specialistische revalidatie en reumatologie. Reade is 
HKZ/ISO en NTA gecertificeerd.  
 



Maatschappelijk jaarverslag Reade Revalidatie | Reumatologie 2015 Pagina 5 van 39 

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  
 
          2015       2014 

Capaciteit per einde verslagjaar   

Klinische bedden  112  112  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 0  0  

 Waarvan voor volwassenen 112  112  

   
Productie revalidatie     

Klinische verpleegdagen  34.291  32.735  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar  0  0  

 Waarvan voor volwassenen 34.291  32.735  

Klinische revalidatiebehandeluren 71.155  72.609  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 0  0  

 Waarvan voor volwassenen  71.155  72.609  

Poliklinische revalidatiebehandeluren 141.154  154.968  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 45.195  46.759  

 Waarvan voor volwassenen 95.959  108.209  

Klinische opnames  522  519  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 0  0  

 Waarvan voor volwassenen 522  519  

    
Productie reumatologie     

Eerste consulten 6.090  5.884  
Vervolgconsulten  
Dagverpleging 

44.640 
1.270 

 41.990 
1.225 

 

     
Personeel per einde verslagjaar Aantal fte Aantal fte 

Personeelsleden in loondienst (excl. medisch 
specialisten)  

693 538,1 749 573,9 

Medisch specialisten (loondienst + inhuur)  57 36,3 62 38,4 
   
Bedrijfsopbrengsten   

Totaal bedrijfsopbrengsten   € 72.376.412  € 68.552.446  
- Waarvan omzet DBC-producten  € 63.878.621  € 59.814.019  

- Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en subsidies

   

€ 8.497.791  € 8.738.427  

Bijzondere erkenningen    
Opname revalidanten met hoge dwarslaesie Ja  Ja  
Opname revalidanten met ademhalingsondersteuning Ja  Ja  
   
Ontwikkeling en innovatie   

Aantal wetenschappelijke peer reviewed publicaties 97  102  
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Werkgebied 
Reade heeft twee hoofdlocaties in Amsterdam: Overtoom 283 en Dr. Jan van Breemenstraat 2. 
Daarnaast zijn reumatologen, revalidatieartsen en behandelaren regionaal werkzaam in poliklinische 
revalidatie- en reumatologieafdelingen, namelijk: 

 (netwerk)ziekenhuizen BovenIJ Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locaties Oost en West, 
MC Slotervaart, Waterland Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum en Ziekenhuis Amstelland 

 scholen voor speciaal onderwijs (expertisecentrum voor speciaal onderwijs en revalidatie 
Drostenburg, Orioncollege West en Mytylschool de Regenboog)  

 kinderdagcentra (Omega en Nifterlake).  
Reumatologen en revalidatieartsen verzorgen ook consult en advies in diverse verpleeghuizen in de 
regio.  
 
De zorg richt zich op de gezondheidsregio Amsterdam en omgeving, een verzorgingsgebied met circa 1,5 
miljoen mensen. De gezondheidsregio Amsterdam bestaat uit zestien gemeenten, verdeeld in drie 
subregio's, namelijk: 

 Amsterdam/Diemen 

 Amstelland en Meerlanden 

 Zaanstreek/Waterland 
Circa 15% van de cliënten komt voor specifieke vragen van buiten deze regio. De bovenregionale functie 
betreft vooral de diagnosegroepen (reumatoïde) artritis, hoge dwarslaesie, Post Polio Syndroom en het 
behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie.  
 
 

1.3 Structuur van de organisatie  
 
Reade past zich voortdurend aan aan de veranderende omgeving om zijn positie binnen de regio Groot 
Amsterdam te behouden. In het Strategisch beleidsplan ‘Samen ondernemen’ staat hoe Reade dit doet. 
Een resultaatgerichte financiële sturing en control én het vergroten van de slagvaardigheid in 
besluitvorming zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. De dagelijkse leiding van Reade ligt bij de Raad 
van Bestuur, bestaande uit twee bestuurders, die eindverantwoordelijkheid dragen. Besluitvorming 
vindt plaats in de wekelijkse vergadering van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur staat onder 
toezicht van de Raad van Toezicht. De twee divisies van Reade, Revalidatie en Reumatologie, kennen een 
duale leiding van een medisch manager en bedrijfsvoerend manager. De ondersteunende afdelingen 
worden direct door de Raad van Bestuur aangestuurd.  
Per 1 juli 2015 is de divisie Aanvullende dienstverlening opgeheven. Afdelingen die hieronder vielen zijn 
ondergebracht in het cluster Aanvullende dienstverlening, dat nu onder de divisie Revalidatie valt. De 
afdeling CAGA, die hier ook onder viel, is in 2015 opgeheven.  
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Figuur 1: Organogram Reade per 1 juli 2015 

 
 
Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de wet. De verantwoordelijkheden en werkwijze tussen 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht staan beschreven in de statuten van de stichting. De Raad van 
Bestuur bestaat uit de heer J.G.M. Buijs MHA, voorzitter en de heer ir. T.A.W. Vogels, lid. De Raad van 
Bestuur heeft een onderlinge taakverdeling vastgesteld, maar is gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
geheel. De heer Buijs is formeel eindverantwoordelijk voor het beleid van Reade en portefeuillehouder 
Kwaliteit en Veiligheid binnen de zorg. De heer Vogels is verantwoordelijk voor het 
Kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. In bijlage 1 zijn de gegevens van de Raad van Bestuur 
weergegeven.  
 
Raad van Toezicht  
De leden van de Raad van Toezicht zijn door de Raad van Toezicht benoemd zonder last of ruggenspraak. 
De leden hebben geen persoonlijke dan wel zakelijke relatie met de stichting, noch met haar 
bestuurders. Ze opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en 
welk deelbelang ook. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van 
Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat in 2015 uit vijf 
toezichthouders.  
In 2015 heeft een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden onder leiding van een externe 
deskundige. Hierop heeft de Raad haar werkwijze op een aantal punten aangepast. De frequentie van 
vergaderen is opgevoerd en er is een vooroverleg zonder Raad van Bestuur ingesteld. Afspraken worden 
ondergebracht in reglementen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en een informatieprotocol. Reade 
conformeert zich aan de Zorgbrede Governance Code 2010. De honorering van de leden van de Raad 
van Toezicht is conform het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 
Zorginstellingen.  
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De Raad van Toezicht bestaat uit:  

 dhr. mr. J. Groenendaal, voorzitter 

 dhr. dr. W.J. Willems, (vice)voorzitter 

 mevr. mr. V.E. Hart, lid 

 dhr. prof. dr. E. Briët, lid 

 dhr. ir. drs. J.W. Huisinga, lid 
Verdere informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht is te vinden in bijlage 2. 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en fungeert als 
sparringpartner voor de Raad van Bestuur in voorkomende gevallen. De Raad van Toezicht kent een 
financiële auditcommissie bestaande uit ir. drs. J.W. Huisinga en mevrouw mr. V.E. Hart en een 
auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid bestaande uit dr. W.J. Willems en prof. dr. E. Briët. 
 
Goedkeuring Raad van Toezicht op besluiten van de Raad van Bestuur 

 Jaarrekening 2014 

 Jaardocument 2014 

 Begroting 2015 versie 2 

 Financieel herstelplan 

 Consequenties herstelplan 

 Oprichting Reade Research B.V. 

 Reade – MC Slotervaart 

 Begroting 2016 
 
Toelichtingen 
Financieel 

 Stand van zaken bezuinigingen 

 Kwartaalcijfers 4e kwartaal 2014 

 Financiële kaders begroting 2015 

 Management Letter 2014 

 Verslag auditcommissie Financiën 

 Uitkomsten controle en overige informatie 

 Kwartaalcijfers 1e kwartaal 2015 

 Kwartaalcijfers 2e kwartaal 2015 

 Kwartaalcijfers 3e kwartaal 2015 

 Plan van aanpak op basis van financiële resultaten 
Huisvesting 

 Stand van zaken intentieverklaring Reade – MC Slotervaart 

 Ontwikkelingen gebied locatie Dr. Jan van Breemenstraat 
Samenwerking 

 Relatie Reade met EY 
 
Ter informatie 

 Agenda auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 

 Bezoek Inspectie voor de Gezondheidszorg 

 Benoemingen prof dr. D. van Schaardenburg en prof. dr. M. Nurmohamed 

 Langdurige uitval divisieleiding Divisie Revalidatie 

 Strategisch Beleidsplan 2016-2018 

 Pensioenaftopping 

 Wetswijziging wet kwaliteit van zorg en behandeling klachten en geschillen 

 WNT-2 
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Cliëntenraad 
De Cliëntenraad is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur, ingesteld conform de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Reade heeft geen eigen commissie van 
vertrouwenslieden. Zij is onder andere voor het enquêterecht aangesloten bij het LSR, landelijk 
steunpunt op gebied van (mede)zeggenschap. Primair is de doelstelling van de Cliëntenraad  ‘het op zo 
goed mogelijke wijze behartigen van de belangen van cliënten van Reade’. Deze betrokkenheid komt 
ook terug in de vernieuwde slogan van de Cliëntenraad: ‘Voor beter begrip van wat u beweegt’. De 
Cliëntenraad heeft een eigen budget waarvan onder andere vacatiegeld, reiskosten, advies- en 
scholingskosten, symposia, lidmaatschappen en dergelijke worden bekostigd. De Cliëntenraad wordt 
ondersteund door een ambtelijk secretaris, bekostigd door Reade (buiten het budget van de 
Cliëntenraad).  
De Cliëntenraad vergadert één keer per maand en één keer per kwartaal met de Raad van Bestuur, 
waarvan één keer per jaar ook de Raad van Toezicht aanwezig is. Vaste agendapunten zijn: strategische 
ontwikkelingen, beleidsvoornemens die ter advisering aan de Cliëntenraad zijn aangeboden, kwaliteit en 
veiligheid, financiën, samenwerkingsverbanden met andere partijen, het Strategisch Beleidsplan en 
actuele ontwikkelingen zoals bezuinigingen.  
 
Naast de reguliere overleggen die plaatsvinden, nodigt de Cliëntenraad drie à vier keer per jaar 
functionarissen uit de organisatie uit om van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen. In 
2015 gebeurde dit rond herhuisvesting, kwaliteit en veiligheid, klachtenmanagement en Chipsoft/Ezis. 
 
Uitgebrachte adviezen 

 Bezuinigingen 2015 

 Intentieverklaring Reade / MC Slotervaart 

 Beheer medische middelen 

 Aanpassing notitie klachtenmanagement 

 Aanpassing klachtenreglement cliënten 

 Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht 

 Oprichting Reade Research BV 

 Omvang van de bezuinigingen 2016 

 Rijschool Reade 

 Strategisch Beleidsplan 2016-2018 

 Beleid steriele medische hulpmiddelen  
 
Uitgebracht ongevraagd advies 

 Marktbenadering 
 

Medische Staf  
De Medische Staf is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur, ingesteld conform de AMS, bestaande 
uit de medisch specialisten en de apothekers. De Medische Staf kwam in 2015 vijf keer bijeen in 
vergadering. Daarnaast vergaderde het stafbestuur 28 keer onderling en eenmaal per maand met de 
Raad van Bestuur. Binnen het RAO (revalidatieartsoverleg) is specifiek tijd besteed aan adviesverzoeken 
aan de Medische Staf. 
 
Uitgebrachte adviezen 

 Voorgenomen besluit bezuinigingen 2015 

 Beheer medische hulpmiddelen 

 Intentieverklaring Reade- MC Slotervaart met bijlagen 

 Implementatie van convenant medicatieoverdracht, polikliniekbezoek, opname- en 
ontslagbegeleiding 

 Reglement disfunctioneren medewerkers 
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 Betaald parkeren locatie Jan van Breemenstraat 

 Aanpassing notitie Klachtenmanagement Reade 

 Aanpassing Klachtenreglement cliënten 

 Verhuizing kinderteam locatie Overtoom naar locatie Jan van Breemenstraat 

 Benoeming lid Raad van Toezicht 

 Voorgenomen besluit Strategisch Beleidsplan 2016-2018 

 Onderbrengen afdeling Wetenschappelijk Onderzoek Reumatologie in BV 

 Omvang bezuinigingen 

 Duurzame inzetbaarheid medewerkers 
 
Gespreksonderwerpen met Raad van Bestuur 
Vaste onderwerpen: 

 Samenwerking Reade/VUmc/AMC 

 Bezuinigingen/financiële ontwikkelingen  

 Huisvesting 
Specifieke onderwerpen: 

 Revalidatie-oncologie AvL 

 Communicatie en samenwerking tussen divisies Revalidatie en Reumatologie  

 E-health werkgroep en communicatie E-health 

 Openingstijden Radiologie 

 Beëindiging dienstverband radioloog 

 Intentieverklaring Reade- MC Slotervaart 

 Strategisch/Medisch Beleidsplan en rol Medische Staf 

 Productienorm Reumatologie 

 Verzenden e-mail vanuit netwerklocaties  

 Werkgroepen binnen Reade 

 AMS 

 Pensioenaftopping/-compensatie 

 Verhuizing kinderteam 

 Kennismaking RvT 

 Taskforce bezuinigingen 

 Communicatie bezuinigingen richting cliënten 

 Kwaliteit & Veiligheid 

 Visie netwerkziekenhuizen  

 Input concept kaderbrief 2016 
 
Ondernemingsraad  
De medezeggenschap van de medewerkers is georganiseerd in de Ondernemingsraad, conform de 
bepalingen uit de WOR.  De Raad van Bestuur informeert en raadpleegt de Ondernemingsraad bij 
strategische ontwikkelingen en wijziging in beleid en structuur met mogelijk gevolgen voor 
medewerkers.  
In 2015 vergaderde de OR elf keer met de Raad van Bestuur en voorafgaand aan deze vergaderingen 
kwamen de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad elf keer bij elkaar in 
het agendaoverleg. Er is eenmaal overleg geweest tussen de Ondernemingsraad en de Raad van 
Toezicht, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 
 
Uitgebrachte adviezen 

 Bezuinigingen en sociaal plan 2015 

 Beheer medische hulpmiddelen 

 Intentieverklaring Reade – MC Slotervaart  
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 Betaald parkeren medewerkers locatie Jan van Breemenstraat 

 Verlofbeleid en verlofwijzer 

 Interne verhuizingen 

 Strategische personeelsplanning 

 Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht 

 Afdeling wetenschappelijk onderzoek onderbrengen in BV 

 Strategisch beleidsplan 2016-2018 

 Omvang bezuinigingen 2016 
 
Verleende instemmingen  

 Uitbreiding werkkostenregeling 

 Disfunctioneren medewerkers 

 Klachtenmanagement 

 Klachtenreglement cliënten 

 Verplichte vrije dagen 2016 
 
Voorts zond de Raad van Bestuur een groot aantal stukken ter informatie aan de OR. 
 
