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Samen naar maximaal resultaat
Tweeduizendzestien. Het eerste jaar van onze nieuwe beleidsperiode. Het nieuwe 
strategisch beleidsplan ‘Samen naar maximaal resultaat’ is vorig jaar tot stand 
gekomen. Een jaar waarin we zoals vele zorgorganisaties last hadden van minder 
inkomsten voor de geleverde zorg en van een lichte terugloop van het aantal 
cliënten. Achteraf gezien een uitermate geschikte periode om gezamenlijk 
richting en strategie te bepalen, omdat de urgentie om te veranderen bij ieder-
een immens is. Onze richting en route hebben we dit keer opgehangen aan vier 
thema’s. Thema’s die voor ons als bestuur én voor alle organisatieonderdelen de 
rode draad vormden in de vele gesprekken en bijeenkomsten. Deze thema’s vor-
men de kapstok voor alles wat we in de aankomende drie jaar moeten en willen 
gaan doen. Het is nu vooral aan de divisies en afdelingen om hier resultaatgericht 
invulling aan te geven.
 
Tweeduizendzestien staat vooral in het teken van vernieuwen en veranderen. 
Dit is voorwaardelijk om onze organisatie weer stevig in het zadel te krijgen, 
zodat we vervolgens weer kunnen groeien. Zo bouwen we dit jaar onder andere 
aan een nieuwe afdeling Klantenservice. Deze afdeling is straks het kloppende 
informatiehart van onze organisatie waar alle klantcontacten centraal binnen-
komen en efficiënt, effectief én eenduidig worden afgehandeld. We investeren 
fors in ICT, enerzijds om te voldoen aan de basisverwachtingen van klanten 
anno 2016 op het gebied van ICT, anderzijds om een stevige basis te leggen 
voor Zorg 4.0 en verder. Ook bouwen we aan een sociaal innovatieplatform 
waarop medewerkers uit alle hoeken en lagen van de organisatie laagdrempelig 
ideeën kunnen posten en ideeën van anderen kunnen liken. Per kwartaal krijgen 
de ideeën die op dat moment de hoogste ranking hebben, een financiële impuls 
om het idee daadwerkelijk in de praktijk uit te werken. De kracht van dit platform 
is dat medewerkers zelf onderling bepalen wat ‘goed’ is voor onze organisatie. 
Zomaar een willekeurige greep uit ons totale vernieuwingsprogramma.
 
Ik wil alle cliënten wederom ontzettend bedanken die bereid zijn geweest hun 
verhaal te doen in ons magazine. Naar mijn mening is zo’n klantverhaal nog 
steeds dé indicator waaraan we kunnen aflezen of we het als zorgorganisatie 
goed doen. 
 
Namens de Raad van Bestuur wens ik u veel leesplezier!

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur
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moment, maar wordt opgebouwd door het geheel van contacten gedurende zijn  
klantreis. Vóór, tijdens en na levering van onze diensten. Het integraal afstemmen 
en optimaliseren van deze contacten op al die verschillende momenten is daarom de 
grootste uitdaging. Een centrale afdeling Klantenservice zie ik hierbij als de eerste 
stap. Met de implementatie van een digitaal loket - waar een vernieuwde website,  
mijnReade.nl en een chatservice integraal onderdeel van zijn – is straks ontzettend veel 
mogelijk. Cliënten kunnen afspraken maken of verzetten, gegevens wijzigen, het com-
plete patiëntendossier raadplegen, herhaalrecepten regelen, chatten met de Klanten-
service en folders en video’s raadplegen over de aandoeningen. En met het invoeren van 
het verwijzersportaal ZorgDomein maken we het onze verwijzers ook zo gemakkelijk  
mogelijk.” Roel: “We zitten nu in een fase van dromen over alle toekomstige mo-
gelijkheden, om vervolgens die dromen te gaan realiseren. Digitale consulten, in-
tercollegiaal overleg, zelfdiagnostiek, app-toepassingen, etc. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Op deze manier worden de clië en zijn behoeften uiteindelijk helemaal 
centraal gesteld.” Karlijn: “Klantenservice wordt meer en meer het doorslaggevende 
element als het gaat om merkkeuze en merkbeleving. Vanuit een integrale benade-
ring is het mogelijk om in alle klantcontacten het merk Reade zichtbaar én voelbaar 
te maken. Als we onze corporate merkwaarden altijd centraal stellen, is de onder-
scheidende Reade-klantbeleving tijdens de klantreis eenduidig en consequent.”

Karlijn: “Neem onze telefonische bereikbaarheid. Als je momenteel in contact wilt komen 
met Reade, moet je eerst kiezen of je de locatie aan de Overtoom wilt bereiken of Reade 
aan de dr. Jan van Breemenstraat. Vervolgens krijg je de receptie aan de lijn en word je 
in de meeste gevallen weer met een medewerker doorverbonden die jouw vraag kan be-
handelen. Binnenkort hebben we één telefoonnummer: 020Reade. Dan komen cliënten in 
contact met onze nieuwe Klantenservice die zo wordt ingericht dat de meeste vragen, we 
streven naar 90%, daar direct afgehandeld kunnen worden. Of het nu om een algemene 
vraag gaat of bijvoorbeeld om een vraag met betrekking tot een afspraak of verwijzing. 
Daaromheen wordt een compleet registratie- en informatiesysteem gebouwd, zodat we 
exact weten hoeveel cliënten er wanneer bellen en met welke vragen. Daar kun je dan 
weer op inspelen. En onze verwijzers krijgen de mogelijkheid om rechtstreeks met een 
medisch specialist in contact te komen.” Roel: “Het systeem is dusdanig ingericht dat we 
inzage hebben in de drukte van dat moment, of er cliënten in de wacht staan en hoe lang 
de wachttijd is. Als het nodig is, kunnen we de capaciteit van de Klantenservice direct 
opschalen. Je kunt ‘de centrale’ namelijk naar elke gewenste locatie uitbreiden. Zo kunnen 
Klantenservice-medewerkers bijvoorbeeld ook vanuit huis een uurtje bijspringen.”

Klantreis centraal
Karlijn: “De relatie met een cliënt wordt in onze visie niet bepaald door één contact- 

    Een integrale en digitale 
 kijk op klantcontacten

Reade koploper op het  
gebied van patiënten-
informatie
Op 17 februari 2016 presenteerde NVZ-
voorzitter van Rooy het NVZ-strate-
gieplan ‘Zorg voor 2020’ aan minister 
Schippers.“Binnen twee jaar moeten  
patiënten hun eigen medischdossier kun-
nen downloaden,”aldus Van Rooy. “Door 
allerleinieuwe technologische mogelijkhe-
den, zoals het toepassen van eHealth en 
het gebruik van internetportals, kunnen 
ziekenhuizen zich steeds beter richten 
naar de wensen en behoeften van de  
patiënt. Via internetportals kunnen pati-
enten actiever worden betrokken bij hun 
behandeling.” In haar toespraak noemde 
zij Reade als een van de vier koplopers op 
het gebied van patiënteninformatie.

Hoofd ICT Roel Nentjes  
en Marketingadviseur 
Karlijn Haantjes zijn de 
kartrekkers van het in 
2015 geïnitieerde project  
‘Klantenservice’ dat Reade 
nóg toegankelijker moet 
maken. Roel: “We lopen 
voorop met ons cliënten-
portaal mijnReade.nl, zeker 
in de revalidatiebranche, 
maar het kan nóg be-
ter. Momenteel zijn onze 
werkwijzen en systemen 
vooral ingericht vanuit de 
interne organisatie. Nu 
komt een omslag. We gaan 
naar onze organisatie  
kijken vanuit ‘de klantreis’ 
en de klantwens. Hoe kun-
nen we zo drempelloos  
mogelijk worden? Welke 
informatie wil de cliënt, op 
welk moment en op welke 
wijze? Via welk kanaal wil 
hij het liefst contact met 
ons? Kortom: hoe kunnen 
we de cliënt zo goed mo-
gelijk van dienst zijn?”

