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“Ik kom graag bij Reade, ik voel me er thuis. Een fijne sfeer, vertrouwenwek-
kend en een fantastische apotheek.” Ellen Torenstra

“Ongelofelijk indrukwekkend allemaal. Nu is het aan mij om sterker te worden. 
Ben benieuwd hoe ver ik zal komen.” Lars de Beer

“Ik ben toen ook naar de Artritis-voorlichting geweest en heb met lotgenoten 
gesproken. Dat heeft me erg goed gedaan.” Anne-Mieke Steensma

“Dat heb ik ook te danken aan al die mensen hier bij Reade. Ongelofelijk hoe 
goed ze zijn en hoe liefdevol ze me verzorgen.” Wytze van der Meer

Weer een paar prachtige quotes van cliënten die bereid zijn geweest hun verhaal 
te doen in ons magazine. Sommige van hen hebben zelfs de foto’s bij hun verha-
len zelf aangeleverd. Ik wil ze hiervoor persoonlijk allemaal hartelijk bedanken. 
Ik stel u ook graag voor aan een nieuwe ambassadeur van Stichting Vrienden 
van Reade. Job Cohen heeft ook zijn bereidheid uitgesproken om zich in te  
zetten voor de stichting met als doel het leven van Reade-cliënten aangenamer 
te maken door projecten te realiseren die helaas niet betaald kunnen worden uit 
het beschikbare zorgbudget. Ik ben hem hier zeer erkentelijk voor.
 
In dit decembernummer hebben we vooral verhalen opgenomen van cliënten die 
(weer) in hun eigen omgeving staan of op weg daar naartoe zijn. Als zorgorganisa-
tie moeten we de best mogelijke zorg leveren, tegen een zo laag mogelijke prijs. We 
sturen hiervoor, wellicht logischerwijs, vaak als eerste op productie- en financiële 
indicatoren. Maar een klantverhaal is eigenlijk de ultieme indicator waaraan je kunt 
aflezen of je het als zorgorganisatie goed hebt gedaan. Of je dienstverlening maxi-
maal doelmatig is geweest. Maar ook of je het minder goed of slecht hebt gedaan.
 
Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2015. Het (bijna) afgelopen jaar  
was voor ons weer een zeer bewogen jaar. Een jaar waarin we, zoals vele  
organisaties in de gezondheidszorg, last hadden van minder inkomsten voor de 
geleverde zorg en van enige teruggang in het aantal cliënten. Maar ook een jaar 
waarin veel mooie dingen zijn gebeurd, zoals de benoemingen van Dirkjan van 
Schaardenburg en Mike Nurmohamed tot hoogleraar Reumatologie. Ik wil via 
deze weg nogmaals alle collega’s bedanken voor hun enorme inzet!
 
Namens de Raad van Bestuur wens ik u veel leesplezier, fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2016.

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur
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Ella Torenstra (65) vergeet het jaar 2003 nooit meer. Ze was heel actief als leerkracht 
aan de bovenbouw van de Vrije School, de Adriaan Roland Holst school in Bergen, waar ze 
onder andere tekenen en schilderen gaf aan groep 7 en 8. Begin maart van dat jaar werd 
ze aangereden op haar bromfiets waardoor haar linkerbeen verbrijzelde. Drie operaties 
waren nodig om haar weer op de been te krijgen. Tijdens haar revalidatieperiode met veel 
fysiotherapie verhuisde ze in 2004 naar Amsterdam om daar op de Vrije School voor Voort-
gezet Onderwijs ‘Geert Groote College’ voor een deel haar leraarschap voort te zetten. 
Enige tijd later kon ze opeens ’s nachts niet meer bewegen en had ze op allerlei plaatsen in 
haar lichaam vreselijke pijn: acuut reuma.
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Uit de kunst
“In 2005 vertrok mijn toenmalige reumatoloog 
bij het Slotervaart Ziekenhuis. Ik besloot over te 
stappen naar Reade Reumatologie en kwam bij 
dr. Dirkjan van Schaardenburg terecht. Met die 
keuze ben ik nog steeds ontzettend blij! Na een 
paar jaar ging het niet goed met me. Aangrij-
pende gebeurtenissen achter elkaar in mijn fa-
milie, waaronder het overlijden van mijn moeder, 
de zorg en de stress werden me te veel. Daarbij 
werd mijn reuma steeds erger. Bij Reade zijn we 
toen samen op zoek gegaan naar de beste 
medicatie voor mij. Dat bleek Enbrel® te zijn. Dat 
werkte als een wondermiddel: al een week na 
mijn eerste injectie leek de pijn weg! Geweldig. Ik 
gebruik nu nog steeds Methotrexaat en Enbrel® 
en ben heel tevreden. Ik kom graag bij Reade, ik 
voel me er thuis. Een fijne sfeer, en een fantas-
tische apotheek. En zo fijn dat er allemaal kunst 
in de gangen hangt. Ik loop altijd mijn rondje om 
alles te bewonderen. Ook de begeleiding is ge-
weldig. Ik kan altijd bellen als ik vragen heb en ze 
nemen dan alle tijd voor me. Wat een verkoop-
verhaal hè? Maar ze verdienen het!”

