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Graag stel ik u eerst voor aan de nieuwe ambassadeurs van Stichting Vrienden 
van Reade: Hedy d’Ancona, Funda Müjde, Youp van ’t Hek en Erik van Wieringen. 
Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat zij hun bereidheid hebben uitgesproken om 
zich in te zetten als ambassadeur voor de stichting.
 
Stichting Vrienden van Reade probeert het leven van onze cliënten met aanvul-
lende voorzieningen en faciliteiten aangenamer te maken. Hoe? Door het moge-
lijk maken van projecten die eenvoudigweg, helaas, niet betaald kunnen worden 
uit het reguliere zorgbudget. De stichting ondersteunt met name projecten op 
het gebied van participatie, innovatie, gastvrijheid, educatie en wetenschappe-
lijk onderzoek. om al deze extra’s mogelijk te maken, werft Vrienden van Reade 
donateurs en bijdragen van fondsen en bedrijven. De behaalde opbrengsten  
worden vervolgens volledig gebruikt om de projecten te realiseren.
 
De vier ambassadeurs presenteren zich, ieder op hun eigen unieke wijze, in dit 
magazine. Verder schenken wij dit keer – naast de terugkerende onderwerpen 
zoals cliëntervaringen en wetenschappelijk onderzoek – extra aandacht aan de 
persoonlijke visie van en het gezicht achter enkele van onze (nieuwe) artsen. 
Dit nummer is een combi-uitgave (juni-september) en daarom wat dikker dan 
normaal.
 
Ik wens u veel leesplezier.

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur
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De afdeling Radiologie lijkt 
haar specialistisch werk op 
de achtergrond te doen, als 
ondersteuning van de reu-
matologen en revalidatie-
artsen. Dat is zeker zo, maar 
stille wateren hebben diepe 
gronden. De afdeling werkt 
ook aan ‘de frontlinie’: helpt  
cliënten van hun klachten af, 
werkt mee aan wetenschap-
pelijk onderzoek en brengt 
kennis over naar artsen in 
opleiding.

De stille kracht van 
Reade Reumatologie

4 5

van de buik. Allemaal belangrijke gegevens als je denkt aan reuma-aanverwante ziekte-
beelden. Dat is onze brede kijk op zaken. Aanvraag voor een echo van de pols? Als wij het 
gevoel krijgen dat we dan beter ook andere gewrichten kunnen onderzoeken of met de 
andere kant willen vergelijken, nemen we dat ‘gewoon’ mee.” Cindy: “Dat bedoelen we met 
het cliëntgericht werken. We zijn volledig gefocust op de service naar de cliënt, wat is in 
zijn belang? Als er dan vanuit onze professionele inschatting iets extra’s nodig is, doen we 
dat ook gewoon en nemen we de tijd om het uit te leggen.”

Behandeling van klachten
“Verder is een van onze sterke punten de behandeling van mensen met klachten aan het 
bewegingsapparaat die niet reuma-gerelateerd zijn”, vervolgt Ragnhild. “Dat kunnen bij-
voorbeeld schouderklachten zijn die veroorzaakt worden door kalkvorming in de pezen, 
slijmbeursontstekingen, sportblessures etc. We stellen dan de exacte diagnose en prikken 
zeer gericht, echogeleid, in het probleemgebied om bijvoorbeeld kalkafzetting te verwij-
deren en medicatie in te spuiten. Dat doen we tot in de kleinste gewrichten. ook dit kun 
je weer specialisatie binnen onze specialisatie noemen. Vanwege deze specifieke kennis 
en ervaring leiden we hierin ook arts-assistenten Radiologie op. En als we het dan over 
service hebben: het blijft niet bij de behandeling. Zo nodig geven we houding- en bewe-
gingsadvies, zeg maar huiswerk mee.” 

Een mooi team 
Cindy: “Ach er is nog zoveel te vertellen. Bijvoorbeeld dat we de reumatologen ondersteu-
nen bij hun wetenschappelijk onderzoek. of dat we hier helaas niet zelf beschikken over 
een MRI, maar dat we hiervoor een perfecte samenwerking hebben met Annatommie in 
Amsterdam. Zij hanteren onze normen en onze eigen radiologen verslaan de onderzoeken.” 
Ragnhild: “Ja, we hebben het goed voor elkaar. Met een mooi, betrokken team. En als we 
dan ook nog hier een beetje kunnen gaan verbouwen, de ruimtes iets klantvriendelijker 
maken, ben ik een zeer tevreden mens.”

Radioloog Ragnhild de Slegte en Manager Radiologie Cindy Fokker kun je nauwelijks stille 
wateren noemen. Ze praten vol vuur over hun afdeling. Met zelfs een kleine demonstratie 
van ‘de echo’ aan het eind van het gesprek, als mooi fotomoment. Rode draad in hun ver-
haal? Ja, de aanwezige specialistische kennis, maar vooral de cliënt. Meer begrip, meer 
aandacht, meer tijd.

Oog voor de cliënt
Ragnhild: “We zijn hier echt targetgericht. Daarmee bedoel ik dat we ons specifiek richten 
op het bewegingsapparaat, de gewrichten, pezen en spieren. We zijn binnen het vakgebied 
Radiologie hierop gespecialiseerd en dat komt in alles terug. In de opleiding van onze labo-
ranten, in de detaillering van onze foto’s, in de apparatuur, het feit dat wij als radiologen 
zelf de echo uitvoeren, verder kijken dan alleen ‘het probleemgebied’ en dan natuurlijk in de 
tijd die we nemen voor de cliënt. Ik ga echt het gesprek aan. We zijn heel toegankelijk en 
cliëntgericht, vriendelijk, al zeg ik het zelf.” Cindy haakt hier op in: “We hebben hier meestal 
te maken met cliënten die pijn hebben, waarbij het allemaal niet zo snel gaat. onze labo-
ranten weten dat en houden daar rekening mee. Maken eerst een praatje om erachter te 
komen wat de cliënt wel of niet kan. neem bijvoorbeeld de positionering van het gewricht 
voor de opname. Dan kijken we echt in overleg met de cliënt hoe we dat het beste en zo 
pijnloos mogelijk kunnen doen.”

Stapje extra zetten
Ragnhild: “Ja, die positionering is heel belangrijk, omdat we in de toekomst identieke op-
names moeten kunnen maken voor vergelijking. ook daarin komt onze specialisatie naar  
voren. We weten dat we regelmatig foto’s moeten maken, dus je moet terdege over stra-
lingsdoses nadenken. We werken hier zoveel mogelijk met lage doses, gebruiken geen  
contrast bij de CT en we hebben natuurlijk de echo en de DXA tot onze beschikking. Deze 
laatste stelt ons in staat om bij lage stralingsbelasting veel aanvullende informatie te ver-
garen. Denk daarbij aan het meten van de spiermassa, de botdichtheid of het binnenvet 

