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of dit uiteindelijk gaat leiden tot betaalbare, voor iedereen toegankelijke zorg 
van hoge kwaliteit, is op dit moment nog niet te zeggen. de overheid blijft markt-
werking in elk geval stimuleren. Je zou, wellicht terecht overigens, best beden-
kingen kunnen hebben bij de term ‘marktwerking’. Want wordt onze markt niet in  
zekere mate gedomineerd door slechts een handjevol grote spelers? Maar goed, 
als bestuurder zullen we op dit alles moeten reageren en anticiperen. voor de een 
betekent dit meer samenwerking zoeken, voor de ander een vernieuwde blik op 
de marktvraag en de samenstelling van de portfolio. en weer andere zoeken het 
in de herinrichting van bedrijfsprocessen. Waar we het met z’n allen over eens 
kunnen zijn, is dat marktwerking leidt tot meer kostenbewustzijn bij patiënten, 
zorgverzekeraars én zorgaanbieders. 

efficiency en doelmatigheid staan bovenaan onze lijst van prioriteiten. en 
dat is positief, omdat dit kan bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg 
voor de verzekerde. Het creëren van een sterk merk heeft dan ook een stra-
tegische prioriteit. een merk dat met de juiste associaties zichtbaar is  
buiten en voelbaar is binnen. Apple en google, maar ook bijvoorbeeld Antonie van 
leeuwenhoek, behoeven weinig uitleg. deze merken komen bij ‘aankoopbeslis-
singen’ vaak als eerste naar boven drijven bij de klant. en dat is eigenlijk wat we 
allemaal willen. 

Maar hoe creëer je nu zo’n merk? Het is hoe dan ook een weg van lange adem, 
waarin zeer consequent en langdurig de gewenste merkboodschap via allerlei 
kanalen moet worden gemanaged. eén aspect vind ik wellicht het meest belang-
rijk: houd die merkboodschap kort en begrijpelijk voor iedereen en koppel deze 
aan de toegevoegde waarde voor de klant. niet aan zaken die wij intern belang-
rijk vinden of graag willen vertellen, en zonder te belanden in al te veel medische 
terminologie. ik weet dat we hier als zorginstelling nog niet echt goed in zijn. ook 
voor onze eigen medewerkers is een korte en simpele merkboodschap van groot 
belang. We zijn dan veel beter in staat om met ź n allen consequent dezelfde 
boodschap naar buiten uit te dragen en aan iedereen begrijpelijk uit te leggen 
waar we voor staan en voor gaan. Wij zijn deze weg inmiddels ingeslagen. ik 
sluit graag passend af met een citaat van een wijs man: ‘if you can’t explain it 
simple, you don’t understand it well enough’. ik denk dat hier een grote kern van 
waarheid in zit.

veel leesplezier!

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur
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Anne Marie: “Momenteel zijn we druk in 
de weer om ons nieuwe strategisch be-
leid voor de komende vijf jaar te formu-
leren. Het samenstellen van een uitge-
balanceerde portfolio is hierbij één van 
de focuspunten van reade revalidatie. 
Maar het is overduidelijk dat we in deze 
financieel zware tijd ook naar onze totale 
bedrijfsvoering moeten kijken. en dat be-
tekent onder meer keuzes maken in ons 
zorgaanbod en dit, waar nodig, anders 
inrichten. We gaan dit doen in nauwe sa-
menwerking met onze Amsterdamse ke-
tenpartners. ons doel is dat iedere cliënt 
in groot Amsterdam op de juiste plek, en 
het juiste moment, de beste revalidatie-
geneeskundige behandeling krijgt. Keu-
zes maken doen we overigens niet alleen 
vanuit financieel oogpunt. We zijn er na-
melijk van overtuigd dat de kwaliteit van 
zorg hierdoor zal toenemen, en dat de 
zorgvraag en zorgbehoefte van de cliënt 
nog centraler komen te staan.”

Samen
“Het is duidelijk dat we dit doel alleen 
samen kunnen bereiken. Met ketenpart-
ners, gemeenten, patiëntenverenigingen, 
zorgverzekeraars, zorgondernemers en 
het onderwijs. een essentieel onderdeel 
hiervan is dat cliënten tussen reade en 
ketenpartners zoals verpleeghuizen en 
eerstelijnspraktijken, goed over en weer 
worden doorverwezen. in deze uitgave 
lees je een mooi voorbeeld van de samen-
werking tussen oiM als zorgondernemer 
en onze revalidatieartsen. de neuro-
revalidatiearts trekt samen op met de 
orthopedisch instrumentmaker van oiM 
en dit leidt tot innovatieve ortheses voor 
onze gezamenlijke cliënten. Kortom, een 
kwaliteitsverbetering die we in samen-
werking tot stand brengen. Maar samen-
werken heeft ook betrekking op wat wij 
binnen reade doen. We kunnen intern 

nog meer gebruikmaken van elkaars ex-
pertise en faciliteiten. neem bijvoorbeeld 
de kennis van het Centrum voor Aange-
past Sporten Amsterdam (CASA reade) 
en de kennis van onze behandelaren. 
deze kunnen samen leiden tot een nog 
breder aanbod van aangepast sporten, 
ook voor doelgroepen die nu nauwelijks 
ergens terecht kunnen. ik denk dan aan 
rolstoelgebonden cliënten met bijvoor-
beeld een dwarslaesie of neuromuscu-
laire aandoening. een concreet voorbeeld 
hiervan is de recent gerealiseerde nieuwe 
mogelijkheid voor handbiken bij wieler-
vereniging olympia.

Op elkaar afstemmen
“Wat voorop blijft staan, is dat we de juis-
te zorg, op het juiste moment, op de juiste 
plek moeten geven. dat betekent dat je 
binnen de zorgketen afstemming moet 
zoeken. dit begint met de basisvraag ‘Hoe 
triageer je een cliënt?’ Als dan bepaald is 
welke zorg wanneer benodigd is, kijk je 
waar die geleverd wordt. Kan het in de 
eerstelijn of zijn er mogelijkheden voor an-
derhalvelijnszorg? reade revalidatie richt 
zich specifiek op de complexe revalidatie-
geneeskundige behandeling, omdat hier 
onze expertise en toegevoegde waarde 
ligt voor cliënten. deze behandeling zal 
er in de toekomst ook beslist anders gaan 
uitzien. We moeten onszelf flexibeler gaan 
opstellen en ons steeds afvragen: wat wil 
de cliënt? Maar ook: hoe kunnen we de tal-
loze mogelijkheden op het gebied van iCt 
inzetten voor verbetering van onze kwali-
teit van zorg? niemand is blij met een lang 
klinisch verblijf. iedereen wil zo snel mo-
gelijk terug naar z’n eigen omgeving. We 
moeten er dus naar streven om korter te 
gaan opnemen. Als iemand in het week-
end naar huis mag, waarom dan ook niet 
doordeweeks? dat betekent vervolgens 
wel dat je het programma daarop moet 

afstemmen met bijvoorbeeld intensieve 
poliklinische revalidatie.” 

We doen veel meer
“onze behandeling richt zich met name op 
de begeleiding van cliënten bij het weer 
oppakken en vormgeven van hun leven. in 
de behandeling hebben we dan ook niet 
alleen aandacht voor de beperkingen van 
cliënten, maar juist voor de mogelijkheden 
die er zijn om (weer) zo maximaal mogelijk 
te kunnen participeren in de maatschappij. 
Je kunt hierbij denken aan aspecten zoals 
sport en bewegen, arbeid, dagbesteding 
en zelfs autorijden. een ander onderschei-
dend kenmerk is de grote aandacht voor 
het systematisch evalueren van de be-
handeling en ons wetenschappelijk onder-
zoek. Zo’n systematische evaluatie zorgt 
er voor dat de cliënt en zijn behandelteam 
inzicht krijgen in de doelmatigheid van een 
behandeling. dit inzicht wordt gebruikt om 
de behandeling waar mogelijk weer te ver-
beteren. ons wetenschappelijk onderzoek 
focust zich op dwarslaesie (met als sub-
thema’s elektrostimulatie en aangepast 
sporten), niet-aangeboren hersenletsel, 
bewegen en oncologie. We doen dit samen 
met vUmc en de vU faculteit bewegings-
wetenschappen. ons gezamenlijke doel 
hierbij is vanzelfsprekend het continu ver-
beteren van de medische zorg. en last but 
not least zijn we een opleidingsinstelling 
voor o.a. revalidatieartsen en gZ psycho-
logen, en werken we samen met de divisie 
reumatologie op gebied van reumarevali-
datie. in dit laatste zijn we trouwens nage-
noeg uniek in nederland!” 