Een nieuw begin
“Inmiddels is mijn leven flink veranderd. Ondanks 
mijn reuma bleef ik maar doorgaan. Vroeg op-
staan, aan het werk, late vergaderingen. ‘Ella 
gaat door tot haar zeventigste’, zei ik altijd. Maar 
in juli 2014 moest ik toch pas op de plaats ma-
ken. Ik was uitgeput. Dus in heel goed overleg 
met school en de Arbo-arts, heb ik toen mijn 
werk afgebouwd en ben ik op 31 maart 2015 
met pensioen gegaan. Daar zag ik tegenop, maar 
ik ben achteraf zo blij! ‘Het leven begint bij 65’, 
roep ik nu hardop. We zijn verhuisd naar Heiloo 
en ik breng mijn tijd door met lezen, veel fietsen, 
wandelen met de hond, stukjes schrijven en il-
lustreren. Ook ben ik graag in mijn volkstuin met 
huisje. Maar natuurlijk is het allerfijnste dat ik 
nu alle tijd van de wereld heb voor onze kinderen 
en negen kleinkinderen. Ik geniet weer volop van 
het leven!”

Ella: “We waren op werkweek in de Ardennen. 
Het was koud en regenachtig, ik weet het nog 
goed. Op een avond klom ik de lange ladder op 
naar ‘mijn’ hooiberg om te gaan slapen. Daar 
kreeg ik over mijn hele lichaam hevige pijnen 
en verkrampte helemaal. Ik kon niet meer over-
eind komen. Een vader heeft me toen die ladder 
afgedragen – klinkt best romantisch eigenlijk – 
en me naar huis gebracht. In het Slotervaart-
ziekenhuis bleek dat ik een acute reumatische 
aandoening had en werd er begonnen met de 
medicatie waaronder Prednison en Methotrex-
traat. Reuma? Ik had er eigenlijk nog nooit van 
gehoord en vond het verschrikkelijk. Kijk, dat 
ongeluk was geen pretje, maar met deze diag-
nose kreeg ik ‘levenslang’. Ik was altijd druk in 
de weer met mijn handen, op school, handwer-
ken, knutselend met mijn drie kinderen of lekker 
wroeten in de tuin. En nu deed alles pijn. Ik had 
grote moeite met schrijven en kon geen potje 
verf meer opendraaien. Tanden poetsen, haren 
kammen, aankleden, boodschappentas dragen 
lukte vaak niet of met hulp van mijn man. Het 
is een ongelooflijk ingrijpende ziekte, maar nie-
mand ziet het aan je. Je hebt van die dagen dat 
je niets meer kunt van vermoeidheid en alles 
doet dan zeer. Dat is lastig om te accepteren 
als je altijd in de weer was.”

Reuma: 
      een ongelooflijk ingrijpende ziekte
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In september 2014 vertel-
den Marija en Milan Popov 
in dit magazine over hun 
reizen en positieve kijk op 
het leven. Indrukwekkend, 
want Marija had zo’n zeven  
jaar eerder de diagnose ALS 
te horen gekregen. Afgelo-
pen november spraken wij 
hen weer. 

Mooie mensen
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Wat gebeurt er met de hond?
“Schrijfster Suzanna Jansen is een andere bijzondere vriendin. Elke week komt ze hier een 
paar uur voorlezen. Dat is heerlijk ontspannen! Maar vergis je niet, we pakken het heel  
serieus aan. We hebben een heel programma opgesteld en proberen dwarsverbanden te 
leggen. Zo lezen we niet alleen samen, maar hebben we ook hele gesprekken over litera-
tuur. Nu zijn we bezig met het boek Hondenhart van Michaíl Boelgákov. Heel intrigerend. 
Als ik ’s nachts wakker lig, vraag ik me af wat er met de hond Sjarik nog gaat gebeuren. 
Hopelijk krijgen we het boek deze week nog uit … want we gaan weer op reis!”

Fijne feestdagen
“Ja, we zijn nog even reislustig als altijd. Eind vorig jaar zijn we naar Oslo geweest en in 
april naar Belgrado. Daar gaan we nu weer naar toe, twee maanden maar liefst! En ik heb 
er enorm veel zin in. Mijn moeder en broer wonen daar, dus dat is heel gezellig.” Milan, 
glimlachend: “En daar voeren ze haar vol! Heel goed, dan eet ze beter.” Marija lacht en 
vertelt verder: “Het was dit keer wel ingewikkeld om het geregeld te krijgen. Met name de 
spraakcomputer vormde het probleem. De verzekering was daar niet zo happig op, maar 
gelukkig heeft Suzanna dat toch allemaal kunnen regelen. Ook is geregeld dat ik daar vijf 
keer per week fysiotherapie krijg, dus dat komt allemaal goed. Helaas, ik kan Frank en 
Ralph niet meenemen … zou wel leuk zijn!”