Meer informatie: 
www.reade.nl/radiologie



Reumatoloog Nurten Duru-Yilmaz en cliënt Zeynep Baldemir ontmoeten elkaar in het Zaans 
Medisch Centrum (ZMC). Dat is makkelijk voor Zeynep, want ze woont vlakbij deze Reade-net-
werklocatie. Het is net alsof twee vriendinnen elkaar na langere tijd weer zien. Het typeert de 
gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt die tussen hen geldt. Nurten lacht: “Ja, Zeynep ging al 
snel de dokter sturen. Flauwekul natuurlijk, maar alles ging wel op basis van shared decision.”
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Klachtenvrij door MTX
“Dat werkt geweldig!”, is Zeynep’s reactie. “Weet 
je, vorige week ben ik met mijn werk gaan laser-
gamen in de duinen. Dat had ik even onderschat. 
’s nachts wist ik opeens weer hoeveel pijn ik had 
gehad en besefte ik pas goed dat dat allemaal 
weg was, dankzij MTX. In het begin had ik wel 
veel last van de bijwerkingen zoals misselijkheid, 
haaruitval en droge ogen. Daar hebben we toen 
over gesproken en vervolgens is besloten om 
MTX voortaan te injecteren in plaats van tablet-
ten te gebruiken. nu ben ik gewoon klachtenvrij 
en heb helemaal niet meer het idee dat ik reuma 
heb. Echt geweldig. Ik ben zo blij met de zorg die 
ik heb gekregen en nog steeds krijg. Ik vind het 
ook helemaal niet erg om naar Reade te gaan. 
Even binnenlopen bij het lab voor bloedprikken, 
een gesprekje met de consulent, het gaat alle-
maal zo gemoedelijk, zo menselijk.“

Mooi werk
nurten glimlacht en lijkt zelfs wat emotioneel. 
“Ja, dit is toch prachtig?! Hier doe je het allemaal 
voor. En dat bevestigt mij ook in de keuzes die we 
gemaakt hebben. We proberen heel laagdrem-
pelig te zijn en zo snel mogelijk te acteren. De 
beste behandeling in te zetten. Dan is het heel 
fijn om te horen dat dit zo gewaardeerd wordt. 
Maar daar moet ik Zeynep ook de complimenten 
voor geven. Zij heeft er echt alles aan gedaan 
om zo ver te komen als ze nu is. Ze heeft de 
voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond, heeft 
er onder begeleiding van de fysiotherapeut voor 
gezorgd dat haar werkplek is aangepast, heeft 
samen met het Sportcentrum Reade onderzocht 
wat voor aangepaste sport ze kan gaan uitoe-
fenen en werkte bovendien mee met een inter-
nationale echostudie. In die zin is ze ook een 
voorbeeld voor anderen. De komende tijd gaan 
we kijken of we het MTX-gebruik kunnen gaan 
afbouwen. Laten we wel eerlijk zijn, het is toch 
een laag-chemisch medicijn en Zeynep is pas 
begin dertig. Wie weet wil ze nog wel zwanger 
worden en dan mag je MTX niet gebruiken.” De 
dames lachen naar elkaar.

Meer informatie:
www.reade.nl/reumatologie

Zeynep: “Eigenlijk was het heel raar. Ik draag al-
tijd mijn ring en in november 2013 kreeg ik last 
van een knobbeltje op mijn vinger. Precies bij 
de ring. Ik dacht ‘dan zal ik ‘m maar even niet 
dragen’, maar het ging zo’n pijn doen dat ik naar 
de huisarts ben gegaan. Daar heb ik flink druk 
uitgeoefend en ben doorverwezen naar Reade 
Reumatologie. ’s ochtends meldde ik me op de 
Dr. Jan van Breemenstraat en wist niet wat me 
overkwam. Foto’s, bloedprikken, gesprekken, 
Early Artrose Score, noem het allemaal maar 
op. Uiteindelijk was het 16.00 uur en was ik op 
mijn 31e jaar RA-patiënt met een behandelpro-
gramma. Bizar gewoon. Maar wel geweldig om 
te ervaren hoe specialistisch de zorg was en hoe 
efficiënt ik werd geholpen.”

Snel handelen
nurten: “Ja, ik snap helemaal dat zo’n intake over-
rompelend kan overkomen. Maar deze vorm van 
one-stop-shopping is wel onze kracht. Zeker bij 
Zeynep, want daar waren we dankzij haar eigen 
voortvarendheid goed op tijd bij. De eerste vier 
weken nadat de klacht ontstaat, noemen we ook 
wel een ‘window of opportunity’. Als je dan met 
de behandeling kunt beginnen, heb je kans dat de 
ontstekingen niet chronisch worden en dat je de 
schade kunt beperken. Uiteindelijk hebben we bij 
haar acht gezwollen gewrichten vastgesteld en 
zijn we met Prednison-injecties gestart. Daarna 
hebben we verder onderzoek verricht naar het 
functioneren van de nieren en de lever, en zijn 
we uiteindelijk gestart met de opbouw van het 
medicijn Methotrexaat (MTX).”

         Opeens ben je reumapatiënt. Bizar.
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Ambassadeur

Fotograaf: B
ob B

ronshoff

“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  
goede buur dan een verre vriend!”

  Youp van’t  Hek    



Judith Vloothuis is revali-
datiearts en onderzoeker 
bij Reade Revalidatie, bin-
nen het expertisegebied 
Neurorevalidatie. Ze werkt 
nu zo’n vijf jaar bij Reade. 
Dat is niet zo heel lang, 
maar als ze over die peri-
ode terugkijkt, ziet ze toch 
grote veranderingen in de 
specialistische zorg op het 
gebied van niet-aangebo-
ren hersenletsel (NAH).

Judith: “Ja, ik heb het hier reuze naar m’n zin. Voor mij zijn ‘problemen met het brein’ een 
prachtige uitdaging. En als ik dan zie hoe actief en innovatief we hier bij Reade zijn om 
onze zorg op dit terrein steeds te verbeteren, zit ik helemaal op m’n plek. We hebben 
bijvoorbeeld als eerste in nederland betaalde nAH-ervaringsdeskundigen structureel 
ingezet en er zijn speciale behandelprogramma’s opgesteld. We hebben arm/hand- en 
loopspreekuren geïntroduceerd, apps uitgebracht en werken binnen de organisatie nu 
veel meer samen met andere teams. Ik weet het nog goed, op mijn eerste werkdag was 
de fusie van RCA met het JBI net rond en zaten we met alle artsen samen om te praten 
over het medisch beleid. Toen waren het nog duidelijk twee groepen en nu zie je dat we 
samen kennis uitwisselen, expertises verbinden – ook met de netwerkziekenhuizen en 
verpleeghuizen – en dat werkt steeds beter.”

Moeilijke keuzes
“Het is ook noodzakelijk. De zorg moet beter, effectiever en efficiënter. Een goede samen-
werking is daarvoor noodzakelijk. Het is geen gemakkelijke opgave waar we voor staan. 
De problematiek bij de cliënten die hier nu binnenkomen, is veel complexer dan voorheen. 
Toch staan we voor de uitdaging om onze ‘zorgtijd’ in te korten. Dat vraagt om een inten-
sivering van de zorg en het maken van duidelijke, maar soms heel moeilijke keuzes. Dan 
kom je ook op het terrein van de ethiek. Want wat doe je als een cliënt medisch gezien in 
staat is om naar huis te gaan, maar je tegelijkertijd weet dat de woonsituatie dusdanig 
is, dat het sociaal-emotioneel ongewenst is. Je moet daarover nadenken en gezamenlijk 
oplossingen voor zoeken.”