ZorgDomein biedt cliënt, 
huisarts en Reade voordelen
Huisartsen kunnen met ingang van 15 
juni cliënten digitaal doorverwijzen naar  
Reade. De applicatie ZorgDomein, een 
soort digitale Gouden Gids voor de huis-
arts, maakt dit mogelijk. De huisarts 
heeft via ZorgDomein onder meer zicht 
op het aanbod van Reade, de actuele toe-
gangstijden en de bestaande verwijsaf-
spraken. Nadat, met ondersteuning van 
ZorgDomein, een Reade-locatie is ge-
kozen, zendt de huisarts de verwijsbrief 
via een beveiligde verbinding door in een 
aantal eenvoudige stappen. Na ontvangst 
van de verwijzing wordt de cliënt binnen 
afzienbare tijd gebeld voor het maken van 
een afspraak. Bijkomend voordeel van de 
nieuwe werkwijze is dat de specialist bij 
Reade voorafgaand aan de afspraak be-
schikt over alle relevante gegevens die 
nodig zijn voor een kwalitatief goed con-
sult. Dit is niet alleen prettiger voor de 
cliënt, maar leidt ook tot vermindering 
van het aantal onnodige consulten. 86 
procent van de huisartsen in Nederland 
gebruikt ZorgDomein. Reade, met tal van 
vestigingen in Groot Amsterdam, werkt 
nu samen met de huisartsen in de regio 
aan de implementatie van ZorgDomein.

Meer informatie: zorgdomein.nl 
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Het was voor Michel Bidault (65) een vreemde gewaarwording toen zijn beenspieren 
na 40 jaar begonnen te trillen. Michel heeft namelijk een dwarslaesie. Twee wervels 
(T11/12) ‘verpulverden’ bij een motorongeluk in 1976. Onlangs is Michel bij Reade  
Revalidatie begonnen met elektrostimulatie van zijn spieren. Hij hoopt dat hij daarmee 
minder decubitus-problemen krijgt.

7

met de handen ‘rollen’. Ik heb zelfs de 
marathon van Amsterdam gewonnen. In 
feite was ik superfit. Maar toen ik zo’n 
tien jaar geleden stopte met sporten, 
begonnen de problemen. Decubitis op 
mijn bil, heup, stuit, een gebroken boven-
been, fistels, geen pretje allemaal. Ik 
denk dat ik nu zo’n vier keer een revali-
datieperiode bij Reade heb gehad. Waar 
ik overigens zeer tevreden over ben. 
De verpleging is gewoon heel goed en  
uiterst vriendelijk. Iedereen noemt me 
ook Michel, hartstikke leuk vind ik dat.”

Een mooi doel
“Niet zo lang geleden heeft Reade me 
voorgesteld om te beginnen met elek-
trostimulatie. Zo’n behandeling heb ik 
nu een paar keer gehad en het is in het 
begin echt vreemd. Veertig jaar lang 
geen beweging in je benen en dan gaan 
je spieren opeens werken. Heel apart. 
Maar door het trainen van de spieren 
en de betere doorbloeding hopen we 
de decubitusproblemen in de toekomst 
te voorkomen. Dat klinkt me als muziek 
in de oren. Daarom schaf ik voor thuis-
gebruik ook een elektrostimulator aan. 
Stel je voor: geen wonden en revalidatie 
meer! Dat zou grandioos zijn, want ik wil 
gaan toeren met m’n vriendin. Allerlei 
kasteeltjes bezoeken. Ja, genieten van 
mijn pensioen.”

“Michel: “Ja, ik ben er nog een van de 
oude garde die gerevalideerd heeft bij  
Revalidatie Instituut Muiderpoort (RIM), 
een van de voorlopers van Reade. Daar 
heb ik anderhalf jaar gelegen en ben ik 
vervolgens naar deze aangepaste woning 
verhuisd. Het was de tijd dat je elke vijf 
jaar nog een nieuwe aangepaste auto van 
het GAK kreeg! De tijd dat je elke dag nog 
een bekertje amandelzuur moest drinken 
tegen blaasontsteking. En de tijd dat ik 
de enige man was op de moedermavo. 
Voor mijn ongeluk was ik namelijk belader 
bij KLM en had ik alleen maar de lagere 
school gedaan. Dat werk kon ik niet meer 
doen, dus ben ik gaan studeren. Tien jaar 
lang. Mavo, atheneum, praktijkdiploma 
boekhouden, MBA, SPD, noem het maar 
op. En in 1989 was het zover, ik kon bij 
KLM aan de slag als boekhouder. Vorig 
jaar ben ik gepensioneerd.”

Van sportman tot patiënt
“Niet dat ik al veel van mijn pensioen heb 
genoten. Want ik ben net weer thuis na 
zeven maanden revalideren bij Reade 
vanwege een grote ‘zwaailap-operatie’. 
Van m’n knie tot aan m’n bil lag ik open. 
Weet je, de eerste dertig jaar in mijn 
rolstoel heb ik nergens last van gehad.  
Ik was een fanatieke rolstoel-basket-
baller en ben overgestapt naar rolstoel-
marathons en toertochten zoals Aken - 
Oegstgeest. Niet met een supersonische 
handbike van tegenwoordig, maar puur 

Een einde aan mijn revalidatie?

“Stel je voor: geen wonden en revalidatie meer!”

Expertisecentrum  
Elektrostimulatie 
Stichting Vrienden van Reade zet 
zich momenteel in om binnen Reade 
een Expertisecentrum Elektrosti-
mulatie op te zetten. In dit centrum 
zal elektrostimulatie structureel in 
de behandeling van dwarslaesie-
cliënten worden opgenomen. Gecom-
bineerd met de dataverzameling 
van feedback op en resultaten 
van de behandeling. Deze data 
worden gebruikt voor het verbe-
teren van de behandeling en het 
verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek om de effectiviteit van 
elektrostimulatie te kunnen aan-
tonen. Met als uiteindelijk doel de 
kwaliteit van leven en de partici-
patie van mensen met een dwars-
laesie te verbeteren. Complicaties, 
zoals decubitus en gewichtstoename, 
kunnen door elektrostimulatie wor-
den verminderd of zelfs worden 
voorkomen. En daarmee kan een 
eventuele heropname of operatie 
uitblijven, waardoor er ook minder 
gebruikgemaakt wordt van zorg.

Vrienden van Reade steunen?  
Ga dan naar: 
www.vriendenvanreade.nl en 
word donateur!
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Vijfeneenhalve maand na de ingreep is Marga weer thuis. Haar broer Leo Groothuis 
die het hele proces van zeer dichtbij heeft meegemaakt, is onder de indruk en vertelt 
hier graag over: “Omdat Marga in het revalidatieproces nog medische zorg nodig 
had – ze had nog steeds de canule en sondevoeding – waren er maar enkele centra in 
Nederland waar ze terecht kon. Het was fijn dat er bij Reade plaats was, want ik woon zelf  
in Amsterdam.”

Topprestatie
“Vreemd genoeg kende ik Reade al, want elke zaterdagmorgen ging ik daar met mijn 
zoontje naartoe voor de zwemles. Ik had me echter nooit gerealiseerd dat het zo’n speci-
alistisch, kwalitatief hoogwaardig centrum was. Ongelooflijk wat ze voor elkaar hebben 
gekregen. Toen we de intake hadden, kon Marga nog maar net een beetje lopen, was 
haar coördinatie beperkt en had ze evenwichtsproblemen. En ja, ze kon dus ook niet 
praten of slikken. Haar kwaliteit van leven was behoorlijk beperkt en dan is je vooruit-
zicht natuurlijk somber. Maar moet je nu kijken. Ze woont weer zelfstandig, ze loopt, 
eet, praat, neemt de bus of tram, kan weer heel goed voor zichzelf zorgen en doet weer 
helemaal mee in het leven.”

Echt in teamverband
“Wat me opviel, was het teamwork gedurende het hele revalidatietraject. We hadden niet 
af en toe ‘een gesprekje met de arts’, nee, het hele multidisciplinaire team zit aan tafel. 
Van diëtist tot psycholoog, van verpleging tot therapeut. Met een man of zes wordt dan 
de status besproken en gezamenlijk besloten welke volgende stappen er worden gezet. 
Iedereen geeft daarbij input vanuit zijn eigen gezichtsveld. Mijn zus uiteraard ook, maar 
als naaste familie word je ook heel serieus genomen en betrokken. Dat is ontzettend fijn.”

Welkom
“Het is natuurlijk een verschrikkelijke rollercoaster waar je in zit. 
Dan helpt het enorm als je ziet dat je naaste liefdevol en deskundig 
wordt ‘opgepakt’. Dat is een hele geruststelling en zorgt voor een 
verbondenheid bij het proces. Ik voelde me ook echt welkom. We 
hebben zelfs met mijn gezin Sinterklaas gevierd bij mijn zus aan 
bed en heel veel pret gehad. Nu kom ik nog steeds bij Reade voor 
de zwemles, maar ik kan je garanderen dat ik daar nu met heel 
andere ogen rondloop. Kortom: we zijn Reade zeer dankbaar.”

