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2016, een bewogen jaar 

Reade heeft zich in 2016 gericht op het vitaler worden en het berekend zijn op een (roerige en 
onzekere) toekomst. Het voortbestaan en de groei van onze organisatie wordt mede bepaald door 
hoe we ons weten aan te passen aan de omgeving. Trots zijn we dan ook op ons strategisch 
beleidsplan 2016 -2018. Dit plan gaat ons mede helpen om te anticiperen op de veranderingen 
waar we de komende tijden nog mee te maken gaan krijgen.   
 
2016 was een bewogen jaar waar de bezuinigingen een stevige wissel hebben getrokken op onze 
medewerkers. We hebben op basis van bezuinigingsdoelstellingen en capaciteitsprognoses afscheid 
moeten nemen van collega’s.  
 
In 2016 zijn ook tal van buitengewone prestaties geleverd op het gebied van zorg en onderzoek. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere het hoge aantal publicaties op wetenschappelijk onderzoek 
en de toepassing van onderzoeksresultaten in de zorg. Daarnaast hebben we mooie stappen 
gemaakt in het verder optimaliseren van onze zorg- en organisatieprocessen. Denk daarbij aan de 
oprichting van de afdeling Klantenservice.  
 
2016 was ook het jaar waarin we waardering kregen. Cliënten waardeerden de kwaliteit van onze 
zorg- en dienstverlening met een 8,4. Daarnaast beveelt 96% van onze cliënten Reade aan.  
 
Er is een onderzoek uitgevoerd naar het werkvermogen van onze medewerkers. De resultaten uit 
dit onderzoek gaan ons ondersteunen in het formuleren van een vitaliteitsbeleid voor 
medewerkers, welke in 2017 nader wordt uitgewerkt. Verder krijgt ontwikkeling van nieuwe 
huisvesting in 2017 verder vorm en wordt de oprichting van Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) en 
een nieuwe Cliëntenraad een feit. 
 
We danken onze cliënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers voor het vertrouwen en voor 
hun bijzondere inzet. De komende jaren blijven we werken aan de opdracht voor onze cliënten: 
samen naar maximaal resultaat. Professioneel, met plezier, klantgericht en vernieuwend!  

Met hartelijke groet,  

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 
Toine Vogels, lid Raad van Bestuur 
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1. Over Reade 

Reade is een toonaangevend centrum voor specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. 
Inwoners uit Amsterdam en omstreken (Groot-Amsterdam) komen bij ons voor hoogwaardige zorg 
en ondersteuning. Naast medische zorg biedt Reade aanvullende diensten die gericht zijn op een zo 
goed en gemakkelijk mogelijke terugkeer naar de eigen omgeving. 
Naast onze hoofdlocaties in Amsterdam, Overtoom en de Dr. Jan van Breemenstraat, biedt Reade 
haar zorg ook aan in ziekenhuizen, specialistische kinderdagcentra en scholen voor speciaal 
onderwijs.  
 
Samen naar maximaal resultaat! 
We nemen de mogelijkheden én individuele behoeften en wensen van de cliënt als uitgangspunt. 
 
Hier staan we voor 
Reade stelt cliënten in staat hun mogelijkheden maximaal te benutten en de hoogst haalbare 
kwaliteit van leven te bereiken. 
 
Hier gaan we voor 
Iedereen in Groot-Amsterdam erkent ons als hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en 
reumatologie. 
 Op basis van de mogelijkheden en wensen van de cliënt leveren we de juiste zorg op het juiste 

moment, volgens de allerlaatste wetenschappelijk inzichten. Wij zorgen ervoor dat de cliënt de 
fases - van bezoek aan de huisarts of ziekenhuisopname tot en met maximale participatie in de 
maatschappij – soepel doorloopt. 

 Wij bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt volgens het principe 
‘dichtbij als het kan, centraal als het moet.’ Daartoe bieden wij zorg op onze twee hoofdlocaties 
en in tal van algemene ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal 
onderwijs. Met verzorgings- en verpleeghuizen en GGZ werken wij intensief samen. Om de 
terugkeer naar de eigen leefomgeving zo gemakkelijk mogelijk te maken, bieden we naast onze 
medische zorg aanvullende diensten en investeren we in het verbeteren van alle 
belevingsaspecten rondom de zorg. 

 Onze cliënten krijgen zoveel mogelijk ruimte om de regie te voeren over hun eigen 
behandelproces, wat positief bijdraagt aan de doelmatigheid van onze behandelingen. We 
werken systematisch aan de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en meten structureel de 
uitkomsten, zodat we onze resultaten kunnen beoordelen en verantwoorden. 

 Op gebied van wetenschappelijk onderzoek onderscheiden wij ons (inter)nationaal. Hierbij 
werken we zeer intensief samen met onder andere de Amsterdamse academische centra. 

 We zijn een opleidingsinstelling voor onder andere reumatologen, revalidatieartsen en GZ-
psychologen. Ook spelen we een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en de nascholing 
van zorgprofessionals. Stagiaires van tal van opleidingen kunnen kennis en ervaring bij ons 
opdoen. 

 
Kernwaarden 
Reade medewerkers hebben samen nagedacht over de vraag wat zij nou eigenlijk het belangrijkst 
vinden in hun werk. Daar zijn vier kernwaarden uitgekomen, waarden die wij dagelijks tot 
uitdrukking willen brengen. 
   
Professioneel | ‘Ik zorg dat ik altijd de juiste kennis en vaardigheden heb’ 
Allereerst zijn we professioneel. Cliënten en samenwerkingspartners mogen van ons verwachten 
dat we ons vak verstaan en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Veiligheid stellen wij 
boven alles. We zijn goed opgeleid en houden onze vakkennis bij. We weten welke 
wetenschappelijke onderzoeken en ontwikkelingen er binnen het vakgebied zijn en passen deze 
kennis toe, we werken dus Evidence Based. Ook onze werkhouding is professioneel en dat betekent 
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onder meer dat we kritisch kijken naar ons eigen functioneren, open staan voor feedback, blijven 
leren en verbeteren. We zorgen dat duidelijk is hoe onze werkwijze eruit ziet, zodat we daar ook op 
aangesproken kunnen worden. We gebruiken onze tijd efficiënt en kennen onze eigen grenzen en 
die van de organisatie. In onze communicatie zijn we open, helder en zorgvuldig. Cliënten en 
samenwerkingspartners kunnen er op vertrouwen dat we afspraken nakomen. We zeggen wat we 
doen en doen wat we zeggen. 
 
Met plezier | ‘Ik bezorg iedereen een glimlach’ 
Werken met plezier is werken met inzet en enthousiasme. Wanneer we als medewerkers tevreden 
zijn, is dat goed voor onze cliënten en samenwerkingspartners en goed voor de organisatie en 
onszelf. We doen daarom ons best om ons eigen werk en dat van collega’s aantrekkelijk te maken 
en te houden. Zo stellen we ons collegiaal op, uiten onze waardering, tonen interesse, steunen 
elkaar en hebben iets voor elkaar over. We dragen bij aan een open en veilig klimaat, waarin 
kritiekpunten op een opbouwende manier worden besproken. We voelen ons 
medeverantwoordelijk voor de organisatie en alles wat daarin gebeurt, en zijn ons bewust van het 
belang van ons werk. Op gezette tijden vragen we ons af wat er nodig is om met plezier te blijven 
werken, en hoe we dat kunnen realiseren. 
 
Klantgericht | ‘Ik overtref de klantverwachtingen’ 
We richten ons op de wensen en behoeften van onze klanten: cliënten, collega’s en 
samenwerkingspartners. Dat doen we door goed te luisteren en vragen te stellen. Door in gesprek 
te gaan, mee te denken, tevredenheid te toetsen en actief te zoeken naar manieren om van dienst 
te zijn. We zijn altijd helder over wat we kunnen bieden. We proberen niet alleen aan 
verwachtingen te voldoen, maar die zelfs te overtreffen. We ontvangen mensen gastvrij en vinden 
het belangrijk dat zij zich welkom voelen bij Reade. We benaderen klanten met respect en zijn ervan 
doordrongen dat iedere klant een individu is, met een eigen belevingswereld, eigen normen en 
waarden en een eigen verantwoordelijkheid. We vragen ons steeds af hoe we kunnen aansluiten bij 
deze persoon en hoe we kunnen zorgen dat we elkaar goed begrijpen. 
 
Vernieuwend | ‘Ik durf nieuwe wegen in te slaan en te vernieuwen’ 
Omdat we het beste willen voor onze cliënten, medewerkers, organisatie en omgeving zoeken we 
voortdurend naar verbetermogelijkheden en samenwerkingsverbanden. Daarnaast doen we 
wetenschappelijk onderzoek om zo de cliënt van morgen beter te kunnen behandelen. De inhoud 
van ons werk en de manier waarop we het werk organiseren is daarom voor ons nooit 
vanzelfsprekend. We hebben een open oog voor ontwikkelingen binnen en buiten onze sector, voor 
nieuwe kennis en inzichten. We zijn ambitieus en ondernemend, willen graag voorop lopen in 
ontwikkelingen. We durven nieuwe wegen in te slaan en te experimenteren, fouten te maken en 
daarvan te leren. Als we ergens een mogelijkheid zien om cliënten nog beter of efficiënter te 
helpen, grijpen we die mogelijkheid aan. 
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2. Feiten en cijfers Reade 2016  
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3. Strategische koers Reade 

In 2015 bepaalden we in samenspraak met cliënten en medewerkers onze strategische koers voor 
de jaren 2016 tot 2018. In het strategisch beleidsplan 2016-2018 ‘Samen naar maximaal resultaat’ 
legden we vast waar we onszelf zien en waar we voor willen staan. Van daaruit hebben we doelen 
en ontwikkelrichtingen voor de komende jaren vastgesteld.  
 