Onderzoek als speerpunt
“Wat ook een opvallende verandering is: we hebben de laatste twee jaar – met de komst 
van professor Gert Kwakkel en senior-onderzoeker Rinske nijland – een enorme slag ge-
slagen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Zelfs de kleinere projecten krijgen 
nu een wetenschappelijke basis. Meten staat hierbij centraal. Met al die data kunnen we 
hopelijk ook weer stappen zetten om de zorg te verbeteren. We hebben nu bijvoorbeeld 
vastgesteld hoe we de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) op een 
efficiënte manier kunnen gebruiken en goed kunnen meten. We scoren hoe het met de 
revalidant gaat op het gebied van mobiliteit, zelfverzorging, cognitief functioneren, pijn, 
vermoeidheid en stemming. Door dit regelmatig te doen, zie je precies hoe de revalidant 
zich ontwikkelt en waar de knelpunten liggen. Deze gegevens worden in de toekomst in 
elke bespreking met het behandel- en verpleegteam teruggekoppeld en het behandel-
programma wordt zo nodig aangepast. Daarnaast vormen de data weer input voor het 
wetenschappelijk onderzoek. Bovendien is de USER een prestatie-indicator. Doordat we 
het nu op een efficiënte manier gaan meten, kan de informatie ook worden teruggekop-
peld naar het management.”

Veel dynamiek
“Kortom, we leven in een heel dynamische tijd, met veel ontwikkelingen, veranderingen 
en uitdagingen. Daarbij zijn cliënten ook kritische consumenten geworden met veel  
internetdeskundigheid. En ook daarvoor geldt weer: je zult samen met hen over bepaalde 
zaken moeten nadenken. Alles draait om intensieve samenwerking. Met cliënten en hun 
naasten, met collega’s, met ketenpartners, met verzekeraars. Een goede zaak.”

Samenwerken in een dynamische tijd 

“ Stappen zetten om de zorg te verbeteren”
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Rijden op haar eigen 
paard, dat was haar lust 
en haar leven. Maar op 10 
juli 2013 kwam daar een 
abrupt einde aan. Carolien 
Lubbers kwam tijdens het 
paardrijden ten val en brak 
drie nekwervels. Ze werd 
geopereerd in het AMC en 
kon alleen nog haar rech-
terarm en -been bewegen. 
Drie dagen later was ook 
die functionaliteit verdwe-
nen. “Ik kon alleen maar 
ademhalen en kletsen.” 
Maar Carolien is een vech-
ter. Ze nam geen genoe-
gen met de prognose van 
80% herstel: “ik ga voor de 
90%”. En twee jaar later 
zit Carolien weer op haar 
paard …

Het geheim 
    van Reade?

“Onder de indruk van de professionaliteit”
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je het je voorstellen dat je je niet kunt om-
draaien als je even niet lekker ligt? Dat je 
daar hulp van de verpleging bij moet vra-
gen? Maar ook dan was niets te veel ge-
vraagd. Zo lief allemaal. op een gegeven 
moment kwam bij Bram, mijn ergothe-
rapeut, ter sprake dat ik me graag weer 
wilde opmaken. Toen is hij bij zijn vriendin 
in de leer gegaan en heeft daar zijn thera-
pie op afgestemd. Alles, alles en alles was 
toegespitst op mijn herstel en mijn wen-
sen. Samen naar maximaal resultaat? Dat 
maakt Reade absoluut waar.”

Weer aan het werk
“Ik kan zoveel voorbeelden geven. ‘Ik wil 
graag fietsen in het Vondelpark’. Dan 
gaan we daaraan werken. ‘Ik wil weer op 
mijn paard’. Dan gaan we met jou naar de 
manage om te kijken wat dat betekent. 
nou, wat betreft het rijden, hadden ze de 
nodige reserves. Maar voor de eerste ver-
zorging werd een speciaal trainingspro-
gramma opgesteld. Ik was natuurlijk nog 
heel zwak, maar met een boksbal hebben 
ze bij Fysiomed het duwen van het paard 
gesimuleerd. Zo op maat gesneden al-
lemaal. Je hoeft maar iets te opperen of 
er wordt werk van gemaakt. ‘Ik wil weer 
werken’ en een compleet programma van 
arbeidsre-integratie wordt opgestart, je 
hoeft niks zelf uit te zoeken. En kun je het 
je voorstellen? Ik kom nu, twee jaar na 
mijn ongeluk, weer dolgelukkig thuis van 
mijn werk. Mijn linkervoet sleept nog wat 
en ik heb wat moeite met de fijne moto-
riek in mijn handen, maar ik draai weer 
volwaardig mee op de afdeling. Ja, na een 
werkdag ben ik doodmoe, en dat maakt 
me nog wel een beetje boos, maar toch. 
Ik kon niks en zie me nu. Ik ben echt ly-
risch over Reade, de professionaliteit en 
de mensen. Ze stoppen zoveel energie in 
je. En dat wil je dan zo graag teruggeven 
aan hen. Misschien is dat wel het geheim.”

Carolien: “Een week na mijn operatie werd 
ik opgenomen bij Reade Revalidatie. En 
meteen werd ik daar heel blij van. Ik werd 
zo goed opgevangen en de verpleegkun-
digen wisten echt wat ze deden. Je moet 
weten dat ik zelf verpleegkundige ben en 
ik was compleet onder de indruk van de 
professionaliteit. Die toegespitste zorg en 
hulpmiddelen. Ik dacht: dit moet ik meene-
men naar mijn eigen werk. op donderdag 
werd ik opgenomen en op vrijdag waren 
de artsen, fysio- en ergotherapeut en de 
technische dienst – voor het aanpassen 
van een elektrische rolstoel – al aan mijn 
bed geweest. Een week later had ik mijn 
elektrische rolstoel. Ik vond dat superluxe. 
Totdat ik besefte dat ik me op geen enkele 
andere manier kon verplaatsen: het was 
pure noodzaak.”

Cadeautjes
“natuurlijk was dat een emotionele tijd. 
Ik heb indringende gesprekken met mijn 
man en familie gehad, want het was voor 
mij heel duidelijk dat ik niet ‘achter de ge-
raniums’ wilde belanden. Ik berustte me 
in mijn situatie en wist dat ik een keuze 
moest maken: óf ik ga ervoor of niet. Ik 
ben er tegenaan gegaan. ongelofelijk om 
dan te ervaren dat je bij Reade zoveel 
handen krijgt aangereikt, ik pakte ze alle-
maal. En dankzij de therapieën kreeg ik er 
iedere week wel een functie bij. Het was 
alsof ik elke dag cadeautjes kreeg.”

Op en top maatwerk
“En dan die tuin!! Het was een mooie 
zomer, dus als mijn therapiesessies om 
16.00 uur waren afgerond, nam mijn fa-
milie me mee de tuin in. Iedereen kwam 
langs, vrienden, collega’s en dan gingen 
we tot 20.00 uur picknicken. Zo fijn. Maar 
ja, daarna kwam de voorbereiding op de 
nacht en de nacht zelf. De verzorging, het 
katheteriseren … en in je bed liggen. Kun 



Reade Revalidatie heeft 
onlangs de fietsergometer 
RT300 Supine van het  
Amerikaanse bedrijf Res-
torative Therapies in  
gebruik genomen. Hierdoor 
kunnen cliënten met een 
(sub)acute laesie in een zo  
vroeg mogelijk stadium in 
conditie worden gehouden 
met behulp van elektrosti-
mulatie. Daarmee worden 
complicaties zoals decubi-
tus voorkomen of aanzien-
lijk verminderd. Reade is 
het eerste revalidatiecen-
trum in Nederland dat de 
RT300 heeft aangeschaft 
en elektrostimulatie in zo’n 
vroeg stadium kan inzetten.