Marija zit in haar rolstoel achter een ooggestuurde spraakcomputer. Ze kijkt vief en vro-
lijk en begint meteen te ‘typen’. “Het gaat nu minder goed met me, vooral het praten. 
Dat lukt niet meer, maar gelukkig heb ik deze computer. Maak je geen zorgen, we zijn 
nog steeds even positief. Dat komt door de zorg van alle lieve mensen om ons heen. En 
daarmee doel ik ook op Reade. Ik kom er nog steeds twee keer per week. Dinsdags zit ik 
bij fysiotherapeut Frank Ettema, dat is altijd lachen.” Milan haakt in: “In het begin had ik 
daar moeite mee, ik vond niks meer grappig. Maar op een gegeven moment hebben we 
tegen elkaar gezegd dat we niet ons hoofd in de schoot gaan leggen. Humor is belangrijk. 
Ik zeg altijd dat Marija bij Frank eigenlijk niet hoeft te oefenen, van het contact alleen 
al knapt ze op. Maar daarnaast heeft hij altijd goede adviezen. De ziekte van Marija 
ontwikkelt zich razendsnel. Frank speelt daar perfect op in met steeds nieuwe ideeën en 
oplossingen.” 

Prachtcadeau
Marija vertelt verder: “Op donderdag ga ik altijd bij Reade zwemmen onder begeleiding van 
Ellen Holsteijn. Tenminste … dat was zo. Toen ik hoorde dat Ellen niet meer op donderdag 
zou werken, was ik dan ook erg teleurgesteld; niemand kon zo goed zijn als zij. Totdat ik 
Ralph Scholten, haar opvolger, ontmoette. Dat is een tweede Ellen! Hij is ook helemaal bij-
zonder.” Milan: “Als de hele wereld eruitzag zoals Reade, krijg je een soort hemel op aarde. 
Het zijn allemaal mensen met een glimlach. Er hangt zó’n positieve sfeer en het is fantas-
tisch georganiseerd. Wij mogen ons sowieso gelukkig prijzen met de mensen om ons heen.” 
Marija wordt meteen enthousiast: “Ja, zoals onze fantastische vriendin Sytske Wijnsma. Ik 
heb zeven jaar geleden met haar samengewerkt bij De Nederlandsche Bank. En nu komt ze 
nog steeds twee keer per week. Het is fantastisch hoe ze hier meehelpt. En ze komt altijd 
met verrassingen, met spulletjes die ik heel goed kan gebruiken. Deze speciale ergonomi-
sche lepel bijvoorbeeld, het mooiste cadeau ooit.”

In Memoriam
Ons heeft het verdrietige nieuws 
bereikt dat Marija Popov op 7  
december 2015 is overleden. Als 
eerbetoon aan haar kracht, heb-
ben we gemeend toch dit interview 
te publiceren. We wensen Milan,  
familie en vrienden heel veel 
sterkte met het gemis van deze 
bijzondere vrouw.

Raad van Bestuur en alle 
medewerkers van Reade



Ambassadeur

  Job Cohen

“Mijn vrouw Lidie is zes jaar lang een 
trouwe bezoekster geweest van Reade. 
Daar heeft zij heel veel baat bij gehad. Niet 
alleen hebben verschillende behandelingen en 
adviezen haar fysiek lange tijd goed gedaan, 
ook over haar psychische gesteldheid is veel 
opgehelderd. 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.”

Fotograaf: B
ob B

ronshoff



Wytze van der Meer (64) 
verblijft een aantal weken 
in de proefwoning van Rea-
de Revalidatie aan de Over-
toom. In dit appartement 
leert hij hoe het is om weer 
zelfstandig te wonen met 
de voor hem geruststel-
lende gedachte dat hij ‘het 
knopje’ voor de verpleging 
onder handbereik heeft. 
“Ik wil de Vierdaagse weer 
lopen, net als vorig jaar”, 
zegt hij vanuit zijn rolstoel. 
Om dan hardop te lachen: 
“Geintje!” Het typeert hem.

Terwijl Wytze in zijn papieren zoekt naar een brief met zijn diagnose, laat hij als ex-ma-
rineofficier – later verkeersvlieger en gezagvoerder – zijn ongenoegen in duidelijke be-
woordingen blijken: “Zie je nou wat voor een geklungel het is met een rolstoel. Je kunt 
nergens zomaar bij en dan moet je maar hopen dat er niks op de grond valt, want dan ben 
je helemaal ver van huis! Ja, ik heb nog steeds van binnen weerstand tegen die rolstoel. 
Die wil je niet.”