In de zomer van 2015 werd 
Marga Groothuis (45) in het 
LUMC geopereerd aan een 
hersentumor. Een zware 
operatie waarna compli-
caties ontstonden. Marga 
kon niet langer zelfstandig 
ademen en slikken. Er werd 
een tracheacanule inge-
bracht en ze kreeg sonde-
voeding. Ook was ze beperkt 
in haar bewegingen en 
functioneerde één oog niet. 
Na vier weken intensive- en 
mediumcare en twee weken 
neurocare, mocht ze het 
revalidatietraject in. Ze 
kwam naar Reade.

Fijn dat je als naaste familie 
 serieus wordt genomen
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Merel l’Ami is onderzoeker bij Reade Reumato-
logie. Ze maakt deel uit van de werkgroep die 
dit nieuwe zorgpad introduceert. Merel: “Bij  
cliënten die biologicals gebruiken was de eerder 
voorgeschreven reuma-medicatie niet voldoen-
de om de ziekte rustig te krijgen. Een biological 
kan ervoor zorgen dat de ziekte rustiger wordt, 
de symptomen helemaal verdwijnen en de  
kwaliteit van leven vooruit gaat.”

Langzaam afbouwen
“Tot dusverre was het beleid de biologicals 
te blijven gebruiken ook als de symptomen 
verdwenen zijn, maar daar zetten wij nu onze 
vraagtekens bij. Nationaal en internationaal 
wordt er veel onderzoek gedaan naar de 
doelmatigheid van de behandeling met bio-
logicals. Ook wij zijn enige tijd geleden een 
wetenschappelijke ‘afbouw’-studie gestart 
en het verloop van de studie is positief. Als 
je met minder medicijn hetzelfde effect kunt  
behalen zou dat fantastisch zijn. Biologicals 
zijn immers medicijnen waar bijwerkingen 
voorkomen. Er is veel dat we nog niet weten, 
maar we hebben voldoende indicatie om te 
beginnen met het gestructureerd en gecon-
troleerd afbouwen van het het medicijn bij 
cliënten bij wie de ziekte rustig is. Het betreft 
hier de cliënten met reumatoïde artritis, artri-
tis psoriatica en de ziekte van Bechterew. Met 
deze aanpak lopen we voorop in de wereld.”

Goede voorlichting staat bij Reade hoog in het vaandel. Om de verschillende aandoe-
ningen en zorgpaden op een eenvoudige wijze uit te leggen aan de cliënt, worden er 
momenteel verschillende animatiefilmpjes geproduceerd. De eerste animatiefilm gaat 
over het afbouwen van het gebruik van biologicals.

De Peter Koppe Kwaliteitsprijs 2015 kent twee winnaars!
Op 8 februari jl. heeft Anne Marie ter Steeg de Peter Koppe Kwaliteitsprijs 2015 uitgereikt aan twee winnaars:
•  Tanja Voerman, ergotherapeut cluster kinderen en jongeren, met het onderwerp ‘het digitale schriftje’
•  Gert-Jan Wolbink, Merel L’Ami, Jill Ruwaard, Marja Poot, Sjoerd Heslinga en Martine Kos uit de divisie reumatologie 

met het onderwerp ‘zorgpad biologicals’.
De winnaars ontvingen naast bloemen, een replica van de sculptuur en een geldprijs van 5000 euro om te gebruiken 
voor verdere ontwikkeling van de onderwerpen.

Het is alweer voor de zesde keer dat de Peter Koppe Kwaliteitsprijs uitgereikt is aan een medewerker of een groep 
medewerkers van Reade, die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor verbetering van de kwaliteit van 
de cliëntenzorg binnen Reade.

Afbouwen biologicals:
medicatie op maat

Speciale ‘flare’-poli
Cliënten vinden het soms spannend om de 
stap te maken om af te bouwen. Heldere 
voorlichting is daarom heel belangrijk. Het 
filmpje helpt daar ook goed bij. Bij goede in-
formatieverstrekking, merk je dat cliënten ge-
rustgesteld zijn en durven af te bouwen. ‘Hoe 
minder rotzooi in mijn lijf, hoe liever’ horen we 
vaak genoeg. Het is ook niet zo dat we van 
het ene op het andere moment volledig stop-
pen. Zolang het goed gaat met de cliënt en 
de reuma rustig blijft, bouwen we geleidelijk 
af en kunnen we soms zelfs helemaal stoppen 
met de biological. Daarnaast hebben we een 
zogenaamde ‘flare’-poli ingericht. De naam is 
gebaseerd op het opvlammen van de ziekte. 
Op de biopoli houden we dagelijks enkele 
plekken vrij zodat cliënten bij wie de klachten 
weer toenemen, vrijwel direct gezien kunnen 
worden en de medicatie weer opgestart kan 
worden. Dat is een prettige gedachte.”

Kostenaspect
“Dit project is vanuit de zorg ingestoken. Nu 
zag de behandeling met een biological er voor 
bijna iedereen hetzelfde uit, terwijl de ziekte 
voor iedereen anders verloopt en iedereen 
ook anders is. Wij willen met onze nieuwe 
aanpak de behandeling daarop aanpassen en 
in veel gevallen betekent dit overbehandeling 
voorkomen. Maar naast het zorgaspect is er  
natuurlijk ook het kostenaspect. Biologicals zijn 
effectieve, maar ook erg dure medicijnen. Stel 
je nou eens voor dat 50% van de cliënten min-
der hoeft te gebruiken of zelfs helemaal kan 
stoppen? We zullen het afbouwen nauwkeurig 
monitoren en verwachten straks positief terug 
te kunnen kijken op deze implementatie ”

Ontwerp animatiefilm: Synergique
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“De adrenaline die vrijkomt, voorkomt dat ik pijn krijg”

Rob van Leeuwen (55) is 
zo op het oog een gezonde 
vijftiger. En dat levert wel-
eens vervelende situaties 
op. Want hij kan niet bij 
iedereen op begrip rekenen 
wanneer hij zijn invaliden-
parkeerkaart gebruikt. Of 
aangeeft dat hij niet kan 
tillen. Rob heeft namelijk 
artritis psoriatica en is 
voor 100% afgekeurd. 
Rob: “Maar mensen zien 
niks aan me. Als ik in het 
gips zou zitten, zouden de 
parkeerwachten niet zo 
moeilijk doen.”

Ongelooflijk hoe snel bergafwaarts het 
met me ging. Nou, dat weten we dan ook. 
Gewoon doorgaan met de medicijnen.”

Adrenaline
“Het komt er nu eigenlijk op neer dat 
hoe minder ik doe, hoe beter ik me voel. 
Laatst heb ik nog acht gaatjes in de muur 
geboord om wat fotolijstjes op te kunnen 
hangen. Kassa! Dat is te veel van het 
goede. Maar weet je wat het vreemde 
is? Omdat ik niet meer werk en de hele 
dag thuis ben, heb ik me als vrijwilliger 
aangemeld bij HartslagNu. Ik heb dus een 
AED in huis. Inmiddels heb ik zo’n twintig 
mensen gereanimeerd, fantastisch om te 
mogen doen. Maar dat is naar verhouding 
ook hard werken! Toch heb ik na zo’n 
reanimatie nooit een terugslag of 
klachten. Het is net alsof de adrenaline 
die dan vrijkomt, voorkomt dat ik de dag 
erna pijn heb. Heel apart.”

Actie
“Dus ja, zo leef je eigenlijk van dag tot 
dag. Ik ben heel blij met de zorg van 
Reade Reumatologie. Als er iets is, bel ik 
en binnen no time word ik teruggebeld 
door de reumatoloog. Tennisarm, golfarm, 
noem maar op, ik heb het allemaal gehad. 
Dan kan ik direct door naar de radiologie 
en naar ‘kamer 9’ voor mijn injectie. Geen 
gedoe, meteen oplossen. En dan nog 
even langs Apotheek Reade en ik ben 
weer helemaal het mannetje. Ook omdat 
iedereen zo begripvol en vriendelijk is. 
Geweldig is dat.”

Rob heeft al sinds zijn jeugd gezond-
heidsproblemen. Eerst zou hij roos hebben, 
toen werd het berg. Om vervolgens het 
label psoriasis te krijgen. Weer wat later 
kwam de constatering dat hij jeugdreuma 
had. En in 1996, op 35-jarige leeftijd, 
stelde men bij Reade de diagnose artritis 
psoriatica.