Fietsergometer 
   voorkomt complicaties bij dwarslaesie

op het moment dat VUmc hoogleraar Andrea Maier en directeur van het Amphia Zieken-
huis Hans Meij in de pers komen met hun devies ‘Liggen is dodelijk’, wordt de RT300 bij 
Reade op de overtoom in Amsterdam afgeleverd. Prof. dr. Thomas Janssen, onderzoe-
ker Dwarslaesie bij Reade en Duyvensz-nagel hoogleraar Revalidatieonderzoek aan de  
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU, is enthousiast: “Wij  
lopen nationaal voorop waar het gaat om de inzet van elektrostimulatie. Dat is te danken 
aan het feit dat we deze methode al jaren in een klinische omgeving gebruiken tijdens de 
behandeling en tegelijkertijd de effecten wetenschappelijk onderzoeken. Met de RT300 
zetten we weer een belangrijke stap vooruit.”

Spiergroepen trainen in bed 
Thomas: “Ik kan de stelling van Maier en Meij onderschrijven. Bij inactiviteit neemt de 
spiermassa en spierkracht in een onvoorstelbaar hoog tempo af. In enkele weken tijd 
kan dat oplopen tot tientallen procenten. De spieren verschrompelen als het ware. Maar 
‘liggen is dodelijk’ is natuurlijk wel een zure constatering als je plotseling geconfronteerd 
wordt met een dwarslaesie. Dan is er in de eerste fase weinig anders mogelijk dan lig-
gen. En daar komt de RT300 in beeld. Deze kunnen we namelijk aan het bed inzetten. 
Dus vanaf het eerste moment dat cliënten bij ons binnenkomen – in het stadium dat ze 
nog niet uit bed kunnen – activeren wij de spieren en proberen we deze in een zo goed 
mogelijke conditie te houden zodat er minder problemen ontstaan. Met de RT300 kunnen 
we twaalf spiergroepen tegelijkertijd activeren, bijvoorbeeld vijf been- en bilspieren per 
been samen met de buikspieren en rugspieren. ook is het mogelijk om met de armen te 
fietsen waarbij elektrostimulatie gegeven wordt. Kun je nagaan wat een verschil dit zal 
maken ten opzichte van weken inactief in bed liggen.”

Gezondheidswinst
“We merken in de praktijk dat mensen met een dwarslaesie op een gegeven moment pro-
blemen gaan ondervinden die de kwaliteit van leven aanzienlijk aantasten. Denk daarbij 
aan doorzitplekken, wonden, overgewicht etc. Met de elektrostimulatie voorkomen we deze 
problemen of beperken de risico’s aanzienlijk. Er is daarnaast een betere doorbloeding van 
de verlamde spieren en huid en minder kans op atrofie van de spieren. De totale psychische 
en fysieke fitheid neemt toe. Dit vertaalt zich weer in minder heropnames en operaties.”

Meer middelen voor betere conditie
“Elektrostimulatie verdient dus een belangrijke plaats in de behandeling. De RT300 is een 
van de middelen die we daarbij kunnen inzetten. Maar Reade biedt wat dat betreft een 
breed palet. neem de neuroPro stimulator gecombineerd met een broek met ingebouwde 
elektroden, waar revalidatiearts Christof Smit zijn promotieonderzoek op richt en dat 
dag en nacht gebruikt kan worden om de been- en bilspieren te activeren. Daarnaast 
kunnen we de Ergys en de BerkelBike inzetten op het moment dat cliënten mobieler zijn. 
Cliënten hebben dusdanig baat bij deze behandeling en voelen zich daadwerkelijk fitter 
waardoor ze na de behandeling in ons sportcentrum blijven trainen op de BerkelBike, net 
als anderen die naar de sportschool gaan om de conditie op peil te houden. Kortom: het 
zijn prachtige ontwikkelingen.”

Meer informatie: 
www.reade.nl/revalidatie
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Erik: “Als ondernemer denk je in moge-
lijkheden. natuurlijk, in het begin dacht 
ik ook ‘dit overleef ik niet’, maar al snel 
overwon mijn nuchterheid. Wat kan ik nog 
wel? Een cruise bijvoorbeeld in plaats van 
wandelen op een Grieks eilandje. Zo krijgt 
je leven weer een nieuwe invulling.”

Energieloos
“Toen ik in 2002 begon met revalideren 
bij Reade, wist ik twee dingen zeker: het 
bedrijf zou blijven voortbestaan en mijn 
vrouw zou me niet verlaten”, zegt Erik met 
een glimlach. “Best wel zelfverzekerd hè? 
Maar goed, dat is uitgekomen. Mijn com-
pagnon heeft het bedrijf draaiende weten 
te houden en ik woon nog steeds geluk-
kig samen. Wel heb ik het bedrijf moeten 
verkopen. Kijk, dat ik mijn benen niet kan 
gebruiken is één ding, maar leven met 
een dwarslaesie behelst veel meer. Ik heb 
sinds het ongeluk een zeer lage hartslag 
en bloeddruk. En als je jaren in een stoel 
zit, gaat je conditie gierend achteruit. Ik 
ben – of liever gezegd was – zeer futloos, 
had nauwelijks energie.”

Een aanrader
“Een aantal jaar geleden benaderde  
Reade mij of ik mee wilde werken aan wat 
proefsessies op het gebied van elektro-
stimulatie. En langs die weg ben ik in 
aanraking gekomen met de BerkelBike. 

In 1989 neemt Erik van Wieringen het roer over van zijn 
vader en zet het hoveniersbedrijf voort. En wat voor een 
bedrijf! Honderd man personeel en een jarenlange traditie 
van de aanleg en het onderhoud van de Floriade. Zo ook in 
2002 voor de editie in de Haarlemmermeer. Erik gaat drie 
weken voor de opening nog even op een korte skivakantie 
met vrienden. Hij valt en loopt een hoge dwarslaesie op (c6/
c7). Een nieuw leven met andere mogelijkheden begint.

De BerkelBike vergroot mijn wereld

Die ‘fiets’ heeft mijn leven veranderd. Ik 
train tegenwoordig vrijwillig twee keer 
per week een uur op de Bike in het DnS-
lab, en wat een verschil! Mijn conditie is 
stukken beter, ik heb meer energie en ben 
fitter. Ik merk dat het me minder moeite 
kost om de auto in- en uit te gaan, dat 
ik langer kan rollen op de weg, beter een  
hellinkje trek. Doordat ik me fitter voel, 
ben ik helderder, actiever, ik reis meer, mijn 
wereld is er echt groter door geworden. En 
weet je wat ook zo fijn is? Ik heb het deze 
winter niet zo koud gehad. M’n onderlijf 
en benen voelden altijd maar koud aan, 
ellendig is dat. Maar dat is nu ook stuk-
ken verbeterd. Eerlijk gezegd, begrijp ik 
dan ook niet dat de BerkelBikes bij Reade 
niet dag en nacht zitten volgeboekt. Het 
zou zo goed zijn voor al die dwarslaesie- 
patiënten. natuurlijk is het een opgave om 
te gaan trainen. De ‘reis’ naar Reade, je op 
de behandeltafel hijsen, het aanbrengen 
van de elektroden … da’s best een gedoe 
als je een dwarslaesie hebt. Bovendien 
heb ik na m’n uur fietsen ook niet de be-
vrediging die je zou hebben bij een uurtje 
normaal sporten. Ik zweet namelijk niet 
meer en mijn hartslag komt niet hoger 
dan 80, dus het is niet wat je noemt ‘de 
ultieme sportbeleving’. Maar, ik merk dat 
ik er verschrikkelijk veel baat bij heb, dus 
ik kan het mijn lotgenoten alleen maar 
aanraden.”