Doodziek
“Kijk hier staat het: ik had een infectieuze paraplegie thoracale 6 ASIA D ten gevolge van 
spondylodiscitis met corpusdestructie Th7 en paravertebraal abcesvorming. Snap je dat 
ik dat niet onthoud? Ik vertel het maar in mijn eigen woorden. Begin maart voelde ik me 
beroerd. Dacht dat ik griep had of zoiets. Maar op een gegeven moment werd ik doodziek 
en kreeg ik uitval in mijn been. Een tussenwervelschijf was ontstoken en er zat een abces. 
Ik werd onmiddellijk geopereerd. Toen ik uit de operatie kwam, waren mijn benen verlamd. 
De operatie was technisch geslaagd, zo heet dat dan, maar ik had geen beenfunctie meer. 
Vreselijk lastig om te accepteren. En zo ben ik bij Reade terechtgekomen, voor revalidatie 
en training gericht op het verdere leven in en vanuit de rolstoel. Maar nu komt het …!”

Plotselinge wending
“Op een mooie zondagochtend in juli werd ik wakker en kon ik opeens mijn voeten en te-
nen bewegen! Ik was helemaal overdonderd en ik niet alleen! Iedereen bij Reade was ook 
stomverbaasd, van de ene op de andere dag kon ik weer bewegen. Toen is onmiddellijk 
mijn therapie aangepast zodat ik kon gaan oefenen in het staan en lopen. Ongelofelijk hè, 
nu loop ik weer 4x20 meter achter mijn rollator, met tussenpauzes dus. Toch is er nog een 
hele weg te gaan. Als ik op de grond lig, kan ik bijvoorbeeld niet zelfstandig overeind en in 
mijn rolstoel komen. Traplopen lukt slechts een paar treden en zelfstandig aan het aan-
recht staan is ook nog geen succes. Zo confronterend als je iets niet kan. Maar daar krijg 
ik nu allemaal trainingen voor. Oefenen is het toverwoord. En eigenlijk is het al allemaal 
razendsnel gegaan. Dat ik zover zou komen, had ik vóór de zomer niet verwacht.”

Even schrikken
“Dat heb ik ook te danken aan al die mensen hier bij Reade. Ongelofelijk hoe goed ze zijn 
en hoe liefdevol ze me verzorgen. Ze zijn enorm betrokken en dat heb ik ze ook wel laten 
blijken. Maar ik zeg het ook als iets me niet zint. Zoals de meerpersoonskamers, dat vind 
ik niet heel erg prettig. Maar goed. Nu zit ik lekker alleen in de proefwoning en word ik 
klaargestoomd om straks mijn nieuwe appartement te betrekken in ‘de Makroon’ waar 
ik zorg op maat kan inkopen. Eens kijken hoever ik kom. Misschien toch de Vierdaagse? 
Oh, en wat ik zeker ook gezegd wil hebben: wat een fantastische kok hebben ze hier. Alles 
wordt vers bereid. Supergeweldig!”

“Een geslaagde operatie, maar ik zat opeens in een rolstoel”

Oefenen is het toverwoord
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Voor Anne-Mieke Steensma (43) stond het leven  
ineens stil. De energieke manager en moeder van 
twee kinderen lag in november 2014 opeens drie 
maanden op de bank in de huiskamer. Doodmoe, 
met veel pijn en geen eetlust. Ze viel zeven kilo af. 
Diagnose: reumatoïde artritis. Een jaar later gaat 
het stukken beter met haar. Ze is nog niet stabiel, 
maar maakt flinke vorderingen. En wat betreft haar 
gevoelsleven? “Ik ben nu gelukkiger dan voor mijn 
ziekte.”

Het positieve gevolg van RA

“Ik ben nu gelukkiger dan voor mijn ziekte”

13

Aan de beurt
“Toen ik voor het eerst bij Reade binnen-
stapte, dacht ik ‘In wat voor een wereld 
ben ik nu beland?’. Veel oudere mensen, 
veel hulpstukken, rollators en rolstoe-
len. Aan die sores was ik echt nog niet 
toe. Reuma was voor mij een ziekte voor 
oudere mensen. Dus dan ga je in de ont-
kenning. Maar gaandeweg, dankzij alle 
gesprekken en ondersteuning, stelde ik 
mij er meer voor open. Ik ben toen ook 
naar de Artritis-voorlichting geweest en 
heb met lotgenoten gesproken. Dat heeft 
me erg goed gedaan. Daarnaast doe ik 
nu aan elk onderzoek mee zover ik kan, 
zoals het EAC-onderzoek waarmee men 
meer inzicht hoopt te krijgen in de vroege 
kenmerken en het ontstaan van reuma-
toïde artritis. Want dankzij het feit dat er 
eerder mensen aan onderzoeken hebben 
meegewerkt, ben ik zover gekomen. Nu is 
het mijn beurt.”