Ingrijpend geheel
Rob: “Ik heb toen nog dertien jaar door 
kunnen werken, maar uiteindelijk ging 
het niet meer. Het is onvoorstelbaar hoe 
ingrijpend die ziekte is, ook voor mijn 
gezin. Je leeft voortdurend met pijn. 
Maar hoe intens die is, of waar die zich 
manifesteert, kun je niet voorspellen. Als 
je naar bed gaat, weet je niet waar je 
de volgende dag pijn hebt. In je polsen, 
vingers, schouders, knieën? Geen idee, 
maar je weet dat die er zal zijn. Dat is een 
ding wat zeker is. Gelukkig is het allemaal 
goed te dragen dankzij m’n batterij 
medicijnen waaronder MTX-injecties. 
Die ik af en toe zelf zet, maar soms ook 
door mijn jongste dochter laat toedienen. 
Zij wil graag in de verpleging en kan dus 
lekker oefenen en ik ben er vanaf. Want 
dat blijft tegennatuurlijk voelen, jezelf 
spuiten. Daarnaast heb ik ook eens in 
de zes weken een infuus met Remicade 
infliximab. En die combinatie werkt bij mij 
heel goed. Maar ik heb het echt nodig. In 
2010 stelde de reumatoloog voor om eens 
te stoppen met een deel van de medicatie 
omdat mijn lichaam er niet echt om leek 
te vragen. Natuurlijk heb ik daarmee 
ingestemd, maar dat was snel bekeken. 

Zat ik maar in het gips
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Toen Barbara van Leeuwen 6½ maand zwanger was, scheurde een aneurysma achter de 
milt. In het ziekenhuis duurde het een tijdje voordat de diagnose was gesteld. Barbara en 
haar ongeboren kindje gingen door een diep dal en werden beiden twee keer gereanimeerd. 
Dochter Geisje liep hersenschade op (Cerebrale Parese). Barbara: “Het waren angstige  
tijden, we wisten niet hoe het zou uitpakken. Misschien zou Geisje wel als ‘kasplantje’ door 
het leven moeten.” Niets is minder waar. Als de deur van de sportzaal bij Reade opengaat, 
rent een vrolijke, negenjarige meid naar buiten. 

Ik kan nu op het podium meedansen

15

Spring in ‘t veld
Geisje: “Ja, kijk, ik heb al geleerd om te 
springen! Dat kon ik een half jaar geleden 
nog niet. En dat is heel fijn want ik wil 
later dansen en turnen. Dat vind ik super-
leuk. Daarom vond ik het ook zo jammer 
dat ik op school niet mee kon doen met de 
weeksluiting. Maar nu dans ik elke week 
mee op het podium. Meester Otto heeft 
geregeld dat er voortaan een stoel op 
het podium staat en daar kan ik me nog 
aan vasthouden. Gymen is ook heel leuk 
en daar doe ik gewoon aan mee. Wat wel 
stom is, is dat ik niet op hoge hakken kan 
lopen. Dat is heel jammer want ik hou van 
mode. En van muziek.”

Barbara lacht bij het zien van haar 
dochter: “Ja, het heeft ongelofelijk goed 
uitgepakt. Kijk haar nou, een levenslus-
tige meid die gewoon, regulier onder-
wijs volgt en de grootste lol heeft met 
haar vriendinnen. Natuurlijk heeft ze 
door haar spasticiteit lichamelijke on-
gemakken. Geisje heeft spalken en kan 
bijvoorbeeld niet zelfstandig traplopen, 
niet ‘los’ fietsen en heeft moeite met 
haar balans. Maar daar werken we hard 
aan. In september heeft ze meegedraaid 
met de Mega Power Groep en nu sport 
ze hier eens in de week. En ze heeft er 
echt baat bij.” 

Stuk sterker
Barbara: “Je merkt echt dat ze fysiek 
sterker en stabieler is geworden. Ze is 
sinds de Mega Power Groep ook veel 
minder vaak gevallen. En omdat ze sterker 
is geworden, voelt ze zich ook vrijer in 
haar eigen lichaam en heeft ze meer 
zelfvertrouwen gekregen. Bovendien 
had ze voor de trainingen ook wat long-
problemen, maar nu nauwelijks meer. 
Geweldig toch? Heerlijk gek doen en hollen 
samen met andere kinderen en zo’n 
resultaat. Daar durfden we negen jaar 
geleden niet aan te denken.” 

Mega Power Groep
Kinderen met een CP missen vaak 
kracht en hebben problemen met 
hun loopsnelheid en conditie. In 
de Mega Power Groep biedt Reade 
deze kinderen (in de leeftijd van 
4 tot 10 jaar) intensieve kracht- 
en loopvaardigheidstrainingen. 
Meer kracht, een hoger tempo, 
conditiewinst, minder vallen en 
een verbeterd zelfvertrouwen zijn 
daarbij de beoogde resultaten. 
Het drie maanden durende 
prikkelende programma geeft 
de kinderen de opstap naar het 
kunnen afleggen van meer meters, 
het zich beter staande kunnen 
houden en/of het makkelijker een 
trap op en af kunnen komen. Ook 
wordt aandacht besteed aan het 
vinden van een geschikte sport 
om de opgebouwde kracht en 
conditie te onderhouden. 

VondelGames 2016: Samen meters maken voor kinderrevalidatie
Op zaterdag 4 juni organiseert Reade in het Amsterdamse Vondelpark voor de tweede maal de VondelGames, een  
(inter)nationaal sportevenement waar valide én invalide sporten samenkomen. Lopen, rennen of rijden? Er is voor 
ieder wat wils! Deze editie van de VondelGames staat in het teken van ‘samen sporten voor Reade kinderrevalidatie’. 
Help mogelijk maken dat kinderen het maximale uit hun revalidatie halen en weer zo zelfstandig mogelijk en met 
plezier mee kunnen doen in de maatschappij. Hoe? Schrijf u in voor een van de Games. Laat u sponsoren, start een 
project om geld in te zamelen of doneer direct. Of kom gewoon langs om te kijken!

Voor meer informatie en inschrijven: www.vondelgames.nl



In het nieuws ...

Reade organiseert 
succesvolle WAP-
teamdag
De zesde teamdag van Werkgroep 
Amputatie en Prothesiologie (WAP), 
die op 30 januari jl. plaatsvond bij 
Reade, was een groot succes! Het 
expertiseteam beenamputatie van 
Reade organiseerde de dag waar dit 
keer 125 deelnemers, werkzaam in 
revalidatieteams amputatie in het 
hele land, aan deelnamen. 
Het programma, met als thema ‘de 
patiënt actief’, was breed en bevatte 
interessante onderwerpen voor alle 
disciplines. Ook gaven diverse team-
leden van Reade een presentatie. 
De reacties van deelne-
mers gedurende de dag 
waren zeer enthousiast 
en positief. Kortom, een 
dag om trots op te zijn! 

Recente publicaties Reade Reumatologie

Ontwikkeling van RA, verschillende fasen 
van de ziekte

In ‘Best Practice & Research Clinical Rheumatology’ verscheen een review 
van Reade Reumatologie over de verschillende stadia van RA, waarbij zowel 
aandacht wordt besteed aan het voorstadium van RA, beginnende RA, als 
chronisch bestaande RA. Uit de resultaten blijkt dat het soms nog steeds 
lastig is om de start van een bepaald stadium aan te geven. De fasen 
voor en na het stellen van de diagnose RA verlopen ook niet bij iedereen 
hetzelfde. 

Interesse in het hele artikel? Ga dan naar: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26697764 

Naar een verbeterde reumafactortest
In ‘Arthritis & Rheumatology’ verscheen een artikel over het werk van Reade 
Reumatologie aan een verbeterde test voor reumafactor. Reumafactoren 
zijn antistoffen die vaak te vinden zijn in het bloed van RA-patiënten. Deze 
aanwezigheid is een van de criteria waarmee de diagnose RA gesteld wordt 
en het kan, in combinatie met andere factoren, iets zeggen over het 
verwachte verloop van de ziekte. 
Bij mensen met gewrichtspijn heeft de aanwezigheid van reumafactoren 
in combinatie met de aanwezigheid van andere antilichamen een voorspel-
lende waarde voor het ontwikkelen van RA. Echter, ook een deel van de 
gezonde populatie heeft reumafactoren in het bloed, zonder dat dit leidt tot 
RA. In dit onderzoek worden de eerste stappen naar een nieuwe test gezet 
die ‘schadelijke’ van ‘onschadelijke’ reumafactoren kan onderscheiden. Dit 
moet uiteindelijk leiden tot een betere voorspellende waarde van de reuma-
factortest voor de diagnose en het verloop van RA.