Kernthema’s  
De kernthema’s van Reade 2016-2018 zijn:  
 
 Positie kiezen en profileren 
Om onze positie in de markt te behouden, zijn keuzes noodzakelijk. In wat we doen, niet doen en 
doen in samenwerking. In cliëntgroepen waar we ons primair op richten. Daarnaast moeten we 
onze unieke meerwaarde helder formuleren. Voor cliënten moet duidelijk zijn wanneer en waarom 
ze voor Reade moeten kiezen. Voor verwijzers is het duidelijk wanneer en waarom ze naar ons 
moeten verwijzen.  
 
 Zorg- en organisatieprocessen 
Sturen en verantwoorden op kostprijs en doelmatigheid is van levensbelang. Om de 
(kosten)efficiency te verbeteren, gaan we onze processen herontwerpen. Deze zijn efficiënt als alle 
stappen om het proces daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben voor de cliënt. Een effectieve 
inzet van ICT is hierbij onmisbaar. Ook is een afdelingsoverstijgende (integrale) benadering van 
groot belang. Wij gaan samen, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, met gebruikmaking van 
elkaars kracht en expertise, op zoek naar het optimaliseren van de doelmatigheid.  

 
 Vernieuwen 
(Eigen) wetenschappelijk onderzoek blijft een basisingrediënt voor onze kwalitatief hoogwaardige 
zorg en verbetering en vernieuwing van ons aanbod. Dit is onlosmakelijk verbonden met onze 
ambitie. Maar vernieuwen gaat verder dan alleen wetenschappelijk onderzoek. We faciliteren 
medewerkers en afdelingen die creatief kijken naar vernieuwing van het aanbod of wijze van 
werken. Dit vanuit de wetenschap dat 80% van alle succesvolle ideeën op de werkvloer ontstaat.   
 
 Vitaliteit  
Onze slagkracht moet worden vergroot. De tijd van nog meer plannen maken is voorbij. Het is nu 
vooral een kwestie van doen. Een hogere mate van flexibiliteit en wendbaarheid is nodig om ons 
steeds succesvol aan te kunnen passen aan externe omstandigheden. Een gezonde in-, door-, en 
uitstroom van medewerkers is hierbij een van de kritische succesfactoren.  
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4. Ontwikkelingen en resultaten 2016 op een rij 

 

THEMA 
Positie kiezen en profileren 

 

Profileren 
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. Zodat iedereen weet 
wat we doen, niet doen, doen in samenwerking en waar we uniek in zijn.  
 
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). Daarbij is het merk Reade en vergroten van de voorkeurspositie bij verwijzers en verzekeraars 
noodzakelijk. Evenals de ambassadeursrol van de medewerkers. Dit alles moet leiden tot een 
stabielere en grotere instroom van de juiste cliënten op het juiste moment.   
 
Instroom 
Het realiseren en behouden van voldoende instroom van de juiste cliënten is cruciaal, nu en in de 
toekomst. In de praktijk ervaren we 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. Iedereen binnen Reade heeft 
de opdracht om over de eigen muren heen te kijken en elkaar op te zoeken, teneinde krachten te 
bundelen en instroomdoelstellingen te behalen.  
 
Herhuisvesting 
De ambitie is dat onze huisvesting in lijn is met ons imago en onze identiteit. Door groei kampen we 
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 houdbaar is. In 2016 heeft Reade zich opnieuw georiënteerd op de (huisvestings)strategie 
en is in gesprek gaan met de Gemeente Amsterdam. De uitwerking van de strategie en gesprekken 
krijgen in 2017 verder vorm.  
 
Nieuwe look locatie Dr. Jan van Bremenstraat 
De laatste update van de entree van de locatie Dr. Jan van Bremenstraat dateerde van voor het jaar 
2000. Tijden veranderen en dus ook de wensen met betrekking tot de uitstraling van de entree.  
In de zorg wordt vaak gebruik gemaakt van het concept healing environment. Met onder andere 
gebruik van kleur en afbeeldingen wordt geprobeerd de natuur een beetje naar binnen te halen. 
Deze aspecten zijn meegegeven aan de stylisten. Zij zijn de uitdaging aangegaan om met beperkt 
budget maximaal effect te halen voor de entree en de afdeling kinderrevalidatie. Door het gebruik 
van groene kleuren, boomstammen wordt een link gelegd naar natuur/ bos. Het Coorengel fonds 
heeft geholpen bij de aanschaf van het meubilair in de zithoek. 
De echokamer van de afdeling Radiologie was aan de krappe kant. Het goed manoeuvreren rond de 
cliënt om het juiste beeld te krijgen was moeilijk. De echokamer is vergroot. De ruimte is een stuk 
fijner voor zowel cliënt alsook de radioloog en assistent. En dankzij de nieuwe echo kunnen cliënten 
tijdens het onderzoek op een tweede scherm meekijken naar de beelden. 
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Wetenschappelijk onderzoek 
Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler. Hoofdstuk 5 bevat een nadere beschrijving 
van de resultaten op wetenschappelijk onderzoek binnen Reade.  
 
Pijn & het Brein  
In 2016 hebben twee collega’s uit het Pijnteam het boek Pijn & het Brein 
uitgegeven. In Pijn & het Brein leggen gezondheidszorgpsycholoog 
Annemarieke Fleming en revalidatiearts Joke Vollebregt uit wat chronische pijn 
precies is – vooral in die gevallen waarin geen duidelijke medische oorzaak valt 
aan te wijzen. Dat doen ze helder en populair wetenschappelijk, waardoor het 
boek ook geschikt is voor behandelaars: het kan de communicatie met cliënten 
vergemakkelijken.  
 
Reade in het buitenland  
Het doel van de werkgroep 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 2016 is Reade een 
samenwerking aangegaan met het Annika Linden Centre op Bali. Het Annika Linden Centre biedt 
ruimte aan verschillende non-profit organisaties waaronder een orthopedisch centrum en een 
revalidatiecentrum.  In het revalidatiecentrum revalideren o.a. kinderen met Cerebrale Parese en 
volwassenen na een CVA. 
 

Werkbezoek naar Chicago 
In september 2016 zijn de Operationele Managers Verpleging van de divisie Revalidatie samen met 
drie revalidatieverpleegkundigen op studiereis naar Chicago geweest. Zij hebben een bezoek 
gebracht aan het Rush Oak Park Hospital, welke al jaren staat aangeschreven als Magneet 
Ziekenhuis. Tijdens het bezoek hebben zij informatie gekregen die nodig is om het systeem van 
Excellente Zorg (Magneetziekenhuizen) te begrijpen. Ook liepen zij mee met verpleegkundigen op 
de werkvloer en zijn er gesprekken gevoerd en presentaties gegeven die meer inzicht hebben 
gegeven over de veranderingen met betrekking tot de verpleegkundige professie.  
 
 

THEMA 
Zorg- en organisatieprocessen 

 
Efficiënte processen 
Al onze behandelingen zijn beschreven in zorgpaden, die zorgen voor de hoogst haalbare kwaliteit 
van zorg in een gezonde prijs/kwaliteitverhouding. In 2016 is het programma ‘Van goed naar steeds 
beter’ gestart met als doelstelling het leveren van doelmatige en efficiënte zorg- en dienstverlening. 
Centraal staat het verhogen van de klantwaarde door processen te optimaliseren en medewerkers 
de vaardigheden daarvoor aan te leren. Het programma kent grofweg twee manieren van aanpak, 
te weten: 
1) Continue verbeteren  
2) Projectmatig verbeteren. 
Overeenkomstig zijn vooral de nadruk op klantperspectief, het toepassen van de principes van 
LEAN/Six Sigma en methodisch verbeteren. Continue verbeteren is vooral gericht op een team van 
een specifieke afdeling en op de samenwerking en cultuur binnen dat team, terwijl projectmatig 
verbeteren zich veel meer richt op complexe, multidisciplinaire processen. De eerste resultaten van 
het programma worden in 2017 verwacht.  
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Klantwaarde 
In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2016-2018 vond in 2015 
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. In 2017 zal de afdeling Klantenservice daadwerkelijk operationeel zijn.  
 
Zorgpaden  
Het digitale Zorgpad Biologicals is sinds 2016 operationeel. Het Zorgpad Artritis omvat het 
zorgproces van nieuwe patiënten met artritis, waarvan het grootste deel langdurig wordt 
behandeld. Dit is het kernproces van de polikliniek Reumatologie, een uitgebreid en complex proces 
door de intensieve behandeling met meerdere disciplines en de verwevenheid met 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
 

THEMA 
Vernieuwen 

 
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.  
 
Systematische zorgevaluaties  
Een goed voorbeeld van de synergie tussen zorg en onderzoek zijn de systematische zorgevaluaties 
die de divisie Revalidatie in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Binnen een systematische 
zorgevaluatie wordt gestructureerd informatie verzameld over een cliënt 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 patiënten en het terugkoppelen van de resultaten aan de patiënt en zijn 
behandelteam. Bovendien worden de resultaten op doelgroep niveau gebruikt voor innovatie en 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
In 2016 werd de systematische zorgevaluatie gedurende het hele jaar ingezet bij cliënten met een 
dwarslaesie, chronische pijn, knie-/heupartrose, JIA, operatie aan de handen en bij cliënten die 
podotherapeutische zolen of orthopedische schoenen aangemeten kregen. Halverwege 2016 is 
gestart met de systematische zorgevaluatie neurorevalidatie. De zorgevaluatie bij oncologie is 
afgebroken omdat te weinig cliënten deelnamen.  
 
Nieuw ziekenhuisinformatiesysteem: HiX 
Als eerste revalidatiecentrum in Nederland is Reade overgestapt van EZIS op HiX van 
softwareleverancier Chipsoft. HiX vervangt het digitale ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), inclusief 
elektronisch patiëntendossier (EPD). Het vormt een geïntegreerde werkomgeving wat nieuwe en 
toekomstbestendige toepassingsmogelijkheden biedt, zoals gebruik van touchscreens, tablets en 
apps. Met HiX kunnen we onze ambities voor de komende jaren realiseren ten aanzien van e-health 
toepassingen. Doel van e-health is minimaal voldoen aan de marktstandaard, kwaliteitsverhoging, 
toename van regie cliënt en kostenreductie.  
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Pilot Beagleboxx in de Kliniek 
Dit is een innovatief informatie, communicatie- en entertainment service concept. Het biedt extra 
services zoals het bestellen van maaltijden, informatie opzoeken over Reade en het invullen van 
enquêtes. De pilot is in de kliniek gestart en bij succes wordt voor alle revalidanten iPads 
aangeschaft.  
 