 

1.4 Samenwerkingsrelaties  
 
Alliantiestrategie  
Reade levert bij voorkeur zorg dicht bij de cliënt en biedt om die reden ook zorg aan in de meeste 
ziekenhuizen in regio Groot Amsterdam, in diverse verpleeghuizen en op scholen voor speciaal onderwijs 
in de regio. Met VUmc en AMC wordt intensief samengewerkt op het gebied van zorg, onderzoek en 
onderwijs. Er zijn op tal van gebieden samenwerkingsovereenkomsten en er wordt continu bezien of 
verdere versterking van samenwerking zinvol kan zijn. Ook met onze partners in de eerste lijn zoekt 
Reade naar versterking van de samenwerking en naar het werken volgens stepped care principes, 
conform de nieuwe nota indicatiestelling voor revalidatie. 
 
Beroerte Advies Centrum  
Een physician assistent en een psycholoog van Reade werken als consulenten voor het Beroerte Advies 
Centrum (BAC). Het BAC is een helpdesk en informatiepunt, geïnitieerd door het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis en Osira Thuiszorg (nu Amstelring), voor mensen die een CVA of TIA hebben gehad, hun 
naasten, mantelzorgers en (aankomende) professionals. Daarnaast verzorgt het BAC 
deskundigheidsbevordering en nazorg door CVA-verpleegkundigen.  
 
Bureau VolZin 
Reade besloot in 2015 om zich op het gebied van arbeid voornamelijk te richten op diagnose en advies. 
Voor het vervolgtraject startte Reade in 2015 een samenwerking met bureau VolZin. Dit bureau is een 
landelijk coachings- en re-integratiebedrijf voor mensen die als gevolg van ziekte of handicap uit het 
arbeidsproces zijn geraakt of dreigen te raken. Aangezien veel cliënten van Reade Revalidatie vragen 
hebben over werk en werkhervatting is de kennis en expertise van bureau VolZin een goede aanvulling 
op de revalidatiegeneeskundige behandeling. 
Reade en bureau VolZin bieden daarom sinds 2015 wekelijks voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten 
over wet- en regelgeving op de locatie Overtoom. Ook bieden Reade en VolZin samen inmiddels de 
jongerenmodule ‘Aan ’t Werk?!’ aan jongeren aan, die bij Reade revalideren of die bij VolZin bekend zijn.  
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Cordaan 
Sinds 2014 werken Reade en Cordaan (onder andere aanbieder van geriatrische revalidatie) samen om 
de zorg voor wederzijdse cliënten te verbeteren. In 2015 werd een procedure ontwikkeld, waardoor 
cliënten die tijdelijk bij Reade revalideren op een goede manier terug kunnen keren naar Cordaan. 
Verschillende cliënten met niet-aangeboren hersenletsel van Reade maakten in 2014 en 2015 gebruik 
van tijdelijke of permanente huisvesting op de locaties De Buitenhof en Otto Heldringstraat.  Op 1 
januari 2015 startte één van de revalidatieartsen van Reade als consulent bij Cordaan op locatie 
Berkenstede. Daarnaast is de samenwerking tussen Adviesbureau Reade en de thuiszorg van Cordaan 
verbeterd. Beide zijn voorbeelden van goede ketenzorg. 
Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek zetten Reade en Cordaan in 2015 de eerste stappen 
in samenwerking. Beide instellingen schreven een gezamenlijk onderzoeksvoorstel om de  triage van 
NAH-patiënten in het ziekenhuis te verbeteren. Cordaan participeert daarnaast in het Care4stroke 
onderzoek van Reade/VUmc, dat gericht is op het betrekken van de mantelzorger bij het 
revalidatietraject van een cliënt door middel van een app.  
  
FBNA 
Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) verleent hulp aan cliënten in een financiële 
noodsituatie, waarbij bepaalde voorzieningen die mensen nodig hebben, niet, niet tijdig of onvoldoende 
beschikbaar zijn. Maatschappelijk werkers van Reade doen regelmatig namens hun cliënten een beroep 
op deze noodhulp, op het moment dat zij in financieel noodweer verkeren. Het thuis functioneren kan 
hierdoor aanmerkelijk verbeterd worden.  
 
Gemeente Amsterdam 
Adviesbureau Reade voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit in opdracht van de 
gemeente Amsterdam - Dienst Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ), afdeling Zorg. De activiteiten vinden 
plaats binnen een subsidieovereenkomst. In 2015 zijn voorbereidingen getroffen om over te gaan naar 
inkoopfinanciering in 2016. De gemeente en Reade vinden elkaar in de gezamenlijke doelstelling: 
maatschappelijke participatie. Adviesbureau Reade draagt bij aan de Wmo-dienstverlening voor cliënten 
van Reade met complexe Wmo-vraagstellingen. Daarnaast begeleidt Reade cliënten met klachten over 
de Wmo, door de klachten te onderzoeken en indien mogelijk op te lossen.  
2015 heeft in het teken gestaan van de invoering van de stelselwijzigingen binnen de Wmo, Wet 
langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Binnen de Wijkzorg fungeert het Adviesbureau 
inmiddels als (virtueel) Wijkzorgteam. Dit betekent voor cliënten van Reade dat zij nu voor de nieuwe 
Wmo-dienstverlening (ambulante ondersteuning en dagbesteding) ook bij Adviesbureau Reade terecht 
kunnen.   
Wmo-ketenpartners waarmee Adviesbureau Reade samenwerkt zijn onder meer de MO-zaak, de OJZ-
backoffice en verschillende leveranciers van revalidatietechnische hulpmiddelen. Vanuit de Wmo-
trajecten genereert Adviesbureau Reade managementinformatie voor OJZ en voor Reade.  
 
Koepelorganisaties  
Reade is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Revalidatie Nederland (RN) en de  
Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA).   
 
Partners in wetenschappelijke onderzoek en opleiding  
Reade werkt in het ARC, het recent opgerichte Amsterdam Rheumatology & immunology Center, nauw 
samen met het AMC en VUmc. In dat kader zijn twee reumatologen van Reade in 2015 benoemd tot 
hoogleraar, namelijk prof. dr. D. van Schaardenburg en prof. dr. M. Nurmohamed. Ook binnen het 
revalidatieonderzoek werkt Reade nauw samen met het AMC en VUmc. Voor meer informatie over 
onderzoek binnen Reade, zie hoofdstuk 7.  
Voor de medisch specialistische opleidingen tot revalidatiearts en reumatoloog participeert Reade in de 
opleidingsregio’s (‘OOR’) van AMC en VUmc. Reade verzorgt ook stages in het tweede jaar van de 
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opleiding tot huisarts en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast participeert Reade 
in opleidingscircuits voor Geneeskunde, Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen, 
Psychologie, Geestelijke verzorging/Theologie, Physician assistent, Psychotherapie, 
Gezondheidszorgpsychologie en (Klinische) Neuropsychologie.  
Financiering van wetenschappelijk onderzoek is mede mogelijk door bijdragen van de Dr. Jan van 
Breemen Stichting, het Reumafonds, de Duyvensz-Nagel Stichting (DNS) en diverse bedrijven uit de 
farmaceutische industrie en sponsoren. 
 
Patiëntenverenigingen  
Reade heeft samenwerkingsafspraken met de meeste patiëntenverenigingen behorend bij haar 
doelgroepen, te weten de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam (VRA),  Dwarslaesie Organisatie 
Nederland (DON), Korter maar krachtig (voorheen Landelijke Vereniging van Geamputeerden), 
Landelijke afdeling BOSK, Hersenletsel.nl (voorheen: Cerebraal, Samen Verder en Afasie Vereniging 
Nederland), Vereniging Spierziekten Nederland (VSN), JIA Vereniging Nederland, Stichting PijnHoop, en 
Hart&Vaatgroep. Daarnaast is Reade lid van het landelijke Knowledge Brokers netwerk, het CP-net. Doel 
van samenwerking met deze organisaties is het aanbod van Reade continu af te stemmen op de wensen 
en behoeftes van de doelgroep, wederzijdse kennisuitwisseling en informatie-uitwisseling over interne 
en externe ontwikkelingen.  
 
Stichting Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam (EZDA) 
Reade was in 2014 - samen met andere Amsterdamse zorginstellingen en beroepsgroepen uit care, cure 
en eerste lijn –aangesloten bij de EZDA, Stichting Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam. De EZDA richt 
zich op het optimaliseren van de informatie-uitwisseling: transmuraal, tussen zorgverleners onderling én 
met de patiënt of cliënt.  Vanaf 1 januari 2015 vormen SIGRA (Samenwerkende Instellingen 
Gezondheidszorg Regio Groot Amsterdam) en EZDA (Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam) samen één 
organisatie: SIGRA. De nieuwe SIGRA biedt antwoorden op ontwikkelingen in gezondheidszorg en 
welzijn, die om een integrale benadering vragen van het samenspel tussen de burger en zijn netwerk, 
met een cruciale rol voor digitale informatie-uitwisseling, e-Health en innovatie. 
 
Toezichthouders  
Reade staat onder toezicht van - door de overheid ingestelde - toezichthouders zoals: 

 (Regionale) Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): toetsing van integrale kwaliteit van de 
gezondheidszorgmiddels reguliere bezoeken, calamiteitenmeldingen, overleg en toetsingen 

 Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD): toezicht op de publieke gezondheid  

 Inspectie SZW: toetsing van arbeidsomstandigheden 

 Inspectie Leefomgeving & Transport: voor meldingen van stralingsincidenten en 
legionellabesmettingen 

 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): voor overleg over bekostigingsvraagstukken 

 Autoriteit Consument & Markt (ACM): toetsing vermeende mededingingsbeperking in de zorg 

 Autoriteit Persoonsgegevens: onderzoek naar naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van 
de privacybescherming door Reade (naar aanleiding van een klacht) 

 Keuringsdienst van Waren: controle naleving van de voedselveiligheid 

 Gemeente Amsterdam en Stadsdeel West: verlenen van vergunningen in het kader van drank en 
horeca, van de Wet milieubeheer en de Gebruiksvergunning 

 Belastingdienst: incidentele controle op de naleving van de belastingwetgeving  

 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: milieucontrole  
 Provincie Noord Holland: toezicht op het besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden  
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Zorgverzekeraars  
Reade overlegde diverse malen met een aantal zorgverzekeraars over ontwikkelingen op 
revalidatiegebied en wederom over de nieuwe productstructuur van de DBC’s/DOT’s in 2015. Door de 
verandering in de DBC-structuur van 360 naar 120 dagen is er intensief gerekend om tot nieuwe tarieven 
te komen. De zorgverzekeraars legden veel nadruk op de kosten van de zorg en de wens werd 
uitgesproken om de afgesproken tarieven vanaf 2015 te verscherpen ten opzichte van andere 
zorgaanbieders. Met de overige zorgverzekeraars werd digitaal onderhandeld over het volume en de 
prijzen van de te leveren zorg. 
In 2015 werd Reade bij twee zorgverzekeraars geconfronteerd met het mogelijk overschrijden van de 
afgesproken zorgplafonds. Tussentijds intensief overleg leidde er toe, dat de plafonds uiteindelijk 
zodanig zijn opgehoogd dat patiënten van alle verzekeraars blijvend zorg kunnen ontvangen. 
 