Een Engelse samenvatting van het artikel is te vinden op: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26246004.

Het zwaard van Damocles
In ‘Musculoskeletal Care’ verscheen een short report over de impact van 
symptomen die mensen met een verhoogd risico op RA ervaren in hun 
dagelijks leven. Reade Reumatologie werkte voor dit onderzoek samen 
met collega’s in Nottingham en Birmingham (UK). Ook werd er gebruikge-
maakt van de ervaringen van deelnemers aan het Reade artralgie cohort, 
waar in totaal 15 mensen over de aard en impact van hun symptomen 
vertelden.
De resultaten bleken schokkend. De mensen met een verhoogd risico op RA 
ervaren niet alleen fysieke beperkingen, maar ook ernstige psychosociale 
klachten, waaronder angst en onzekerheid over de oorzaak en de toekomst 
van hun RA. Dit werd wel vergeleken met ‘het zwaard van Damocles’ dat 
boven het hoofd hangt, wat volgens een mythe uit de Griekse oudheid op 
ieder moment kan vallen. Het is van belang dat professionals zich realiseren 
dat deze mensen – die geen toegang hebben tot RA-zorg – grote impact 
ervaren van hun ‘op RA lijkende symptomen’ in hun dagelijks leven.

Interesse in het hele artikel? Ga dan naar: 
www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/msc.1127/epdf

Reade een van de koplopers in zorgmarketing

In het recent verschenen artikel ‘Waarom stagneert de marketing binnen de 
zorg?’ van Frank Watching over het belang van marketing in de zorg, wordt 
Reade genoemd als een van de koplopers in zorgmarketing. Hieronder een 
passage uit het artikel:
“.....Dat alles wil niet zeggen dat er niets gebeurt op marketinggebied in de 
zorg. Iedere deelsector kent zijn eigen koplopers, als het om de invoering en 
toepassing van marketingprincipes gaat. Dit is in iedere deelsector de kop-
groep van tien tot vijftien procent. Denk aan succesvolle nieuwkomers als 
het Alexander Monroe Ziekenhuis, Buurtzorg, Thomashuizen, Domus Magnus, 
PsyQ, De Gouden Leeuw Zorghotel, De Herbergier, Indigo en diverse zelfstan-
dig behandelcentra en gezondheidscentra.
Maar ook bestaande zorgorganisaties als Het Oogziekenhuis, Haven-
ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Laurens (ouderenzorg), Altrecht 
(GGZ), Thuiszorg West-Brabant, Pluryn (gehandicaptenzorg en jeugdzorg), 
Reade (revalidatiezorg), WIJ (welzijn) en Het Huisartsenteam (eerstelijns-
zorg) timmeren in meer of mindere mate succesvol met ‘marketing’ aan de 
weg. Dit is slechts een kleine greep uit een steeds groter wordende groep 
zorgorganisaties die serieus met marketing aan de slag is....”

Geïnteresseerd in het hele artikel? Ga dan naar: 
www.frankwatching.com/archive/2016/02/04/invoering-van-
marketing-in-de-zorg-stagneert/ 

Werkplekinterventie bij RA-patiënten ter verbetering van functioneren 

Werkverzuim en verminderd functioneren op het werk vormen een groot probleem voor reumapatiënten. Dit is voor de patiënt 
erg vervelend, maar brengt ook kosten met zich mee voor de werkgever. De gebruikelijke reumazorg bestaat vooral uit medi-
catie en helaas niet uit werkplekaanpassingen. Ook zijn reumapatiënten vaak bang om bij hun werkgever aan te geven dat ze 
problemen in het functioneren ervaren.
In het Care for Work-project (een samenwerking tussen de afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc, Reade Reumatologie en 
TNO) is onderzocht of het raadzaam is om voor mensen met reuma de werkplek aan te passen. Een ergotherapeut ging naar 
de werkplek toe om daar met de werknemer en zijn leidinggevende te kijken naar wat er verbeterd kon worden. Ook was er een 
arts betrokken die met de patiënt uitgebreid sprak over belemmeringen en wat daar eventueel aan gedaan kon worden. Uit de 
resultaten van dit onderzoek blijkt dat werknemers waarbij de ergotherapeut op het werk was geweest, meer steun van hun 
leidinggevende ervoeren. 
Alhoewel het Care for Work-project niet direct leidde tot een verbetering in het functioneren op het werk op korte termijn, is er toch  
onderzoek nodig naar lange termijn effecten. Zorg van reumatologen en steun van de leidinggevende gericht op het functioneren 
van werknemers met reuma in hun werk, is van groot belang.
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Twan Stroom is met 30 weken en 5 dagen geboren. Na een week kreeg hij een Cerebrale 
Parese. “Domme pech”, zoals hij het zelf omschrijft. Nu is Twan 11 jaar en zit hij in groep 8 
bij Heliomare onderwijs in Wijk aan Zee. Hij komt goed mee op school, zijn beperkingen 
liggen alleen op motorisch gebied. Hij zit in een rolstoel en kan wat stapjes zetten met een 
rollator met zadel. Maar dat houdt Twan allemaal niet tegen: sporten is z’n lust en z’n leven.

Twan: “Ja, ik kan nog best veel hoor! Natuurlijk baal ik wel af en toe als ik an-
dere kinderen in het klimrek zie gaan. Dan denk ik ‘Jij hebt het niet’, maar ja, 
je moet het ermee doen. Ik heb op school een vriendje met een spierziekte 
en die kan nauwelijks meer bewegen. Dan heb ik het zo slecht nog niet.” Zijn 
moeder Ursula vult aan: “Twan is nuchter en beresterk. Op zijn negende 
volgde hij een project ‘handicapbeleving’ en het bleek dat hij zijn handicap 
al grotendeels geaccepteerd had, iets wat je normaalgesproken pas jaren 
later zou verwachten. Hij krijgt nu nog tweemaal een half uur fysiotherapie 
per week en een keer ergotherapie. Dat is belangrijk voor hem, zeker nu 
zijn lijf aan het veranderen is. Hij heeft groeispurten en zijn spieren veran-
deren. Hij wordt groter en zwaarder, en al met al heeft hij nu een terugval 
wat betreft zijn loopvermogen. Daarom is het ook zo belangrijk dat hij in 
conditie blijft en dan zien we wel waar we uitkomen. Vandaar dat Twan 
ook veel sport.”

Sportieveling
Bij het woord ‘sport’ veert Twan op. “Sporten is leuk. Je bent lekker bezig 
en je hebt er lol in. Dan kan ik mijn energie ook kwijt. Het is echt werken 
op het paard hoor!” Twan is fanatiek. Elke week rijdt hij een half uur paard, 
duikt (met zuurstof) een half uur, zwemt een uur en besteedt op school 
een uur aan RaceRunnen. Twan: “RaceRunnen is echt geen sport voor luie 
mensen! Maar het is zo fijn om te doen. Daar word ik lekker moe van.” Via 
dr. Petra van Schie van VUmc, kwam de familie Stroom in aanraking 
met de RaceRunner. Vader Jean-Luc: “We legden in 2013 contact met 
Connie Hansen, de uitvindster. Omdat we toch naar Denemarken op 
vakantie zouden gaan, spraken we af dat we haar zouden ontmoeten 
bij een RaceRunner-wedstrijd. Daar was het toen al een echte wed-
strijdsport. Nou, Twan was meteen verkocht en wij natuurlijk ook. 
Terug in Nederland hebben we het, met enige moeite, voor elkaar 
gekregen dat Twan via de sportvoorziening zijn eigen RaceRunner kreeg. 
Sindsdien doet Twan aan wedstrijden mee. Zelfs in Kopenhagen in 2014.”

Op naar de top
Twan: “Ja, ik doe aan heel veel kinderlopen mee. De Mini Dam tot Dam loop, de RaceRunner 
Battle, de run op het circuit van Zandvoort en vorig jaar de VondelGames. Toen liep 
mijn zusje Jacintha ook mee. Want rechtdoor lopen gaat goed, maar ik moet wel geholpen 
worden met sturen. Soms is het 100 meter, soms 600 en op Zandvoort 900 meter. Dan 
ben ik echt wel moe. Maar het is zo fijn om te doen. Dus dit jaar zie je me ook weer bij 
de VondelGames.” En bij de vraag of we Twan ooit op de Olympische Spelen zien, komt 
er een lach van oor tot oor. “Dat zou ik wel willen ja!”