Cliëntenportaal mijnReade  
Reade is in 2015 gestart met mijnReade, tevens een e-health toepasing. De reacties van zowel de 
cliënten als medewerkers zijn zeer positief en enthousiast. Cliënten ervaren met name de voordelen 
van de toegang tot allerlei belangrijke gegevens, zoals bloeduitslagen, waar en wanneer het hen 
uitkomt. Ook voor behandelaren heeft het een voordeel, omdat er meer tijd overblijft om goede 
zorg te leveren. In 2016 is het portaal uitgebreid met de functie ‘online aanvragen van 
herhaalrecepten’. Recepten die eerder door de reumatoloog zijn voorgeschreven kunnen nu 24 uur 
per dag, 7 dagen per week digitaal aangevraagd worden via mijnReade. Het grootste voordeel is het 
gemak voor de cliënt. Met deze gratis herhaalservice verloopt het aanvragen van een recept sneller 
en gemakkelijker. 
 
Digitaal verwijzen  
Per 15 juni 2016 kunnen de huisartsen cliënten digitaal verwijzen naar Reade. Hiervoor is de 
applicatie zorgdomein aangeschaft en ingericht. In de eerste 10 weken na livegang  heeft de divisie 
Reumatologie 408 digitale verwijzingen via zorgdomein ontvangen. Dit in ongeveer 1/3 van het 
totaal aantal verwijzingen. 
 
Digitale dagbehandeling  
Op de Reumatologie dagbehandeling werd tot voor kort met een papieren agenda gewerkt voor de 
planning en met mapjes voor patiënten. Om dit te digitaliseren waren aanpassingen nodig in 
elektronische patiëntendossier en de hulpmiddelen. Deze aanpassingen zijn in 2016 gerealiseerd en 
ook de dagbehandeling werkt nu volledig digitaal. 
 
Reumameter 
De Reumameter is in 2016 ontwikkeld. Met de Reumameter, die als app beschikbaar is voor 
reumapatiënten in alle ziekenhuizen, kunnen patiënten met behulp van korte vragenlijsten hun 
ziekteactiviteit bijhouden, noteren wanneer ze last hebben van vermoeidheid of stijfheid of welke 
bijwerkingen ze ondervinden.  Door gebruik van deze gegevens kan de arts zich een beter beeld 
vormen van het algemeen welbevinden van de patiënt. Dit is mede van invloed op de effectiviteit 
van de gesprekken in de spreekkamer. 
 
Biological op maat  
Bij reumatische ziekten reageert het afweersysteem actief tegen eigen lichaamscellen, terwijl dit 
niet de bedoeling is. De ontsteking die hierbij, onder andere, in de gewrichten ontstaat wordt 
veroorzaakt door verschillende stoffen van het afweersysteem, zoals TNF. Biologicals remmen het 
afweersysteem en de belangrijkste bijwerking van deze medicijnen is dan ook het gevoeliger zijn 
voor infecties zoals een verkoudheid. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten kan Reade het 
gebruik van de biological nu doelmatiger en persoonlijker maken. Niet iedereen die een biological 
gebruikt zal dit zijn hele leven nodig hebben. Wij stemmen de dosis af op wat het lichaam van de 
patiënt op dat moment nodig heeft. Wanneer de ziekte rustig is, zal de dosis worden verlaagd en 
wanneer mogelijk zelfs worden gestopt. Zo wordt de biological op maat gebruikt en voorkomen we 
dat de patiënt onnodig wordt blootgesteld aan een geneesmiddel met ook de bijbehorende 
bijwerkingen. Zo behalen we het maximale effect met een zo minimaal nodige dosis. Daarnaast 
wordt met deze persoonlijke aanpak spaarzamer omgegaan met deze dure medicatie. 
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Voorbereidingen oprichting Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) 
In 2016 zijn de eerste voorbereidingen getroffen ten aanzien van de oprichting van een 
Verpleegkundige AdviesRaad (VAR). De VAR is een middel voor verpleegkundigen om 
medezeggenschap te hebben over de ontwikkelingen van de organisatie en beleid die de kwaliteit 
en veiligheid van de verpleegkundigen raakt. De VAR kent drie aandachtsgebieden: 
1) De relatie en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep; 
2) De relatie met zorgverleners en overige stakeholders binnen de organisatie; 
3) De invloed op het (verpleegkundig)zorgbeleid. 
Binnen de divisies Revalidatie en Reumatologie zijn verpleegkundigen werkzaam. Naar verwachting 
zal de VAR in voorjaar van 2017 opgericht zijn.  
 

 

THEMA 
Vitaliteit 

 
Bezuinigingen en effect op de medewerkers 
Reade heeft zich in 2016 gericht op het vitaler worden en het berekend zijn op een (roerige en 
onzekere) toekomst. Ons voortbestaan en de groei worden mede bepaald door hoe wij ons weten 
aan te passen aan de omgeving. In 2016 hebben we op basis van bezuinigingsdoelstellingen en 
capaciteitsprognoses afscheid moeten nemen van collega’s. Dit heeft een stevige wissel getrokken 
op onze medewerkers. In 2017 willen we nadrukkelijk aandacht hebben voor onze medewerkers. 
Eind 2016 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden, waar extra aandacht is besteed 
aan de gezondheid en werkvermogen van de medewerker. Op basis van de resultaten daarvan zal in 
2017 een algemeen vitaliteitsbeleid geformuleerd worden, maar zullen ook individuele gesprekken 
plaatsvinden met medewerkers. Hiernaast zal op basis van capaciteitsplanning en het strategisch 
personeelsbeleid goed gekeken worden naar de capaciteit en kwaliteiten binnen de teams.  
 
Financieel gezond 
Medewerkers worden steeds flexibeler 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. Hiertoe is met het positieve resultaat in 2016 een eerste stap gezet. Dit goede 
resultaat is gerealiseerd door iets hogere inkomsten én lagere kosten in 2016. Dit positieve 
resultaat draagt bij aan de noodzakelijke versterking van het eigen vermogen van Reade. 
 
Goede Voeding 
Goede en gezonde Voeding is een thema dat steeds meer aandacht krijgt in het maatschappelijk 
debat. Goede voeding is een onderdeel binnen het strategisch thema Vitaliteit. Het streven is om 
goede voeding een prominente plek in de zorg en dienstverlening te geven. De bijbehorende 
steekwoorden zijn meer energie, preventie, gezondheid bevorderen, minder medicatiegebruik en 
reductie van zorgkosten. Reade wil horen bij de voorhoede van ziekenhuizen die aandacht besteden 
aan dit belangrijke thema.  
 
In 2016 is gestart met het project Goede Voeding. Het project is een initiatief van reumatoloog 
Dirkjan van Schaardenburg en revalidatiearts Willemine Beuving en wordt ondersteund door een 
projectleider en de Stichting Voeding Leeft. Hoogtepunt van de projectactiviteiten in 2016 was de 
Masterclass Goede Voeding in november 2016, met maar liefst 130 deelnemers. Er werd gesproken 
over de visie op goede voeding, over het effect van voeding op fysiologische processen in het 
lichaam en over het effect van goede voeding op het functioneren in het dagelijkse leven.  
 
De restaurant- en keukenmedewerkers zijn door stichting Voeding Leeft geschoold. Met hun 
opgedane kennis gaan ze in 2017 aan de slag met veranderingen in de restaurants en de automaten 
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en zullen ze een belangrijke rol vervullen tijdens het 10-daagse eet-experiment in januari 2017. 
‘Goede Voeding’ als vast thema zal in 2017 nader worden uitgewerkt.  
 
Kwaliteit en Veiligheid 
Iedereen draagt proactief bij aan de verhoging van onze kwaliteit en is zich steeds bewust van een 
veilige omgeving. Binnen Reade heeft kwaliteit en veiligheid continue aandacht. In 2016 lag de 
focus vooral op de volgende thema’s:  
 Infectiepreventie: in 2016 is Reade voor ondersteuning in de infectiepreventie overgegaan naar 

OLVG en is een professionaliseringsslag gemaakt door het verhogen van de deskundigheid over 
infectiepreventie bij de verpleegkundigen in de kliniek. 

 Medicatiefouten: eind 2015 is in de kliniek een baxtersysteem ingevoerd met de bedoeling om 
het aantal fouten terug te dringen bij het klaarzetten en delen van medicatie. Dit streven is niet 
behaald. Redenen hiervoor zijn het wennen aan de nieuwe werkwijze en het ontbreken van een 
koppeling tussen de systemen van Reade en de apotheek. De werkwijze is strak gemonitord en 
maatregelen zijn getroffen. In 2017 wordt een koppeling tussen de systemen gerealiseerd. 

 Convenant Medische Technologie: In 2016 is de implementatie van de Convenant medische 
technologie gestagneerd door problemen met het registratiesysteem. Een nieuw systeem is 
aangeschaft en ingericht en een projectleider is aangetrokken om het traject versneld vlot te 
trekken. 

 Veilig Incidenten Melden (VIM): verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie gelegd, te 
weten bij de teams. In 2017 worden de leden van VIM-teams (bij)geschoold op het zorgvuldig 
analyseren en afhandelen van incidenten.  

 Informatieveiligheid: Reade nam deel aan de landelijke week ‘Alert online’ waarin aandacht 
werd besteed aan de risico’s van digitalisering in werk en privé, zoals het risico op datalekken 
door gebruik van mobiele apparatuur en onveilige mailen en het herkennen van risicovolle 
mails (fishing, spam e.d.).  

 
Verpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in veilige en kwalitatieve zorg. Om de 
verpleegkundigen meer invloed te geven, zijn in 2016 voorbereidingen getroffen voor het oprichten 
van een Verpleegkundige Adviesraad in 2017. 
 