Interessante toekomst
“Ja, daar ligt mijn hart nu. Bij het wel en 
wee van de ongeveer 12.500 mensen in 
nederland die een dwarslaesie hebben. 
Ik ben Ambassadeur van Vrienden van 
Reade en mede-initiatiefnemer van het 
Dwarslaesie Fonds. Ik draag graag mijn 
steentje bij om fondsen te verzamelen 
voor het noodzakelijke onderzoek en om 
waardevolle initiatieven te kunnen on-
dersteunen. We leven in zo’n interessante 
tijd met zoveel technische mogelijkheden. 
niet alleen op het gebied van revalidatie, 
maar zelfs op het gebied van behandeling 
van dwarslaesie. De vooruitgang in DnA-
technieken, nanotechnologie, stamcel-
therapie, neuro-regeneratie, ik ben ervan 
overtuigd dat er oplossingen voorhanden 
komen. Daar span ik me graag voor in.”

“ Deze fiets heeft mijn leven veranderd”
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Ambassadeur

Fotograaf: M
onique Velzeboer 

Erik van Wieringen

“Ik ben ambassadeur van de  
Stichting Vrienden van Reade om 
projecten mogelijk te maken voor 
mensen met een beperking.
Zelf ben ik in Reade gerevalideerd 
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”.
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    Systematische zorgevaluatie 
                Reade Revalidatie

Binnen de revalidatie loopt Reade landelijk 
voorop met uitgebreide systematische zorge-
valuaties bij de belangrijkste doelgroepen: 
dwarslaesie, oncologie, knie/heup-artrose, 
JIA, handen, voeten en chronische pijn (NAH 
is in ontwikkeling). In de toekomst kan Reade  
Revalidatie met de resultaten van de systema-
tische zorgevaluatie haar eigen normatieve 
data gebruiken om cliënten aan te spiegelen 
en de uitkomsten van zorg openbaar maken.

Zorgevaluatie 
Dwarslaesie
Als voorbeeld geven we hier in 
grote lijnen weer welke data  
worden verzameld binnen het 
cluster Dwarslaesie:

Beschrijven
Leeftijd, geslacht, lengte, moeder-
taal, dagbesteding, opleidings- 
niveau, sociale status, diagnose, 
ASIA-classificatie, oorzaak DL, 
datum ontstaan, opnamedoel.

Bepalen uitkomsten
Niveau van functioneren, psy-
chisch functioneren, kwaliteit van 
leven, ontslagbestemming.

Evalueren en monitoren proces-
behandeling
Klinische opnameduur, soort/hoe-
veelheid therapie, reden/duur uit-
stel ontslag, ziekenhuisopnames, 
cliënttevredenheid behandeling/
verpleging.

Voorspellen/verklaren verschillen 
uitkomst behandeling
Longfunctie, spierkracht, hand-
functie, loopvaardigheid, rolstoel-
vaardigheid, invloed co-morbidi-
teit op niveau van functioneren.

Binnen een systematische zorgevaluatie wordt gestructureerd infor-
matie verzameld over een patiënt op meerdere momenten gedurende 
de revalidatiebehandeling. Per doelgroep is door een multidiscipli-
naire groep artsen, behandelaars en onderzoekers bepaald welke 
meetinstrumenten gebruikt worden voor de evaluatie. Hierbij is re-
kening gehouden met de (inter)nationale richtlijnen en de verplichte 
uitkomstmaten. De data worden efficiënt en structureel verzameld en 
professioneel beheerd, waardoor deze op doelgroepniveau gebruikt 
kunnen worden voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. 

Duidelijk inzicht
Vanuit de data wordt een gestandaardiseerd multidisciplinair rap-
port opgesteld met de behandelresultaten van de cliënt en het 
verloop in de tijd. Dit wordt teruggekoppeld aan de cliënt, het be-
handelteam en het management. Zo wordt inzicht verkregen in  
de cliënttevredenheid, kunnen behandelresultaten worden voorspeld 
en kan de behandeling aangepast worden waardoor een optimale 
aansluiting ontstaat tussen behandeling en individuele behoefte van 
de cliënt. Uiteindelijk is het streven om de uitkomsten van de zorg 
openbaar te maken.



Op 17 september is Lia 
van der Maas gepromo-
veerd aan de Faculteit 
der Gedrags- en Bewe-
gingswetenschappen 
van de VU. Ze heeft on-
derzocht wat het effect 
is van het toevoegen 
van psychomotorische 
therapie aan multidisci-
plinaire pijnrevalidatie.  

PMT binnen de revalidatie

“Doemdenken over pijn vermindert”

Lia van der Maas: “Chronische pijn is we-
reldwijd een groot maatschappelijk pro-
bleem. Eén op de vijf nederlanders heeft 
chronische pijn, waarbij geen (volledige) 
fysieke verklaring gegeven kan worden. 
Een multidisciplinaire behandeling is tot 
op heden de ‘state of the art’. Echter ook 
hier wordt lang niet altijd het gewenste 
resultaat bereikt. Het verbeteren van 
het bewustzijn van het eigen lichaam is 
hierin een relatief nieuw aanknopings-
punt. Wanneer iemand beter bewust is 
van wat het lichaam aangeeft, dus niet 
alleen de pijnsignalen, kan hij/zij gezon-
dere keuzes maken. Psychomotorische 
therapie (PMT) is een ervaringsgerichte 
behandeling die lichaamsbewustzijn als 
belangrijkste aangrijpingspunt heeft en 
wordt al vele jaren toegepast in de ge-
zondheidszorg. Echter is er nog weinig 
onderzoek gedaan naar de effecten van 
deze behandeling. Het doel is dus om te 
kijken wat het effect is van het toevoegen 
van psychomotorische therapie aan mul-
tidisciplinaire pijnrevalidatie.” 

Resultaten 
“Het onderzoek heeft aangetoond dat 
de revalidanten die PMT hebben gehad 
meer bewust van hun lichaam zijn dan 
revalidanten die dit niet hebben gehad.
Dit effect blijft ook op langere termijn. 
Tevens hebben we kunnen aantonen dat 
het doemdenken over de pijn meer ver-
minderd was bij mensen die PMT heb-
ben gevolgd. Daarnaast hebben we een 
positief verband kunnen aantonen tus-
sen lichaamsbewustzijn en doemdenken,  
depressie en het geloof dat iemand heeft 
in zijn eigen kunnen ondanks de pijn. 
Het verband tussen lichaamsbewust-

zijn en kwaliteit van leven loopt via de  
beïnvloeding van de hierboven genoemde 
factoren. Ten slotte kunnen we zeggen 
dat mensen met chronische pijn die een 
verminderd en/of vernauwd lichaams- 
bewustzijn hebben, en daarbij veel  
doemgedachten hebben het meeste ge-
baat lijken te zijn bij psychomotorische 
therapie. Deze resultaten geven een  
eerste indruk van het effect van PMT, 
maar verder onderzoek is nodig.”