Dat wat telt
“De ziekte is bij mij heel heftig begonnen 
en is grillig geweest. En ja, voor een deel 
ontken ik het nog wel. Maar ik hoop, en ga 
er nu ook wel vanuit, dat ik een stabiele pe-
riode bereik. En als ik dan terugkijk, heeft 
het me ook wel weer dingen gebracht. Ik 
ben veel meer tot rust gekomen doordat 
ik gedwongen werd uit die ‘ratrace’ van 
het leven te stappen. Als ik er straks aan 
toe ben, zal ik ook niet meer fulltime gaan 
werken. Dan zoek ik een leuke maatschap-
pelijk betrokken baan waar ik meer flexi-
bel ben. Ik sta nu meer stil bij dingen, zie 
wat écht belangrijk is en kan enorm genie-
ten van mijn jongens. Ja, ik ben gelukkiger.”

Anne-Mieke kreeg vorig jaar pijn in haar 
lies. Er werd gedacht aan uitstralingspijn 
vanuit een ontsteking in de heup. Ze ging 
naar de chiropractor voor behandeling. 
Anne-Mieke: “Het hielp niet. Ik kreeg ook 
last van mijn knieën en vervolgens pijn 
in mijn ellenbogen. Ja, dat kon niet meer 
uit de heup komen. Een bloedtest bij de 
huisarts gaf geen reumafactoren aan. 
Toch werd ik, vanwege de hoge bezinking 
en ontstoken gewrichten, gelukkig naar  
dr. Gerritsen bij Reade Reumatologie 
doorverwezen.”

Stap vooruit
“Ondertussen had ik zoveel pijn dat ik 
nauwelijks meer kon slapen, of ik nu op 
mijn rug lag of op m’n zij, het deed alle-
maal zo’n zeer. Dr. Gerritsen had eigenlijk 
maar een half oog nodig, ik had reuma-
toïde artritis wat daarna ook uit de tes-
ten bleek. Toen begon de zoektocht naar 
de juiste medicatie, naast de Prednison 
natuurlijk. Geen van de traditionele mid-
delen sloegen aan. Maar ook de biologi-
cal Cimzia was geen succes. Uiteindelijk 
zijn we in juni begonnen met Tocilizumab 
in combinatie met Methotrexaat en  
dat werkt. In september waren de ont-
stekingen rustig geworden en kon ik de  
Prednison gaan afbouwen. Dat is een 
enorme stap vooruit geweest. Gelukkig 
maar, want ik was er niet vrolijker door 
geworden. Je durft niet meer vooruit te 
kijken, want je weet niet hoe je de volgen-
de dag wakker wordt. Het is verschrikke-
lijk om te constateren dat je lichaam je in 
de steek heeft gelaten, maar daar werd ik 
gelukkig goed in begeleid.”



Hartrevalidatie 
 en kennisdeling

Het hartrevalidatieteam bij Reade bestaat 
uit een revalidatiearts, physician assistant, 
psycholoog, maatschappelijk werker, dië-
tist, ergotherapeut, fysiotherapeut en een 
consultair cardioloog. De cardioloog van de 
revalidant wordt op indicatie ook in het pro-
ces betrokken. Samen met de cliënt stellen 
ze een persoonlijk behandelprogramma op 
dat doorlopen wordt in kleine groepen met 
veel individuele aandacht. 

Het programma duurt gemiddeld 3 à 4 
maanden en bestaat uit een aantal onder-
delen:
•  fysieke training (kracht, duur, sport/

spel, hydro);
• lichaamsbewustwording;
•  informatie over leefstijl en begeleiding 

bij verandering hiervan;
•  begeleiding bij emotionele en psychi-

sche problemen;
• begeleiding van partners en/of gezin.

Verzoek om scholing
Vanwege de specialistische revalidatie-
kennis die bij Reade is opgebouwd, heeft 
verpleeghuis Leo Polak Reade gevraagd om 
een hartfalenscholing te verzorgen voor 
het verzorgend en verplegend personeel. 
De wens voor scholing ontstond omdat 
hartfalen als nevendiagnose regelmatig 
voorkomt onder cliënten van verpleeghuis 
Leo Polak en dat het personeel het moeilijk 

Het hartrevalidatieprogramma van Reade heeft de laat-
ste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het 
aantal hartpatiënten in Nederland neemt toe en daar 
heeft Reade haar programma op afgestemd. Binnen de 
complexe hartrevalidatie heeft Reade nu vooral te maken 
met cliënten met de meest complexe problematiek. Per 
jaar volgen ongeveer 150 cliënten het programma waar-
in ze begeleid worden om zo goed en volledig mogelijk 
te herstellen, zowel lichamelijk als geestelijk.

vond om in te schatten welke consequen-
ties deze diagnose heeft bij de verzorging 
van de cliënten. Uiteraard is Reade graag 
op het verzoek ingegaan.