In het najaar van 2016 vond de periodieke externe kwaliteitsaudit plaats. Reade als geheel, de 
divisies Revalidatie en Reumatologie en Apotheek Reade zijn gelijktijdig beoordeeld op kwaliteit en 
veiligheid volgens de HKZ/ISO/NTA-normen. Nieuw dit jaar was dat de auditoren niet alleen met 
medewerkers spraken, maar ook met cliënten. De kwaliteit en veiligheid van Reade werd opnieuw 
hoog beoordeeld.  
 
Samenwerking  
We zijn wendbaar en kunnen ons succesvol aanpassen aan in- en externe omstandigheden, mede 
door aangaan van samenwerkingsverbanden. 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. Ook met onze partners in de 
eerste lijn zocht Reade in 2016 naar versterking van de samenwerking.  
 
VondelGames 
In 2016 organiseerde we in samenwerking met de Gemeente Amsterdam voor de tweede maal de 
VondelGames. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waar het aangepast sporten centraal 
staat. Met de VondelGames willen wij structureel meer aandacht vragen voor het belang van 
sporten voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Het inspireert, 
motiveert en vergroot de bewustwording van deze doelgroep op dit gebied. Het laat in de praktijk 
zien dat er op alle niveaus tal van mogelijkheden zijn om (aangepast) te sporten. Van recreatief 
sporten tot topsport. Tevens is er de mogelijkheid voor de reguliere sporter om deel te nemen aan 
dit evenement, op deze manier laten we zien dat sporten voor en mét iedereen mogelijk is!  
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In totaal werd er door de stichting Vrienden van Reade €17.783,- opgehaald voor Reade 
kinderrevalidatie dankzij 785 donaties, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Met deze bijdrage 
wordt het onder andere mogelijk gemaakt om aangepaste speeltoestellen aan te schaffen voor de 
nieuwe afdeling kinderrevalidatie. 
 
HandbikeBattle  
Ook in 2016 reisde Reade Team Capital weer af naar Oostenrijk met een zestal zeer enthousiaste en 
tot op het bot gemotiveerde handbikers. De handbikebattle is een race bergop tussen handbikers. 
Verschillende revalidatiecentra vaardigen een team van handbikers af die gaan strijden om de 
Handbike Battle 2016 trofee. Naast de teamprestatie is het voor iedere individuele deelnemer een 
geweldige uitdaging om de top te bereiken. Mede mogelijk gemaakt door de Duyvensz-Nagel 
Stichting met een donatie van € 8000,-.  
 
Ontwikkeling medewerkers 
We ‘Doen en Leren’ door te doen. In 2016 is in totaal 2,33% van de loonsom aan na-en bijscholing 
besteed. Hierbij zijn de verletkosten grotendeels buiten beschouwing gelaten. Er is voor de na-en 
bijscholing onder andere gebruik gemaakt van de subsidie Kwaliteits Impuls Personeel 
Ziekenhuiszorg (KIPZ 2016) van het ministerie van VWS.  
 
Onder de vlag van de Reade Academy is in 2016 het Skillslab en het Leermanagement Systeem 
MijnReadeAcadmy verder uitgebouwd. In het Skillslab worden medewerkers getraind in de 
voorbehouden- en risicovolle handelingen zodat zij conform de wet BIG bevoegd en bekwaam 
blijven. Ook worden in het Skillslab reanimatietrainingen aangeboden.  
In MijnReadeAcadmy  is het e-learning aanbod voor medewerkers te vinden. In 2016 zijn meerdere 
Reade specifieke e-learning modules ontwikkeld zoals bij voorbeeld de introductiemodule voor 
nieuwe medewerkers. 
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5. Wetenschappelijk onderzoek Reade  

Het wetenschappelijk onderzoek binnen Reade is voornamelijk cliëntgebonden 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. Het wetenschappelijk onderzoek 
verloopt langs twee programmalijnen, te weten Reumatologie en Revalidatie.  
 

Wetenschappelijk onderzoek Revalidatie  

Reade Revalidatie heeft een vooraanstaande positie in wetenschappelijk onderzoek en innovatie en 
werkt nauw samen met VUmc, VU Bewegingswetenschappen en het AMC. Sinds 2016 is er ook 
verbinding met de HvA/Inholland op het gebied van Aangepast Sporten. De focus ligt op het 
transparant maken en verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. De systematische 
zorgevaluatie, waarin we landelijk vooroplopen, is hierbij een belangrijk middel. Deze 
vooraanstaande positie gebruiken we niet alleen om de eigen behandeling continu te verbeteren, 
maar ook om als netwerkregisseur kennis te delen zodat cliënten een hogere kwaliteit van zorg 
krijgen.  

 

Onderzoekslijn: Pijn- en Reumarevalidatie 
 Richt zich op het functioneren van complexe patiëntengroepen met pijn en reumatische 

aandoeningen.  

 Behoort internationaal gezien tot de wereldtop wat betreft de doelgroepen patiënten met 
knieartrose, en patiënten met voetartritis en artrose. 

 Kent een sterke verwevenheid met de patiëntenzorg.  
 
Highlights 2016 Onderzoekslijn Pijn- en Reumarevalidatie 

 COOA 2.0: Mariette de Rooij heeft in navolging van haar onderzoek naar oefentherapie 
aangepast aan comorbiditeit (COOA trial) subsidie gekregen van het Wetenschappelijk 
College voor Fysiotherapie om een scholing te ontwikkelen en evalueren voor eerstelijns 
fysiotherapeuten.  

 Oefentherapie op maat: Jesper Knoop is in 2016 gestart met een haalbaarheidsstudie naar 
de toepassing van specifieke vormen van fysiotherapeutische zorg binnen een aantal 
eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit het ReumaNetwerk Amsterdam. Voor dit onderzoek 
heeft hij voor de duur van twee jaar subsidie gekregen van het Reumafonds. 

 VIDEX: Binnen deze trial, gefinancierd door het Reumafonds, onderzoekt Arjan de Zwart 
wat de meest effectieve vorm van krachttraining is voor mensen met knieartrose en of het 
innemen van extra vitamine D effect heeft op de spierkracht bij 220 patiënten met 
knieartrose en een lage vitamine D spiegel. Dit onderzoek is gestart in 2014 en loopt door 
tot in 2018.  

 Aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetklachten bij RA: Marloes 
Tenten-Diepenmaat heeft in 2016, gefinancierd door drie beroepsverenigingen 
(podotherapeuten, pedicures en orthopedisch schoenmakers), concrete aanbevelingen 
ontwikkeld voor de diagnostiek en behandeling van voetklachten bij patiënten met RA. Dit 
project sluit aan op haar onderzoek naar het effect van zooltherapie bij patiënten met RA, 
gefinancierd door het Reumafonds. 

 DNS 2016: Aleid de Rooij heeft in 2016 de fellowship gewonnen van de Duyvensz-Nagel 
Stichting voor een onderzoek naar slaap bij patiënten met chronisch wijdverspreide pijn.  
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In dit project wordt de slaapproblematiek in kaart gebracht en wordt onderzocht of de 
revalidatiebehandeling leidt tot een verbetering van slaap. Er wordt gebruik gemaakt van 
de data die verzameld worden in het AMS-pain cohort. 

 Dutch-Flemish PROMIS: In samenwerking met het kenniscentrum meetinstrumenten van 
VUmc zijn een groot aantal meetinstrumenten (item banken) van het Amerikaanse Patient 
Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) vertaald in het 
Nederlands-Vlaams (Dutch-Flemish PROMIS). PROMIS item banken zijn breed (generiek) 
toepasbaar, van (psychometrische) topkwaliteit en in de toepassing klantvriendelijk. De 
verwachting is dat PROMIS als “gouden standaard” in de nabije toekomst een belangrijke 
rol gaat spelen zowel in de patiëntenzorg als in wetenschappelijk onderzoek.  
Op dit moment wordt binnen Reade de kwaliteit van een aantal Dutch-Flemish PROMIS 
item banken onderzocht bij patiënten met RA en chronische pijn. De dataverzamelingen zijn 
in 2016 afgerond. De eerste artikelen zijn gepubliceerd. Dit onderzoek wordt naar 
verwachting in 2017 afgerond (promotie Martine Crins). 

 Pensionering Prof. Dr. Joost Dekker: tijdens het inspirerende symposium ‘Eigen regie en 
veerkracht – bevorderen en herstel van functioneren bij somatische aandoeningen’ eind 
oktober heeft Joost Dekker afscheid genomen als hoogleraar.  

 

Onderzoekslijn: Neurorevalidatie 
Het onderzoek neurorevalidatie in Reade kent 2 hoofdthema’s:  

1) Het onderzoeken en verbeteren van functionele prognostiek en het samenhangende 
triagebeleid van patiënten met een beroerte.  

2) Het onderzoeken van innovatieve therapeutische interventies gericht op  
a) verbeteren van functionele mogelijkheden van de patiënt (bv, door middel van 
neuromodulatie) en  
b) onderzoek naar verbeteren van eigenregie en empowerment, mede door gebruik te maken 
van e-health technologie.  

 

Highlights 2016 Onderzoekslijn Neurorevalidatie 

 Revalidatie evaluatie NAH: in 2016 is gestart met de systematische evaluatie van revalidatie. 
Hiervoor worden alle klinische revalidanten op vaste momenten na de beroerte in kaart 
gebracht met behulp van een basisset klinimetrie. In de komende jaren zal de revalidatie 
evaluatie zich verder door ontwikkelen op het gebied van de zichtbaarheid van de gegevens 
gedurende de revalidatie met behulp van ICT. Ook zullen andere disciplines (o.a. logopedie, 
verpleging en psychologie) intensiever gaan deelnemen aan de evaluatie.  

 PROFITS: Reade neemt deel aan het ‘PROFITS-project’, geïnitieerd vanuit VUmc en in 
samenwerking met het Erasmus MC. Dit project wordt gefinancierd vanuit een IMDI-
neurocontrol subsidie en ZonMw. Bijzonder aan dit project is dat de metingen over de hele 
zorgketen afgenomen worden, startend in het ziekenhuis en eindigend 6 maanden na de 
beroerte. Het project heeft onder meer als doel een regionaal CVA-netwerk op te bouwen 
voor wetenschappelijk onderzoek.  