Blik vooruit
“ik begon een jaar geleden bij reade, op 
het moment dat de organisatie moest 
herstructureren en bezuinigen. natuurlijk 
is een tijd van bezuinigen heel vervelend 
en moet je moeilijke beslissingen nemen. 

Sinds 1 maart 2014 is Anne Marie ter Steeg werkzaam 
als Medisch manager Revalidatie en revalidatiearts bij 
Reade. Twee taken die ze graag combineert. Ze kijkt 
vooruit naar de nabije toekomst en daarbij valt regel-
matig het woord ‘samen’.

Toekomstbestendige revalidatiezorg
dat is geen fijne taak. Maar als we te-
gelijkertijd kijken naar de ontwikkelingen 
in de zorgmarkt, dan weten we dat het 
onvermijdelijk is. ik kan zeggen dat ik met 
veel enthousiasme uit kijk naar de nabije 
toekomst. er breekt een dynamische tijd 
aan. een tijd waarin we de zorg zo moe-
ten gaan inrichten, dat de kwaliteit toe-
neemt, de klantvraag absoluut uitgangs-
punt is, de doelmatigheid van behandelen 
toeneemt en de totale kosten afnemen. 
toekomstbestendige zorg. een uitdaging 
die ik graag aanga, in gezamenlijkheid 
met al onze stakeholders.”

“ De klantvraag als absoluut uitgangspunt ”

Drs. Anne Marie ter Steeg MHA 
studeerde aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA) en de 
TiasNimbas Business School. Ze 
begon haar carrière in het Am-
sterdamse. Anne Marie werkte 
ondermeer bij het toenmalige 
Jan van Breemen Instituut, het 
Spaarneziekenhuis en de revali-
datiecentra Rijndam en Sophia. 
Ze is o.a. Lid van het dagelijkse 
bestuur van de VRA, aandachts-
gebied beroepsbelangen. En ze 
is voorzitter van de werkgroep 
Traumatisch Hersenletsel waar 
ze zitting heeft in de klankbord-
groep voor implementatie van 
de zorgstandaard Niet-aange-
boren Hersenletsel (NAH).
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Reade Revalidatie is 
een belangrijke oplei-
dingsplaats voor reva-
lidatieartsen. Dat lijken 
we goed te doen, want 
menig arts in opleiding 
studeert bij ons af. Maar 
wat helemaal mooi is: 
veel van deze jonge spe-
cialisten treden daarna 
in dienst bij Reade. Dat 
is toch een teken dat het 
goed zit met de team-
geest en de organisatie. 
Ook in 2014/15 hebben 
we weer een flink aan-
tal nieuwe revalidatie-
artsen mogen verwel-
komen. We stellen een 
aantal van hen graag 
aan u voor.

Inge van Zee
“nadat ik in 2008 mijn opleiding genees-
kunde aan vUmc had afgerond ben ik als 
AnioS gaan werken in leiden bij de hart-
revalidatie en de algemene revalidatie. 
eind 2009/begin 2010 heb ik twee maan-
den op de kliniek nAH gewerkt van des-
tijds het rCA. tegelijkertijd werd ik ook 
aangenomen voor de opleiding tot revali-
datiearts in leiden. die heb ik gevolgd in 
het rijnlands revalidatie Centrum en het 
lUMC. Sinds juli 2014 ben ik revalidatie-
arts en vanaf augustus werk ik bij reade.”
 

Arts in beeld

“ Reade kijkt duidelijk verder”

“ik werk onder andere binnen het team ‘complexe hartrevalidatie’. Ziekenhuizen bieden 
vaak goede fysieke groepsprogramma’s. bij onze complexe hartrevalidatie is er meer 
individuele aandacht tijdens en naast de groepsactiviteiten. Cliënten die daar baat bij 
hebben, hebben meestal ook andere aandoeningen of ervaren door het hartincident bij-
voorbeeld angst, onzekerheid of stemmingsproblemen. daarnaast biedt reade begelei-
ding bij wat we noemen risicomanagement: het verminderen van de kans op een nieuw 
hartincident. Het is bijzonder om mee te maken hoezeer de verschillende behandelaars 
nauw samenwerken. Het ervaren van lichamelijke klachten zijn gespreksonderwerpen bij 
maatschappelijk werk en de psychologische begeleiding. Andersom zijn de psychosociale 
aspecten, zoals angst of onzekerheid bij inspanning altijd aandachtspunten tijdens de 
fysieke training. Wat ik vaak van cliënten hoor, is dat ze de aandacht en begeleiding bij-
zonder prettig hebben gevonden en dat ze hierdoor meer kunnen bereiken.”
 
“Samen met collega-revalidatiearts, Annemiek l’ortye, werk ik ook in het team dat ge-
specialiseerd is in amputatie en prothesiologie. Het is een energiek, ervaren en onder-
nemend team waarvan de behandelaren al langere tijd met elkaar samenwerken. dit 
is merkbaar aan de open sfeer in het team, de laagdrempeligheid waarmee de ver-
schillende disciplines overleggen en de voortvarende en gecombineerde aanpak richting 
cliënten. de ontwikkelingen waar we mee bezig zijn richten zich o.a. op het verbeteren 
van de trainings- en prothesemogelijkheden voor mensen die na een amputatie willen 
sporten op recreatief niveau. ook organiseren we begin 2016 de ‘Werkgroep Amputatie 
en prothesiologie’-teamdag bij reade. deze zogenaamde WAp-dag wordt georganiseerd 
voor alle behandelaren en revalidatieartsen van nederland die met deze doelgroep wer-
ken. Zo hopen we landelijk ook te kunnen laten zien wat reade biedt.”

Douwe Kranendonk 
“ik ben in 2002 begonnen aan de oplei-
ding geneeskunde aan vUmc en in 2009 
afgestudeerd. tijdens mijn studie heb ik 
onderzoek gedaan onder kinderen op de 

revalidatieafdeling van vUmc. dat was 
mijn eerste contact met de revalidatie, 
wat een vervolg kreeg in mijn co-schap 
van 6 weken bij vUmc/Heliomare. na 
mijn studie heb ik één jaar op de afde-
ling neurologie van het Spaarne Zieken-
huis gewerkt. dat was leuk, maar ik vond 
de revalidatie toch leuker. in 2010 ben ik 
aangenomen voor de opleiding tot revali-
datiearts via het AMC. ik heb vervolgens 
gewerkt in Medisch Centrum Alkmaar, 
reade en de trappenberg.”

“bij reade heb ik een breed werkterrein 
dat precies in mijn interessesfeer ligt: 
kinderrevalidatie inclusief therapeuti-
sche peutergroepen. ik werk nu zowel op 
het orion College als op de overtoom. 
Het orion College biedt voortgezet spe-

ciaal onderwijs, dus daar werk ik met 
pubers. op de overtoom werk ik met de 
therapeutische peutergroep en tijdens 
poliklinische revalidatie behandel ik ver-
schillende diagnosegroepen in diverse 
leeftijden. Wat ik leuk vind aan de peu-
tergroepen is dat kinderen tussen de 1 en 
4 jaar zich op veel gebieden ontwikkelen. 
dat geeft extra dynamiek en mogelijkhe-
den aan je revalidatiebehandeling. in de 
toekomst wil ik graag aan de slag gaan 
met fitheidstesten. ik heb namelijk ook 
stage gelopen in groningen waar ik hier-
mee in aanraking kwam en tijdens mijn 
tijd bij vUmc heb ik hier onderzoek naar 
gedaan. daar wil ik me nog eens een keer 
graag in vastbijten.”