RaceRunnen is niet voor luie mensen

Voor meer informatie  
en om u in te schrijven  
voor VondelGames 2016: 
www.vondelgames.nl

De RaceRunner
In 2012 is VUmc begonnen met het 
RaceRunner-project. De RaceRunner 
is uitgevonden door de Deense 
Connie Hansen. Het is een loop- 
en renhulpmiddel dat bestaat uit 
een frame met een zadel, stuur, 
borststeun en drie grote wielen. 
De gebruiker zit op het zadel en 
leunt voorover tegen de steun. 
Door af te zetten met de benen, 
kan de gebruiker lopen en soms ook 
rennen. De Racerunner is bedoeld 
voor kinderen en volwassenen met 
een beperkte loopfunctie, die zich in 
het dagelijks leven voortbewegen 
in een rolstoel of met een rollator. 
Ondanks hun (zeer) beperkte loop-
functie kunnen gebruikers er vaak 
verrassend goed mee uit de voeten. 
Twan Stroom was in Nederland in 
2013 de eerste jonge gebruiker 
met een eigen RaceRunner.
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Veel cliënten met een beroerte hebben evenwichtsproblemen. Ze lopen daarom extra 
risico om te vallen, waardoor deze problemen met de sta-balans grote gevolgen hebben 
voor het zelfstandig functioneren van de cliënt. Dit betekent dat zowel clinici als 
revalidatieonderzoekers moeten streven naar het optimaal verbeteren van de balans tijdens 
het staan. In Reade wordt onder leiding van prof. Gert Kwakkel en dr. Rinske Nijland, in 
samenwerking met dr. Erwin van Wegen, dr. Carel Meskers en drs. Sarah Zandvliet van het 
VUmc, onderzocht of balanstraining in combinatie met hersenstimulatie uitkomst biedt. 
Deze studie wordt gefinancierd door de Hersenstichting.
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balanstraining met hersenstimulatie, de 
andere groep krijgt alleen balanstraining. 
De cliënten weten dat, maar kunnen dus 
niet ‘voelen’ in welke groep ze ingedeeld 
zijn. Plaatsing voor de groepen gebeurt 
overigens op basis van loting.” 

De balanstherapie
Rinske: “Gedurende drie weken krijgen de 
cliënten, vijf keer per week, één uur per 
dag de balanstraining. Hierbij trainen ze 
met virtual reality games. Ze staan op 
een krachtenplaat die hun evenwichts-
punt registreert. De bewegingen van dit 
evenwichtspunt worden doorgegeven 
aan een computer. Vervolgens kunnen 
de cliënten met dat evenwichtspunt op 
het beeldscherm spelen door naar voren, 
achteren, links of rechts te bewegen. In 
het virtuele spel kunnen ze een bal door 
een doolhof loodsen, een roeibootje in 
balans houden of een auto of vliegtuigje 
besturen. Deze spellen helpen de cliën-
ten die net een beroerte hebben gehad 
om beter hun evenwicht te houden. Het 
onderzoek zal uitwijzen of dit nóg beter 
lukt als de hersenen van de cliënt tijdens 
de training worden gestimuleerd met 
elektrische stroompjes. Maar wat de  
resultaten van het onderzoek ook zullen 
zijn, voor de cliënten is deze balanstrai-
ning meestal geen straf!”

Rinske Nijland: “Niet-invasieve hersenstimulatie 
wordt al regelmatig succesvol toegepast. 
Bijvoorbeeld om de hand/arm-functie te 
verbeteren na een beroerte. Maar over het 
gebruik van hersenstimulatie om de balans te 
verbeteren, is nog weinig bekend. Tijdens dit 
onderzoek wordt al tijdens de eerste weken 
na de beroerte, de periode waarin het meeste 
herstel te verwachten is, hersenstimulatie 
toegepast op de kleine hersenen. De kleine 
hersenen zijn betrokken bij balans en controle. 
Stimulatie van de kleine hersenen om balans 
te verbeteren is nog nergens ter wereld 
onderzocht, het is dus zeker uniek te noemen dat 
dr. Erwin van Wegen van VUmc een fellowship 
van de Hersenstichting heeft gekregen voor 
het POTENTIAL-onderzoek binnen Reade naar 
de meerwaarde van hersenstimulatie tijdens 
balanstraining. 

Hoe werkt hersenstimulatie?
Sarah Zandvliet: “De hersenen worden van 
buitenaf geprikkeld met kleine elektrische 
stroompjes. Dat noemen we transcraniële 
hersenstimulatie (tDCS). Cliënten krijgen een 
helm op hun hoofd met een anode en een ka-
thode die contact maken met de schedel. Door 
een klein stroompje te laten lopen tussen de 
anode en de kathode wordt het hersengebied 
onder de twee polen geprikkeld. Deze prik-
keling is niet gevaarlijk en niet of nauwelijks 
waarneembaar. Dat is belangrijk omdat we 
werken met twee groepen: de ene groep krijgt 

Stimulerende balanstherapie 
 na een beroerte
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Jiska: “We kregen van onze cliënten af en toe de feedback dat ze minder tevreden waren 
over de eerstelijns fysiotherapie. Om dit probleem goed in kaart te brengen heeft Denise 
Abrahams, studente Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam, een onderzoek 
gehouden onder oud-cliënten. Ze stelde daarin vast dat er zowel problemen zijn met de 
fysieke toe- en doorgankelijkheid als met de mentale toegankelijkheid van de eerstelijn, 
oftewel dat er een subjectief belevingsaspect meespeelt (Ergotherapie Magazine, 5/15).” 
Maartje: “Je zou kunnen zeggen dat de fysieke toegankelijkheid een specifiek Amsterdams 
probleem is vanwege de aard van de bebouwing. Dit bracht ons op het idee om daadwer-
kelijk in kaart te brengen welke praktijken in welke buurten goed toegankelijk zijn voor 
rolstoelgebruikers. Lena Wever, ook een studente Ergotherapie, is deze maanden druk 
in de weer om praktijken in Amsterdam te bezoeken – met meetlint en al – om deze 
inventarisatie te maken.”

Scholing en warme overdracht
“We gaan echter nog verder in dit project”, vervolgt Jiska. “We streven ook naar 
een verbetering van de kwaliteit van zorg. Als we eenmaal de goed-toegankelijke 
praktijken hebben geïnventariseerd, starten we met een intensieve samenwerking. 
Kennisuitwisseling en scholing zullen daarbij centraal staan. Uiteindelijk hopen we zo 
tot een netwerk te komen van gespecialiseerde praktijken waaruit de cliënt vervolgens 
zijn keuze kan maken.” Maartje: “Een gemiddelde praktijk ziet naar verhouding 
weinig dwarslaesie-cliënten, dus het is niet vreemd dat er ten opzichte van de 
fysiotherapeuten bij Reade minder kennis aanwezig is van de specifieke problematiek. 
Het gevaar bestaat dan dat er zaken uitgeprobeerd worden die niet effectief zijn. 
Wat is er in zo’n geval dan eenvoudiger dan een telefoontje met een collegatherapeut 
bij Reade? Of dat de cliënt weer even instroomt bij Reade om het probleem met een 
specialistische interventie te verhelpen. Bovendien, en dat bleek ook uit het onderzoek 
van Denise, speelt er mee dat cliënten soms met een ander verwachtingsniveau bij de 
eerstelijn binnenkomen dan wat waargemaakt kan worden.” Jiska: “Wanneer mensen 
de specialistische zorg van Reade verlaten, is een belangrijke periode van neurologisch 
herstel geweest. Wanneer zij dan in de eerstelijn een afvlakking van het herstel zien, 
concluderen cliënten soms dat de therapie niet goed is. Dat hoeft helemaal niet het 
geval te zijn, er kan ook sprake zijn van een te hoog verwachtingspatroon of van een 
nieuwe fase in het rouwverwerkingsproces dat bij het leren leven met een dwarslaesie 
hoort.

Een onderdeel van de intensievere samenwerking tussen de eerstelijn en Reade is het 
streven naar een warme overdracht. In het kader van de warme overdracht gaan de 
cliënt, de therapeut van Reade en de therapeut van de eerstelijn samen het gesprek 
aan over doelen, mogelijkheden en verwachtingen.” Maartje: “Kortom: wij streven naar 
een intensieve samenwerking en kennisdeling in een open netwerk van praktijken. Om 
complicaties te voorkomen, gezondheidswinst te boeken en frustraties bij de cliënt weg 
te nemen.”