Betekenis voor de praktijk 
“De resultaten van dit onderzoek zijn 
van belang voor mensen met chronische 
pijn en voor de professionals die werken 
met deze mensen. Aandacht voor het  
lichaam op een niet oordelende manier 
in allerlei verschillende contexten lijkt 
een waardevolle aanvulling te zijn in de 
behandeling van mensen met chronische 
pijn. Tevens lijkt PMT hier een geschikte  
behandelvorm voor te zijn. In de toekomst 
is het doel om meer onderzoek te doen 
naar PMT binnen de revalidatie. Ligt de 
kracht in het scheppen van een context 
waardoor mensen in de ervaring worden  
gezet en zich hierdoor bewust worden van 
de reacties van hun lichaam in specifieke  
situaties. Zoals wanneer er iemand over 
je schouder meekijkt met wat je doet op 
je werk? of meer het beseffen dat de 
spanning die je in je lichaam voelt bij een 
situatie zoals hiervoor genoemd normaal 
is en dat je naar de reactie kan kijken  
zonder van slag te raken? of het experi-
menteren met nieuw gedrag op basis van 
wat je hebt gevoeld. Als we deze vragen 
kunnen beantwoorden, is het mogelijk 
dat PMT een bijdrage kan blijven leveren 
in de behandeling van chronische pijn.”

Het onderzoek
“Binnen Reade worden cliënten 
met chronische onvoldoende 
verklaarde pijn behandeld 
middels een multidisciplinaire 
behandeling. Aan het bestaan-
de behandelprogramma is een 
PMT–behandeling toegevoegd. 
Een deel van de revalidanten 
(45) kreeg de standaard be-
handeling, een ander deel (49) 
kreeg de standaard behande-
ling plus PMT. Alle revalidan-
ten hebben voor, meteen na  
en 3, 6 en 12 maanden na  
de behandeling verschillende 
vragenlijsten ingevuld gericht 
op lichaamsbewustzijn, doem-
denken, geloof in eigen kun-
nen, kwaliteit van leven, mate 
van beperking en depressie. 
De volledige revalidatiebe-
handeling heeft als doel om 
te leren omgaan met de pijn. 
De PMT richt zich met name 
op (weer) leren voelen van 
het lichaam, betekenis geven 
aan wat je in je lichaam voelt 
en hoe je vervolgens kan han-
delen aan de hand van wat je 
hebt gevoeld. Binnen de PMT 
wordt hierbij gebruikgemaakt 
van allerlei lichaamsgerichte 
en sport- en spelactiviteiten.”
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Reade is 1 juli 2015 gestart met een 
cliëntenportaal. Via ‘mijnReade’, 
kunnen cliënten afspraken inzien 
(hoe laat, met wie en waar), per-
soonsgegevens wijzigen, online vra-
genlijsten invullen en lab-uitslagen 
bekijken. Voor de veiligheid maakt 
het portaal gebruik van DigiD.

Cliëntenportaal mijnReade 

Kort nieuws

Het Kwaliteitsvenster is een online  
overzicht dat bestaat uit tien thema’s die 
informatie geven over de kwaliteit van  
revalidatiezorg. Yvonne van Rooy, voorzit-
ter nVZ: “Bijzonder aan dit venster is dat 
er informatie in staat voor specifieke doel-
groepen, zoals mensen met een acute be-
roerte of dwarslaesiepatiënten. Het Kwa-
liteitsvenster voor revalidatie is dan ook 
een eerste opstap naar meer kwaliteitsin-
formatie per aandoening of specialisme.”

Breed gedragen
Alle revalidatiecentra in nederland en 
18 revalidatie-afdelingen van ziekenhui-
zen doen mee met het Kwaliteitsvenster 
voor revalidatie. Rob Beuse, vicevoorzit-
ter van Revalidatie nederland: “Met het 
Kwaliteitsvenster krijgen patiënten op een 
eenvoudige manier inzicht in de kwaliteit 

Nadat ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg zichtbaar 
maakten in 2014, volgen nu ook revalidatiecentra met 
het ‘Kwaliteitsvenster voor revalidatie’. Revalidatie  
Nederland (RN), de Nederlandse Vereniging van Zieken-
huizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universi-
tair medische centra (NFU) hebben het Kwaliteitsvenster 
voor revalidatie op 29 juni officieel aangeboden aan Jos  
Dekkers, voorzitter van Dwarslaesie Organisatie  
Nederland, en Elly van Gorp-Cloin, bestuurslid van  
Hersenletsel.nl. In het Kwaliteitsvenster kunnen patiën-
ten in één oogopslag de kwaliteit bekijken van een reva-
lidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis.  
Revalidatie Nederland en de NVZ hebben dit venster  
samen met hun leden, patiënten en deskundigen  
ontwikkeld.

De 10 kwaliteitsindicatoren: 
patiëntervaringen, meten van 
resultaten, werk van art-
sen, wachttijden, zelfstandig  
wonen, doorligwonden, vallen, 
keurmerken, samenwerking 
met patiëntenverenigingen en 
tevredenheid van medewerkers.

van de revalidatiezorg. Ik ben er trots op 
dat onze sector dit initiatief zo enthou-
siast heeft omarmd.” Jos Dekkers van 
Dwarslaesie organisatie nederland is ook 
positief: “Het is verheugend dat de reva-
lidatiesector zo transparant wil zijn over 
haar prestaties. Het is een baanbrekende 
vernieuwing, die hier en daar nog wel een 
nadere verdieping verdient.” Carrol Ter-
leth, bestuurder van Adelante en vanuit 
Revalidatie nederland verantwoordelijk 
voor het Kwaliteitsvenster, is het met 
Dekkers eens: “De informatie die we nu via 
het Kwaliteitsvenster met patiënten delen 
over de kwaliteit van zorg, is waardevol. 
Maar we willen in de toekomst met het 
venster wel een stap verder gaan en de 
focus leggen op resultaten van de behan-
delingen.”

Prestaties op website
Het Kwaliteitsvenster voor revalidatie is te 
vinden op de website van elke deelnemen-
de instelling. In het venster staan onder 
andere de prestaties van de instelling ten 
opzichte van een landelijk gemiddelde en 
ten opzichte van een voorgaand jaar. ook 
staat er een toelichting bij, zodat duidelijk 
wordt hoe de resultaten geïnterpreteerd 
kunnen worden. Hoe doet de instelling het 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde? 
En waarom is de score lager of juist hoger 
dan gemiddeld? En wat doet een instelling 
hieraan?

Kwaliteitsvenster voor revalidatie geeft 
                    snel inzicht in prestaties

Meer informatie: 
www.reade.nl/cliënten/mijnreade
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garandeert de service die u al 
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Jens Beenhakker
A. Hofmanweg 39B
2031 BH Haarlem
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amsterdam@beenhakker.nl
www.beenhakker.nl

Reade is een belangrijke opleidings-
plaats voor revalidatieartsen, veel van 
deze jonge specialisten treden daarna 
in dienst bij Reade. Dat is toch een te-
ken dat het goed zit met de teamgeest 
en de organisatie. Ook in 2014/15 
hebben we weer een flink aantal  
nieuwe revalidatieartsen mogen ver-
welkomen. In het vorige nummer  
stelden we er al een aantal aan u voor, 
in deze uitgave kunt u kennismaken 
met Eva Tepe en Kim Schenkeveld.