Overige partners, onderaannemers en stakeholders  
De belangrijkste externe stakeholders voor Reade zijn onze verwijzers (medisch specialisten en 
huisartsen), de leden van de SIGRA , RN en de NVZ, Gemeente Amsterdam, scholen waarmee Reade 
samenwerkt, patiëntenverenigingen, opleidingsinstituten, de zorgverzekeraars, banken en Ministerie 
van VWS en de door de wet aangewezen toezichthouders. Daarnaast is er samenwerking met GGZ 
InGeest die psychiatrische consulten en psychiatrische behandeling binnen Reade aanbiedt. OIM 
Orthopedie, huurt ruimtes in het gebouw op de Overtoom, waar revalidatieartsen en behandelaars van 
Reade samenwerken met medewerkers van OIM in onder andere het schoenenspreekuur. Op de locatie 
Dr. Jan van Breemenstraat werken revalidatieartsen samen met LIVIT Orthopedie en met Care-
orthopedics in het SJOEZ-project. Samenwerkingspartners op het gebied van aangepast sporten zijn 
onder meer Onbeperkt Sportief, Special Heroes, Gemeente Amsterdam, NOC*NSF, VU faculteit 
Bewegingswetenschappen, Hogeschool InHolland en Hogeschool van Amsterdam. 
 
 
 

2. Resultaten 2015 

 
2.1 Resultaten Strategisch beleid  
 
2015 is het laatste jaar waarin de Raad van Bestuur uitvoering gaf aan het Strategisch beleidsplan 
‘Samen ondernemen 2012-2015’. Onderstaande speerpunten komen uit dit beleidsplan en uit de daaruit 
voortgekomen Kaderbrief 2015, met daarin  een aantal aanpassingen op het strategisch beleid.  
 
Financieel beleid 
In 2015 is een start gemaakt met het formuleren van de zorgpaden revalidatie en het sturen op basis van 
deze zorgpaden. De begrotingssystematiek is aangepast naar een omzet gestuurde begroting voor 2016, 
in plaats van de historische begroting van voorheen. Er zijn grote vorderingen gemaakt in het 
transparant maken van de kosten en baten per product en het verbeteren van de 
managementinformatie.   
 
Herhuisvesting 
Door het resultaat in 2014 bleek in 2015 dat herhuisvesting in het MC Slotervaart financieel niet 
haalbaar was op dat moment (zie ook hoofdstuk 8). De Strategie Nota Amsterdam-West bevat 
informatie waaruit blijkt dat de Gemeente Amsterdam rond 2020 een andere bestemming heeft voor de 
plaats waar nu onze tweede hoofdlocatie op de Dr. Jan van Breemenstraat staat. Dit zijn ongunstige 
plannen voor Reade, derhalve is de organisatie in gesprek met de gemeente Amsterdam.  
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Marktgerichtheid 
Om de instroom van cliënten te vergroten, werd een zogeheten ‘aanvalsplan’ gemaakt. Uit onderzoek 
blijkt dat er een stijging zichtbaar is in de verwijzingen van huisartsen. Het komende jaar moeten deze 
nog verder toenemen. In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2016-
2018 vond daarnaast een marktonderzoek plaats. Daaruit bleek dat het eerste contact van cliënten en 
verwijzers en de instroom van cliënten op zeer diverse manieren plaatsvindt, wat  onduidelijkheid en 
inefficiëntie tot gevolg heeft. Om die reden is besloten tot de oprichting van een afdeling Klantenservice 
in 2016, die zorgdraagt voor een klantvriendelijke en deskundige afhandeling van vragen van verwijzers 
en cliënten. Voor periodiek klant- en marktonderzoek door de clusters en divisies wordt in 2016 een 
instrument ontwikkeld. 
 
Innovatie  
In 2015 zijn een aantal ICT-innovaties doorgevoerd, waaronder het cliëntenportaal en de sms-service. 
Ook zorginhoudelijk blijft Reade innoveren. Voor meer informatie zie paragraaf 2.2. 
 
Kwaliteit en Veiligheid 
Na hercertificering van HKZ/ISO en NTA heeft Reade in 2015 zijn kwaliteits- en veiligheidscertificaten 
weer behouden en van de externe auditor complimenten gekregen over de wijze waarop Reade zijn 
kwaliteits- en veiligheidssysteem op orde heeft. Hiernaast heeft een IGZ inspectiebezoek 
plaatsgevonden in de kliniek. Het algemene oordeel van de IGZ was ook hier dat Reade zijn 
kwaliteitssysteem goed op orde heeft (zie ook hoofdstuk 3).   
 
E-health 
De focus van Reade lag in 2015 op de verdere ontwikkelingen van Chipsoft en specifiek op de 
implementatie van een zorgportaal voor cliënten en verwijzers (zie ook paragraaf 2.2). Binnen de 
revalidatie en de reumatologie zijn een aantal concrete projecten op het gebied van e-health uitgebreid. 
Doelen van deze e-health projecten is minimaal voldoen aan de marktstandaard, kwaliteitsverhoging, 
toename van regie cliënt en kostenreductie. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
In 2015 is het Amsterdam Rheumatology immunology Center (ARC) - een samenwerking tussen VUmc, 
AMC en Reade op gebied van reumaonderzoek –verder vormgegeven en ingebed in de huidige 
organisatie. In het kader van het ARC, zijn er in 2015 twee benoemingen tot hoogleraar Reumatologie 
geweest. Op 20 november vond de oratie van prof. dr. M. Nurmohamed in de VU plaats met als titel 
‘Hart voor het hart’. Prof. dr. D. van Schaardenburg oreerde op 26 november aan de UvA over ’Het begin 
en het einde van reumatoïde artritis’.  
Op het gebied van revalidatieonderzoek wordt goed samengewerkt met het AMC en VUmc bij het 
uitvoeren van onderzoek in de onderzoekslijnen dwarslaesie, neurorevalidatie en bewegen. Voor meer 
informatie zie paragraaf 7.1.2. 
 
HR 
In 2015 introduceerde Reade de resultaatgerichte functieprofielen. De organisatie ontwikkelde tevens 
een strategisch opleidingsplan, op basis waarvan Reade de subsidie KwaliteitsImpuls Personeel 
Ziekenhuiszorg kreeg. Inmiddels is een start gemaakt met het flexibel - over afdelingen heen - inzetten 
van artsen en behandelaren in de revalidatie.  
 
Strategisch Beleidsplan 
In 2015 is door middel van bijeenkomsten met medewerkers (waaronder de medisch specialisten) en 
cliënten gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2016-2018. Er is geen 
apart medisch beleidsplan gemaakt, omdat het nieuwe strategische beleid het zorgbeleid omvat. Gezien 
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de snelheid van de externe omgeving van Reade is gekozen voor een Strategisch beleidsplan die een 
looptijd heeft van drie jaar. 
 
Sterk merk 
Uit gesprekken met medewerkers uit alle lagen van de organisatie en met cliënten over het nieuwe 
strategische beleidsplan, kwam onder andere naar voren dat Reade zeer goede kwaliteit biedt, maar 
daar onvoldoende mee naar buiten treedt. Er is daarom een duidelijke keuze gemaakt in het portfolio én 
er zijn heldere proposities geformuleerd (waar is de organisatie uniek en innoverend in). In 2016 zullen 
beleid en activiteiten worden ontwikkeld om het merk Reade meer publiciteit te geven en om de  
voorkeurspositie bij verwijzers en verzekeraars te vergroten. Tevens zal Reade beleid uitwerken over 
hoe medewerkers hieraan maximaal kunnen bijdragen (ambassadeursrol). Dit alles moet leiden tot een 
stabielere en grotere instroom van de juiste cliënten op het juiste moment.   
 
 

2.2 Resultaten zorgproces  
 
Het zorgproces van Reade wordt continu verbeterd op basis van onder andere onderzoek en richtlijnen. 
Een aantal verbetertrajecten vielen op door de directe impact op de behandeling.  
 
Toegankelijkheid 
Reade heeft in 2015 veel aandacht besteed aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Er 
zijn een aantal fundamentele acties ondernomen. Allereerst zijn vanaf het derde kwartaal in 2015  
zogenaamde zorgpaden binnen de revalidatie geïntroduceerd. In de zorgpaden staat de medische 
inhoud van een module uitgewerkt. Inmiddels worden deze zorgpaden geëvalueerd en worden ze waar 
nodig bijgesteld. Reade probeert daarbij laagdrempelig te zijn en zorg aan te bieden op tijdstippen 
waarop cliënten dat nodig hebben. Dat laatste heeft ook gevolgen voor de inzetbaarheid van onze 
medewerkers; van hen wordt meer flexibiliteit gevraagd. Via training on the job wil Reade medewerkers 
sowieso optimaal inzetbaar maken op diverse doelgroepen en op langere termijn, om de 
personeelsinzet voortdurend te optimaliseren en de kosten te beperken. Voor medewerkers ligt daarbij 
een kans om hun talent breed te ontwikkelen. Daarnaast gaat Reade volgend jaar gebruik maken van 
Zorgdomein, het digitale systeem van huisartsen voor onder andere verwijzingen naar ziekenhuizen en 
ZBC’s. Op die manier is Reade ook voor huisartsen eenvoudig toegankelijk. Daarnaast verbeterde Reade 
zijn website om toegankelijker te worden. In het kader van toegankelijkheid is eind 2015 ook besloten 
om de eerder genoemde centrale afdeling Klantenservice op te richten.  

 
Cliëntenportaal mijnReade  
Reade startte 1 juli 2015 met het cliëntenportaal mijnReade. Dit portaal biedt cliënten van Reade vanaf 
18 jaar een aantal online mogelijkheden. Voor de veiligheid maakt het portaal gebruik van DigiD. In 
mijnReade – dat te vinden is via de website van Reade - kunnen cliënten inzien wanneer zij een afspraak 
hebben, hoe laat, met wie en waar. Ze kunnen hun persoonsgegevens gedeeltelijk wijzigen, 
laboratoriumuitslagen en informatiefolders inzien en vragenlijsten invullen, voorafgaand aan het bezoek 
aan de arts. Als cliënten nog niet bij Reade bekend zijn, kunnen ze zich registreren en een eerste 
afspraak met de reumatoloog maken.  
Het cliëntenportaal mijnReade heeft gemiddeld 700 unieke bezoekers per maand en na acht maanden 
zijn er al ruim 2800 vragenlijsten digitaal ingevuld. En deze aantallen nemen nog steeds toe. De reacties 
van cliënten én medewerkers zijn positief en enthousiast. Cliënten ervaren vooral de voordelen van de 
toegang tot allerlei belangrijke gegevens, waar en wanneer het hén uitkomt (in het bijzonder de 
bloeduitslagen). Aan de andere kant houden artsen meer tijd over om goede zorg te leveren, 
bijvoorbeeld omdat vragenlijsten nu grotendeels digitaal, voorafgaand aan een consult worden ingevuld 
en direct in het dossier verwerkt worden. Hierdoor kan de reumatoloog zich goed voorbereiden op de 
afspraak met de cliënt en zich puur richten op de behandeling. 
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Met de lancering van het cliëntenportaal participeert de cliënt nog meer in zijn zorgproces, wat de eigen 
regie vergroot. In 2016 verkent Reade nieuwe online mogelijkheden voor uitbreiding van het portaal en 
kunnen reumapatiënten herhaalrecepten online aanvragen via mijnReade.  
 
Afspraakherinnering via sms  
In 2015 breidde Reade de service naar cliënten uit met een afspraakherinnering via sms voor 
consultafspraken van de revalidatieartsen, reumatologen, physician assistants, reuma arts-onderzoekers 
en voor alle afspraken bij de reumaconsulenten binnen Reade. Dit is een extra service die Reade aan 
cliënten biedt naast het digitaal versturen van roosters en afspraakbrieven. De sms-service is zeer 
enthousiast ontvangen door cliënten en zorgt ervoor dat de no show bij consultafspraken structureel 
naar beneden is gegaan met 3%, waarmee de doelstelling ruimschoots is gehaald.  
Het succes was mede aanleiding om de sms-service in november 2015 uit te breiden naar een sms-
herinnering van behandelafspraken, twee werkdagen voor de (eerste) behandelafspraak. Hoewel het 
nog te vroeg is voor conclusies, is ook al een lichte structurele daling zichtbaar op de no show van 
behandelafspraken.  
 

 
2.2.1 Revalidatie  
 
Behandelmodules 
De Vereniging Revalidatieartsen (VRA) en Revalidatie Nederland (RN) zijn een project gestart om via een 
modulaire beschrijving van de medisch specialistische revalidatie te komen tot een nieuw 
bekostigingsstelsel. Meer transparantie over de noodzaak, samenstelling en uitvoering van de 
revalidatiebehandelingen is noodzakelijk. Landelijke werkgroepen hebben RN/VRA-modules beschreven 
die geïndiceerd en geregistreerd moeten worden in de revalidatiesector. 
Reade startte op 1 juli 2015 met het indiceren en registreren van de RN/VRA-modules. Ter voorbereiding 
hebben inhoudelijke werkgroepen per diagnose-doelgroep de Reade-modules gekoppeld aan de 
RN/VRA- modules. Het indiceren van modules wordt door de revalidatiearts gedaan in Ezis. Via nieuw 
ontwikkelde moduleformulieren komen deze modules bij de planning. Bij het plannen worden zoveel als 
mogelijk de RN/VRA-modules gekoppeld aan de behandeling. Eind 2015 waren bij bijna de helft van de 
behandelingen RN/VRA-modules geregistreerd.  
 