Zeer gewaardeerd
In de cursus kwam allereerst de functie van 
hart en longen aan bod. Op een interactieve 
manier werd uitgebreid uitgelegd wat hart-
falen is, hoe men het kan herkennen, wat er 
aan gedaan kan worden en waar men bij de 
cliënten op kan letten. Aan het einde van de 
middag voelden de deelnemers zich beter 
bekwaam om de juiste zorg te kunnen bie-
den en wisten ze waar ze alert op moesten 
zijn bij cliënten met hartfalen. De cursus 
werd zeer positief beoordeeld in de evalua-
tie (op alle onderdelen beoordelingen boven 
de 8). De scholing zal in de komende twee 
jaar nog enkele malen worden aangeboden 
in verpleeghuis Leo Polak en wellicht ook in 
andere centra, waaronder Reade zelf.

Resultaten tevredenheidsonderzoek
In een vorige uitgave van dit magazine (juli, 2012) werd het meetinstrument 
USER-P toegelicht. Het geeft, in combinatie met een persoonlijk gesprek, inzicht 
in de invloed van hartrevalidatie op participatiedoelen van cliënten met com-
plexe hartrevalidatie. Hieronder een aantal resultaten uit deze tevredenheidslijst  
(periode jan. t/m sept. 2015).
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Klanttevredenheid

Cliënten geven het 
hartrevalidatie-
programma een 

9,6

Percentage van de revalidanten (n=45) die aangaf vooruitgang te hebben geboekt op de onderwerpen die op x-as genoemd zijn.

Aanbevelen

100% 

zou het hartrevalidatie-
programma aanbevelen aan

andere cliënten.

Cliënten geven zichzelf 
gemiddeld een 

8,1
in het vertrouwen dat ze na afloop

 van het hartrevalidatieprogramma 
blijven bewegen.

Vertrouwen

Hartrevalidatie heeft me dit opgeleverd
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Roos: “Toen ik één jaar was, werd gecon-
stateerd dat ik een aangeboren aorta-
klepstenose had. Die wetenschap en de 
zekerheid dat je in de toekomst een hart-
operatie zal moeten ondergaan, draag je 
als klein meisje voortdurend met je mee. 
Je durft niet normaal te leven zoals an-
dere kinderen. Rond mijn achtste kreeg ik 
steeds meer klachten. Ik was duizelig, ver-
moeid, benauwd. Durfde niet meer te gaan 
slapen, omdat ik bang was dood te gaan. 
Keer op keer zijn we naar het ziekenhuis 
gegaan: niks aan de hand. Achteraf denk 
ik dat het allemaal psychisch was. Op mijn 
dertiende was er echter wel aanleiding om 
in te grijpen: ik werd gedotterd. En twee 
jaar later volgde mijn eerste openhartope-
ratie. Toen ik uit het ziekenhuis ontslagen 
werd, dacht ik nog dat ik vijf weken later 
kon beginnen met mijn havo, als vervolg 
op het vmbo. Naïef ja.”

Aankomen en afvallen
“Ik was zo moe daarna. Wilde eigenlijk al-
leen maar binnen zitten en werd depres-
sief. Toen ben ik gaan eten. In een jaar tijd 
ben ik 30 kilo aangekomen; uiteindelijk 
woog ik 90 kilo. Ondertussen was ik met 
de opleiding in- en outdoorstyling begon-
nen, maar stopte hiermee voor mijn stage-
periode. Ik raakte in een sociaal isolement. 
Een paar maanden later zette ik de knop 
om. Ik zou eerst zelf gaan afvallen en als 
dat lukte zou ik mezelf belonen met een 
abonnement bij de sportschool. Met be-
hulp van internetfilmpjes ging ik sporten 
en stopte min of meer met eten. Binnen no 
time vlogen de kilo’s eraf en werd ik eng 
mager. Toen mocht ik van mezelf naar de 

Roos Spanhaak (20) is een energieke jonge vrouw. Vrolijk en levenslustig. 
Maar als kind sliep Roos in met de angst dat ze de volgende dag niet meer 
wakker zou worden. Zo’n vijf jaar geleden voelde ze zich een onzeker, zielig 
vogeltje dat niks kon. Ze vertelt over haar aangeboren hartafwijking, over 
haar jeugd, haar openhartoperaties, haar strijd en haar hartrevalidatie-
programma bij Reade Revalidatie.