Reade streeft naar een  
goede doorverwijzing van 
cliënten met een dwars-
laesie naar de eerstelijns 
fysiotherapie. In de praktijk 
blijkt dat deze overgang 
niet altijd soepel verloopt 
en de kwaliteit van zorg 
in de eigen woonomgeving 
van de cliënt soms tekort-
schiet. Jiska Kooijman, 
fysiotherapeut bij Reade 
en Maartje Kuijpens, fysio-
therapeut en eigenaar van 
de eerstelijns praktijk Core-
Active spannen zich in voor 
een kwaliteitsslag in de 
doorverwijzing.

Dwarslaesie-fysiotherapeuten 
                        in kaart gebracht

Denise Abrahams

Lena Wever

Jiska (links) en Maartje (rechts)
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Joost Dekker: “In de toekomstige 
gezondheidszorg staat het functioneren 
van de mens centraal. Daarbij betekent 
‘gezond zijn’, dat mensen zich aan kunnen 
passen aan de verstoring veroorzaakt 
door een ziekte, veerkrachtig zijn en 
optimaal functioneren. Als je kijkt naar 
de huidige gezondheidszorg in brede zin, 
is dit centraal stellen van het functioneren 
nog geen gebruik. Men is nu vooral gericht 
op het behandelen en genezen van een 
enkele aandoening. En dat is een erg 
optimistische benadering, maar het is niet 
altijd een erg realistisch ideaal.”

Realistische kijk
“In de revalidatiegeneeskunde hanteren 
we in feite al jaren een realistischer 
beeld. We streven naar het ‘optimale 
functioneren’ gegeven de handicaps. 
Dat heeft Reade bijvoorbeeld ook goed 
uitgedrukt in de lijfspreuk ‘Samen naar 
maximaal resultaat’. En het is goed om 
die gedachte te verbreden naar de gehele 

Op 7 oktober 2016 vindt het 
symposium ‘EIGEN REGIE 
EN VEERKRACHT: Bevor-
deren en herstel van func-
tioneren bij somatische  
aandoeningen’ ter gelegen-
heid van het afscheid van 
prof. dr. Joost Dekker plaats 
in De Rode Hoed Amsterdam.  
Op die dag zal hij tevens  
zijn afscheidsrede uitspre- 
ken, bij de Vrije Universiteit  
Amsterdam.

25

gezondheidszorg. Ik was daarom ook blij 
met het rapport ‘Naar nieuwe zorg en 
zorgberoepen: de contouren’ van Marian 
Kaljouw. Daarin stond dit heel goed 
verwoord: ‘functioneren centraal’.”

Samenwerken
“Binnen de revalidatie spelen nog andere 
facetten waar we wat mee kunnen in de 
toekomstige gezondheidszorg. Het valt op 
dat cliënten een enorme veerkracht hebben, 
ondanks een ernstige ziekte zoals kanker, 
dwarslaesie of beroerte. Hoe zwaar de 
aandoening voor de betrokkene ook is, veel 
mensen blijven overeind en weten er een 
weg mee te vinden. Het is goed als we daar 
meer aandacht aan besteden, en om te gaan 
zoeken naar manieren om hen psychisch te 
ondersteunen en sterken. Zo ga je richting 
‘zelfmanagement’. Ten slotte speelt het 
aspect van co- en multimorbiditeit. In de 
revalidatiegeneeskunde komt het vrijwel 
nooit voor dat er sprake is van slechts 
één aandoening. Vaak heb je het over 

De gezondheidszorg
verandert

twee of drie ziektebeelden, of misschien 
wel zes of zeven. Dan kun je niet langer 
in aparte silo’s blijven denken. Dan moet 
bijvoorbeeld de reuma-fysiotherapeut zijn 
programma afstemmen met de longarts 
en de cardioloog. En uiteraard de cliënt, 
want die heeft een belangrijke rol in dat 
multidisciplinaire zorgteam dat om hem 
heen wordt gebouwd. Ja, het zal nog wel 
even duren voordat dit allemaal usance is. 
In het symposium op 7 oktober gaan we 
daar een bijdrage aan leveren!” 

Meer informatie:
www.vumc.nl/afscheidjoostdekkerLOPEN, RENNEN OF RIJDEN? 

Schrijf je nu in voor een 
race of run die bij jou past. 
IEDEREEN KAN MEEDOEN!

Op deze dag:

Vondel on Wheels;

Vondel Walk;

Parkrun; 

Kidsrun;

Nationale Handbike Competitie. 

Vraag je therapeut naar meer info!

VondelGames: 
aangepast sporten voor iedereen!

Samen meters maken

voor kinderrevalidatie

www.vondelgames.nl

NOORD-HOLLAND AMSTERDAM

BUSINESS CENTER
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Boas (26) viel tijdens  
Koningsnacht 2015 van 
zijn fiets. Niet omdat hij 
te veel gedronken had. 
Hij kreeg een beroerte. 
Hij herkende niemand 
meer en werd 2 maan-
den klinisch behandeld 
bij Reade. Nu, een jaar 
later werkt hij weer bij 
zijn oude werkgever. 
Fulltime, in zijn oude 
functie. Boas was een 
van de eerste cliënten 
die profiteerde van de 
samenwerking tussen 
Reade en Bureau Volzin. 

Ria Bergkotte is ergotherapeut in het Reade Expertisecentrum Neurorevalidatie en 
nauw betrokken bij de revalidatie van Boas: “Reade moet steeds doelmatiger werken. 
Je wordt daarbij gedwongen om kritisch naar het revalidatieproces te kijken. Wanneer 
stopt de revalidatie en start de re-integratie? Met name bij NAH-patiënten is dat een 
lastig te trekken grens, mede omdat er niet-zichtbare restverschijnselen kunnen zijn. In 
het verleden liep de revalidatie dan ook wel door op het werk omdat je wilde voorkomen 
dat je een cliënt te vroeg losliet en hij vast zou lopen en zijn baan en zijn kansen op 
de arbeidsmarkt zou verliezen. Boas heeft gerevalideerd bij Reade en daar is de start 
gemaakt met het in kaart brengen van de gevolgen van zijn hersenletsel in relatie tot zijn 
werk. Na afronding kwam het moment dat Bureau VolZin de begeleiding overnam. Door 
tijdens de revalidatie VolZin te betrekken, zorg je ervoor dat de overgang van revalidatie 
naar re-integratie zo soepel mogelijk verloopt.”

Sneller doorpakken
Jolie Derkx van Bureau VolZin: “Wij zijn ervan overtuigd dat hoe eerder je met een cliënt 
in contact komt, hoe groter de kans op succes in het re-integratietraject is. Je bekijkt 
samen met de cliënt en de behandelaar de doelen. Wie ben je, wat wil je, wat kan je nog? 

Daar ga je dan mee aan slag. Tegelijkertijd weet je precies waar de grenzen liggen, wat 
iemand kan, wat de aandachtspunten zijn. Je kunt dus veel sneller doorpakken en meer 
duidelijkheid verschaffen, ook naar de werkgever. Bovendien voorkom je dat er een gat 
valt tussen de revalidatie en de re-integratie. En mocht er een terugval komen dan weet 
je elkaar direct te vinden.”

Je krijgt houvast
Ten slotte komt Boas aan het woord: “Het is ongelofelijk hè? Een jaar geleden 
was ik compleet van de wereld en nu werk ik weer in mijn oude job bij een online 
marketingbureau. Zowel Reade als Volzin hebben me hier op een fantastische manier 
‘gebracht’. Geleidelijkheid was wel het toverwoord. Ik wilde vooruit, maar kreeg een 
duidelijk opbouwschema, zowel wat betreft uren als inhoud van mijn werk. ‘Doe maar 
rustig aan’, zeiden ze. En dat was goed. Ik had de druk van deadlines en contact met 
klanten niet aangekund. Er werd ook een bijeenkomst georganiseerd waar Jolie mijn 
werkgever en collega’s informeerde over het plan van aanpak. Dan weet iedereen waar 
hij aan toe is en het gaf mij houvast. Ik hoefde niet bang te zijn dat ik mezelf voorbij zou 
lopen; dat ik er toch wel zou komen. En dat blijkt!”