Verpleegkundig specialisten 
De complexiteit van zorg binnen Reade neemt snel toe. Daarom wilde Reade een kwaliteitsslag maken 
binnen de verpleging. Voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg is het essentieel dat elke 
verpleegkundige met het juiste opleidingsniveau op de juiste plek wordt ingezet.  
In september 2015 zijn twee verpleegkundigen gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist. 
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die, op basis van een door de NVAO 
geaccrediteerde masteropleiding en ervaring op het niveau van expert, wordt ingezet voor een 
omschreven groep cliënten waarmee hij of zij individuele behandelrelaties aangaat. Vanuit het 
perspectief van de cliënt worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de 
continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. De 
verpleegkundig specialist vervult een voortrekkersrol in onder andere innovatie en 
deskundigheidsbevordering binnen de verpleging en in de verbinding met revalidatieartsen.  
 
Regieverpleegkundige 
Na een pilot en evaluatie rondom de inzet van regieverpleegkundigen zijn zeven regieverpleegkundigen 
toegevoegd aan de groep van drie regieverpleegkundigen. De regieverpleegkundige is een HBO 
opgeleide verpleegkundige, die een belangrijke rol vervult als rolmodel voor de verpleegkundigen 
binnen de kliniek. Door middel van scholing en coaching verdiepen zij zich in het vakgebied waar zij 
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werkzaam in zijn. Zij hebben een voortrekkersrol in het stimuleren van klinisch redeneren en evidence 
based werken. 
 
Geneesmiddelendistributie  
Op 1 december 2015 ging Reade Revalidatie over op een nieuwe vorm van geneesmiddelendistributie in 
samenwerking met een nieuwe partner, namelijk Farmadam Apotheek. Farmadam Apotheek levert de 
medicatie in uitgezette (gebaxterde) vorm aan voor elke individuele cliënt in de kliniek. Reade beoogt 
hiermee de medicatieveiligheid van alle cliënten te verhogen, omdat verwacht wordt dat er minder 
fouten optreden in de geneesmiddelendistributie. Bovendien is dit nieuwe systeem kostenbesparend en 
is minder medicijnvoorraad nodig, waarmee Reade voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen.  
 
Uitbreiding doelgroepen  
In het aanbod voor cliënten met een amputatie heeft Reade de mogelijkheden voor cliënten uitgebreid 
door een apart spreekuur voor sportprothesiologie te starten en nauw samen te gaan werken met Frank 
Jol Orthopedische Dienstverlening. Frank Jol is expert in sportprotheses en jarenlang de belangrijkste 
leverancier van sportprotheses van het paralympisch team van Nederland.  
Voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel heeft Reade in 2015 een gespecialiseerd afasieteam 
opgezet en een behandelprogramma ontwikkeld. Vanaf begin 2016 kunnen cliënten hiervan gebruik 
gaan maken. Voor alle klinische cliënten is er een diagnose overstijgend loopspreekuur herontworpen in 
2015. In dit spreekuur komt alle specialistische kennis en ervaring over lopen samen, zodat cliënten daar 
optimaal van kunnen profiteren. 
De behandeling van cliënten met het Post Intensive Care-syndroom is in 2015 beschreven in een 
behandelprogramma. Deze behandelmogelijkheid heeft Reade opnieuw onder de aandacht gebracht bij 
de intensive care afdelingen van ziekenhuizen in de regio, zodat meer cliënten met dit syndroom hiervan 
gebruik kunnen gaan maken. 
 
Vesalius 
In de kliniek is een pilot gestart om betere zorg aan NAH-cliënten met persoonlijkheidsproblematiek of 
gedragsproblemen te kunnen bieden in samenwerking met Vesalius (expertisecentrum voor 
neuropsychiatrie). Vesalius heeft een adviserende rol voor de revalidatiearts en het behandelteam. De 
eerste bevindingen zijn positief: de zorg tijdens het klinisch verblijf is verbeterd en men verwijst over en 
weer eenvoudiger. 
 
Samenwerking met Heliomare 
In 2015 is het initiatief genomen voor meer samenwerking tussen de dwarslaesie-afdelingen van Reade 
en Heliomare met als doel de zorg voor cliënten met een dwarslaesie in Noord-Holland op topniveau 
vorm te geven. Dit initiatief resulteerde in 2015 in een gezamenlijke visie op de samenwerking. De 
Volkskrant wijdde hier een artikel aan (dd. 16 december 2015). Inmiddels werken Reade en Heliomare 
onder andere samen op het gebied van elektrostimulatie (wat Reade biedt) en de optimum care afdeling 
(wat Heliomare biedt), waarin beide organisaties elkaar aanvullen en naar elkaar kunnen verwijzen. In 
2016 willen beide organisaties de samenwerking uitbreiden door gezamenlijk een 24-uurs consultfunctie 
voor verwijzers te realiseren. Andere voornemens zijn gezamenlijk scholing geven aan huisartsen en de 
eerste lijn, medewerkers uitwisselen en samen wetenschappelijk onderzoek doen. 
 
Pulse-oximeting hartrevalidatie 
In 2014 vond een pilot plaats in het hartrevalidatieteam om door middel van een pulse-oximeting in de 
nacht te observeren of er sprake is van slaapapneu. Een slaapapneu is een onafhankelijke risicofactor 
voor hypertensie, cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, waarbij uitgebreide slaapanalyses worden 
gedaan. De tot dan toe gebruikte vragenlijst (Stop-Bang) bleek echter niet afdoende om te beoordelen 
of er indicatie is voor nader onderzoek. In 2015  zijn daarom vijf pulse-oximeters aangeschaft. Hiermee 
worden nu meer mensen met een slaapapneu gedetecteerd. In het protocol voor artsen is opgenomen 
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dat de uitslag van puls-oximetrie met cliënten besproken wordt en dat mogelijke slaapapneu aan 
verwijzer en huisarts schriftelijk wordt gemeld.  
De resultaten zijn in december op een poster gepresenteerd op het hartrevalidatiecongres 2015 en een 
artikel over de pilot wordt binnenkort ingediend bij het Nederlands Tijdschrift voor 
Revalidatiegeneeskunde. 

 
Aangepast sporten 
Het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA Reade) is onderdeel van Reade en stimuleert 
een actieve leefstijl, biedt aangepast sporten aan, organiseert clinics op negen instellingen voor speciaal 
onderwijs en test en adviseert paralympische en talentvolle sporters in hun trainingsopbouw. In 2015 
organiseerde CASA voor het eerst de Vondelgames op zaterdag 23 mei. Dit is een sportevenement voor 
aangepast sporten in het Vondelpark, dat Reade in samenwerking met de gemeente Amsterdam 
organiseert. Er was een Handbike wedstrijd, een hardloopwedstrijd en er waren verschillende clinics 
waar klanten aan mee konden doen.  
Daarnaast heeft Reade een onderzoekslijn aangepast sporten die steeds meer inhoud krijgt door de 
samenwerking met het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) en het lectoraat aangepast sporten 
van de opleiding Sport en Bewegen van Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. Focus ligt op de 
(rolstoel gebonden) doelgroep die ondersteuning nodig heeft bij het bewegen, bijvoorbeeld door middel 
van elektrostimulatie. Dit laatste betreft overigens ook de divisie Reumatologie. 
 
Cliënten met chronische duizeligheid 
De afdeling revalidatie van Reade in het Ziekenhuis Amstelland startte in september 2015 met de 
behandeling van cliënten met chronische duizeligheid. Dit vindt plaats in samenwerking met de afdeling 
KNO in ziekenhuis Amstelland. De cliënten krijgen een gezamenlijke intake bij de KNO-arts en de 
revalidatiearts, waarna ze een kort behandeltraject krijgen, met een psycholoog, maatschappelijk 
werker, fysiotherapeut en ergotherapeut. In sommige gevallen is een vervolgtraject nodig. De resultaten 
van deze multidisciplinaire aanpak zijn erg goed. Het team scoort een 7,8 op patiënttevredenheid en 
patiënten leren door inzicht beter met hun beperking omgaan. Het is de eerste keer dat KNO en 
revalidatie samenwerken binnen het ziekenhuis. 
 
Ouderparticipatie  
In 2015 ontwikkelde de werkgroep Ouderparticipatie op Drostenburg een visie, werkwijze en richtlijnen 
betreffende de samenwerking tussen ouders van leerlingen en het kinderteam Drostenburg. In twee 
studieochtenden zijn de medewerkers hierin geschoold en de richtlijnen worden nu toegepast in de 
praktijk. De grootste verandering is dat er veel meer maatwerk is in de samenwerking met ouders. In 
2016 wordt de samenwerking geëvalueerd en waar nodig nog verder verbeterd.  
 
Ouderportaal  
In 2015 ontwikkelde het kinderteam locatie Overtoom een ouderportaal, dat in het eerste kwartaal van 
2016 in gebruik wordt genomen. Het portaal is een beveiligd digitaal communicatiesysteem, waarmee 
foto’s, filmpjes en het communicatieschrift worden gedeeld met ouders. Zij  kunnen dit bekijken via een 
app op een smartphone, tablet of computer. Het portaal werd ontwikkeld voor de revalidatie van 
peuters en voor de kortdurende intensieve CIMT-groepen. Het doel is om de revalidatie op de Overtoom 
en de thuissituatie goed op elkaar af te stemmen, door ouders te laten zien wat er tijdens de revalidatie 
gebeurt en therapeuten te laten zien wat er thuis gebeurt. Voor dit project ontving Reade sponsoring 

van Stichting DaDa en van De Brauw van Lynden Fonds. Bovendien kreeg het kinderteam de Peter 
Koppeprijs voor dit project, een prijs door Reade ingesteld, waarmee het ouderportaal doorontwikkeld 
kan worden en wellicht uitgebreid wordt naar meerdere locaties van Reade. 
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2.2.2 Reumatologie  
 
Reumaverpleegkundige  
In 2015 werd een pilot gestart om de samenwerking tussen reumatoloog en reumaverpleegkundige te 
intensiveren. In de pilot werd een reumatoloog steeds aan een reumaverpleegkundige gekoppeld, 
waardoor een ‘team’ ontstond. Een aantal zaken zijn daardoor al veranderd. Zo beantwoordt de 
reumaconsulent voortaan de meeste telefoontjes van cliënten, waar de reumatoloog dat voorheen 
deed. Daarnaast doet de reumaconsulent nu de DAS-metingen en geeft hij of zij uitgebreide uitleg bij 
een nieuw gestelde diagnose. Na een positieve evaluatie werd besloten de werkwijze te continueren. 
Daarnaast biedt de reumaconsulent sinds 2015 ook zorg aan aan kinderen. Kinderen die starten met 
MTX of biologicals krijgen voorlichting van een reumaconsulent. Voor kinderen die door hun leeftijd 
overgaan naar volwassenreumatologie wordt een Individueel transitieprofiel opgesteld, om zo de 
overgang goed te begeleiden. 

 
Samenwerking balies 
In het kader van het flexibeler inzetten van medewerkers en het vergroten van inzicht in elkaars 
werkprocessen, gingen de balies radiologie en medisch secretariaat reumatologie nauwer samenwerken. 
Baliemedewerkers van beide afdelingen worden inmiddels uitgewisseld.  
 
Zorgpaden  
De onderzoekcohorten EAC, CVRM en Biologicals werkten tot 2015 met papieren dossiers. In 2015 
werden zij omgebouwd tot zorgpaden, die digitaal worden vastgelegd. De onderzoeksprotocollen zijn 
daarbij gereduceerd tot protocollen die voor de zorg noodzakelijk geacht worden.  
 
 
 

3. Kwaliteit & veiligheid  

 
Reade wil klantgerichte, veilige, efficiënte en effectieve zorg verlenen en er alles aan doen om 
onbedoelde schade aan mensen, organisatie en maatschappij te voorkomen. Managementsystemen 
ondersteunen de organisatie om processen doelgericht en gestructureerd te optimaliseren. Reade 
streeft ernaar om minimaal te voldoen aan landelijke en internationale normen.  
 
Certificaten, keurmerken en externe toetsingen  
Reade beschikt over onderstaande certificaten: 

 Revalidatie: HKZ-certificaat voor de Medisch Specialistische Revalidatie  

 Reumatologie: ISO 9001 

 Apotheek: HKZ-certificaat Openbare Apotheken 

 Clientveiligheid: NTA-8009, 2011 (VMS)  

 Voedselbereiding: Keurmerk Veilig Voedsel.nl  

 MBO- en HBO-Opleidingen: Calibris 
In 2015 zijn alle kwaliteitscertificaten verlengd. Reade toont daarmee aan gestructureerd te werken aan 
het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en ondersteunende processen. 
 
In april 2015 kwam de IGZ voor een toezichtbezoek in de kliniek. Op vijf van de 44 punten voldeed Reade 
nog niet geheel aan de richtlijnen. Het betrof vooral registraties van schoonmaak, opiaten en de check 
op MRSA en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Daarnaast bleek Reade afspraken over de 
betrokkenheid van revalidatieartsen bij supervisie van aios tijdens het uitvoeren en toetsen van 
voorbehouden handelingen nog niet te hebben vastgelegd, evenals het toezicht op nascholing van aios. 
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Tot slot was de implementatie van het beleid rond het Convenant Medische Technologie nog niet 
afgerond. Inmiddels zijn alle – voorgenomen – aanpassingen goedgekeurd door de IGZ. 
 