Marloes Maas
“na mijn studie geneeskunde in nijmegen 
ben ik AnioS geworden in een revalida-
tiecentrum in Apeldoorn, heb ik in een 
kliniek met 30 bedden en op een Mytyl-
school gewerkt. daarna kwam ik terecht 
op de afdeling interne geneeskunde in 
Zevenaar. een heel leuk ziekenhuis waar 

ik veel heb geleerd, maar ik miste eigen-
lijk de praktische inslag. Wat heeft de 
ziekte en de behandeling eigenlijk voor 
invloed op het leven van de patiënt? Als 
dat allemaal niet zo ingrijpend is, waarom 
zou je dan moeilijk doen? er werd in mijn 
beleving te weinig naar de hele mens ge-
keken, waarbij de trend ‘de interne’ leek 
om te superspecialiseren. omdat dit niet 
bij mij past heb ik een opleiding tot re-
validatiearts gezocht en gevonden bij het 
AMC. tijdens mijn opleiding heb ik ge-
werkt bij reade, in Alkmaar en in Huizen. 
ook ben ik toegetreden tot de Kerngroep, 
het landelijk overlegorgaan van aios bin-
nen de revalidatiegeneeskunde.”

“nadat ik afgestudeerd was en er een 
vacature bij reade kwam voor een com-
binatiefunctie als revalidatiearts bij het 
Avl en het Slotervaartziekenhuis, heb 

ik geen moment getwijfeld. ik kende de 
organisatie al en heb me er tijdens mijn 
opleiding ook altijd heel prettig gevoeld. 
dat vertrouwde gevoel in een spannende 
begintijd als revalidatiearts was voor mij 
belangrijk. Mede omdat ik had ervaren 
dat reade duidelijk verder kijkt dan ‘de 
patiënt’. er is echt oog voor de mens ach-
ter de patiënt en de medewerker. verder 
vind ik het erg leuk dat reade een oplei-
dingscentrum is, onderwijs heeft me al-
tijd getrokken. Kennis overdragen houdt 
je scherp, je moet exact op de hoogte zijn 
van de laatste ontwikkelingen, de weten-
schap is ingebed in de organisatie en je 
moet precies kunnen uitleggen waarom 
je bepaalde dingen doet. in feite word je 
steeds een spiegel voorgehouden en dat 
is belangrijk. Hierdoor blijf ik groeien als 
revalidatiearts en als mens.”
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Stefanie Kerkhof
“ik wilde dolgraag geneeskunde studeren, 
maar omdat ik uitgeloot werd ben ik be-
gonnen aan de studie bewegingsweten-
schappen. toch bleef ik hoop houden en 
na mijn vierde uitloting ben ik uiteindelijk 
toch op de UvA beland. na mijn studie ben 
ik gaan werken als AnioS in het West-
friesgasthuis op de afdeling neurologie en 
bij het AMC op de afdeling revalidatiege-
neeskunde. via het AMC kon ik de oplei-

ding tot revalidatiearts gaan volgen en kwam ik terrecht bij het Slotervaartziekenhuis 
en bij reade, zowel op locatie dr. Jan van breemenstraat als de overtoom. Heerlijk is dat, 
werken in ‘de Amsterdamse populatie’, zowel wat betreft cliënten als collega’s. Zo divers. 
vandaar ook dat ik graag bij reade solliciteerde toen ik afgestudeerd was en er zich een 
vacature voordeed. ”

“ik werk nu op locatie bij het Avl waar ik me richt op oncologische revalidatie en bij het 
olvg waar ik me richt op de klinische en poliklinische revalidatie van neurologie- en 
orthopedie-cliënten. Juist die diversiteit maakt het leuk en uitdagend. Zowel klinisch als 
poliklinisch, de verschillende behandelgroepen – ja, neurologische ziektebeelden blijven 
me nu eenmaal interesseren – als het verschil in de positie van revalidatie in beide zie-
kenhuizen. de oncologische revalidatie staat in feite in de kinderschoenen, terwijl de 
revalidatie op neurologisch en orthopedisch terrein een lopende trein is. Maar er is al 
veel bereikt en veranderd op het gebied van oncologische revalidatie. Het is echt een 
speerpunt geworden. Fijn om daar je bijdrage aan te kunnen leveren!”

“dat is ook het voordeel van werken op locatie. We bieden echt toegevoegde waarde aan 
de diverse netwerklocaties. daarbij is er zeer direct contact met de andere specialisten 
en staan we, in een veel vroeger stadium, dichterbij de cliënt. die wonen bij wijze van 
spreken ‘om de hoek’. en ja, ik voel me toch heel erg reade omdat we onderling hele 
korte lijnen hebben.”



De nieuwe zorg
Wouter bos is geen onbekende bij reade. 
van 2005 tot 2009 voerde hij zijn promo-
tieonderzoek uit bij het toenmalige Jan 
van breemeninstituut met als onderwerp 
’vroeg opsporen van reumatoïde artri-
tis’. Wouter: “Als je kijkt naar alle aspec-
ten van de gezondheidszorg – kwaliteit 
van leven, maatschappelijke participatie 
en zorgkosten – moet preventie in feite 
de hoogste prioriteit krijgen. Met mijn  
onderzoek wilde ik een eerste aanzet 
geven voor een vroege diagnostiek. Het 
blijkt dat er bij groepen mensen al anti-
stoffen (igM-rF of anti-CCp) in het bloed 
aanwezig zijn voordat ze reumatoïde  
artritis ontwikkelen. een deel van deze 
mensen krijgt de ziekte wel, een deel 
niet. dan wil je natuurlijk weten hoe dat 
komt. Welke factoren dragen daartoe bij? 
en je wilt natuurlijk kijken of het effect 
heeft om al te gaan behandelen voordat 
de ziekte zich ontwikkelt. Kortom: het is  
binnen reade reumatologie een hele  
onderzoekslijn geworden die uiteinde-
lijk hopelijk resulteert in preventie van  
reumatoïde artritis.”

Zorg dicht bij huis
“Helaas is het niet zo dat we deze vroege 
diagnostiek grootschalig kunnen inzetten 
en iedereen kunnen screenen. bovendien 
zou dat een schijnveiligheid geven want 
als de antistoffen er niet zijn, kun je toch 
reuma ontwikkelen. Het is wel zo dat het 
de moeite loont wanneer huisartsen hun 
patiënten zo vroeg mogelijk doorsturen, 
omdat de behandeling tegenwoordig  
zoveel beter is dan vroeger. en geluk-
kig gaat dat al erg goed. vandaar ook 
dat ik zo blij ben met onze buitenpoli in 
de Waterlinie. daar hebben we, onder 
hetzelfde dak met meer dan tien huis-
artsen en andere specialisten, een laag-
drempelig reumaspreekuur. op vrijdag 
kunnen de mensen ‘om de hoek’ naar de 
reumatoloog. Specialistische zorg dicht 
bij huis als het kan, veraf als het moet. 
en wat mij betreft kan dat nog verder 
uitgebouwd worden met naast labora-
toriumonderzoek en röntgen ook een 

reumaconsulent om de hoek. daarmee 
kun je 80% van de nieuwe patiënten, die 
na één consult terugverwezen worden 
naar de huisarts, naar volle tevreden-
heid helpen. Alleen de meer complexe 
zorg vindt dan nog op de locatie Jan van  
breemenstraat plaats.”