 4D-EEG: dit onderzoek richt zich op de veranderbaarheid van de hersenen en functioneel 
herstel van de arm en hand na een beroerte. Met het 4D-EEG onderzoek hopen we meer 
zicht te krijgen op de werkingsmechanismen voor herstel na een CVA. Metingen voor dit 
onderzoek vinden plaats op locatie in een speciaal hiervoor ingerichte bus. Het 4D-EEG 
project wordt gefinancierd vanuit een door het European Research Council toegekend 
prestigieuze laureaat aan Prof. Dr. Gert Kwakkel en Prof. Dr. Van der Helm van de TU Delft. 

 CARE4Stroke en CARE4Brain: Judith Vloothuis (Revalidatiearts) en Marijn Mulder 
(Gezondheidswetenschapper) doen onderzoek naar de effectiviteit van het inzetten van de 
partner of een familielid als coach bij het revalideren van een CVA-patiënt. In samen 
werking met VUmc is een randomized controlled trial opgezet met subsidie vanuit ZonMW 
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doelmatigheidsonderzoek (type 1) en ZonMw-revalidatie. Parallel aan het CARE4Stroke 
programma in de regio Amsterdam is het programma uitgezet bij Flinders University in 
Adelaide. 

 POTENTIAL: onderzoekt de meerwaarde van niet-invasieve hersenstimulatie met behulp 
van transcranial direct current stimulation tijdens balanstraining bij revalidanten met een 
beroerte. Dit innovatieve project is de eerste fase-II trial die dit onderzoekt en wordt 
gefinancierd door de Hersenstichting Nederland. 

 Inzet van ervaringsdeskundigen: Ruth Wobma doet binnen Reade onderzoek naar de inzet 
van ervaringsdeskundigen binnen de revalidatiezorg. Ze onderzoekt welke determinanten 
zijn gerelateerd aan de behoefte van een revalidant met NAH aan gesprekken met een 
ervaringsdeskundige tijdens de opname in Reade. Ook onderzoekt ze de determinanten die 
bijdragen aan een al dan niet positieve ervaring over deze gesprekken. Voor dit project 
heeft Ruth de Duyvensz-Nagelstichting fellowship gekregen. 

 
Onderzoekslijn: Dwarslaesierevalidatie, aangepast sporten en elektrostimulatie 
 Richt zich op het functioneren van mensen met een dwarslaesie.  

 Behoort internationaal gezien tot de (sub-)top wat betreft de doelgroep mensen met een 
dwarslaesie. 

 Kent een sterke verwevenheid met de patiëntenzorg.  

 Wordt binnen Reade uitgevoerd vanuit twee complementaire onderzoeksperspectieven, te 
weten revalidatieonderzoek vanuit bewegingswetenschappelijk perspectief en vanuit klinisch 
epidemiologisch perspectief.  
 

Highlights 2016 Onderzoekslijn Dwarslaesierevalidatie 

 AMS-SCI: in 2016 is gestart met de follow-up van de zorg-evaluatie. Revalidanten worden 
een jaar na behandeling uitgenodigd voor deze follow-up. In 2017 hopen we de eerste 
resultaten hiervan te kunnen publiceren. 

 HandbikeBattle: Eind 2016 is Ingrid Kouwijzer gestart met een promotietraject. Dit project is 
een samenwerking tussen Heliomare, UMCG en Reade. Het doel van dit onderzoek is het 
evalueren van de fysieke effecten en mentale effecten van deelname aan de 
HandbikeBattle. Door het monitoren van de trainingen en de effecten van deelname is het 
uiteindelijke doel om een richtlijn te ontwikkelen met daarin informatie over de beste 
trainingsmethode in de handbike. Deze kennis kan tijdens en na de revalidatie worden 
ingezet.  

 WHEELS: In 2016 heeft Reade in samenwerking met het lectoraat Kracht van Sport 
(HvA/Inholland) een RAAK-subsidie gekregen voor een 2-jarig praktijkgericht 
onderzoeksproject WHEELS. In het project zullen we systematisch een digitale 

leefstijlapplicatie ontwikkelen voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of 
beenamputatie en de compliance van de deelnemers meten. De beoogde leefstijlapplicatie 
richt zich op het bevorderen van een actieve leefstijl, een gezond voedingspatroon en de 
lichamelijke vitaliteit. Het gehele proces betreft een co-creatie van leefstijlprofessionals, 
sportprofessionals, fysiotherapeuten, diëtisten, de doelgroep, (docent)onderzoekers, en 
studenten. 

 Active Lifestyle app: Reade (als onderdeel van een consortium) heeft eind 2016 een grote 
onderzoek subsidie toegekend gekregen voor het ontwikkelen en evalueren van een 
digitale lifstyle application voor rolstoelgebruikers. Het consortium bestaat uit CASA Reade, 
VU Amsterdam, Leiden University, HvA, Inholland, UMCG, Erasmus MC, Digifit en een 
onderzoeksgroep uit Sao Paulo, Brazilië. 

 Elektrostimulatie: Christof Smit (Revalidatiearts) doet onderzoek naar het effect van 
elektrostimulatie op decubistus problematiek bij rolstoelgebruikers met een dwarslaesie. 
Christof Smit promoveert op dit onderzoek begin 2017. Ook is in samenwerking met de 
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Liverpool John Moores University en Stoke-Mandeville Hospital een onderzoek gestart naar 
het effect van elektrostimulatie op de circulatie in de been- en bilregio in een cross-
sectionele studie en een interventiestudie. 

 Zingeving na een dwarslaesie: Elsbeth Littooij (geestelijk begeleider) doet onderzoek naar 
dit zeer belangrijke onderwerp. Dit terrein is een nog onontgonnen gebied. Ze heeft haar 
onderzoek in 2016 op meerdere Internationale congressen gepresenteerd. Dit onderzoek 
wordt gefinancierd door het Revalidatiefonds en de Duyvensz-NagelStichting. 

 

Wetenschappelijk onderzoek Reumatologie  

Het Amsterdam Rheumatology & immunology Center (ARC), een samenwerkingsverband tussen 
Reade, VUmc en AMC op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs ten 
aanzien van reumatologie, krijgt geleidelijk aan meer gestalte, waarbij het accent is komen te liggen 
op het faciliteren van hoogwaardig fundamenteel tot klinisch wetenschappelijk onderzoek. 
In 2016 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 en 
2015.  
 
De voornaamste thema’s binnen het wetenschappelijk onderzoek op gebied van reumatologie in 
2016 waren:  
 Onderzoekslijn Cardiovasculaire co-morbiditeit bij reumatische ziekten. 
 Onderzoekslijn Reumatoïde artritis (RA): 

o Vroeg diagnostiek en preventie van reumatoïde artritis. 
o Onderzoek naar langdurige veiligheid en werkzaamheid van Rituximab. 

 Onderzoekslijn Ankyloserende Spondylitis (AS). 
 Onderzoekslijn Artritis Psoriatica (PsA). 
 Onderzoekslijn Ziekte van Behçet. 
 Onderzoekslijn Jeugdreuma. 
 
Highlights 2016 Onderzoek Reumatologie:  

 In de publicatie EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in 
patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 
2015/2016 update. doet de Europese Reumatologen federatie aanbevelingen hoe het 
cardiovasculair risico bij patiënten met gewrichtsaandoeningen in kaart gebracht moet 
worden. Tevens worden er behandelingsadviezen gegeven. 

 Publicatie Impact of Symptoms on Daily Life in People at Risk of Rheumatoid Arthritis. 
Het is alom bekend dat de klachten die patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben een 
grote (nadelige) invloed op hun leven hebben. In dit onderzoek wordt voor het eerst 
aangetoond, dat er ook al nadelige psychologische en fysieke effecten zijn bij personen die 
later pas RA hebben ontwikkeld ( 

 In tegenstelling tot de verwachting kon bij patiënten met de ziekte van Bechterew geen 
verband worden aangetoond tussen de hoeveelheid geneesmiddel en het effect op de 
ziekteactiviteit. Publicatie: Search for a concentration-effect curve of adalimumab in 
ankylosing spondylitis patients. 

 
Financiering wetenschappelijk onderzoek  
Financiering van wetenschappelijk onderzoek is mede mogelijk door bijdragen van de Dr. Jan van 
Breemen Stichting, Revalidatiefonds, het Reumafonds, de Duyvensz-Nagel Stichting (DNS), 
Wetenschappelijk College voor Fysiotherapie en diverse bedrijven uit de farmaceutische industrie 
en sponsoren. 
  

file://///reade.local/pubmed/26727457
file://///reade.local/pubmed/26727457
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6. Cliënten van Reade   

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 2016 participeerden cliënten in 
diverse werkgroepen, die zich bezighielden met het optimaliseren van bestaande en nieuw te 
ontwikkelen producten en diensten zoals onderzoeksproject Hardlopen met reuma, de 
VondelGames en het symposium over elektrostimulatie.  

 

Complimenten en klachten  

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.  

 

 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. 
Reade heeft in 2016 haar klachtenregelingen hierop aangepast. De belangrijkste wijziging is dat een 
klachtencommissie niet meer verplicht is. Cliënten dienen formele klachten voortaan in te dienen 
bij de Raad van Bestuur en niet meer bij de klachtencommissie. De commissie blijft bij Reade wel 
bestaan, zodat de Raad van Bestuur haar kan vragen om de klacht te onderzoeken en advies uit te 
brengen over de gegrondheid daarvan. De klachtencommissie fungeert derhalve sinds november 
2016 als klachtenadviescommissie voor de Raad van Bestuur. Het (zwaarwegend) advies van de 
klachtenadviescommissie vormt nog steeds de basis voor het besluit van de Raad van Bestuur over 
(on)gegrondheid van een klacht. De klachtenfunctionaris blijft ook onder de Wkkgz een wettelijke 
verplichting. Daarin is dus bij Reade in 2016 niets veranderd. 