Prestatie-indicatoren  
Reade levert jaarlijks de prestatie-indicatoren aan bij Revalidatie Nederland.  De uitkomsten van alle 
aangesloten revalidatie-instellingen over 2015 zijn in het tweede of derde kwartaal van 2016 bekend.  
De verwachting is dat Reade over de hele linie beter scoort dan in 2014, met name op het percentage 
cliënten dat na klinische behandeling weer ‘zelfstandig’ kan wonen (gemiddeld 92%) en het percentage 
doorligwonden (3,9%).   
 
Kwaliteitsvenster 
In 2015 ontwikkelden Revalidatie Nederland en de NVZ, samen met leden, patiëntenverenigingen en 
deskundigen, een Kwaliteitsvenster voor revalidatie. In deze online tool, die op de website van elk 
revalidatiecentrum en veel ziekenhuizen in Nederland te vinden is, kunnen cliënten in één oogopslag de 
kwaliteit bekijken van een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis. Ook Reade zette 
het venster in juni 2015 op zijn site, zodat cliënten nu inzicht hebben in de kwaliteit van Reade rond tien 
thema’s: patiëntervaringen, wachttijden, werk van artsen, zelfstandig wonen, doorligwonden, meten 
van resultaten, vallen, keurmerken, samenwerking met patiëntenverenigingen en tevredenheid van 
medewerkers. In het venster staan onder andere de prestaties van Reade ten opzichte van een landelijk 
gemiddelde en ten opzichte van een voorgaand jaar. Ook schrijft Reade een toelichting op de resultaten, 
zodat duidelijk wordt hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden.  
 
Rol van cliënten  
Binnen Reade dragen cliënten op alle niveaus bij aan het verbeteren van de zorg via medezeggenschap, 
co-creatie en participatie. Cliënten zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad, de Klachtencommissie, in 
werkgroepen en er zijn structurele contacten met diverse patiëntenverenigingen.  
Daarnaast heeft Reade oud-cliënten in dienst als ervaringsdeskundigen. Zij werken in de teams 
Dwarslaesie, Amputatie en Neurorevalidatie. Daaromheen staat een pool van vrijwillige 
ervaringsdeskundigen, die bij aanvang van hun aanstelling extern geschoold worden via de Reade 
Academy.  
Cliënten kunnen hun mening en ervaring kenbaar maken via enquêtes en interviews tijdens en na de 
behandeling, waarderingsonderzoeken en via tipkaarten. Ook in 2015 participeerden cliënten in 
prospectieve risicoanalyses en in diverse werkgroepen, die zich bezighielden met het optimaliseren van 
bestaande en nieuw te ontwikkelen producten en diensten.  
 
Veilige zorg 
Risico’s en incidenten in de zorg worden digitaal gemeld en decentraal afgehandeld. Afdelingen hebben 
op deze manier zelf doorlopend inzicht in risico’s die zich op hun afdeling (kunnen) voordoen. Ze maken 
zelf analyses en treffen zo nodig maatregelen. Ernstige incidenten en afdelingsoverstijgende risico’s 
worden mede beoordeeld door de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Het risicobewustzijn van medewerkers 
is een blijvend aandachtspunt; medewerkers zijn gewend aan het melden van medicatiefouten en 
valincidenten maar vergeten soms breder te kijken naar bijvoorbeeld fouten bij inkoop of opslag van 
risicovol materiaal. Het houden van veiligheidsrondes draagt bij aan de bewustwording omdat men dan 
ook andere risico’s leert herkennen. Deze veiligheidsrondes worden in 2016 verder uitgewerkt met als 
doel dat medewerkers uiteindelijk zelf rondes kunnen lopen.  
 
Gedragscodes  
Reade volgt en hanteert onderstaande gedragscodes: 

 Zorgbrede Governance Code 

 Gedragscode Openheid medische incidenten 

 Gedragscode Medische hulpmiddelen 

https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen
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 Klokkenluidersregeling 

 Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis (implementatie loopt) 

 Convenant Ziekenhuizen, Politie en OM van de regio’s Amsterdam en Gooi & Vechtstreek 

 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

 Sollicitatiecode NVP 

 Reglement Mogelijk disfunctionerend medisch specialist Reade 

 Privacyreglement Reade 

 Gedragsregels ICT Reade 

 Richtlijn Gebruik social media Reade 
 
 

3.1 Kwaliteitsinformatie  
 
Tevredenheid  
Reade participeert in de ervaringsindicatoren van Revalidatie Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat 
Reade in 2015 significant hoger dan de landelijke benchmark scoort op fysieke toegankelijkheid 
(rapportcijfer 9.0) en op het wijzen op lotgenotencontact (64,2% werd daarop gewezen). Een hoog 
percentage van de cliënten (96,2%) beveelt Reade aan. Reade scoorde op geen enkel item significant 
lager dan de landelijke benchmark.  Verbeteracties zijn wel ingezet op het verhogen van de respons. 
  
Wachttijden  
Reade dient te voldoen aan de Treeknormen, normen voor maximale wachttijden voor niet-acute zorg.  
Ongeveer 81% van de aangemelde cliënten voor revalidatie kon binnen de Treeknorm van vier weken 
terecht voor een eerste poliklinisch consult en vervolgens kon hetzelfde percentage ook tijdig terecht 
voor een poliklinische behandeling op de locatie Overtoom. Op de revalidatie locatie Jan van 
Breemenstraat was dit ongeveer 74%. Voor klinische behandeling op de Overtoom kon 99% van de 
cliënten binnen de Treeknorm terecht. Op de locaties in algemene ziekenhuizen kon 81% van de 
revalidatiecliënten terecht voor het eerste consult binnen de Treeknorm. Binnen de reumatologie bleef 
83% van de eerste consulten binnen de Treeknorm.   

 

TIP-kaarten, klachtenfunctionaris en Klachtencommissie 

Reade streeft ernaar om klachten laagdrempelig en dicht bij de bron op te lossen en waar mogelijk met 

cliënten in gesprek te gaan over een passende oplossing.  

 

De tip-/klachtenregeling in het kort 

Cliënten kunnen op verschillende plaatsen terecht met een klacht, tip of compliment. Men kan: 

 de klacht (tip) bespreken met de betreffende medewerker of diens leidinggevende; 

 de klacht, tip of het compliment kenbaar maken via een Tipkaart (schriftelijk of via de website), 

waarop met de cliënt contact wordt opgenomen door de betreffende afdeling; 

 de klacht melden bij de klachtenfunctionaris. Deze informeert de klager over de mogelijkheden van 

klachtenbehandeling en biedt desgewenst ondersteuning. Mogelijkheden zijn: de klager bijstaan bij 

het bespreken van de klacht, bemiddelen of helpen bij het schriftelijk indienen van de klacht bij de 

Klachtencommissie; 

 de klacht indienen bij de Klachtencommissie Reade. De onafhankelijkheid van de commissie is 

gewaarborgd doordat de leden niet werkzaam zijn bij Reade. De commissie volgt voor de 

afhandeling van klachten een reglement dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet 

klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). De commissie beoordeelt of een klacht gegrond is en doet 

zo nodig aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. Op grond van de uitspraak en eventuele 
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aanbevelingen besluit de Raad van Bestuur of maatregelen gewenst zijn. De klager en 

Klachtencommissie worden hierover geïnformeerd;  

 de klacht voorleggen aan een externe commissie, de Geschillencommissie Zorginstellingen. 

 

 

Tabel 1: Aantal ontvangen complimenten, tips en klachten. 
 

 

Tabel 2: Inhoud en soort feedback. 
 

 
  

Feedback 

2015 

Ontvangen via TOTAAL 

2015 

TOTAAL 

2014 

TOTAAL  

2013 

TOTAAL  

2012 

Complimenten Tipkaart   52  53   36 38 

Tips/vragen Tipkaart   91  94   57 94 

Klachten  Divers 164 200 191 234 

 - Tipkaart 121 118 136  141 

  - Klachtenfunctionaris 34 73 47  87 

 - Klachtencommissie 9 10 8  6 

TOTAAL   307 347 284 366 

Inhoud       

                             Soort 

 

Complimenten 
 

Tips 
 

Klachten 

TOTAAL 

2015 

Inhoud behandeling 7 7 13 27 

Houding/bejegening 15 2 22 38 

Middelen & materiaal 2 8 15 25 

Gebouw en omgeving - 2 1 3 

Sfeer & inrichting  6 28 12 46 

Hygiëne - 3 16 19 

Parkeren - 5 3 8 

Veiligheid/privacy - 3 7 10 

Voeding 15 4 8 27 

Communicatie & 
informatie  

2 5 27 35 

Rooster/afspraken - 10 13 23 

Services 5 9 10 17 

Financieel - - 8 8 

Overig 1 5 9 17 

TOTAAL 52 91 164 307 
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Klachten Klachtenfunctionaris Klachtencommissie 

Jaar 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 

Aantal klagers 24 55 25 45 6 5 4 3 

Aantal 

klachtonderdelen 

34 73 47 87 24 10 10 6 

Tabel 3: Aantal klagers en klachten. 

 
Het aantal cliënten dat contact zocht met de klachtenfunctionaris daalde sterk in vergelijking met 2014. 
De tabel laat zien dat deze cijfers sterk fluctueren. Daar is niet altijd een duidelijke aanleiding voor. In 
2014 was de stijging deels te wijten aan onvrede over de hoogte van de declaraties.  
 
Het aantal cliënten dat de Klachtencommissie benaderde bleef nagenoeg gelijk. Het aantal 
klachtonderdelen bij de klachtencommissie lijkt fors gestegen, maar dat is niet het geval. De oorzaak van 
de stijging is, dat de commissie sinds 2015 klachten nauwgezet uitsplitst zodat men elk klachtonderdeel 
de aandacht kan geven en een heldere uitspraak kan doen over de gegrondheid ervan. 

 
   De Klachtencommissie 

Uitspraak klachtonderdelen 2015 2014 2013 2012 2011 

Gegrond 9 3 5 1 3 

Ongegrond 14 5 5 5 7 

Deels gegrond 1 1 - - - 

Totaal 24 9 10 6 11 

Tabel 4: Overzicht uitspraken Klachtencommissie in de afgelopen jaren. 

 

In tabel 4 lijkt het of het aantal gegronde klachten toenam. Dit wordt ook hier veroorzaakt door het 
nauwkeuriger opsplitsen van klachten in afzonderlijke klachtonderdelen. De verhouding gegronde en 
ongegronde klachten bleef ongeveer gelijk. De Klachtencommissie deed 12 aanbevelingen. Deze werden 
nagenoeg allemaal overgenomen. Bij klachten die niet gegrond of niet ontvankelijk waren, beoordeelde 
de commissie ook of het mogelijk was om processen te optimaliseren. 
Cliënten benaderen de Klachtencommissie en klachtenfunctionaris ook dit jaar met name in geval van 
onheuse bejegening, onvrede over de behandelaar en/of arts, of uit onvrede over declaraties. 
 
Clientveiligheid 
In 2015 zijn 972 incidenten gemeld, waarvan 422 ‘bijna incidenten’ (43%). In geen van de gevallen was 
behandeling of opname nodig in het ziekenhuis. Er waren ook geen calamiteitenmeldingen bij de IGZ. 
In 2015 was medicatie wederom een speerpunt met name in de kliniek. De meeste incidenten betroffen 
daar het klaarzetten en delen van medicijnen. Een van de maatregelen is het aanpassen van de wijze van 
geneesmiddelendistributie. Sinds 2015 worden medicijnen nu door de apotheek op een rol aangeleverd 
in doorzichtige plastic zakjes, waarbij de medicijnen per cliënt en innamemoment verpakt zijn, ook wel 
‘baxteren’ genoemd. Doel is het aantal medicatiefouten terug te dringen. Het effect wordt in 2016 
geëvalueerd.  
In het verslagjaar waren er geen uitbraken van risicovolle infectieziekten in de kliniek.  
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4. Financiële informatie  

 
Financieel resultaat 
Over 2015 boekte Reade een positief resultaat van (geconsolideerd) € 1.062.375 (over 2014 was dit:  
€ 3.397.116 negatief). Begroot was een resultaat van € 800.000. Het positieve resultaat werd mede 
veroorzaakt door lagere interestkosten (€ 703.392 lager dan begroot) en een gedeeltelijke vrijval van 
voorziening materiële controle (€465.378). Dit was mogelijk, omdat gebleken is dat de risico’s voldoende 
afgedekt worden door een goed functionerende administratieve organisatie.  
 
In 2015 is hard gewerkt aan resultaatverbetering onder meer door het doorlichten van niet-rendabele 
producten, het verhogen van de kwaliteit van verwijzingen (instroom) en het ontwikkelen van financieel 
gezonde zorgpaden. Er zijn meer dan zestig globale zorgpaden ontwikkeld die een goed 
behandelresultaat garanderen en ook financieel gezond zijn. Een zorgpad beschrijft alle opeenvolgende 
stappen en beslismomenten binnen het behandelproces. De stappen zijn op elkaar afgestemd. Het is 
daarmee duidelijk wie wat doet en wat er van elkaar wordt verwacht. Coördinatoren en 
revalidatieartsen maken vooraf keuzes over de meest effectieve en efficiënte behandeling voor een 
patiënt en monitoren het verloop. De logistieke beheersing is nog niet optimaal en moet in 2016 vaste 
vorm krijgen, onder meer door adequaat gebruik van beschikbare informatie en ICT-hulpmiddelen. 
 