Eva Tepe
“Mijn studie geneeskunde heb ik 
in Groningen en Enschede doorlo-
pen. Al in mijn eerste opleidingsjaar 
kwam ik in aanraking met revalidatie 
en mijn interesse was direct gewekt. 
Voor mijn laatste co-schap ben ik naar  
revalidatiecentrum De Trappenberg 
gegaan en voor mijn wetenschappe-
lijke stage naar de afdeling neuroreva-
lidatie van het AMC. na afronding van 
mijn studie ben ik als AnIoS neurologie 
gaan werken in het Kennemer Gasthuis. 
Ik wilde graag werkervaring en meer 

kennis opdoen binnen de neurologie. In 
2010 ben ik aangenomen voor de opleiding revalidatiege-
neeskunde bij het AMC en heb ik gewerkt in het Slotervaart-
ziekenhuis, bij Reade en het AMC. Het beviel me heel goed 
bij Reade en daarom ben ik blij dat ik hier nu werkzaam ben. 
Ik vind het waardevol om onderdeel uit te maken van een 
groter team van artsen, werkzaam op verschillende locaties 

Arts in 
beeld

“ Door samenwerking van elkaar leren”

Kim Schenkeveld
“Ik heb vanaf 2003 geneeskunde gestudeerd in Leiden. Daarna 
ben ik direct doorgegaan naar de opleiding tot revalidatiearts  
in ‘het circuit’ AMC: De Trappenberg, Huizen voor kinder- 
revalidatie, Reade (voor centrumrevalidatie) en Medisch  
Centrum Alkmaar (voor ziekenhuisrevalidatie). op 1 juni 2014 
ben ik gestart in het MC Slotervaart en sinds 1 januari 2015 ben 
ik ook werkzaam bij Reade op de Dr. Jan van Breemenstraat.  
Mijn opleidingstijd bij Reade op de overtoom heb ik als erg 
positief ervaren, met name de intensieve samenwerking met 
het team en de cliënten. omdat ik de ziekenhuis- en polikli-
nische revalidatie erg interessant vind, is de combinatie van  
MC Slotervaart en Reade op de Dr. Jan van Breemenstraat 
voor mij ideaal.”

“Mijn belangrijkste aandachtsgebied is handrevalidatie. In 
het ziekenhuis zie ik met name de acute handproblematiek 
en bij Reade de chronische handproblematiek (met name  
artritis en artrose gerelateerd). Daarnaast zie ik in de polikli-

niek van het Slotervaart en tijdens de klinische consulten ook  
patiënten met andere problematiek. Toen ik nog alleen in het  
Slotervaart werkte, kwam ik elke maandag naar Reade 
voor de refereerlunch. nu neem ik ook deel aan de verga-
deringen voor revalidatieartsen en ben ik supervisor voor de  
opleiding van de AIoS. Dus ondanks het feit dat ik op twee 
locaties werk, heb ik veel contact met collega’s.”

“De combinatie in mijn werk van ziekenhuisrevalidatie en 
specialistische revalidatie is erg uitdagend met veel interes-
sante en leuke kanten. Maar op het gebied van specialisti-
sche revalidatie ligt er nog een hele uitdaging voor me. Ik wil 
graag meer kennis en kunde vergaren over de specialistische 
handrevalidatie en mijn behandeling afstemmen op proto-
collen volgens de laatste literatuur en evidence. Mijn ambitie 
ligt op het gebied van het verrichten van onderzoek, ik wil 
me meer inzetten voor de organisatie en de toekomst van 
het handenteam en Reade in het geheel. En uiteraard goede 
patiëntenzorg leveren, naar ieders tevredenheid.”

met verschillende doelgroepen. Je kunt zo van elkaar leren en 
kijken hoe je elkaar kunt versterken.”  

“Sinds augustus 2014 werk ik op mytylschool Drostenburg en 
op de polikliniek revalidatie in het Zaans Medisch Centrum. 
De combinatie van dit werk bevalt me goed. Ik zie in Zaan-
dam een hele andere populatie kinderen en jongeren dan op 
de mytylschool, namelijk kinderen met primair motore stoor-
nissen zoals een milde vorm van cerebrale parese, kinderen 
met DCD en jongeren met chronische pijnklachten. Deze vol-
gen regulier onderwijs. op Drostenburg zie ik met name de 
jonge kinderen met een lichamelijke of meervoudig complexe 
handicap die vanaf 4 jaar instromen en jongeren van 12 tot 
20 jaar. Hier wordt onderwijs en zorg integraal aangeboden 
en sluit de behandeling zoveel mogelijk aan bij het dagelijks 
leven. omdat ieder kind uniek is in zijn groei en ontwikkeling, 
moet je voortdurend herijken wat het kind op een bepaald 
moment nodig heeft. Daarbij kijk je naar het ontwikkelings-
perspectief van elk kind: wat ligt binnen zijn of haar bereik en 
hoe kunnen we dat verwezenlijken?”
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Hedy d’Ancona

“Ik zet me als ambassadeur van 
de Stichting Vrienden van Reade 
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”.

Ambassadeur

Fotograaf: Lonneke Stulen



Nauwkeurige diagnoses door VTS
Reade is het eerste revalidatiecentrum dat VTS therapeutisch toepast bij de behandeling 
van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), als onderdeel van een breder cogni-
tief revalidatieprogramma. Een eerste pilot naar de effecten van VTS bij NAH-cliënten is 
inmiddels uitgevoerd, waarbij het een positief effect lijkt te hebben op het kritisch-analy-
tisch denken. Reade Academy biedt in samenwerking met VTS Amerika sinds 2013 jaarlijks 
VTS-trainingen en symposia aan voor beginners en gevorderden, hieronder een overzicht:

Visual Thinking Strategies (VTS) is een onderwijsmethode die in de VS o.a. 
aan de universiteiten Yale en Harvard wordt toegepast in de opleiding ge-
neeskunde. Daarbij is aangetoond dat het bijdraagt tot het verbeteren en 
ontwikkelen van het waarnemen en het kritisch-analytisch denken. Aan de 
hand van afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis wordt o.l.v. een gespreks-
leider een open discussie op gang gebracht. De deelnemers leren hierdoor 
nauwkeurig te observeren, formuleren en onderbouwen wat ze zien. Uit  
onderzoek blijkt dat medisch studenten die deelnemen aan een VTS-pro-
gramma nauwkeuriger diagnoses stellen, doordat ze betere observationele 
vaardigheden ontwikkelen.

VTS-symposium 
Het symposium richt zich in eerste instantie 
op de vraag of VTS in de toekomst ingezet 
kan worden tijdens de opleiding tot arts of 
therapeut. Philip Yenawine en Suzy Sarfaty 
zullen spreken over hun ervaringen met VTS 
voor medisch studenten aan Yale, Harvard 
en UCC Cork. De theoretische achtergrond 
zal worden afgewisseld met praktische  
oefensessies.

Datum: 16 oktober 2015,  
van 09.00 – 17.30 uur.
Doelgroep: artsen, therapeuten, pedago-
gen, onderzoekers.
Locatie: Reade, locatie Dr. Jan van  
Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam.
Kosten: € 250,-, inclusief lunch.
Accreditatie voor artsen, pedagogen en 
psychologen wordt aangevraagd. 

VTS-trainingen voor beginners
Na grote belangstelling voor de eerdere 
VTS-trainingen, organiseert Reade Academy  
opnieuw een beginnerstraining. Tijdens 
deze training leert u de grondbeginselen 
van VTS en wordt u opgeleid om groepen te 
begeleiden als facilitator.

Datum: 7, 8, en 9 oktober 2015,  
van 09.30 – 16.45 uur.
Doelgroep: logopedisten, (neuro)psycho-
logen, therapeuten, (revalidatie)artsen,  
medisch studenten, activiteitenbegelei-
ders, leraren en museummedewerkers.
Locatie: Reade, locatie Overtoom 283, 
1054 HW Amsterdam.
Kosten: € 750,-, inclusief lunch en toe-
gang tot musea.
Deelnemers ontvangen na afloop van de 
training een certificaat.