E-health
“deze werkwijze staat ook omschreven 
in de visie ‘Coach, Cure & Care 2025’ die 
de jonge specialisten hebben uitgebracht. 
We weten allemaal dat de zorg om moet 
en dat betekent dat traditionele werk-
wijzen en manieren van organiseren ook 
aangepast moeten worden. de cliënt is 
nu eenmaal veranderd. Hij is mondiger, 
wil graag meebeslissen over de behande-
ling, wil meer service, en het liefst zoveel  
mogelijk online regelen. Het betekent dat 
de relatie tussen behandelaar en cliënt 
ook verandert: die zal er één worden van 
zoveel mogelijk gelijkwaardigheid. Wat 
dat betreft staan we voor grote uitdagin-
gen. e-health zie ik daarbij als hét middel 
om de zorg beter, efficiënter en op de juis-
te plek te leveren. Hierbij moet je denken 
aan digitale middelen die ingezet kunnen 
worden bij zelfdiagnostiek, monitoring 
en behandeling. bijvoorbeeld door het  
online invullen van een vragenlijst vooraf-
gaand aan een consult. Zo kunnen arts en  
patiënt optimaal voorbereid het spreek-
uur in. daarnaast zal veel geregeld kunnen 
worden op de website van de zorgaanbie-
der. Hier kunnen cliënten inzage krijgen in 
hun dossier, geïnformeerd worden over 
hun aandoening, en zelf afspraken inplan-
nen. op termijn kunnen ook e-consults 
gevoerd worden, ter ondersteuning van 
het live contact tussen zorgverlener en 
patiënt. Al met al allerlei middelen die de 
cliënt in staat stellen om zoveel mogelijk 
de eigen regie te voeren. Maar zover is 
het nog niet. Wij ontwikkelen bij reade nu 
onze langetermijnvisie op dit terrein. dat 
is noodzakelijk, zodat we samen met de 
optimaal geïnformeerde cliënt kunnen tot 
de beste behandeling. patiëntvriendelijk 
en efficiënt.”

Wouter Bos is sinds 1 janu-
ari 2014 reumatoloog bij 
Reade Reumatologie. Elke 
vrijdag houdt hij spreek-
uur bij Gezondheidscentrum 
Waterlinie in Uithoorn.
Dat sluit precies aan op 
zijn visie op noodzakelijke 
vernieuwingen in de zorg: 
nauwe samenwerking in 
de keten en specialistische 
zorg zo dicht mogelijk bij 
de patiënt. Daarnaast zal 
e-health een hoge vlucht 
moeten nemen.
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Frank: “ik werk sinds 1992 bij reade.  
en heb hier ‘wonderen’ zien gebeuren 
waarbij het Westers medisch denken  
tekortschiet. ook zag ik ‘evidence based’-
behandelingen die niet aansloegen. dat 
er bewijs is, wil dus niet zeggen dat het 
ook bij die ene persoon werkt. Het draait 
allemaal om dat ene individu, die ene  
cliënt waar je de juiste behandelmethode 
voor moet zien te vinden. bij díe mens 
zoek ik aansluiting in een motiverende 
en ontspannen sfeer. ik stel vragen, luis-
ter, voel, kijk en ruik. daar begint alles 
mee. een gelijkwaardige relatie tussen 
therapeut en cliënt. Contact maken en 
je vervolgens niet alleen op de klacht of 
beperking richten, maar op de vitaliteit, 
het welbevinden en de mogelijkheden. 
op het stimuleren van gezondheid en  
een gezonde leefstijl. Waarbij mijn  
behandelingen uiteraard gestoeld zijn 
op wetenschappelijk bewijs. oftewel:  
integrative Medicine; het toepassen van 
complementaire interventies naast de 
reguliere behandelingen.”

Hoopgevende resultaten
“in dat licht moet je mijn ‘acupunctuurbe-
handelingen’ bij reade zien. in 2012 zijn 
we begonnen met een onderzoek naar  
de effecten van percutane (elektro)  
neurostimulatie (p(e)nS) bij cliënten met
neuropathische pijn. Hierbij worden  
gevoelige gebieden op de hoofdhuid op-
gezocht die overeenkomen met de pijn in 
het lichaam. Hier steken we vervolgens 
ragfijne metalen naaldelektroden door 
de huid en voorzien ze van lichte stroom-
pulsen. de eerste resultaten waren zeer 
hoopgevend. Cliënten gaven aan dat er 

Fysiotherapeut, acupuncturist en adem- en ontspanningstherapeut Frank Ettema  
bladert in zijn notitieboekje met aantekeningen en wijsheden. Hij laat het  
Chinese teken voor gezondheid zien, het betekent ‘toon in het hart’. Het geeft aan dat hij 
een wat bredere kijk op geneeskunde heeft.

Winnaar Peter Koppe 
Kwaliteitsprijs
Eind 2014 is de Peter Koppe Kwaliteitsprijs overhandigd aan Frank Ettema. De prijs, 
die nu voor de vijfde keer is uitgereikt, is bedoeld voor een Reade-medewerker  
of groep medewerkers, die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor verbetering 
van de kwaliteit van onze zorg en een inspirerend voorbeeld is voor anderen.

Integrative Medicine: een totale benadering

een duidelijke vermindering van de pijn 
was en in een aantal gevallen leverde het 
meer energie op. nu pas ik deze behan-
delmethode ook toe bij een bredere groep 
cliënten en ook hierbij zijn de resultaten 
zeer bemoedigend. Maar dat mag je 
dus niet los zien van de gehele integrale  
behandelmethode. p(e)nS is daar een  
onderdeel van.”

Signalen interpreteren
“veel klachten worden veroorzaakt door 
spanningen, emoties, blokkades. de be-
handeling begint daarom voor mij met 
het voeren van een gesprek. Het duide-
lijk krijgen van doelen en verwachtingen.  
Cliënten moeten leren hun lijf weer te 
voelen. Al voel je je benen niet meer, dan 
wil dat niet zeggen dat er niks meer in 
het lijf gebeurt. de signalen zijn alleen 
anders en die moet je leren interpreteren. 
Als dat lukt, dan blijkt ook dat cliënten  
eigenlijk heel goed voelen wat ze nog wel 
en niet kunnen. Wat weer helpt in het  
acceptatieproces. vervolgens zoek ik op de  
hoofdhuid die plekken op ‘waar de pijn of 
blokkade zit’ en pas ik de neurostimula-
tie toe en eventueel ook manuele, adem-
halings- en ontspanningstechnieken. in 
feite om de natuurlijke genezingsproces-
sen te stimuleren. na drie behandelingen 
moet een verandering optreden, een 
lichaamsreactie zichtbaar zijn. en dat 
hoeft niet eens de reactie te zijn die je 
beoogt. Als er maar iets gebeurt. vervol-
gens ga je samen met de cliënt verder 
op zoek. Want het blijft een onvoorspel-
bare weg. dat wil niet zeggen dat het  
experimenteren is. Want er zit natuurlijk 
wel een idee achter.”

De juiste tijd
“Je voelt wel dat deze aanpak – in dialoog 
met de cliënt op zoek naar het zelfhelend 
vermogen – anders is dan de traditionele 
westerse benadering. daarom vind ik de 
toekenning van de kwaliteitsprijs ook zo 
bijzonder. Mijn collega’s, maar ook reva-
lidanten, hebben me genomineerd en dat 
is een prachtige erkenning van mijn werk 
en de resultaten die we geboekt hebben. 
en dat er nu ook ruimte is voor deze be-
naderingswijze. dat we een ook ander 
soort taal kunnen spreken, meer gericht 
op de natuur en de complete mens. in mijn 
dankwoord haalde ik aan dat er een zeke-
re mate van enthousiasme nodig is om tot 
verandering te komen is. enthoussiasmos 
(volgens de griekse filosofen) betekent 
hetzelfde als goddelijke inspiratie. laten 
we wat dat betreft kijken naar Kairos: de 
god van ‘het geschikte moment’.“

13



Teun van der Steeg liep 
in 2012 een incomplete 
dwarslaesie op. Anderhalf 
jaar na zijn revalidatie 
bij Heliomare boekte hij 
geen vooruitgang meer. 
Hij vroeg om een second 
opinion en werd in con-
tact gebracht met Reade  
Revalidatie. Hier ontmoet-
te hij, via dr. Christof Smit, 
Frank Ettema en deze ont- 
moeting heeft zijn leven 
veranderd. Zijn rolstoel 
staat zoveel mogelijk aan 
de kant. Teun loopt nu 
vooral met een rollator.

Ik kom een stukje 
magie halen

“ Bij Reade was ik niet langer slachtoffer”
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hele mooie gesprekken die we daar had-
den.” teun: “Ja, het was een plezier om 
naar Frank toe te gaan. ik ging er opge-
wekt naar toe en kwam er opgewekt van-
daan. Hij gaf je feedback op het gebied 
van levenskunst, soms heel filosofisch en 
die lijn van hem zet ik nu door, ook al zijn 
mijn behandelingen ten einde.”