Re-integratie 
          tijdens revalidatie 

Samenwerking Reade en Bureau Volzin

Bureau VolZin is een landelijk coaching- en re-integratiebedrijf met 
ruime ervaring in het re-integreren van (jong)volwassenen met een 
lichamelijke en/of psychische aandoening. Sinds 2015 geven Reade en 
Bureau VolZin elke dinsdag voorlichting over de wet- en regelgeving 
op arbeidsvlak. Naast deze algemene informatieverstrekking, kunnen 
cliënten in een persoonlijk gesprek specifieke vragen stellen. Het is 
namelijk belangrijk om op tijd passende stappen te nemen om werk te 
behouden of weer aan het werk te gaan. Daarnaast is er voor jongeren 
de module Aan ‘t Werk. De rechten en plichten zijn afhankelijk van de 
manier waarop cliënten werkzaam zijn of waren. Daarom wordt de 
voorlichting gegeven vanuit drie perspectieven:
• Ziek in dienst (vast of tijdelijk contract).
• Ziek als zelfstandig ondernemer.
• Ziek vanuit een uitkeringssituatie.

Cliënten van Reade en behandelaars kunnen bij Bureau VolZin 
terecht voor alle arbeidsgerelateerde vragen. Deze gesprekken 
vinden op afspraak plaats op de locaties van Reade, bij Bureau 
VolZin of bij de cliënt thuis. Naast het geven van voorlichting 
werken Reade en Bureau VolZin ook samen om al tijdens de 
behandelingen de re-integratie optimaal vorm te geven. Kijk ook op:  
www.bureauvolzin.nl
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Ambassadeurs Stichting Vrienden van Reade

Job Cohen

Fotograaf: Torrenfotografie

Funda Müjde

 

Youp van

’t Hek

“Mijn vrouw Lidie is zes jaar lang een 
trouwe bezoekster geweest van Reade.  
Daar heeft zij heel veel baat bij ge-
had. Niet alleen hebben verschillende  
behandelingen en adviezen haar fysiek 
lange tijd goed gedaan, ook over haar 
psychische gesteldheid is veel opge-
helderd. Daar hebben mijn kinderen 
en ik ook veel aan gehad. Tot juli 2015 
kwam ze wekelijks zwemmen, waarbij 
ik haar vaak begeleidde. Reade is een 
fantastische instelling en dat wil ik 
aan iedereen vertellen.”

“Na mijn verkeersongeval heb ik 
tijdens mijn revalidatie bij Reade 
kennisgemaakt met allerlei sporten. 
Dankzij mijn behandelaars/therapeu-
ten heb ik ervaren dat er een leven is 
ná en mét dwarslaesie. Daarom wil 
ik mijn lotgenoten verleiden om te 
bewegen. Bewegen is leven. Met mijn 
ambassadeurschap hoop ik, naast 
aandacht voor aangepast sporten, 
ook iets terug te geven aan al diegenen 
die mijn leven zo hebben verrijkt.”

“Reade is mijn Amsterdamse 
buurman waar ik dagelijks langs 
fiets. Ik weet wat ze daar doen. 
Mens beter maken, mensen na een 
ongeluk of ziekte weer zo goed 
mogelijk aan de praat krijgen.  
Ik steun hun werk. Beter een goe-
de buur dan een verre vriend!”

Fotograaf: B
ob B

ronshoff

Fotograaf: G
regor Servais

Hedy d’Ancona

Fotograaf: Lonneke Stulen

“Ik zet me als ambassadeur in 
voor de integratie van kunst in het  
revalidatieproces. Er zijn tal van 
voorbeelden die laten zien dat  
ouderen zich beter voelen door het 
in aanraking komen met kunst en 
cultuur. Dit geldt ook voor mensen 
met niet-aangeboren hersenlet-
sel. Het zou fantastisch zijn als we 
daarmee aan de slag kunnen met de  
tijdelijke bewoners van Reade”.

Erik van

Wieringen

Zelf ben ik in Reade gereva-
lideerd na mijn ski-ongeval 
waarbij ik een dwarslaesie  
opliep. Ze hebben mij weer  
‘aan de gang gekregen’. Reade 
doet belangrijk werk waar-
voor ik me graag wil inzetten”.

Zo’n tweeënhalf jaar geleden probeerde 
Pauline van Putten (22) als rebelse tiener 
stiekem uit haar zolderraam naar buiten te 
glippen, door haar dekbed als touw te ge-
bruiken. Dat liep helemaal verkeerd af: ze 
viel twee verdiepingen naar beneden en 
liep een dwarslaesie op. 

Na haar operatie kwam Pauline bij Reade om te revalideren. 
Ze accepteerde niet dat ze nooit meer zou kunnen lopen, 
turnen of dansen en ging de strijd aan. Nu kan ze weer staan, 
een beetje lopen en traplopen. Elke dag wordt ze sterker en nu 
gaat ze een nieuwe uitdaging aan: de HandBikeBattle 2016 
in Oostenrijk. “Mijn leven is niet gestopt na het ongeluk. Ik 
ben nu pas echt begonnen. Met of zonder wielen, ik kom er 
hoe dan ook.” Maar om aan de Battle te kunnen deelnemen, 
heeft ze heel hard ‘wielen’ nodig. Helaas kost de speciale 
handbike ruim € 8.000,-. Om deze te kunnen bekostigen, is ze 
het inzamelingsproject ‘Help mij de berg op’ gestart en hoopt 
ze daarmee haar droom waar te kunnen maken. 
Op http://www.dreamordonate.nl/4236-handbikebattle-2016 
staat haar video. 

In het volgende Reade Magazine besteden we meer aandacht 
aan Pauline’s verhaal.

Bron: RTL nieuws (http://www.
rtlnieuws.nl/nieuws/bytheway/
verlamd-door-ontsnapping-uit-
zolderraam-maar-mijn-leven-
niet-gestopt)

Verlamd door ‘ontsnapping’ uit zolderraam: 
  

“Maar mijn leven is 
niet gestopt”

www.tiltechniek.nl   |   info@tiltechniek.nl   |   0416 - 65 08 67

Kort nieuws

Advertentie
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Scholing Ervaringsdeskundigen 
aan het werk (in-company training)
Datum: gedurende het hele jaar
Doelgroep: ervaringsdeskundigen in de 
revalidatie (of zorggerelateerde sectoren)
Locatie: in overleg
Kosten: afh. van het aantal deelnemers 

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

Training Hartrevalidatie
Datum: doorlopend
Doelgroep: verplegenden, verzorgenden, 
paramedici in de revalidatiezorg
Locatie: in overleg
Kosten: in overleg

Reade Academy events

Visual Thinking Strategies
• Beginners training
• Advanced training
• Coaching on the Job
Datum: najaar 2016, 3 dagen van 09.30-
16.30 uur
Doelgroep: psychologen, studenten, 
therapeuten, artsen, leraren
Locatie: Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: € 750,-, incl. lunch en toegang 
tot musea

Symposium VondelGames
Datum: 3 juni 2016
Doelgroep: iedereen die zich bezighoudt 
met aangepast sporten
Locatie: Dr. Jan van Breemenstraat 2, 
Amsterdam
Kosten: € 75,- (voor studenten € 35,-)

Meer informatie: www.readeacademy.nl

Cursus reanimatie/AED
Datum: 21 april 2016 (18.15-22.15 uur)
Doelgroep: belangstellenden
Locatie: Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: € 45,-, inclusief lesboek.
Div. zorgverzekeraars vergoeden de cursus 
vanuit de aanvullende verzekering.

Cursus kinder- en babyreanimatie
Datum: 28 april 2016 van 18.30-21.30 uur
Doelgroep: geïnteresseerden
Locatie: Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: € 35,-

Training Hartrevalidatie/Training 
Reumatoïde Artritis
Datum: doorlopend
Doelgroep: verplegenden, verzorgenden, 
paramedici in de revalidatiezorg
Locatie: in overleg
Kosten: in overleg
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Publicaties/promoties van Reade-onderzoekers

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, Karin Bax

Redactie, vormgeving en productie
HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven

Fotografie
Reade, HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven,

Sylvana Lansu, Studio Oostrum Foto + Film

Animatiefilm: Synergique

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

SCHRIJF JE IN VOOR 
DE PARKRUN!
Start: 11:00 uur
Inschrijfgeld: €12,50

Ook deze dag:

Kidsrun; 

Vondel on Wheels;

Nationale Handbike Competitie 

en nog veel meer!

VondelGames Parkrun: 

2,2 km - 4,4 km - 6,6 km – 8,8 km – 11 km

Samen meters maken

voor kinderrevalidatie

www.vondelgames.nl

NOORD-HOLLAND AMSTERDAM

BUSINESS CENTER
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Samen maken we meer mogelijk
www.vriendenvanreade.nl

Help mee 
steun ons!