Hartklachten? Die zitten in je hoofd.

sportschool. Ook daar ging ik vijf tot ze-
ven dagen per week flink tekeer. Ik begon 
mijn voeding af te wegen aan de hand van 
voedingswaarden en kwam zo weer wat 
op gewicht. Ik werd ook steeds sterker en 
daarom voelde het zo gezond en misschien 
een beetje verslavend op een positieve ma-
nier. Toch duwde ik mezelf steeds verder 
over de grens. Ik negeerde m’n lichaam. 
Hartklachten, dik, dun: het zit allemaal in je 
hoofd! Ja, ik ben wel een beetje zwart-wit”, 
zegt ze met een glimlach.

Laat maar komen
“Afgelopen maart was ik weer aan het 
sporten en merkte bij de cardio-oefe-
ningen dat ik een rare hartslag had. Ik 
ben gewoon doorgegaan en na drie uur 
sporten, fietste ik doodleuk nog negen 
kilometer naar huis. ‘Het zit in je hoofd, 
Roos’ en ik was zo bang om weer terug te 
vallen naar dat meisje van acht jaar, dat 
niks meer durfde. Uiteindelijk bleek het 
toch mis te zijn. Na een echo en mri bleek 
dat ik weer geopereerd moest worden. 
Wat een tegenvaller! Toch had ik rotsvast 
vertrouwen dat ik er goed zou uitkomen. 
Mijn lichaam was inmiddels zoveel ster-
ker dankzij de zware trainingen. Dat had 
ik nooit voor mogelijk gehouden.”

Weer de knop om
“In juli ben ik geopereerd en heb ik een bio-
logische hartklep gekregen, van een rund. 
En mijn oude hartklep staat in een potje 
sterk water naast m’n bed. Ja, daar zie ik 
de grap wel van in. Na een week was ik 
weer thuis. Ik besloot voor hartrevalidatie 
bij Reade te kiezen. Juist omdat ik weer “Die ‘oude Roos’ is er ook nog steeds”

wilde beginnen met mijn krachttraining 
en ik gelezen had dat Reade een heel per-
soonlijke aanpak had. Op 12 oktober had ik 
mijn fietstest: m’n bloeddruk was te hoog. 
Er werd daarom contact opgenomen met 
mijn hartchirurg, maar de bloeddruk bleek 
geen restrictie. Ik kon verder met waar ik 
gebleven was met trainen en de rest van 
mijn dagelijkse bezigheden weer oppak-
ken. Nou, dat was confronterend. Ik zette 
natuurlijk weer de knop om, met mij was 
niks aan de hand. Tot een oefening niet 
lukte. Mijn hele lijf ging trillen van de in-
spanning. Mijn fysiotherapeut keek me 
eens aan en vroeg me heel simpel of ik 
dacht dat ik goed bezig was. Toen werd 
het me even te veel. Ik was me ineens su-
perbewust van wat er aan de hand was 
met mijn lichaam.”

Lastig proces
“Nu zit ik tien weken in het programma en 
het is ongelofelijk wat ik bereikt heb. Niet 
alleen op fysiek gebied, maar zeker ook 
mentaal. Ik ben verschrikkelijk liefdevol en 
begripvol begeleid. Argwanend, nuchter 
en gedreven als ik ben. ‘Lichaamsbewust-
wordingscursus’, ja doei, ik ben geen Zen-
konijn! Maar jee, het heeft wel effect. Net 
als de gesprekken met de maatschappe-
lijk werkster. Ik word steeds bewuster van 
mijn lichaam en voel nu eigenlijk pas die 
vermoeidheid die diep in mij zit. Misschien 
hebben ze wel een punt dat mijn lichaam 
overbelast was en dat ik daar niet naar 
geluisterd heb. Dat ik echt moet herstellen 
en grenzen moet leren accepteren. Dat ik 
moet leren ontspannen. Maar dat is lastig. 
Ik voel aan mijn lijf dat het zo is, maar ik 
moet daar nog beter mijn weg in vinden. 
Want die ‘oude Roos’, die juist grenzen wil 
verleggen en benieuwd is wat er met haar 
lichaam gebeurt als ze wel volle bak aan 
de slag gaat, is er ook nog steeds.”

17



19

In november is een  
handels- en kennismissie 
naar Japan geweest met 
minister-president Mark 
Rutte, minister Henk Kamp 
en burgemeester Eberhard  
van der Laan. Prof. dr.  
Thomas Janssen, Hoogle-
raar Revalidatieonderzoek 
bij de Afdeling Bewegings-
wetenschappen van de  
Vrije Universiteit Amsterdam 
en CASA Reade, Centrum 
voor Aangepast Sporten 
Amsterdam, was erbij.