Aantoonbare resultaten
“Ja, wat betreft die behandelingen: ze 
hebben me enorm geholpen. Je ziet het, 
ik loop weer beter en de knellende pijn 
is verminderend. ook is het spasme- 
niveau verlaagd. Frank heeft alles ingezet,  
inclusief massage, ontspanningsoefe-
ningen en acupunctuur, om mijn lichaam 
weer meer tot één geheel te maken. 
We zijn op zoek gegaan naar de kans 
om mijn lichaam zich te laten herstel-
len. die grondhouding alleen al is een 
hele ervaring. en wat een verschil met 
het medisch-technisch handelen! Frank 
heeft me geleerd om me te concentreren  
op mijn lijf zodat ik het beter aanvoel. 
en verdraaid, ik kon op een gegeven  
moment zelf onder andere op mijn 
hoofdhuid aangeven waar de drukpunten 
zaten, waar de spanning zat. deze pun-
ten corresponderen met bepaalde delen 
van het lichaam die dus via acupunctuur 
worden behandeld.” Joke: “natuurlijk 
probeer je als partner alles in het werk 
te stellen om teun te helpen. daar heb ik 
het ook met Frank over gehad. Zoals over 
de vraag of we thuis via deze punten ook 
zonder naalden kunnen ‘ontspannen’.”

Een nieuwe weg
teun: “Ja, ik zal het stimulerende contact 
met de mens Frank gaan missen. Maar, 
zoals gezegd, ik zet zijn lijn door. ik wil me 
niet langer concentreren op mijn beper-
king, ik ga mijn vleugels uitslaan en me 
bezighouden met dingen buiten mezelf. 
ik ben uit die gevangenis gestapt en ga 
naar buiten leven. ik volg bijvoorbeeld 
cursussen kunstgeschiedenis en filosofie. 
en iedereen die ons adviseerde om onze 
geiten weg te doen vanwege het vele 
werk: die blijven gewoon! daar genieten 
we van en dat is o zo belangrijk!”

teun: “Het was verschrikkelijk om te  
merken dat ik niet meer vooruitging. Waar 
doe ik het allemaal nog voor? ik voelde me 
alsof ik opgesloten zat in een gevange-
nis. revalideren was niet meer dan ‘leren  
omgaan met je handicap’. dat kon ik 
moeilijk accepteren dus vroeg ik om een 
second opinion. daar werd door dr. dave 
gobets, de revalidatiearts van Heliomare, 
heel constructief mee omgegaan.”

Gelijkwaardige partners
“toen ik bij reade revalidatie kwam, kon 
ik weer wat gaan doen, was ik niet langer  
slachtoffer. Maar het ging zeker niet  
vanzelf. eerst werd de lokomat ingezet 
daarna de C-Mill. dit activeerde mij wel, 
maar de spasmen in mijn benen bleven 
me erg hinderen. daarbij had ik ook een 
knellende pijn om de borst. naast de  
lokomat werden vervolgens twaalf sessies 
met Frank ingezet. ik zei hem: ‘de medische 
wetenschap levert mij als revalidant niet 
veel op, ik hoop hier op een stukje magie’. 
ook al zei ik dit met enige ironie, toch 
heeft hij me dit gebracht. de toon werd 
al gezet in het eerste gesprek: “We begin-
nen aan een zoektocht en daar hebben we 
elkaar bij nodig”. Zoiets kleins, maar voor 
mij zo bijzonder. We waren gelijkwaardig, 
de behandelaar had mij ook nodig.”

Diepgaande gesprekken
“de vervolgsessies begonnen steeds met 
de vraag ‘Hoe is ‘t?’. en je voelde dat het 
vanuit oprechte interesse kwam. Frank 
verdiepte zich in wat ik zei, was werkelijk 
geïnteresseerd in me. Hij zocht naar mijn 
motieven, ervaringen, wilde weten hoe 
ik in het leven en ten opzichte van mijn 
kwaal stond.” teun’s echtgenote Joke, die 
bij elke sessie aanwezig was, vult teun 
aan: “op een gegeven moment ging het 
over de zomervakantie, wat we dan het 
liefste zouden doen. ergens hadden we 
de wens om nog een keer naar Zwitser-
land te gaan, de bergen in. Maar dat zou 
zo’n gedoe zijn met teun in de rolstoel. 
toen vroeg Frank: ‘is dat misschien sym-
bolisch voor jullie? Willen jullie ook echt 
je grenzen gaan verleggen?’ dat stemt 
je weer tot nadenken. Het waren gewoon 



In 2014 deed het Reade-
team ‘Capital’, gesponsord 
door CASA Reade, weer mee 
met de HandbikeBattle. Zes
deelnemers en vier bege-
leiders beklommen de berg. 
Revalidant Fuat Akbulut 
en fysiotherapeut Ralph 
Scholten vertellen over 
het psychische en fysieke 
gevecht bergopwaarts en 
over de positieve gevolgen.

Fuat, nu 41 jaar, liep zo’n 25 jaar geleden een laesie op. door de jaren heen kwam hij regel-
matig terug bij reade revalidatie voor indirecte revalidatiezorg. voor ralph, die nu negen 
jaar als fysiotherapeut op de dwarslaesieafdeling werkt, is Fuat dus een ‘goede bekende’. 
vorig jaar stelde ralph aan Fuat voor om mee te doen aan de oostenrijkse battle; die zag 
dat wel zitten en ging trainen. Kilometers maken in ons vlakke land, lekker tegen de wind 
in en bruggen omhoog.

Verborgen kracht
Fuat: “die berg lacht daarom. nu ik als ervaringsdeskundige verbonden ben aan het team 
dat dit jaar meedoet, adviseer ik iedereen dan ook om minstens een keer in de Ardennen 
te gaan trainen. Je moet namelijk 20 kilometer omhoog, op armkracht. dat gaat soms 
echt stapvoets. en steeds maar weer een nieuwe haarspeldbocht. dan moet je echt tot 
het uiterste gaan en nog dieper. geestelijk en lichamelijk. Maar ik kan je zeggen, als je die 
berg hebt bedwongen, dan kun je iedere tegenslag in het leven aan.” ralph haakt hierop 
in: “dat is een van de aspecten die we met de battle hopen te bereiken. vooral bij ‘nieuwe’ 
revalidanten zie je dat ze moeite kunnen hebben met hun situatie; dat ze denken dat er 
niet veel meer mogelijk is. Als ze dan boven zijn gekomen – soms in tranen – zie je een 
omslag. Ze hebben een bijna onmogelijk doel bereikt en dat geeft een enorme boost.”

Gezonder leven
Fuat: “Als je over de finish gaat, is dat een heel emotioneel moment. die battle laat je je 
hele revalidatietraject herbeleven. eigenlijk heeft het weken geduurd voordat ik alles had 
verwerkt. Maar ik ben er een ander mens door geworden. Met een positiever zelfbeeld 
en meer zelfvertrouwen. tegenslagen? daar ga ik nu heel anders mee om. Afzien op het 
werk? dat is niks! en dan hebben we het alleen nog maar over de mentale aspecten.  
omdat ik ging trainen voor de battle werd ik veel bewuster van mijn leefstijl. die liet te 
wensen over. door zo met mijn lichaam bezig te zijn – gezonder te eten en te sporten – 
merk ik dat mijn belastbaarheid veel hoger is en dat ik veel sneller herstel van allerlei 
bijkomende kwalen. Het heeft mij echt veel gebracht.”

Brede basis
ralph: “Ja, het resultaat is fantastisch. bij elke revalidant. vandaar 
dat wij als begeleidingsteam er ook graag zoveel vrijwillige uren in 
blijven steken. Het is het dubbel en dwars waard. Maar het draait 
natuurlijk niet alleen om een zestal revalidanten die eens per jaar 
mee mogen doen aan een battle. We hebben tegen elkaar gezegd: 
dit moeten we doorzetten. verder uitbouwen. en wielervereniging 
A.S.C. olympia stond hiervoor open. Helemaal geweldig. Wekelijks 
wordt daar nu, op een prachtige wielerbaan, een handbiketraining 
verzorgd onder professionele begeleiding. Zo kunnen revalidanten 
en ex-revalidanten buiten de muren van reade werken aan hun 
gezondheid en fitter leven. en echt, dat betekent meer kwaliteit 
van leven.” 