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 Klachtenadviescommissie 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 kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 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 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. 
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Klachten in 2016 
Het aantal cliënten dat de klachten(advies)commissie benaderde blijft gedurende de afgelopen 
jaren nagenoeg gelijk. Het aantal klachtonderdelen fluctueert jaarlijks wel aanzienlijk. Dit komt 
omdat de commissie sinds 2015 klachten nauwgezet uitsplitst zodat elk klachtonderdeel specifieke 
aandacht krijgt en er een heldere uitspraak kan volgen over de gegrondheid ervan. 
 

 
Clientveiligheid  
In 2016 zijn 968 incidenten gemeld, waarvan 354 ‘bijna incidenten’. De ambitie van Reade is om 
blijvende schade aan cliënten te voorkomen. In 2016 liepen 289 cliënten in meer of mindere mate 
schade op tijdens hun verblijf in Reade. In geen van de gevallen was melding nodig bij de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ). De meldingsplicht geldt namelijk alleen als de schade een gevolg is 
van de zorg of behandeling, én leidt tot (mogelijk) blijvende schade, ziekenhuisopname of 
overlijden. Uit analyses bleek dat een melding bij de IGZ in geen van de gevallen van toepassing 
was. 
 
In 2016 waren er geen uitbraken van risicovolle infectieziekten in de kliniek. Dit is een goed 
resultaat gezien het grote aantal cliënten in isolatie. In 2016 zijn in totaal 83 personen gedurende 
5170 dagen in isolatie verpleegd en behandeld. Vergeleken met 2015 is dit een toename van 58%.  
 
Medezeggenschap cliënten  
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. De Cliëntenraad is 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. Tevens is er één keer per kwartaal een overleg met 
de Raad van Bestuur, waarbij één keer per jaar ook de Raad van Toezicht aanwezig is. Vaste 
agendapunten zijn: beleidsvoornemens die ter advisering aan de Cliëntenraad zijn aangeboden, 
kwaliteit en veiligheid, strategische ontwikkelingen financiën, samenwerkingsverbanden met 
andere partijen en overige actuele ontwikkelingen.   

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. 

Feedback 2016 

 

Ontvangen via TOTAAL 2016 TOTAAL 2015 

 

TOTAAL 2014 

 

Complimenten Tipkaart   37   53  53 

Tips/vragen Tipkaart   82   91  94 

Klachten   Divers 142 183 200 

 - Tipkaart 80 124 118 

  - Klachtenfunctionaris 49 34 73 

 - Klachten(advies)commissie 13 24 9 

 - Geschillencommissie               0              1             0 

TOTAAL  261 327 347 
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In 2016 gebeurde dit rond herhuisvesting, kwaliteit en veiligheid, klachtenmanagement en het 
ziekenhuisinformatiesysteem van Chipsoft. 

In 2016 heeft de Clientenraad adviezen uitgebracht ten aanzien van de bezuinigingen,  
organisatiewijziging, begroting 2016, benoeming van lid Raad van Toezicht, meldplicht datalekken, 
gebruik van ICT apparatuur in het werk en de rijschool Reade.  

Situatie per 13 september 2016 
Tijdens een evaluatievergadering op 13 september 2016 heeft de Cliëntenraad besloten om het 
werk neer te leggen. De redenen die men hiervoor gaf, waren dat de Cliëntenraad zich te weinig 
gehoord en gezien voelde in de organisatie en dat de ambtelijke ondersteuning niet toereikend was.  

De eerste reden heeft onder andere te maken met noodzakelijke bezuinigingen die Reade heeft 
moeten doorvoeren, waarbij de Cliëntenraad en de Raad  van Bestuur elkaar helaas niet altijd 
hebben kunnen vinden. Aan het tweede punt was door Reade al tegemoet gekomen door het 
aantal uren ambtelijke ondersteuning te verhogen van 11 naar 16 uur per week.  

In de periode oktober-december 2016 heeft een - door de Raad van Bestuur ingestelde -  
commissie, ondersteund door de nieuwe ambtelijk secretaris, de Raad van Bestuur geadviseerd 
over de werving en selectie van een nieuwe Cliëntenraad. Per 1 januari 2017 bestaat de 
Cliëntenraad uit vier nieuwe leden. Vanuit deze basis wordt versterking gezocht, met name vanuit 
de Reumatologie en Kinderrevalidatie.  
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7. Medewerkers van Reade 

 

Medewerkersonderzoek 
In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar het werkvermogen van onze medewerkers. Om inzicht te 
krijgen in bepalende factoren van de inzetbaarheid van medewerkers, is de 
WerkVermogensMonitor (WVM) ingezet. Naast het meten van werkvermogen zijn tevens 
werkbeleving, werktevredenheid, emotionele werkbelasting en leiderschap gemeten. De respons 
op de enquête bedroeg 60%. Van de 709 medewerkers hebben 425 medewerkers de enquête 
ingevuld. 
 
Het resultaat op het algemeen werkvermogen (de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk 
als geestelijk in staat is om te werken) is positief:  
 88,8% scoort een goed/uitstekend werkvermogen.  
 10,3% scoort een matig werkvermogen.  
 0,7% scoort een slecht werkvermogen. 
De algemene werktevredenheid werd beoordeeld met een 7. Dit ligt onder de benchmark van 7,9.  
 
Een aantal medewerkers is ingegaan op het aanbod om naar aanleiding van hun individuele 
resultaten in gesprek te gaan met een externe adviseur. De resultaten en adviezen uit WMV worden 
meegenomen in het vitaliteitsbeleid. 
 
Gezondheid medewerkers  
Het verzuim in 2016 laat een daling zien ten opzichte van 2015, met een totaal van: 
 0,3% op het verzuimpercentage;  
 0,1% op de ziekmeldfrequentie.  
Het verzuim is op alle vlakken gedaald, zowel de ziekmeldfrequentie als het verzuimpercentage en 
zowel voor kort, middellang als lang verzuim. Reade is onder haar streefcijfers voor 2016 gebleven, 
zowel voor de ziekmeldfrequentie (streven 1,3) als voor het verzuimpercentage (streven 4,0). 
 
In de benchmark scoort Reade goed. Zeker wat het verzuimpercentage betreft scoort Reade beter 
dan de andere revalidatiecentra waarvan de cijfers bekend zijn. De andere revalidatiecentra laten 
een (lichte) stijging ten opzichte van 2015. Ook de NVZ signaleerde een stijgende trend wat betreft 
het verzuim binnen haar leden. 
 
In 2016 zijn de volgende acties ondernomen om de aandacht te vestigen op het verzuim: 
 Signalering ten aanzien van frequent ziekteverzuim: vier keer per jaar ontvangen 

leidinggevenden van HR een overzicht met medewerkers die het afgelopen jaar drie keer of 
vaker ziek zijn geweest. De leidinggevenden voeren met deze medewerkers een frequent 
verzuimgesprek en plannen deze soms ook in bij de bedrijfsarts. 

 In 2016 heeft 4 keer een SMT (Sociaal Medisch Team) plaatsgevonden. Hierbij bespreken de 
leidinggevenden samen met de adviseur HR en de bedrijfsarts de begeleiding van (langdurig of 
frequent) zieke medewerkers. Doel hiervan is gezamenlijk de vervolgstappen in het ziektetraject 
van de medewerker onder de loep te nemen en de begeleiding door leidinggevende en 
bedrijfsarts op elkaar af te stemmen. 

 
Leren en ontwikkelen 
Als Reade leveren we een bijdrage aan de beroepsopleiding van professionals. We hebben een 
erkenning als opleidingsplaats voor o.a. Verpleegkundigen, Reumatologen, Revalidatieartsen en GZ-
psychologen. Ook bieden we stageplaatsen voor allerlei beroepsopleidingen. We zien dat als onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, als kans om onze kennis en expertise  te delen en als 
instroomkanaal van nieuwe medewerkers.   
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Ook investeren we in na- en bijscholing van onze medewerkers. Revalidatie en reumazorg is 
mensenwerk en de prestaties van de medewerkers bepalen met elkaar de prestatie van Reade. De 
doelen die we nastreven en de ambitie van Reade worden door onze medewerkers waargemaakt. 
We willen onze medewerkers in staat stellen de kennis en kunde die daarvoor nodig is te 
verwerven, te onderhouden of te vergroten. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg aan onze 
cliënten te bieden is het van belang dat onze medewerkers werken volgens actuele kennis en 
inzichten op hun vakgebied. Kortom: het vakmanschap op orde houden, voor nu en voor de nabije 
toekomst.  
 
In het Strategisch OpleidingsBeleidsPlan hebben we vastgelegd wat onze visie is op leren en 
ontwikkelen en waar we de inspanningen en investeringen op richten en hoe we dat doen. 
De strategische opleidingsthema’s voor 2016 waren: 
1) Hoogwaardige en doelmatige zorg- en dienstverlening; 

Subthema’s: Processen efficiënter, Vakmanschap en Vitaliteit. 

2) Marktgerichtheid en klantbeleving; 

3) Innovatie en ondernemerschap; 

4) Leiderschap; 

5) Degelijk instrumentarium.  

 
Opleiding Reumatologie  
Reade verzorgt de perifere stage in de opleiding tot reumatoloog voor de opleidingsregio’s VUmc 
en AMC. Daarnaast verzorgt Reade op regelmatige basis klinische stages in het tweede jaar van de 
opleidingen ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde, evenals 4-weken stages voor co-
assistenten uit het AMC.  
 
Partners in opleiding  
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 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. 
 
De nieuwe BBL-opleiding Verpleegkunde GHZ met focus op revalidatie en NAH, is een coproductie 
van ROC TOP, OPPstap, Reade en Nieuw Amstelrade. Deze opleiding is niet alleen bedoeld voor 
werknemers bij Reade en Nieuw Amstelrade maar ook voor medewerkers die bij een andere 
instelling werken en een BBL opleiding met nadruk op revalidatie en niet aangeboren hersenletsel 
willen volgen. Toelatingsvereiste is een diploma Verzorgende IG.  
 