VTS-trainingen voor gevorderden
Deze training richt zich op de verdieping 
en de uitbreiding van praktische VTS-
vaardigheden. Door middel van coaching 
en oefeningen doet u extra ervaring op ter 
verbetering van parafraseren (framen) en 
het verbinden of tegenover elkaar plaat-
sen van observaties (linking). Verder wordt 
extra aandacht besteed aan beeldselectie. 
Hierbij staan de fases van esthetische ont-
wikkeling van Abigail Housens centraal. Na 
afronding van de training bent u in staat 
om VTS-discussies te leiden bij verschil-
lende doelgroepen.

Datum: 7, 8, en 9 oktober 2015,  
van 09.30 – 16.45 uur.
Doelgroep: logopedisten, (neuro)psycho-
logen, therapeuten, (revalidatie)artsen, me-
disch studenten, activiteitenbegeleiders, 
leraren en museummedewerkers.
Locatie: Reade, locatie Overtoom 283, 
1054 HW Amsterdam.
Kosten: € 750,-, inclusief lunch en toe-
gang tot musea.
Deelnemers ontvangen na afloop van de 
training een certificaat.

Het gebruik van apps in de  
neurorevalidatie
De cursist krijgt inzicht in welke apps  
geschikt zijn voor neurorevalidatie en 
is in staat de cliënt zo te instrueren dat 
deze optimaal gebruikt worden tijdens de  
behandeling én in de thuissituatie. De trai-
ning is geschikt voor alle behandelaars 
in de neurorevalidatie en wordt verzorgd 
door Judith Vloothuis, revalidatiearts.

Neurorevalidatie
Ben je werkzaam als verpleegkundige of 
verzorgende in een ziekenhuis, revalida-
tiecentrum, verpleeg/verzorgingshuis of 
thuiszorg? Revalideer je cliënten die een 
beroerte hebben gehad en wil je duidelijke 
evidence based handvatten hebben om 
deze cliëntgroep goed te kunnen revali-
deren? Dan is deze training zeer geschikt 
voor jou. In verschillende modules krijg je 
optimaal inzicht in de complexiteit van het 
ziektebeeld beroerte. Je krijgt handvatten 
aangereikt die je meteen kunt toepassen 
in de praktijk. Je doorloopt o.a. de anato-
mie en fysiologie, bedhouding en bewegen, 
transfers, schouderproblematiek, leerstra-
tegieën, wassen en kleden en slikpro-
blemen. De training is, afhankelijk van je 
persoonlijke situatie en wensen, geheel op 
maat samen te stellen.

Ervaringsdeskundigen aan het 
werk
Tijdens dit scholingsprogramma worden 
ervaringsdeskundigen in de revalidatie  
opgeleid. De thema’s die aan bod komen 
zijn: theorie over ervaringsdeskundigheid, 
theorie over coping bij verliesverwerking, 
oordeel-loos en actief luisteren, moti-
verende gespreksvoering, rollen van de 
ervaringsdeskundige en werken in een 
multidisciplinair team. Er wordt veelvuldig 
geoefend in rollenspellen met een acteur 
om situaties en gesprekken te oefenen. 

Het scholingsprogramma is in overleg  
samen te stellen. Ook kan het programma 
in-company worden aangeboden. 

Reanimatiecursus
De reanimatiecursus staat onder begeleiding 
van deskundige trainers, die gecertificeerd 
zijn door NRR/European Resuscitation  
Council (ERC). 

Symposium ‘De revalidatiever-
pleegkundige als behandelaar’
Tijdens dit symposium komt de rol van  
de verpleegkundige binnen het interdis-
ciplinaire team uitgebreid aan bod. Met  
het uitreiken van het expertisegebied  
‘Revalidatieverpleegkundige’, geven we de 
aftrap voor de rest van het programma, 
waarin onder meer de volgende thema’s 
komen aan bod komen:
•	 Shared-decisionmaking,	de	regie	van	de	

patiënt (Heliomare).
•	 De	rol	van	de	verpleging	in	de	revalida-

tie binnen het interdisciplinaire team 
(ViaReva).

•	 De	zingeving	binnen	revalidatie	en	de	
verpleegkundige aandachtspunten 
(Reade).

Datum: 25 november 2015, van 10.00 tot 
16.00 uur.
Doelgroep: revalidatieverpleegkundigen, 
interdisciplinaire behandelaars, geïnteres-
seerden.
Locatie: Reade, locatie Dr. Jan van  
Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam.
Kosten: € 15,- of € 40,- voor V&VN leden 
(afhankelijk van uw functie) en € 55,- voor 
niet-leden.

Oncologische Revalidatie
Een training op maat, bestemd voor mul-
tidisciplinaire teams die oncologische  
revalidatie willen gaan aanbieden of dit 
reeds doen en de inhoud willen opti-
maliseren. Geschikt voor behandelaars  
(fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maat-
schappelijk werkers, revalidatieartsen en 
psychologen), maar ook voor coördinato-
ren en managers die meer willen weten 
over de mogelijkheden en het aanbod van 
oncologische revalidatie.
 
Jongeren met ouders met NAH
Deze training is bestemd voor professionals: 
maatschappelijk werkers en paramedici in 
de revalidatiezorg. De training richt zich op 
het overdragen en toepassen van meer-
voudige interventies op het gebied van 
hulpvragen van kinderen en jongeren met 
een ouder met NAH. In deze training leert 
de cursist een jongerengroep op te zetten 
en vorm te geven. 

Meer informatie over bovenstaande 
scholingen? Kijk op onze website:  
www.readeacademy.nl.

Reade Academy organiseert, naast VTS-trainingen en symposia, tal van andere evenemen-
ten zoals na-scholingen, workshops, congressen, trainingen en masterclasses. Hieronder 
een greep uit ons aanbod:

De volgende trainingen zijn  
momenteel in ontwikkeling:
•	 Hartrevalidatie
•	 Reumatoïde	artritis
•	 Zitadvies
•	 PMT	(psychomotorische	 

therapie)

Interesse? Neem dan contact op 
met Reade Academy voor meer 
informatie. 

Reade Academy events
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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

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

Apotheek Reade verruimt haar openingstijden 

Naast de gebruikelijke openingstijden (maandag t/m  
vrijdag van 8.30 - 17.00 uur), is Apotheek Reade nu ook  
op donderdagavond (tot 19.00 uur) geopend. Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan de uitkomst van het klant-
tevredenheidsonderzoek. 

Meer informatie: www.apotheekreade.nl

Ambassadeur

“Ik ben ambassadeur om individuen en 
bedrijven te stimuleren projecten mo-
gelijk te maken voor mensen met een 
beperking. Na mijn verkeersongeval 
heb ik tijdens mijn revalidatie bij Reade 
kennisgemaakt met allerlei sporten. Dank-
zij mijn behandelaars/therapeuten heb 
ik ervaren dat er een leven is ná en mét 
dwarslaesie. Daarom wil ik mijn lotgeno-
ten 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.”

    Funda Müjde  

Kort nieuws



De eerste editie van dit internationale 

sportevenement – waarbij ‘aangepast 

sporten’ centraal staat – was direct een 

daverend succes. Hiervoor bedanken wij 

alle sponsoren die de VondelGames moge-

lijk hebben gemaakt dan ook van harte!

www.vondelgames.nl