Opbrengsten en zorgproductie 
In totaal namen de bedrijfsopbrengsten met 5% toe tot € 72,4 miljoen. De opbrengsten zorgprestaties 
stegen van € 59,8 miljoen (2014) naar € 63,9 miljoen, waarvan € 36,1 miljoen medisch specialistische 
revalidatie, € 8,8 miljoen reumatologie en € 19,0 miljoen medicatie. Daarentegen waren er geen 
opbrengsten meer uit de transitieregeling. De overige bedrijfsopbrengsten en subsidies kwamen uit op  
€ 8,5 miljoen (2014: € 8,7 miljoen).  
In 2015 werd op het gebied van revalidatie, in lijn met de landelijke trend, minder zorg geboden door 
Reade. In 2015 werd 212.309 uren patiëntgebonden medisch specialistische revalidatie geboden, bijna 
7% minder dan in 2014. Het aantal opnamen bleef nagenoeg gelijk, namelijk 522 (2014: 519) en het 
aantal verpleegdagen nam met 5% toe tot 34.291. Desondanks werd er twee procent minder uren 
behandeld in de kliniek.  
Op het gebied van reumatologie werd meer zorg verleend. De activiteiten namen over de hele linie toe. 
Zo steeg het aantal volledige onderzoeken (bij nieuwe cliënten) in 2015 van 5.884 naar 6.090 (+ 4%) en 
het aantal vervolgconsulten van 41.990 naar 44.640 (+ 6%). Het aantal dagbehandelingen kwam uit op 
1.270 (+ 4%).  
 
Verzekeraars 
Noodgedwongen moesten de afspraken voor 2015 worden gemaakt op basis van de DBC-structuur 
2014. Dit had te maken met onduidelijkheid over de conversie naar de nieuwe structuur waarin DBC’s 
maximaal 120 dagen open staan. Daardoor kon de conversie pas in december 2015 worden afgerond en 
waren de definitieve prijzen pas begin 2016 bekend. In 2015 konden daardoor geen DBC’s 2015 worden 
gefactureerd. Hiervoor werden door verzekeraars voorschotten verstrekt. Eind 2015 stonden er voor  
€ 48 miljoen aan voorschotten uit tegen € 54 miljoen onderhanden werk en nog te factureren zorg. 
Begin 2016 wordt alles gefactureerd en worden de voorschotten verrekend en kan het normale 
facturatiepatroon worden hervat. 
Reade heeft veel last van veranderingen in marktaandeel van verzekeraars. Dit verhoogt het risico dat 
afspraakplafonds worden overschreden en niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Er is nog geen goed 
mechanisme om dit tijdig te constateren. Het systeem van verzekerdenmutaties werkt onvoldoende. De 
verschuivingen worden vaak pas laat in het jaar geconstateerd, waardoor weinig ruimte is voor 
plafondaanpassingen. In het najaar van 2015 ging Reade daarom tijdig met twee verzekeraars in gesprek 
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over het ophogen van plafondafspraken. Dit heeft tot bijstellingen geleid in de afspraak, waardoor de 
plafondoverschrijdingen voor 2015 zeer beperkt blijven. 
 
Bezuinigingen 
In de tweede helft van 2014 is een taskforce ingesteld om € 2,3 miljoen aan bezuinigingen te realiseren. 
Deze bezuinigingen waren voornamelijk gericht op het terugdringen van de centrale overheadkosten, 
oftewel functies die geen patiëntgebonden werk doen en de staf- en ondersteunende afdelingen die zijn 
gepositioneerd onder de Raad van Bestuur. In 2015 is volgens plan € 1,8 miljoen bezuinigd, in 2016 zal 
de resterende € 0,5 miljoen worden geëffectueerd. In 2015 is, na analyse van productie, kosten en 
verwachte omzetontwikkeling, besloten tot een aanvullende structurele bezuiniging van € 2,8 miljoen, 
waarvan € 2,4 miljoen binnen de divisie Revalidatie. Er is een bezuinigingsplan opgesteld, dat voorziet in 
circa € 2,0 miljoen bezuinigingen in 2016, het overige zal in 2017 worden geëffectueerd. 
Het resultaat in 2016 is begroot op € 1,0 miljoen positief. Vanaf 2017 zal dit minimaal € 2,0 miljoen zijn. 
Door het positieve resultaat stijgt het eigen vermogen per ultimo 2015 naar € 5.579.290  (in 2014 
€ 4.516.915). Het is van groot belang dat Reade voldoende eigen vermogen heeft als buffer voor de 
financiële onzekerheden, die zijn ontstaan door de vele veranderingen in financiering en bekostiging van 
de zorg. De solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld op het totaal vermogen) is ultimo 2015 15,3% (2014: 
11,7%) en moet volgens plan eind 2017 herstellen tot minimaal 20%. De vermogensratio (eigen 
vermogen gedeeld door totaal opbrengsten) bedraagt per eind 2015: 7,7% (2014: 6,5%).  
De liquiditeit (vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) bedraagt per ultimo 2015  1,31% 
(2014: 1,20%).   
 
Kosten  
De totale personeelskosten daalden met 2% van € 41,3 miljoen in 2014 naar € 40,4 miljoen in 2015. Dat 
komt vooral door de bezuinigingen die in de loop van 2015 zijn doorgevoerd. Na een stijging in 2014 
namen de kosten van het personeel-niet-in-loondienst weer iets af (-7%). De kosten van voeding en de 
patiëntgebonden kosten bleven op hetzelfde niveau. 
In 2014 steeg de afschrijving materiële vaste activa mede door een overgang van de afschrijving van ICT-
middelen van vijf naar drie jaar. Gezien de snelle ontwikkelingen op ICT gebied acht Reade een 
afschrijving over drie jaar realistischer. In 2015 waren de afschrijvingen 3% lager; de kosten voor energie 
daalden met 8%, vooral vanwege de zachte winter. Als gevolg van de lage rente en de lagere 
financieringsbehoefte bij de huisbankier, daalden de rentelasten € 70.000 ten opzichte van 2014. De 
algemene kosten namen toe, mede door aanvulling van voorziening reorganisatie. Het totaal van de 
bedrijfslasten daalde met € 0,6 miljoen naar € 70,7 miljoen. 
 
 

5. Financiering 

 

5.1 Veranderingen in wet- en regelgeving financiering 
 
Als gevolg van de verkorting van de maximale duur van de DBC tot 120 dagen zijn de risico’s voor wat 
betreft schadelast en liquiditeit kleiner geworden. Door de beperkte uitloop van DBC’s is de 
schadelastontwikkeling goed in te schatten en kan er sneller worden gefactureerd, waardoor Reade 
minder afhankelijk is van voorschotten van verzekeraars. Bewaking van plafondoverschrijdingen blijft 
een belangrijk aandachtspunt. Prijsafspraken met verzekeraars komen nog steeds erg laat tot stand, 
voor 2016 naar verwachting in het voorjaar 2016. Reade streeft ernaar om dit jaarlijks vóór december af 
te wikkelen, mede om tijdig duidelijkheid te kunnen geven aan patiënten. 
 
De revalidatiesector heeft nog geen stabiele productstructuur. Per 1 januari 2013 werd spoor II 
ingevoerd met als doel deze productstructuur verder door te ontwikkelen. De NZa kwam echter in 
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dezelfde periode met het voorstel om, op basis van een beschrijving van de kenmerkende 
zorgactiviteiten, een nieuwe productstructuur te gaan ontwikkelen, waarin de relatie tussen bekostiging 
en praktijkvoering beter tot zijn recht komt. Daartoe worden landelijke behandelmodules ontwikkeld 
met als doel op termijn een modulaire productstructuur in te voeren. Reade is daarmee in 2014 en 2015 
actief aan de slag gegaan om voorbereid te zijn op de beoogde invoering in 2019. Er is nog veel 
onduidelijkheid over hoe het systeem er daadwerkelijk uit gaat zien. De registratie is nog erg bewerkelijk 
mede als gevolg van inhoudelijke veranderingen en omdat de ICT-tools nog in ontwikkeling zijn. 
 
De voortdurende veranderingen in de financiering en de onzekerheden over prijzen en schadelast zijn 
administratief belastend en bemoeilijken een consistente bedrijfsvoering. Reade heeft de 
administratieve en facturatieprocessen in hoofdlijnen op orde. Dat bleek uit de doorlichting op basis van 
het Convenant Certificering Declaratieproces en uit de steekproeven voor de omzetverantwoording 
2015. Daarin werden 300 DBC’s uitgebreid gecontroleerd. Ook uit de materiële controles kwamen geen 
bijzonderheden. In 2015 is de voorziening voor materiële controles daarom teruggebracht. 
 
 

5.2 Financiële instrumenten 
 
Reade heeft ter financiering van de investeringen langlopende leningen afgesloten, die geborgd zijn door 
het waarborgfonds voor de zorgsector (WfZ). Met het oog daarop voert Reade een financieel beleid dat 
erop gericht is te blijven voldoen aan de normen van WfZ (en banken). Reade heeft een treasury 
commissie ingesteld. De commissie levert periodiek (maandelijks, per half jaar of jaarlijks) informatie om 
de financiële posities van Reade te kunnen beoordelen en de aan deze posities en stromen verbonden 
kosten en risico’s te beperken. Zo wordt maandelijks een liquiditeitsbegroting opgesteld met een scope 
van tenminste één jaar en per kwartaal wordt een verkorte balans opgesteld, zodat diverse ratio’s en 
ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Op basis van de liquiditeitsbegroting zal Reade ook in 2016 aan 
de verplichtingen kunnen blijven voldoen. 
 
 

6. Maatschappelijke aspecten van ondernemen  

 
6.1 Milieuaspecten  
 
Controle door de Dienst Milieubeheer liet zien dat Reade ook in 2015 voldeed aan de Wet Milieubeheer.  
Er is een aanbesteding gedaan voor elektriciteit en, gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt, is 
gekozen voor een contract van één jaar. In 2018 kan dit pas voor gas aangezien het contract loopt tot 
eind 2018.   

 
 

6.2 Sociale aspecten  
 
Gebruik van gebouw en terrein door derden  
Ook in 2015 verhuurde Reade waar mogelijk gebouwen en terreinen aan derden. Zo zijn het 
Reumafonds en de Orthopedisch Instrument Makerij (OIM) gehuisvest in de gebouwen van Reade. 
Diverse verenigingen en organisaties huren de sportaccommodaties en het auditorium. De 
buurtregisseur van Stadsdeel-West houdt wekelijks spreekuur op de locatie Overtoom. Ook kunnen 
buurtbewoners ‘s avonds en in het weekend via een abonnement betaald parkeren in de parkeergarage 
op de locatie Overtoom.  
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Reade in het buitenland  
Het doel van de werkgroep Reade buitenland is: kennis delen en verbreden via uitwisseling met collega’s 
in ontwikkelingslanden. Na langdurige samenwerking in Nepal en Vietnam werkt de werkgroep 
Buitenland vanaf 2008 in relatief kortlopende samenwerkingsprojecten. In 2015 heeft de eerste 
trainingssessie uit een serie van drie bij het Annika Linden Centre op Bali plaatsgevonden. Zowel de 
deelnemers als de trainers waren erg enthousiast. Er is hard gewerkt aan doelen, die lagen op het gebied 
van kennis over cerebrale parese (CP) en de communicatie tussen de verschillende afdelingen van het 
Annika Linden Centre. Vervolgens hebben de leden van de werkgroep zich alvast over de trainingen voor 
2016 gebogen en is gebrainstormd over eventuele nieuwe projecten.   
 
Gezondheid medewerkers  
In 2015 bedroeg het verzuim 4,1% en was daarmee helaas iets hoger dan het streefcijfer van 3,7%. De 
meldingsfrequentie van 1,2 bleef onder het streefcijfer van de organisatie. In het tweede half jaar van 
2016 zal het project duurzame inzetbaarheid weer worden opgepakt en gaan bijbehorende projecten 
van start. 
 
 

7. Onderzoek en opleiding  

 
Het versterken van de as ‘zorg – onderwijs – onderzoek’ was ook in 2015 een belangrijk beleidsdoel. Een 
goed opleidings- en onderzoeksklimaat werkt stimulerend, is kwaliteitsverhogend en kent een 
maatschappelijk belang. Wetenschappelijk onderzoek is wezenlijk, omdat het niet alleen gaat om de 
zorg van vandaag maar ook om de zorg van de toekomst.  
 