Medezeggenschap medewerkers: 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 2016 drie keer 
bijeen in vergadering. Daarnaast vergaderde het stafbestuur 32 keer onderling en eenmaal per 
maand met de Raad van Bestuur. Het stafbestuur heeft 1 keer vergaderd met de OR en 1x met de 
nieuwe secretaris van de RvB. Er hebben een aantal extra ingelaste overleggen van het stafbestuur 
en het revalidatieartsenoverleg (RAO) met de RvB plaatsgevonden. Binnen het RAO 
(revalidatieartsoverleg) is specifiek tijd besteed aan adviesverzoeken aan de Medische Staf. Het 
stafbestuur heeft een IFMS evaluatie gedaan en deelgenomen aan de beleidsdag. Vanuit de 
Medische Staf zijn in 2016 werkgroepen opgericht om specifieke onderwerpen zoals Zorgkaart,  
e-health, papierloos vergaderen en AMS nader uit te werken.  

De Medische Staf heeft diverse adviezen uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Deze adviezen 
hadden betrekking op verschillende bedrijfsonderdelen, zoals ICT, financiën, zorgbeleid, kwaliteit en 
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veiligheid en organisatiestructuur. Daarnaast heeft de Medische Staf een aantal vaste 
gespreksonderwerpen met de Raad van Bestuur zoals bijvoorbeeld bezuinigingen/financiële 
ontwikkelingen, huisvesting, kwaliteit en veiligheid, samenwerkingspartners en wetenschappelijk 
onderzoek.  

Medezeggenschap medewerkers: Ondernemingsraad (OR) 
De medezeggenschap van de medewerkers is georganiseerd in de OR, conform de bepalingen uit de 
WOR.  De Raad van Bestuur informeert en raadpleegt de OR bij strategische ontwikkelingen en 
wijziging in beleid en structuur met mogelijk gevolgen voor medewerkers.  
In 2016 vergaderde de OR dertien keer met de Raad van Bestuur en voorafgaand aan deze 
vergaderingen kwamen de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de OR dertien keer bij 
elkaar in het agendaoverleg. Het jaarlijkse overleg van 2016 tussen de OR en de Raad van Toezicht 
(in aanwezigheid van de Raad van Bestuur) heeft om agenda-technische redenen begin 2017 
plaatsgevonden. 
 
De OR heeft diverse adviezen uitgebracht aan de Raad van Bestuur waaronder:  
 duurzame inzetbaarheid; 
 uitbesteding rijschool; 
 meldplicht datalekken; 
 oprichting afdeling klantenservice; 
 pre-mobiliteitsregeling; 
 bezuinigingen 2016; 
 reorganisatie divisie revalidatie; 
 inhuren deskundigheid programma LEAN; 
 overdracht voedingsassistenten; 
 advies benoeming F. Felten tot lid RvT; 
 sociaal plan; 
 poliklinische pijnrevalidatie op één locatie; 
 wijziging parkeerbeleid. 
 
De volgende instemmingen zijn de Ondernemingsraad verleent:  
 gebruik mobiele ICT apparatuur in het werk; 
 toezicht op ongeoorloofde inzage in EZIS; 
 recht op onkostenvergoedingen en bedrijfsmiddelen bij afwezigheid medewerker; 
 aanpassing reglement stralingshygiëne; 
 aanpassing klachtenmanagement; 
 aanpassing klachtenreglement; 
 klokkenluidersregeling; 
 verplichte vrije dagen 2017; 
 nieuwe arbo dienstverlening (Arbo unie). 
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8. Risicomanagement  

Risicomanagement is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Risicomanagement is bedoeld om 
schade aan personen en organisatie te voorkomen. Risico’s zijn nooit volledig uit te sluiten. Echter, 
“in control zijn” zorgt ervoor dat er op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met risico’s. 
 
Veiligheid binnen zorg en onderzoek 
Veiligheid van cliënten is een belangrijk onderdeel van het risicomanagementsysteem. De 
divisieleiding is binnen hun divisie primair belast met het continu optimaliseren van de veiligheid. 
Reade volgt de veiligheidsthema’s van Revalidatie Nederland (RN) aangezien dit ook de grootste 
risico’s binnen de reumatologie afdekt. Deze thema’s zijn vallen, infectiepreventie, medicatie, veilig 
incidenten melden en medische technologie. Reade heeft informatieveiligheid als belangrijk 
aandachtspunt toegevoegd. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk. 
Het lijnmanagement wordt ondersteund door diverse werkgroepen en commissies zoals de 
commissie basismedische zorg (BMZ), de werkgroep Cliëntgebonden middelen, de VIM- en IPC-
commissie. Daarnaast wordt men beleidsmatig en uitvoerend ondersteund door de staf- en 
ondersteunende afdelingen. 
 
Veilige bedrijfsvoering 
De Raad van Bestuur is primair belast met het organiseren en continu optimaliseren van: 
 de planning & controlcyclus; 
 calamiteiten- en continuïteitsbeleid inclusief bedrijfshulpverlening; 
 de informatieveiligheid, ondersteunt door de Commissie informatieveiligheid (NEN 7510); 
 de veiligheid van gebouwen en installaties; 
 de voedselveiligheid; 
 de risico’s door en voor medewerkers. Medewerkers zijn namelijk zowel risicolopers als 

risicovormers bijvoorbeeld qua opleiding en integriteit; 
 risico’s inzake (sociale) media en pers (Pers- & mediabeleid). 
 
Een veilige en gezonde financiële organisatie  
De Raad van Bestuur is primair belast met het organiseren, beheersen en continu optimaliseren 
van: 
 het financieel-economisch beleid; 
 het treasurybeleid; 
 het declaratie- en facturatiebeleid; 
 het voorkomen van fraude (Fraudebeleid); 
 het vastgoedbeheer; 
 het verwerken van de aanbevelingen van de accountant zoals gerapporteerd in de 

managementletter.  
 
Jaarlijks worden de resultaten van gevoerd beleid tijdens de beoordeling van het Kwaliteits-
managementsysteem (KMS) geëvalueerd en beoordeeld door de Raad van Bestuur en managers.   
 
Operationele risico’s 2016  
 Incidenten: incidenten hebben in geen van de gevallen geleid tot blijvende schade aan 

personen.  
 Huisvesting: beide hoofdlocaties zijn toe aan renovatie. De grootste knelpunten zijn het klimaat, 

de indeling en de kliniek. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor verhuizing naar het 
Slotervaartziekenhuis is afgerond. Verhuizing bleek geen haalbare optie. In 2016 zijn 
voorbereidingen naar een nieuwe locatie in Amsterdam West gestart.  

 Legionella: in 2016 is legionella aangetroffen in de waterleiding. Er vond geen besmetting van 
personen plaats. Maatregelen zijn getroffen en de monitoring is opgevoerd. 



 

Maatschappelijk jaarverslag Reade Revalidatie I Reumatologie 2016 
26 

 Stroomuitval en noodstroomvoorziening: Tijdens een korte interne stroomstoring (3,5 uur) in 
2016 bleek dat de noodstroom niet automatisch aansloeg. Cliënten kwamen niet in gevaar. 
Maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen. 

 
Strategische risico’s 2016 
 Informatieveiligheid: de digitalisering van het zorgproces nam sterk toe en daarmee de risico’s 

op de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van gegevens. Veel aandacht is besteed 
aan het faciliteren van veilige werkprocessen en het optimaliseren van systemen en kennis van 
medewerkers over de risico’s. 

 Wijziging wet- en regelgeving: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is 
geïmplementeerd. Vooruitlopend op de ingangsdatum van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is een functionaris gegevensbescherming 
aangesteld om de implementatie voor te bereiden. 

 

Financiële risico’s 2016 
 Resultaat: De resultaatontwikkeling verloopt gunstig. De geplande bezuinigingen zijn in 2016 

nagenoeg doorgevoerd met kleine omzetstijging. Daarmee is de efficiency in de organisatie 
verbeterd. Dit zal ook de komende jaren nodig zijn omdat (loon)kosten naar verwachting 
sterker stijgen dan de tarieven. Het continue werken aan efficiëntere processen, onder meer 
door digitalisering, en de vergroting van inzetbaarheid medewerkers moeten daaraan 
bijdragen. Ontwikkelingen van kosten en productiviteit worden scherp gemonitord en 
maandelijks in reviews besproken. 

 Contracten: Contractafspraken met verzekeraars zijn sterk prijsgericht. Kwaliteit speelt helaas 
minder een rol.  Reade zet in op behoud van een acceptabel prijsniveau en voldoende ruimte 
om te kunnen innoveren en in de stijgende zorgvraag te kunnen voorzien. Het streven is om 
tijdig, dat wil zeggen voor het eind van het jaar, de contracten af te sluiten. Dat is tot op heden 
niet altijd gelukt. Met de stijging van de productie neemt ook het risico van 
plafondoverschrijding toe. In 2016 speelde dat concreet bij één verzekeraar. Reade signaleert 
vroegtijdig plafondoverschrijdingen en heeft goed contact met verzekeraars om knelpunten te 
bespreken. 

 Liquiditeit: In 2016 was sprake van royale liquiditeitspositie door nog te verrekenen 
voorschotten. In december 2016 is de nieuwe release van het ziekenhuis informatiesysteem 
(HiX) live gegaan. HiX wordt in het eerste kwartaal 2017 ingericht op gewijzigde regelgeving 
omtrent de registratie en declaratie van add-on geneesmiddelen.  

 Processen: Na een jarenlange samenwerking met haar huidige accountant heeft Reade mede 
vanuit governance overwegingen besloten de accountantsdiensten opnieuw te contracteren. 
Het pakketdiensten is de afgelopen jaren sterk toegenomen en er is behoefte aan een 
herbeoordeling van het pakket en de samenwerking. Financiële processen zijn doorgelicht op 
functiescheiding, risico’s en interne controle eisen. De registratie is op orde. Uit dossier- en 
interne controle en uit de omzetcontrole in het kader van jaarrekening zijn geen 
bijzonderheden met een financiële impact naar voren gekomen.   
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9. Bestuur van Reade  

De dagelijkse leiding 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. Afspraken 
worden ondergebracht in reglementen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en een 
informatieprotocol. Reade conformeerde zich in 2016 aan de Zorgbrede Governance Code 2010.  
 