Een stevige klim
De HandbikeBattle, een wedstrijd tussen handbiketeams van Nederlandse 
revalidatiecentra, wordt jaarlijks in Oostenrijk gehouden. Strijdtoneel is 
de klim richting de Kaunertaler Gletscher in Tirol. De start is op 900 meter 
hoogte en de finish 20 kilometer verderop. Een geweldige klim naar 2.150 
meter hoogte met hier en daar stijgingspercentages boven de 16%. Een forse 
uitdaging voor handbikers van alle niveau’s. 

Winnen van jezelf 
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Fuat gaf het al aan: hij is een compleet an-
der mens geworden. door zijn deelname 
aan een battle is hij fysiek en mentaal vele 
malen sterker geworden. Zijn belastbaar-
heid is hoger en zijn herstelvermogen is 
groter. Hij heeft minder last van ‘kwaal-
tjes’ en zijn zelfvertrouwen en mentale 
weerbaarheid zijn gegroeid. natuurlijk is 
de topprestatie die hij geleverd heeft niet 
te vergelijken met een regelmatige sport-
activiteit in het dagelijkse leven. toch 
heeft elke vorm van sport een positief ef-
fect op het revalidatieproces. vandaar ook 
dat sport bij reade een belangrijk, geïnte-
greerd onderdeel is van alle behandelpro-
gramma’s. 

Programma op maat
Al in een vroeg stadium bespreekt een 
sporttherapeut met de cliënt het sport-
verleden, de sportwensen en de sport-
mogelijkheden en -belemmeringen. Aan 
de hand hiervan wordt een programma 
opgesteld dat onderdeel wordt van het  
totale (multidisciplinaire) behandelplan, 

onder leiding van de arts. naast het  
sporten als middel om conditie, kracht 
en coördinatie te verbeteren, komen ook  
aspecten aan bod zoals het opbouwen van 
zelfvertrouwen, het bepalen en verleggen 
van grenzen en het zoeken naar een juiste  
balans ten aanzien van belastbaarheid.

Reade naar buiten
reade heeft een uitgebreid netwerk van 
sportverenigingen en -bonden waarmee  
intensief wordt samengewerkt. dankzij 
deze samenwerking worden er regel- 
matig clinics binnen en buiten reade  
verzorgd waardoor cliënten kunnen  
kennismaken met een zeer divers sport-
aanbod en wordt de overstap naar een 
vereniging laagdrempeliger. een goed 
voorbeeld daarvan is de samenwerking 
die ontstaan is mede naar aanleiding van 
de Handbikebattle met wielervereniging 
A.S.C. olympia. deze vereniging heeft het 
reguliere sportaanbod in samenwerking 
met reade en de gemeente Amsterdam 
nu uitgebreid met de discipline handbiken.

Start VondelGames 
de samenwerking tussen reade, de sport-
verenigingen en de gemeente heeft er  
ook toe geleid dat de memorabele  
vondelparkrace voor revalidanten weer 
nieuw leven is ingeblazen. Maar niet 
zomaar! Want op 23 mei 2015 worden 
in het vondelpark voor de eerste keer 
de vondelgames gehouden. een veel-
zijdig, internationaal sportevenement 
waarbij ‘aangepast sporten’ centraal 
staat. naast een officiële handbikerace 
staan deze dag tal van aangepaste  
sporten centraal tijdens een fietswed-
strijd, hardloopwedstrijd, reumawande-
ling, (aangepaste) yogalessen en ver-
schillende balsportclinics. Zo wil reade 
meer bekendheid creëren voor de aange-
paste top-, breedte- en recreatiesport en  
mensen stimuleren om sport tot een  
wezenlijk onderdeel van hun leven te  
maken.

In het voorgaande artikel 
vertelden Fuat Akbulut en 
Ralph Scholten over ‘het 
Oostenrijkse sportgevecht’. 
In een HandbikeBattle twin-
tig kilometer de berg op. Een 
geweldige confrontatie met 
je lijf en geest. Maar wat 
een winst als je de finish 
hebt gehaald. De opbrengst 
van sporten tijdens en na de 
revalidatie is enorm.
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Slaapapneu is een onafhankelijke risico-
factor voor hart- en vaatziekten en kan 
aanleiding zijn voor vermoeidheidsklach-
ten, wat een veelgehoorde klacht is na een 
cardiaal event. tot nu toe was screening op 
slaapapneu geen vast onderdeel van het 
hartrevalidatieprogramma en is het als  
risicofactor nog relatief onderbelicht, ter-
wijl secundaire preventie toch een belang-
rijke pijler van de behandeling is. er zou  
daarom mogelijk winst te behalen zijn 
op het gebied van kwaliteit van leven 
(slaapapneu als beïnvloedende factor van 
vermoeidheid) en secundaire preventie 
(slaapapneu als risicofactor). de verwach-
ting was een hoge prevalentie te vinden,  
gezien de prevalentiecijfers bij andere 
vergelijkbare doelgroepen. 

Opzet onderzoek
tussen 1 januari 2014 en 1 oktober 2014 
zijn er 115 patiënten in behandeling  
geweest. iedere patiënt vulde de ‘intake-
vragenlijst hartrevalidatie’ in. Hierin zijn 
de ‘Stop-bang’-vragenlijst (onderzoekt 

De polikliniek hartrevalidatie heeft een zorgvernieuwings-
traject ‘slaapapneu’ uitgevoerd met als doel een uitspraak 
te kunnen doen over de prevalentie binnen de patiënten- 
populatie en het ontwikkelen van een protocol 
voor screening en vervolgbeleid. Daarnaast 
was de behoefte te onderzoeken of er 
aanwijzingen zijn voor een relatie 
tussen het voorkomen van 
depressie en slaapapneu.

Zorgvernieuwingstraject 
slaapapneu 

aanwijzingen voor slaapapneu) en de  
‘patient Health Questionnaire-9 (on-
derzoekt aanwijzingen voor depressie)  
verwerkt. de dertien patiënten die 
reeds een diagnose slaapapneu hadden 
of daarvoor reeds waren onderzocht,  
werden uitgesloten van verdere metingen. 
de 90 overgebleven patiënten die bereid 
waren tot deelname, kregen één nacht 
een pulse-oximeter mee. deze regis-
treert ademstops en mate van zuurstof-
daling in het bloed en geeft daarmee een  
duidelijke aanwijzing of er sprake is van 
slaapapneu. in dat geval werden patiënten 
verwezen voor een uitgebreide slaapre-
gistratie.

Resultaten onderzoek
de resultaten wijzen op een waar-
schijnlijke prevalentie van 48% in de 
huidige doelgroep wat overeenkomt 
met andere vergelijkbare patiënten-
populaties (CvA-patiënten). Het is ook 
duidelijk geworden dat de ‘Stop-bang’-
vragenlijst die normaliter gebruikt wordt 

veel fout-positieve en fout-negatieve 
uitkomsten geeft. daarmee is het geen 
afdoend instrument. nachtelijke pulse-
oximetrie blijkt in 76% van de metingen – 
na uitgebreide slaapregistratie – te leiden 
tot een diagnose SAS en vermoedelijk ligt 
dit percentage hoger. tot slot werd er geen 
relatie gevonden tussen uitkomsten op de 
depressievragenlijst en de uitkomsten van 
pulse-oximetrie. 

Conclusie
Het vermoeden van een hoge prevalentie 
is bevestigd. daarom is het van belang 
om pulse-oximetrie standaard in onze 
metingen op te nemen bij het begin van 
de hartrevalidatie. Hiervoor wordt in 2015 
een protocol ontwikkeld en ingevoerd. 
dit zorgvernieuwingsproject is mogelijk 
gemaakt door Agis Achmea. voor meer 
informatie of het volledige verslag kunt 
u contact op nemen met liesbeth van 
tilborg, E l.v.tilborg@reade.nl of bettina 
Zwarts, E b.zwarts@reade.nl.
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regiomanager oiM orthopedie garik Khatschatrian, orthopedisch technoloog rosanne 
de lange en neuro-revalidatiearts Kirsten nienhuys lopen goedlachs en gemoedelijk door 
de gangen van reade/oiM orthopedie. Ze hebben net samen de nieuwe videoanalyse-
ruimte van oiM orthopedie bekeken. Kirsten nienhuys: “dat is nou een typisch voorbeeld 
van de bereidheid van oiM om te innoveren en te investeren in de zorg.”