 

7.1 Onderzoek  
 
Het wetenschappelijk onderzoek binnen Reade is voornamelijk patiëntgebonden onderzoek. Het richt 
zich vooral op (vroeg)diagnostiek, evaluatie van nieuwe en bestaande behandelmethoden bij diverse 
ziektebeelden en diverse patiëntencategorieën en evaluaties van het effect van interventies. Het streven 
is om al het wetenschappelijk onderzoek in promotietrajecten onder te brengen en daarom promovendi 
het onderzoek te laten verrichten. Daarnaast wil Reade zoveel mogelijk medewerkers in 
wetenschappelijke onderzoeksprojecten laten participeren. Intern wordt het wetenschappelijk 
onderzoek multidisciplinair uitgevoerd en vindt afstemming plaats tussen divisies en afdelingen om 
optimale synergie te bewerkstelligen.  
 
Programmalijnen onderzoek 
Onderzoek binnen Reade verloopt langs twee programmalijnen, te weten Reumatologie en Revalidatie. 
Hieronder staan de onderzoeken vermeld die in 2015 binnen Reade plaatsvonden. 
 
 

7.1.1 Wetenschappelijk onderzoek Reade Reumatologie 
 
Amsterdam Rheumatology immunology Center (ARC)  
Het ARC, het samenwerkingsverband tussen Reade, VUmc en AMC op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, opleiding en onderwijs ten aanzien van reumatologie, krijgt geleidelijk aan meer gestalte. De 
gezamenlijke beursaanvragen namen in 2015 toe en er werd vaker in trials samen opgetrokken. 
In 2015 vonden vier ARC-ochtenden plaats. Deelnemers aan deze wetenschappelijke ochtenden waren 
reumatologen, a(n)io’s, onderzoekers, verpleegkundigen en paramedici. Deze ochtenden werden ook dit 
jaar zeer goed bezocht en hadden een  minder thematische opzet dan in 2014. Voornaamste thema’s 
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waren: cytokines, osteoartrose,  biomarkers, SLE en Gloria, atherosclerosis en  pediatrics. Hiernaast was 
er nog een ARC-middag op 2 december, die in het kader stond van het afscheid van prof. dr. Bijlsma. 
 
Programmalijn Reumatologie 

 
Onderzoekslijn Cardiovasculaire co-morbiditeit bij reumatische ziekten 

 CARRÉ  

 Insuline resistentie (IR) studie 

 I-Care (CVRM) 

 BIO markers 

 CARDAS 

 CHARM 
 

Onderzoekslijn Reumatoïde artritis (RA) 

 Cohort onderzoek van biologicals en afgeleide studies bij RA 
o Ascertain RA cohort 
o Tocilizumab RA cohort 
o Abatacept RA cohort 
o Infliximab RA cohort 
o Cimzia RA cohort 
o Enbrel RA (ETRA) cohort 
o Rituximab bij RA 
o Simponi RA cohort 
o Enbrel RA arbeids-participatie 
o Humira RA cohort 
o TDM studie 
o Entracte studie 
o Oscar studie 
o Anti-stoffen tegen Biologicals in reumatoïde artritis (ABI-RA) 

 Vroeg diagnostiek en preventie van reumatoïde artritis 
o EAC 
o Primaire preventie van RA 
o Cobra-light studie 
o Stress en Preventie 
o T2T COBRA Cohort Study  
o Tofacitinib (RA) 

 Onderzoek naar langdurige veiligheid en werkzaamheid van Rituximab 
 

Onderzoekslijn Ankyloserende Spondylitis (AS) 

 Cohort onderzoek van biologicals en afgeleide studies bij AS 
o Enbrel AS cohort 
o Simponi AS cohort 
o Go Easy 

 Insuline resistentie (IR) studie 

 Fysieke tests AS 

 Early SPA 
 

Onderzoekslijn Artritis Psoriatica (PsA) 

 Cohort onderzoek van biologicals en afgeleide studies bij PsA 
o Humira PsA cohort 
o Enbrel PsA cohort 
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o Simponi PsA cohort 
o Ustekinumab cohort 
o Unmet needs in Psoriatic Arthritis 

Onderzoekslijn Ziekte van Behçet 
 Behçet cohort 

 
Onderzoekslijn Jeugdreuma 

 When and in whom to stop etanercept after successful treatment of JIA 

 ‘Best for kids’ 

 Etanercept dosisreductie met behoud van lage ziekteactiviteit bij juveniele idiopathische artritis 
 
 
7.1.2 Wetenschappelijk onderzoek Reade Revalidatie 
 
De afdeling Wetenschappelijk onderzoek & Klinimetrie binnen de divisie Revalidatie bestaat uit drie 
onderdelen: 

- Klinimetrielaboratoria: meten in de zorg, ontwikkelen van databases en het ondersteunen van 
systematische zorgevaluaties. 

- Het Revalidatieonderzoek: drie onderzoekslijnen met ieder een hoogleraar en senior-
onderzoeker.  

- Het onderzoeksbureau Revalidatie: voor de nodige ondersteuning van de onderzoekers. 

 
Systematische zorgevaluaties  
Een goed voorbeeld van de synergie tussen zorg en onderzoek zijn de systematische zorgevaluaties die 
Reade Revalidatie de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Binnen een systematische zorgevaluatie wordt 
gestructureerd informatie verzameld over een patiënt op meerdere momenten binnen de 
revalidatiebehandeling. Bij de selectie van meetinstrumenten wordt rekening gehouden met de 
(inter)nationale richtlijnen en de verplichte uitkomstmaten. Doelen van de systematische zorgevaluatie 
zijn het gestructureerd meten van de kenmerken en behandelresultaten van cliënten en het 
terugkoppelen van de resultaten daarvan aan de patiënt en zijn behandelteam. Bovendien worden de 
resultaten op doelgroepniveau gebruikt voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. De afname 
gebeurt zoveel mogelijk digitaal. De gegevens komen in een database en worden op meerdere 
momenten teruggekoppeld: voorafgaand aan de behandeling (beoordeling arts), bij start en eind van de 
behandeling aan cliënt en behandelteam en halfjaarlijks op doelgroepniveau aan het management.  
In 2015 werd de systematische zorgevaluatie gedurende het hele jaar ingezet bij mensen met een 
dwarslaesie, chronische pijn, knie-/heupartrose, JIA, operatie aan de handen en bij mensen die 
podotherapeutische zolen of orthopedische schoenen aangemeten kregen. Begin 2015 is gestart met de 
systematische zorgevaluatie oncologische revalidatie. 
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Zorgevaluaties 
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 Aantal (N) 

Beoordeling   755 156       

Screening   401         

Start behandeling 77 158 120 35 21 107 

Einde behandeling 51 44 63 18 5 45 

Follow-upmeting 1 15     9     

Follow-upmeting 2       9     
 
Revalidatieonderzoek 
Reade Revalidatie kende in 2015 drie hoofdonderzoekslijnen die inhoudelijk worden vormgegeven door 
een hoogleraar, een senior-onderzoeker, een revalidatiearts en de divisie/clusterleiding. Er bestaat een 
nauwe verbinding tussen Reade Revalidatie en de academie (VU, AMC, VUmc). Binnen de 
onderzoekslijnen wordt een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd, waaronder een aantal 
projecten leidend tot promotie van meerdere Reade-medewerkers. Deze projecten worden met externe 
middelen gefinancierd. Ook neemt Reade Revalidatie deel aan (inter)nationale onderzoeken. 
 
Programmalijn Revalidatieonderzoek 
 
Pijn- en Reumarevalidatie 

 Cohort heup en cohort knie (CHECK) 

 Krachttraining en vitamine D bij artrose van de Knie (VIDEX) 

 KneeMo brace: Het effect van een kniebrace bij artrose van de knie  

 KneeMo feedback: Beter leren lopen door middel van visuele feedback bij knieartrose 
 Het ontwikkelen en cross-cultureel valideren van een zelf gerapporteerde computergestuurde 

animatie activiteiten vragenlijst (AAQ) om beperkingen in activiteiten te meten bij mensen met 
heup- en/of knieartrose 

 Het valideren en toepasbaar maken voor de dagelijkse praktijk van de computergestuurde 
animatie-activiteiten vragenlijst om beperkingen in activiteiten bij mensen met heup- en/of 
knieartrose te meten 

 Oefentherapie in combinatie met optimale pijnmedicatie bij patiënten met artrose van de knie en 
ernstige kniepijn: een haalbaarheidsstudie (MEX-OA) 

 Klinimetrische studie bij patiënten met de ziekte van Bechterew  

 Artrose en co-morbiditeit (COOA) 

 Effect van artroplastiek PIP’s bij artritis- en artrosepatiënten 

 Effect van artrodese DIP’s en PIP’s bij artritis- en artrosepatiënten 

 AMS-OA cohort: Artrose polikliniek en Amsterdam Osteo Artritis 

 AMS-hand cohort: Systematische evaluatie van behandeling in het handenteam van Reade  
 AMS-foot cohort: Voorspellers en mechanismen van het behandeleffect van podotherapeutische 

zolen en orthopedische schoenen 

 AMS-pain cohort: Het vergroten van de efficiëntie van het selectieproces voor pijnrevalidatie bij 
patiënten met chronische musculoskeletale pijn  
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 Geneigdheid tot overbelasting bij mensen met een reumatologische inflammatoire aandoening: 
een cross-sectionele studie  

 RA+ onderzoek; comorbiditeit bij RA 

 Zooltherapie bij patiënten met RA 

 Orthopedische schoenen bij RA  

 Aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetklachten bij patiënten met RA  

 Validatie van vier Dutch-Flemish PROMIS Item Banken bij patiënten met RA  

 Validatie van drie Dutch-Flemish PROMIS item Banken bij chronische pijnpatiënten 

 Validatie van de Dutch-Flemish PROMIS Item banken Belemmeringen door Pijn, Lichamelijk 
Functioneren en Algemene Gezondheid bij patiënten met heup- en/of knieartrose   

 Klinimetrische eigenschappen van de vragenlijst geneigdheid tot overbelasting 

 Het meten van overbelasting bij patiënten met chronische fibromyalgie                                 

 Onderzoek naar de prevalentie van chronische pijnklachten bij jonge musici van de vooropleiding 
van de conservatoria in Nederland  

 Systematische zorgevaluatie oncologische revalidatie 

 Reumanetwerken  

 De juiste enkelvoetorthese voor optimale loopvaardigheid bij neuromusculaire aandoeningen 
(PROOF-AFO)  

 
Neurorevalidatie 

 Doelmatigheidsonderzoek betrekken mantelzorger bij revalidatie na CVA: Care4Stroke Effecten van 
vroeg intensieve therapie voor de bovenste extremiteit na CVA: EXPLICIT  

 Inzet ervaringsdeskundigen bij revalidatie na CVA  

 Ondersteuning bij het aangedane lopen met behulp van de C-Mill loopband  

 Intensieve neurorevalidatie en het effect op de kwaliteit van leven en depressie  

 TrainingsProject Amsterdamse Senioren en Stroke (TAPASS) 

 Effecten van posturale feedbacktherapie gecombineerd met transcraniële directe stroom stimulatie 
bij patiënten met een CVA (POTENTIAL)  

 Relatie tussen neuroplasticiteit en functioneel herstel van de bovenste extremiteit na een CVA  (4D-
EEG)  

 Instructies tijdens motorische revalidatie na een beroerte  

 Validatie van een activiteiten monitor (Activ8) bij patiënten na een Cerebro Vasculair Accident 
(CVA) 

 
Dwarslaesierevalidatie 

 Gebruik van elektrostimulatie ter verlaging van decubitusrisico  

 AMS-SCI: prospectieve cohortstudie tijdens en na de dwarslaesierevalidatie  

 Preventie van overgewicht bij mensen met een dwarslaesie  

 Zingeving na een dwarslaesie 
 

Sporters met een beperking 

 Fysieke en mentale effecten van deelname aan de HandbikeBattle  

 Rolstoeltennis: optimaliseren en evalueren van de rolstoelconfiguratie en prestatie  

 Rolstoelrugby: evaluatie van veldtest voor het bepalen van piek zuurstofopname  
 
Overig 

 Psychomotorische therapie in aanvulling op de reguliere therapie bij mensen met chronische pijn 

 Effecten van functionele powertraining voor kinderen met spastische cerebrale parese  

 De impact van post-traumatische stress op pijn en functioneren  

 Groepsrevalidatie voor nierpatiënten (ACT) 
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Promoties Revalidatieonderzoek 2015 

 Wilfred Peter, Physiotherapy in hip and knee osteoartritis, evidence and daily practice (12-2-2015); 

 Lia van der Maas, Psychomotor therapy in chronic pain rehabilitation. Enhancing body awareness in 
multidisciplinary treatment (17-9-2015); 

 Salima van Weely, Physical functioning in Ankylosing Spondylitis patients; performance-based 
assessment and prediction (28-10-2015); 

 
Publicaties Reade 2015 
 

Soort publicatie Aantal 

Internationale artikelen 97 

Internationale artikelen [Epub ahead of print] 15 

Proefschriften / (master)thesis 4 

 
Een volledig overzicht van de publicaties is te vinden op www.reade.nl/publicaties 
 
 

7.2 Opleiding  
 
Opleidingsplan  
In 2015 is uitvoering gegeven aan het Strategisch Opleidingsbeleid en -plan (SOBP) van Reade. Thema’s 
die dit jaar centraal stonden waren hoogwaardige en doelmatige zorg- en dienstverlening, 
marktgerichtheid en klantbeleving, innovatie en ondernemerschap, en leiderschap. Onder andere met 
de subsidie Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ 2015) is geïnvesteerd in het zo goed 
mogelijk voorbereiden van medewerkers op de toekomst en in ondersteunend instrumentarium. In 2015 
trok Reade een adviseur opleiden aan om kennis over leren en ontwikkelen te vergroten en het 
subsidiegeld effectief te besteden. Er werd een leermanagementsysteem (LMS) geïmplementeerd en 
Reade startte met de ontwikkeling van e-learning modules. Daarnaast werd het skillslab doorontwikkeld 
met behulp van de subsidie. Het opleidingsbudget werd ingezet op het bijhouden en vernieuwen van 
kennis en vaardigheden op het gebied van nieuwe technologie en vakinhoudelijke vernieuwingen. Ruim 
honderd medewerkers gingen naar congressen en legden werkbezoeken af bij collega-instellingen. Er 
werd een inspirerende masterclass door Yuri van Gelder gegeven over veranderingen die op ons 
afkomen, met name als gevolg van nieuwe informatietechnologie. En tot slot werd geïnvesteerd in 
managementvaardigheden en leiderschap, waarbij ‘learning by doing’ werd ingezet, een concept dat het 
leerrendement ten goede kwam en resultaten direct zichtbaar maakte in de praktijk. 
 