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 heeft de rol van voorzitter en is verantwoordelijk 
voor de portefeuille zorg. De heer Vogels is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de 
organisatie. In bijlage 1 zijn de gegevens van de Raad van Bestuur weergegeven.  
 
Raad van Toezicht  
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 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 bestond in 2016 uit zes  
toezichthouders.  
 
De leden van de Raad van Toezicht:   
 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 
 Mevr. F. Felten (per mei 2016) 
Verdere informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht is te vinden in bijlage 2. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2016 vijf keer in zijn geheel vergaderd. Voorafgaand aan elke 
vergadering van de Raad van Toezicht hebben de leden een informeel afstemmingsoverleg. 
Onderwerpen van bespreking tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur betroffen stand van 
zaken bezuinigingen, (financiële) managementrapportages, huisvesting, nieuwe Zorgbrede 
Governance Code, wijziging regelgeving voor toezichthouders, reglement Raad van Toezicht en 
Reglement Raad van Bestuur.  
 
De Raad van Toezicht heeft op de volgende besluiten van de Raad van Bestuur haar goedkeuring 
gegeven:  
 Begroting 2016 versie 2; 
 Strategisch Beleidsplan 2016-2018; 
 Declaratie- en faciliteitenreglement Raad van Bestuur; 
 Jaarrekening 2015; 
 Jaardocument 2015; 
 Financieel Kader 2017; 
 (af)Splitsing Reade Research B.V.; 
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 Begroting 2017; 
 Klokkenluidersregeling (aangepast). 
 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht over de benoeming van mevrouw F. Felten en aanstelling 
nieuwe accountant een besluit genomen.  
 
Commissies 
De Raad van Toezicht kent een financiële auditcommissie bestaande uit ir. drs. J.W. Huisinga, 
mevrouw mr. V.E. Hart en mevrouw F. Felten en een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid 
bestaande uit dr. W.J. Willems en prof. dr. E. Briët. De financiële auditcommissie is in 2016 
tweemaal bijeen geweest en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid driemaal.  
 
Honorering  
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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10. Financiële resultaten  

Financieel resultaat 
Over 2016 is een positief resultaat geboekt van (geconsolideerd) € 2.941.193 (over 2015 was dit:  € 
1.062.375 positief), waarvan € 719.289 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve projecten 
reumazorg. Begroot was een resultaat van € 1.000.000. Het hogere resultaat komt voor een 
belangrijk deel door het effectief doorvoeren van bezuinigingen. Lagere kosten bij gelijkblijvende 
productie resulteren in meer efficiency en een hogere productiviteit. De financiële doelstellingen 
werden daarmee gerealiseerd. 
 
Opbrengsten en zorgproductie 
In totaal namen de bedrijfsopbrengsten met 2,5 procent af tot € 70,6 mln. De opbrengsten 
zorgprestaties daalden van € 63,8 miljoen (2015) naar € 62,1 miljoen. Deze daling 
voornamelijk veroorzaakt door mutaties in de voorziening materiële controle en effecten 
van opbrengstverrekeningen oude jaren. In totaliteit lag de omzet voor DBC en dure 
geneesmiddelen (DGM) op hetzelfde niveau als 2015. De omzet DGM nam met twee procent 
af, mede als gevolg van doelmatiger voorschrijven. De omzet dbc’s reumatologie steeg met 
vijf procent en de omzet revalidatie lag bijna het zelfde niveau als 2015. De overige 
bedrijfsopbrengsten en subsidies kwamen uit op 8,4 mln (2015: € 8,5 mln). Om beter gebruik 
te kunnen maken van subsidies zijn de onderzoeksactiviteiten voor de reumatologie vanaf 
1.1.2016 ondergebracht in Reade Research bv. 
 
Afspraken verzekeraars 
De contractafspraken voor 2016 kwamen relatief laat tot stand. Dit had te maken met 
onduidelijkheid over de conversie naar de nieuwe structuur waarin DBC’s maximaal 120 
dagen open staan. Hiervoor werden door verzekeraars voorschotten verstrekt. In 2016 is 
een begin gemaakt met de verrekening. Eind 2016 stonden er voor € 24,8 miljoen aan 
voorschotten voor onderhanden werk en nog te factureren zorg (2015: € 48,3 mln).  
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. 
Reade monitort de afspraken en gaat tijdig met verzekeraars in gesprek. In 2016 zijn de 
plafondoverschrijdingen beperkt gebleven. 
 
Kosten 
In 2015 is, na analyse van de productie, de kosten en de verwachte omzetontwikkeling, besloten tot 
een structurele bezuiniging van € 2,8 mln, waarvan € 2,4 mln binnen de divisie revalidatie. Een 
groot deel van de bezuinigingsplannen werden in 2016 doorgevoerd. In december 2016 waren 517 
fte’s in loondienst tegen 574 fte een jaar eerder. Dat is al merkbaar in de kosten. De totale 
personeelskosten daalde naar € 39,9 mln (2015: € 40,4 mln.). De overige bedrijfskosten daalden van 
€ 27,7 mln naar € 24,8 mln. Naast afname van patiëntgebonden kosten, zoals medicatie en 
verbandmiddelen, daalden ook de kosten voor voeding, de kosten voor onderhoud van gebouwen 
en de overige algemene kosten. In 2016 daalde de afschrijvingskosten van materiële vaste activa 
mede door een verandering in schattingssystematiek. In 2016 bedroegen de afschrijvingskosten 
€2,4 mln, dat is vier procent minder dan in 2015. De rentelasten daalden met € 100.000 ten 
opzichte van 2015 als gevolg van de lage rente en extra aflossingen.  
  
Ratio’s 
Het resultaat in 2016 was met oog op de door te voeren bezuinigingen begroot op € 1,0 mln 
positief. Mede door de succesvolle doorvoering van de bezuinigingen is het resultaat hoger 
uitgekomen. Vanaf 2017 wordt begroot op een positief resultaat van € 2,0 mln.  
Door het positieve resultaat stijgt het eigen vermogen per ultimo 2016 naar € 8.832.484 (in 2015 
€ 5.891.291). 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 
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van de zorg. De solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld totaal vermogen) is ultimo 2016 22,9% (2015: 
16,3%). De vermogensratio (eigen vermogen gedeeld door totaal opbrengsten) bedraagt per eind 
2016: 12,5% (2015: 8,1%). De liquiditeit (vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) 
bedraagt per ultimo 2016 1,3 (2015: 1,3).   
 
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. Maandelijks wordt een liquiditeitsbegroting 
beoordeeld en zo nodig bijgesteld voor het lopende en komende jaar. 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 2017 aan de verplichtingen kunnen blijven 
voldoen. 
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Bijlage 1: Samenstelling Raad van Bestuur 2016 

 

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 
 Lid werkgroep Bekostiging Revalidatie Nederland 
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Bijlage 2: Samenstelling Raad van Toezicht 2016  

 
Dhr. mr. J.B.A.M. Groenendaal  
Functie, aandachtgebied: voorzitter, algemene zaken 
Beroep:    oud-rechter 
Datum eerste benoeming:   01.09.2010 
Nevenfuncties:  
 Geen  
 
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  
 Voorzitter Ethische Advies Raad,  Stichting Sanquin Bloedvoorziening 
 Lid Gezondheidsraad  
 
Mevr. mr. V.E. Hart  
Functie, aandachtgebied; lid, financiën 
Beroep:  Managing director ABN AMRO Bank N.V./ Head Risk Management     

Retail & Private Banking and ORMC 
Datum eerste benoeming:  26.09.2012 
Nevenfuncties:    
 Member Advisory Board Alfam Consumer Credit 
 

Mevrouw F. Felten 
Functie, aandachtgebied; lid, financiën 
Beroep:  Directeur Assetmanagement, Schiphol Group 
Datum eerste benoeming:  26.05.2016 
Nevenfuncties:    
 Lid Stuurgroep Opdrachtgeversforum in de Bouw  
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Bijlage 3: Samenstelling medezeggenschapsorganen 2016  

 

Samenstelling Cliëntenraad Reade (tot 13 september 2016) 

Naam     Functie 

Mw. R. Ramcharan DB-lid Voorzitter 

Dhr. N. Waterman DB-lid Vicevoorzitter 

Dhr. F. Touber Lid 

Mw. H. Gordeau  

Mw. Liz Sempel  

Lid 

Lid (per 1 april 2016) 

Dhr. F. Stork Lid 

Dhr. R. Verhoeven Lid  

Mevr. M.J. van der Have was tot en met juni 2016 ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. 

 

Samenstelling Ondernemingsraad Reade (op 31 december 2016) 
Naam     Functie 

Martin Fluit Voorzitter 
Kiki Drion Vicevoorzitter 
Tamara Mesman Secretaris 
Carina Bloem Lid 
Sonja Boom Lid 
Cora Bruno Lid 
Hennie Buffing Lid 
Yvonne Heijligers Lid 
Ronald van Houwelingen Lid 
Jeltje Hummel Lid 
Véronique van der Lugt Lid 
Suzanne Romviel Lid 
Frans de Rijk Lid 

Ariadne van den Berg was in 2016 ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad. 
 
 
Samenstelling stafbestuur Medische staf Reade (op 31 december 2016) 

Naam     Functie   

dr. A.W.R. van Kuijk (reumatoloog) Voorzitter 
Mw. dr. F. Turkstra (reumatoloog) Penningmeester 
Mw. K.N.G. Nienhuys (revalidatiearts) 
Mw. W. Achterberg (revalidatiearts) 

Lid 
Lid 

 
Mevr. J. Bruinsma-Sier was in 2016 ambtelijk secretaris van de Medische staf. 
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Bijlage 4: Samenstelling Klachtenadviescommissie cliënten Reade 2016  

Samenstelling Klachtenadviescommissie Reade (op 31 december 2016) 
  

Naam     Functie   

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

Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Mevr. A. van den Berg was in 2016 ambtelijk secretaris van de Klachtenadviescommissie.  
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Bijlage 5: Adresgegevens Reade 

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 
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