Nieuwe mogelijkheden
Kirsten vervolgt: “natuurlijk hebben we bij reade het zeer geavanceerde dno-laborato-
rium waar we allerlei bewegingsaspecten kunnen analyseren. Maar voor een grote groep 
cliënten met minder complexe problematiek is dit eigenlijk ‘te zwaar geschut’.” garik vult 
aan: “dat zagen wij ook en wij besloten daarom in samenspraak met reade om zelf een 
videoanalyseruimte in te richten. in drie kwartier tijd kunnen we nu een heel goed zicht 
krijgen in de bewegingsproblematiek van de cliënt en kunnen we samen met reade precies 
bepalen waarbij we welke ondersteuning willen bieden. de kwaliteit van de uiteindelijke 
enkel-voet-orthese (evo) of Knie-enkel-voet-orthese (K-evo) neemt hierdoor verder toe. 
en dat kunnen we dan meetbaar aantonen! Want hoe eenvoudig is het om nu een analyse 
vooraf te maken – of met de huidige orthese – en daarna eenzelfde analyse met de nieuwe 
orthese.” Kirsten: “dit geeft ons revalidatieartsen ook weer nieuwe mogelijkheden dus dat 
stimuleert enorm.”

Dezelfde taal 
“Ja, we werken leuk samen”, zegt Kirsten als understatement. “Sinds 2012 is dat steeds 
intensiever geworden. vanaf dat moment heeft garik zich ingespannen om de doorloop-
tijden, de service en de kwaliteit van de producten sterk te verbeteren. en we hebben 
gezamenlijk fors ingezet op scholing. We spreken nu dezelfde taal, gebruiken dezelfde me-
thodiek en weten exact wat we van elkaar verwachten. Het klinkt zo logisch wat we doen: 

Reade Revalidatie is aan 
de Overtoom gevestigd. 
Wie daar in de parkeerga-
rage komt, ziet dat er ook 
een ingang is naar OIM 
Orthopedie, hét experti-
secentrum voor orthesio-
logie en prothesiologie. 
Samen in hetzelfde ge-
bouw: het typeert de nau-
we samenwerking tussen 
beide organisaties.

de medische wetenschap en de technologiespecialist trekken samen op, maar toch kun je 
dit gerust bijzonder noemen. Het is toch geweldig dat rosanne als orthopedisch techno-
loog en ik als arts dit vanaf de eerste hulpvraag van de revalidant, via de analyse van het 
probleem, tot het samenstellen van het technisch recept voor de orthese gezamenlijk, dus 
geïntegreerd kunnen uitvoeren?” rosanne haakt hier op in: “door direct zo betrokken te 
zijn, al vanaf het begin, weet je als productontwerper veel beter wat noodzakelijk is om die 
patiënt zo goed mogelijk te helpen. daar gaat het tenslotte om. en we kunnen veel sneller 
handelen omdat we direct na het spreekuur de orthese al kunnen aanmeten.”

Trots op het resultaat
“Zoals rosanne zegt, het gaat uiteindelijk om de revalidant”, vult garik aan. “Zullen we 
eens wat voorbeelden laten zien?” en zowel Kirsten als rosanne veert op. er worden overal 
producten vandaan getoverd. de één nog meer fancy dan de ander. en ter vergelijking 
komen ortheses ‘uit de oude doos’ op tafel. Althans zo lijkt het. Kirsten: “Schrik niet, maar 
deze ‘producten uit de oude doos’ worden nog heel veel gebruikt. oiM orthopedie, garik en 
rosanne, hebben zich er echter voor ingespannen om hier bijna-revolutionaire nieuwe de-
signproducten te ontwikkelen die kwalitatief beduidend beter zijn voor de cliënt.” garik: “Ja, 
we zijn hier erg trots op. dankzij een nieuwe manier van onze koolstofverwerking zijn we 
erin geslaagd om ortheses te maken die zeer dun zijn, en daardoor in de normale schoen 
van de cliënt passen. Hierdoor zijn ze ook extreem licht in gewicht, wat voor sommige 
cliënten erg prettig is, maar tegelijkertijd stijf waar dat nodig is en flexibel waar gewenst. 
door zo min mogelijk materiaal te gebruiken zorg je er ook voor dat je zo min mogelijk wrij-
vingsvlakken met de huid hebt. een mooi design, gecombineerd met een ideale pasvorm 
en perfecte functionele eigenschappen, wat wil je nog meer?” Ja, garik, rosanne en Kirsten 
zijn bevlogen. Ze zijn dagelijks bezig met innovatie, het vernieuwen van de zorg. Maar ze 
maken daar niet al te veel ophef over. ‘We werken leuk samen’ en ‘het is zo logisch’.

OIM en Reade 
verleggen grenzen

“ Samen optrekken: het klinkt zo logisch”
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In 1994 kreeg Cleopatra 
Markelo, na twee jaar 
onderzoek, te horen dat ze 
reumatoïde artritis had. 
Naar nu blijkt in een zeer 
agressieve, destructieve 
vorm. “Hadden ze maar 
eerder de juiste diagnose 
gesteld. Wie weet wat 
dat voor mij had kunnen 
betekenen.” 

Cleopatra heeft zich flink moeten aanpassen aan de beperkingen die de reumatoïde  
artritis haar brengt. “Mijn grootste passie was voor de klas staan, dat kan helaas niet 
meer. Werken met kids is zo fijn … daar staan de handjes op het schilderij ook voor. en de 
kinderen die je ziet, zijn mijn eigen kinderen.”

Leren accepteren
“Ja, ik vind het een prachtig schilderij. Het is precies mijn verhaal. ik omarm mezelf,  
waarmee uitgebeeld wordt dat ik mezelf heb leren accepteren met al mijn beperkingen. 
vandaar ook de ‘love birds’ op mijn schouder: ik heb van mezelf leren houden. Maar dat 
was een ontdekkingstocht. Al die jaren dat ik reumapatiënt was, heb ik eigenlijk op het 
randje gebalanceerd. en vorig jaar ben ik helaas aan de verkeerde kant van de grens 
terechtgekomen.” 

Zo is het leven
“Mijn kinderen hadden me een reis van negen weken naar Suriname cadeau gedaan. 
verre reizen vind ik geweldig, vandaar ook het vliegtuig op het schilderij. Maar in plaats  
daarvan kwam ik na mijn zoveelste operatie op de overtoom terecht. ik kon niet meer 
thuis wonen en moest daar 3½ maand revalideren. Zo begon een andere reis dan die ik 
me had voorgesteld. Achteraf zie ik dat ook als mijn lotsbestemming. Het leven is wat er 
op dat moment gebeurt en je moet het accepteren zoals het zich aandient. ik moest daar 
zijn, en niet in Suriname, om dingen onder ogen te zien.”

Vleugels uitslaan
“in die zin was de periode op de overtoom een leerzame periode. Het was weliswaar 
een heel gevecht, maar uiteindelijk heb ik daar fijne gesprekken gevoerd die ervoor 
hebben gezorgd dat ik nu heel anders in het leven sta, veel positiever. dat hebben de  
kunstenaressen mooi opgepikt. de kreten die op het schilderij staan zoals ‘you are loved’ 
en ‘you deserve the best’ hebben ze rechtstreeks van mijn Facebook-pagina gehaald. Het  
was sowieso inspirerend om met ze te praten. op een gegeven moment heb ik hen aan-
gegeven dat je twee vleugels nodig hebt om te kunnen vliegen en dat ik nu geaccepteerd 
heb dat ik maar één vleugel heb. Wat schetst mijn verbazing? toen ze me het schilderij 
voor het eerst lieten zien, was ik afgebeeld met twee vleugels. dat was hun boodschap, 
hun cadeautje naar mij: jij hébt twee vleugels! Mooi hè? en zo zie ik het nu ook. vandaag 
heb ik mijn ligfiets gekregen. Helemaal geweldig. ik word zo gelukkig van bewegen en dat 
wordt nu weer een stuk makkelijker. ik kan dan ook niet wachten om eropuit te trekken.”