Opleiding Reumatologie  
Reade kreeg in 2014 voor vijf jaar de erkenning voor een stage van zes tot twaalf maanden in de 
opleiding tot reumatoloog. Voorwaarde was het uitwerken van het onderdeel reumarevalidatie. Dit 
onderdeel werd in 2015 ingevoerd en loopt naar tevredenheid van de aios uit VUmc en AMC. Ook de 
stages voor de opleiding ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde lopen voorspoedig. In 2015 is 
ook een eerste co-assistent uit het AMC bij Reade Reumatologie gestart in het kader van een verbredend 
coschap van vier weken. Naar verwachting zal het aantal plaatsen de komende tijd worden uitgebreid. 
 
Opleiding Revalidatiegeneeskunde  
De opleidingen Revalidatiegeneeskunde binnen Reade zijn in 2013 samengevoegd tot één opleiding. De 
opleiding Revalidatiegeneeskunde van het MC Slotervaart is ondergebracht bij  de opleiding 
Revalidatiegeneeskunde van Reade. Reade leidt daarom nu op drie locaties op: Overtoom (klinische- en 
poliklinische revalidatie), Dr. Jan van Breemenstraat (poliklinische revalidatie) en locatie MC Slotervaart 

http://www.reade.nl/publicaties
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(ziekenhuisrevalidatie). Reade participeert in zowel de opleidings- en onderwijsregio (OOR) van het AMC 
als dat van het VUmc. In totaal zijn er tien aios in opleiding werkzaam in Reade. In januari 2014 werd 
tijdens de toetsing van de RGS weer voor vijf jaar erkenning verleend. De opleiding en opleiders kregen 
in 2015 goede feedback van de aios op hun open houding, interesse in de mens achter de aios en het 
veilige en vruchtbare leerklimaat. Als tips werden gegeven: het verder ontwikkelen van de stage 
kinderrevalidatie en ook het flexibeler inzetten van de aios op meerdere locaties van Reade.  

 
 

8. Toekomst  

Instroom 
Het realiseren en behouden van voldoende instroom van cliënten is cruciaal voor Reade in de toekomst. 
In de praktijk ervaart de organisatie dat het niet vanzelfsprekend meer is, dat verwijzers naar Reade 
verwijzen en cliënten naar Reade toe komen. Mede op basis van het ’Aanvalsplan instroom’ wordt van 
alle medewerkers verwacht dat hij of zij hieraan actief bijdraagt.  
In 2016 gaan de medisch specialisten en het management explicieter sturen op instroom. Daarvoor is 
het belangrijk dat de juiste informatie beschikbaar komt over onder meer de markten, de huidige 
instroom en de huidige verwijzers. Professionals krijgen daarnaast inzicht in hun verwijzers(potentieel). 
Iedereen binnen Reade krijgt de opdracht om over de eigen muren heen te kijken en elkaar op te 
zoeken, teneinde krachten te bundelen en instroomdoelstellingen te behalen.  
 
Profilering 
Het is van het grootste belang dat (relevante) verwijzers, zorgverzekeraars en de Amsterdamse burger 
Reade (h)erkennen als hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Groot Amsterdam 
en het portfolio van Reade kennen. Iedere medewerker wordt gevraagd Reade actief naar buiten toe uit 
te dragen. Daarnaast profileert de organisatie zich onder andere (inter)nationaal op basis van 
voordrachten en publicaties van wetenschappelijk onderzoek. 
 
Efficiënte processen 
Al onze behandelingen zijn beschreven in zorgpaden, die zorgen voor de hoogst haalbare kwaliteit van 
zorg in een gezonde prijs/kwaliteitverhouding. 
De komende jaren wordt aan medewerkers gevraagd om door middel van een methodiek  
verantwoordelijkheid te nemen kritisch naar eigen werkprocessen te kijken. In deze methodiek staan de 
vragen centraal welke stappen waarde toevoegen voor de cliënt en welke stappen achterwege gelaten 
kunnen worden. Medewerkers zullen in 2016 en 2017 in het kader hiervan geschoold worden in het 
doelmatiger inrichten van werkprocessen. Dit wordt ondersteund door digitalisering.  
 
Vernieuwing 
Verbetering en vernieuwing van het zorgaanbod vindt plaats door wetenschappelijk onderzoek en door 
de ontwikkeling van nieuwe c.q. vernieuwde zorgproducten of diensten, die een duidelijke 
klantmeerwaarde hebben. Reade gaat ideeën uit de organisatie naar boven halen door de introductie 
van een digitaal innovatieplatform, dat in 2016 wordt ontwikkeld.   
 
Herhuisvesting 
Door groei kampt Reade met ruimtegebrek op beide hoofdlocaties. Daarnaast is er de wens om te 
opereren vanuit één hoofdlocatie. Beide gebouwen zijn verouderd en voor 50% of meer afgeschreven. 
Er zijn verschillende opties onderzocht, omdat de huidige situatie, met name praktisch gezien in de 
kliniek, niet goed meer houdbaar is. Volledige nieuwbouw leek financieel niet haalbaar net als 
transformatie van een bestaand gebouw. In 2015 is gebleken dat de financiering van herhuisvesting in 
het pand van het MC Slotervaart ook niet haalbaar is. Reade zal in 2016 zijn (huisvestings)strategie 
daarom herzien en daarover in gesprek gaan met de Gemeente Amsterdam. 
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Vitaliteit 
Reade zal zich de komende tijd richten op het vitaler worden en op het berekend zijn op een (roerige en 
onzekere) toekomst. Het voortbestaan en de groei van de organisatie worden mede bepaald door hoe 
Reade zich weet aan te passen aan zijn omgeving. In 2016 zullen op basis van bezuinigingsdoelstellingen 
en capaciteitsprognoses medewerkers afvloeien. Helaas wordt niet uitgesloten dat dit gaat leiden tot 
gedwongen ontslagen.  
Medewerkers zullen flexibel worden ingezet, zowel op verschillende afdelingen als op tijdstippen die het 
meest gewenst zijn door cliënten. Reade heeft de ambitie om een financieel gezonde organisatie te zijn. 
Daarvoor moet de solvabiliteit aanzienlijk omhoog.  
 
Kwaliteit en Veiligheid 
Uiteraard krijgen kwaliteit en veiligheid continue aandacht. In 2016 zal deze vooral uitgaan naar het 
uitvoeren van de verbeteringen die door de Inspectie van de Gezondheidszorg zijn voorgesteld en naar 
informatieveiligheid.  
Verpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in veilige en kwalitatieve zorg. Om de verpleegkundigen 
meer invloed te geven, richt Reade in 2016 een Verpleegkundige Adviesraad op. 
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Bijlage 1 – Samenstelling Raad van Bestuur 2015 

 

Dhr. J.G.M. Buijs MHA 

Bestuursfunctie  : Voorzitter Raad van Bestuur 

Datum benoeming : 01.12.1999 

Nevenfuncties  

 Vice voorzitter Raad van Toezicht Stichting gehandicaptenzorg Zozijn te Zutphen  

 Lid dagelijks bestuur sectie ziekenhuizen Sigra Amsterdam  

 Voorzitter bestuur MFC3B4 Gemeente Renkum 

 Voorzitter Commissie Hersenletsel Amsterdam 

 Lid bestuur Landelijk Overleg Hersenletsel 

 

Dhr. Ir. T.A.W. Vogels  

Bestuursfunctie  : Lid Raad van Bestuur 

Datum benoeming : 01.11.2013 

Nevenfuncties  

 Lid bestuur Duyvensz Nagel Stichting 

 Lid bestuur Dr. Jan van Breemen Stichting 

 Lid Bestuurscommissie Sturing en Financiering Revalidatie Nederland 
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Bijlage 2 - Samenstelling Raad van Toezicht 2015  

 

Dhr. mr. J.B.A.M. Groenendaal 

Functie, aandachtgebied : voorzitter, algemene zaken 

Beroep : oud-rechter 

Datum eerste benoeming : 01.09.2010 

Nevenfuncties  

 Voorzitter Tuchtcollege NVM makelaars regio Gooi en Flevoland 

 

Dhr. dr. W.J. Willems  

Functie, aandachtgebied : vice voorzitter, gezondheidszorg, cliëntenperspectief 

Beroep : Orthopedisch chirurg Lairesse Kliniek Amsterdam 

Datum eerste benoeming : 01.09.2010 

Nevenfuncties  

 Lid Regionaal Medisch Tuchtcollege, Amsterdam 

 Lid bestuur Stichting Vrienden Reade 

 Lid Board of Trustees Journal of Shoulder and Elbow Surgery 

 

Dhr. ir. drs. J.W. Huisinga 

Functie, aandachtgebied : lid, bedrijfsvoering en financiën 

Beroep : Ondernemer 

Datum eerste benoeming : 01.09.2010 

Nevenfuncties  

 Adviseur Marée Invest 

 Diverse commissariaten binnen deze groep 

 Commissaris Abis Shipping Compagny 

 Diverse directie functies binnen de familie participatie organisaties 

 

Dhr. prof. dr. E. Briët 

Functie, aandachtgebied : lid, gezondheidszorg, cliëntenperspectief 

Beroep : emeritus hoogleraar interne geneeskunde 

Datum eerste benoeming : 21.12.2011 

Nevenfuncties  

 Lid Raad van Toezicht Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden 

 Lid Raad van Bestuur Centrale Afdeling Fractionering van het Belgische Rode Kruis, Brussel 

 Lid Gezondheidsraad 

 

Mevr. mr. V.E. Hart 

Functie, aandachtgebied : lid, financiën 

Beroep : Managing director ABN AMRO Bank N.V./ Head Restructuring Corporate 

Clients FR&R 

Datum eerste benoeming : 26.09.2012 

Nevenfuncties Geen 
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Bijlage 3: Samenstelling medezeggenschapsorganen 2015  

 
Samenstelling Cliëntenraad Reade (op 31 december 2015) 

Naam     Functie 

Mw. R. Ramcharan DB-lid Voorzitter 
Dhr. N. Waterman DB-lid Vicevoorzitter 
Dhr. F. Touber Lid 
Mw. H. Gordeau  Lid 
Dhr. F. Stork Lid 
Dhr. R. Verhoeven Lid 

Mevr. M.J. van der Have was in 2015 ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. 

 

Samenstelling Ondernemingsraad Reade (op 31 december 2015) 
Naam     Functie 

Adinda Uittenbogaard Voorzitter 
Tamara Mesman Vicevoorzitter 
Ralph Scholten Secretaris 
Carina Bloem Lid 
Sonja Boom Lid 
Hennie Buffing Lid 
Martin Fluit Lid 
Yvonne Heijligers Lid 
Joely Koelstra Lid 
Véronique van der Lugt Lid 
Frans de Rijk Lid 
Johan Rovers Lid 

Mevr. A. van den Berg was in 2015 ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad. 

 
 
Samenstelling stafbestuur Medische staf Reade (op 31 december 2015) 

Naam     Functie 

  

Mw. G.W. Zinger (revalidatiearts) Voorzitter 

dr. A.W.R. van Kuijk (reumatoloog)  Penningmeester 

Mw. K.N.G. Nienhuys  (revalidatiearts) 
Mw. dr. F. Turkstra (reumatoloog) 

Lid 
Lid 

Mevr. J. Bruinsma-Sier was in 2015 ambtelijk secretaris van de Medische staf. 
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Bijlage 4: Samenstelling Klachtencommissie cliënten Reade 2014  

 
Samenstelling Klachtencommissie Reade (op 31 december 2015) 

Naam  Functie 

Mr. A. van Steenhoven Voorzitter  
Mw. C. Vermeulen ing. Vicevoorzitter  
Drs. H.H.J. van As Lid 
Drs. H.C. de Jongh Lid 
R.P.M. Keijzer Lid 
Dr. A.P.A. Prins 
Mw. L. den Dool 

Lid 
Lid 

Mevr. A. van den Berg was in 2015 ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie. 

 

 

 
 
 