De moeite waard
“Maar om terug te komen op het belang van vroege diagnose en behandeling … ik heb 
me nu als vrijwilliger aangesloten bij ‘patient partners’. Met een groep van zo’n veertig 
rA-patiënten trekken we door het hele land om huisartsen, huisartsen in opleiding en 
studenten geneeskunde te vertellen over de impact van de ziekte en hen te helpen om  
de ziekte vroeg te herkennen. degene die de (na)scholing volgen, kunnen bij ons de  
afwijkingen als gevolg van rA waarnemen, het gewrichtsonderzoek oefenen en leren om 
de juiste vragen te stellen. Al met al heel dankbaar werk. en stel dat hierdoor één patiënt 
per jaar vroeger wordt gesignaleerd en eerder wordt behandeld, is het voor mij al de 
moeite waard geweest.”

Een inspirerende ontdekkingsreis 

Over Drooomwerk
Cliënten en medewerkers zijn 
verbonden door hun dromen. 
In de portretserie Drooomwerk 
staan 25 cliënten en medewer-
kers van Reade centraal. Het 
kunstenaarscollectief Crying 
Cowboys realiseerde dit pro-
ject in opdracht van Reade. Zie 
I www.drooomwerk.nl
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Reade feliciteert dr. Dirk- 
jan van Schaardenburg 
en dr. Mike Nurmohamed  
met hun benoeming tot 
hoogleraar reumatologie 
aan respectievelijk de Uni- 
versiteit van Amsterdam 
(AMC-UvA) en VU medisch 
centrum (VUmc).

Benoemingen tot
 hoogleraar
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Publicaties/promoties van Reade-onderzoekers

Scholing Ervaringsdeskundigen 
Van idee tot implementatie / Aan 
het Werk
Datum: gedurende het hele jaar
Doelgroep: ervaringsdeskundigen in de 
revalidatie (of zorggerelateerde sectoren)
Locatie: in overleg
Kosten: afhankelijk van het aantal 
deelnemers 

Scholing Leerlijn Handicapbele-
ving (coproductie met Orion)
Datum: gedurende het hele jaar
Doelgroep: speciaal onderwijs
Locatie: op de eigen locatie (school)
Kosten: € 985,- inclusief lesmateriaal

Reade Academy events
Scholing Neurorevalidatie 
(in-company training)
Datum: gedurende het hele jaar
Doelgroep: verpleging en verzorging
Locatie: in overleg
Kosten: afhankelijk van het aantal
deelnemers

Copen met Coping
Datum: gedurende het hele jaar
Doelgroep: professionals in de zorg
Locatie: in overleg
Kosten: afhankelijk van het aantal 
deelnemers

Visual Thinking Strategies
• Beginners training
• Advanced training
• Coaching on the Job
Datum: najaar 2015
Doelgroep: psychologen, studenten, 
therapeuten, artsen, leraren
Locatie: overtoom 283, Amsterdam
Kosten: € 750,-

Meer informatie: www.readeacademy.nl

dirkjan van Schaardenburg is medisch 
manager van reade reumatologie en 
stageopleider reumatologie voor AMC en 
vUmc. Hij is tevens projectleider van een 
consortium dat werkt aan de voorspelling 
van het effect van biologicals bij reuma-
toïde artritis. Als hoogleraar zal hij zich in 
het bijzonder richten op de vroege diag-
nostiek en behandeling van reumatische 
ziekten.

Intensieve samenwerking
dirkjan heeft bij reade al veel ervaring 
opgedaan met chronische reumatische 
ontstekingsziekten. door betere behan-
delmethoden is de focus gaandeweg 
verlegd van het verminderen van de ge-

volgen naar de vroege opsporing en 
(preventieve) behandeling van reu-
matische ziekten. dirkjan heeft zich 
daarbij toegelegd op de vroegste fase 
van reumatoïde artritis (rA), waarbij 
mensen met een verhoogd risico op rA 
nog geen ontstoken gewrichten heb-
ben, maar vaak wel vage klachten en 
verschillende veranderingen in hun im-
muunsysteem. voor dit onderzoek werd 

intensief samengewerkt met AMC, vUmc 
en Sanquin research, en deze lijn wordt 
nu versterkt door inbedding in het in  
oktober 2014 opgerichte Amsterdam 
rheumatology and immunology Center 
(ArC), een samenwerking op onderzoeks-
gebied van de afdelingen reumatologie 
van AMC, reade en vUmc.

Cardiovasculaire risico’s
Mike nurmohamed is als reumatoloog 
werkzaam bij reade, waar hij ook hoofd is 
van de afdeling reumatologieonderzoek. 
binnen vUmc houdt hij zich bezig met 
onderzoek en patiëntenzorg. eén dag in 
de week is hij werkzaam in het Zaans 
Medisch Centrum. daarnaast is hij 
voorzitter van een eUlAr-commissie 
die nieuwe richtlijnen formuleert om de 
cardiovasculaire ziektelast bij patiënten 
met reumatische aandoeningen te 
verminderen. Mike zal zich als hoogleraar 
met name richten op cardiovasculaire 
comorbiditeit bij reumatische ziekten. 
onderzoek van nurmohamed heeft laten 
zien dat bij reumapatiënten het risico  
op het krijgen van hart- en vaatziekten 

verdubbeld is ten opzichte van 
de algemene bevolking. Het is 
dus alleszins gerechtvaardigd 
dat deze patiënten, net als bij 
diabetespatiënten, ook gescreend 
worden op risicofactoren voor hart- 
en vaatziekten. naast optimalisatie 
van de cardiovasculaire zorg 
voor deze groep patiënten en het 
identificeren van prognostische 
markers zal nurmohamed - 
door middel van translationeel 
onderzoek - zich toeleggen op 
het verder ontrafelen van de 
onderliggende mechanismen die 
het cardiovasculaire risico bij 
reumatische ziekten verhogen. 
ook voor deze onderzoekslijn 
wordt intensief samengewerkt 
met het ArC. 

dirkjan van Schaardenburg

Mike nurmohamed

Reade magazine 
is het relatiemagazine van reade en verschijnt 4x 

per jaar in een oplage van 4.000 exemplaren.

Uitgave
reade, Amsterdam

Hoofdredactie
Karlijn Haantjes, ed loet-loetoer

Redactie, vormgeving en productie
HoW communicatie  |  creatie, eindhoven

Fotografie
reade

HoW communicatie  |  creatie, eindhoven

Contact
reade, afdeling Marketing & Communicatie

postbus 58271, 1040 Hg  Amsterdam

t (020) 607 16 07 / e redactie@reade.nl

Bezoekadres
overtoom 283, 1054 HW Amsterdam

dr. Jan van breemenstraat 2, 1056 Ab  Amsterdam



www.VriendenvanReade.nl

Presentator, spreker en theatermaker Marc de Hond zit sinds 2002 

in een rolstoel vanwege een dwarslaesie. In 2007 begon hij met 

rolstoelbasketbal. Een paar jaar later wordt hij ambassadeur van Fonds 

Gehandicaptensport en geselecteerd voor het Nederlands team. Na drie 

jaar fulltime sporten neemt hij vervolgens afscheid van het Nederlands 

rolstoelbasketbalteam, maar speelt nog wel eredivisie bij BC Apollo 

Amsterdam. Marc: “Sporten is juíst belangrijk voor mensen met een 

handicap, die zitten de hele dag in hun rolstoel. Het is belangrijk om 

de delen van je lichaam die het nog wel doen zo goed mogelijk te 

trainen. Daarom vind ik het ook fantastisch dat de Vrienden van Reade 

de VondelGames mede mogelijk maken. Door hun sponsoring is het 

evenement drempelloos en kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen.”

 

Marc de Hond