Nederland heeft Japan veel te bieden als het gaat om vernieuwing en innovatie in de 
sportsector. Thomas Janssen beschrijft de missie als een mooie gelegenheid om het aan-
gepast sporten te vertegenwoordigen in de delegatie ‘Sport Science’. Thomas Janssen: 
“Vanuit Japan was speciaal gevraagd of er ook vertegenwoordigers van het aangepast 
sporten, zowel revalidatie als topsport, mee konden komen. Daar gaven we natuurlijk 
graag gehoor aan. Onze delegatie werd geleid door Cees Vervoorn van het Amsterdam 
Institute of Sport Science (AISS), tevens lector Topsport en onderwijs aan de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA). Verder bestond het gezelschap uit vertegenwoordigers van ver-
schillende universiteiten (VU Amsterdam, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Utrecht), 
hogescholen (HvA, InHolland, Windesheim, Haagse Hogeschool, HAN, Fontys), ministerie 
van volksgezondheid, welzijn en sport, SIA, NOC*NSF, Nederlands Instituut Sport en Be-
wegen (NISB) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).”

Kennis benutten
“We hebben heel duidelijk kunnen maken dat wij in Nederland veel te bieden hebben 
op het gebied van sportwetenschappen en dat AISS, waar CASA Reade op het gebied 
van aangepast sporten onderdeel van is, een belangrijke speler is. Binnen het samen-
werkingsverband Reade-VU-AISS is er veel kennis en expertise en zijn er uitgebreide 
test- en onderzoeksmogelijkheden op het gebied van aangepast sporten. Niet alleen 
binnen de revalidatie, maar ook als middel ter bevordering van een actieve leefstijl tot de  
Paralympische topsport aan toe. De komende maanden zal er met verschillende spelers in 
het veld, waaronder de hogescholen van Amsterdam, InHolland, Den Haag en Windesheim 
overleg plaatsvinden hoe we dit zo goed mogelijk kunnen benutten.”

Mooie resultaten
“De missie heeft in ieder geval geleid tot de ondertekening van een overeenkomst door 
premier Rutte en premier Abe, waarin samenwerking op het gebied van sportweten-
schap staat opgenomen. Heel concreet heb ik zelf direct afspraken kunnen maken met 
Prof. dr. Fumihiro Tajima, Director Department of Rehabilitation Medicine, Wakayama 
Medical University, voor samenwerking op het gebied van aangepast sporten en reva-
lidatie. Professor Tajima wil graag dat we onze kennis met hen gaan delen. Ook is er 
een samenwerking opgezet met dr. Hiro Taniguchi van de Japan Sports Council en prof. 
Aki Inoue, professor in Adapted Sports van de Kanazawa Seiryo University. Zij komen 
volgend jaar naar Nederland voor een onderzoek naar de organisatie van aangepast 
sporten, zowel Paralympisch als breedtesport.”

Intensief samenwerken
“Naast de internationale resultaten, hebben we ook belangrijke stappen kunnen zetten 
op het gebied van binnenlandse samenwerking. Het werd duidelijk onderkend dat het  
Nederlandse wetenschappelijke sportonderzoek relatief versnipperd is, terwijl er maat-
schappelijk en economisch gezien veel van sport en bewegen wordt verwacht. En dat hier 
wat aan gedaan moet worden. Het Topteam Sport heeft meteen daarop NWO verzocht 
om een kennisagenda op te stellen, in aanvulling op en in nadrukkelijke verbinding met de 
innovatieagenda van het Topteam Sport. NWO heeft het momentum aangegrepen en de 
eerste acties reeds ondernomen. Met deze agenda kan er een onderzoeksprogrammering 
plaatsvinden waarbij fondsen en budgetten beschikbaar gemaakt en gesteld worden voor 
de komende jaren. Om ervoor te zorgen dat het aangepast sporten ruim aandacht zal 
krijgen in deze agenda ben ik gevraagd om deel uit te maken van het team van weten-
schappers dat de agenda zal schrijven de komende maanden. NWO verwacht fondsen vrij 
te kunnen maken voor sportonderzoek. Al met al was het een zeer succesvolle reis. Mede 
daardoor zijn er nu volop mogelijkheden voor zinvolle en vruchtbare samenwerking!”

Op missie naar Japan
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Nu al maken ziekenhuizen gebruik van 
één opnameformulier voor de twee 
gespecialiseerde revalidatiecentra waar-
door de overname sneller verloopt. “De 
zorg voor dwarslaesiepatiënten zal door 
deze samenwerking verder verbeteren”, 
stellen revalidatieartsen Christof Smit en 
Willemijn Faber.

Belangrijke stappen
“Het is belangrijk kennis en ervaring zoveel 
mogelijk te bundelen én te delen”, stelt Faber. 
“In Noord-Holland zijn twee revalidatie-
teams voor dwarslaesiepatiënten. Deze 
teams beschikken over enorm veel kennis. 
Door deze kennis samen uit te dragen, 
willen wij de zorg voor patiënten, vanaf 
de acute fase tot tientallen jaren daarna, 
binnen de keten optimaliseren. Dat willen 
we bereiken door onze kennis beschikbaar 
te stellen. Wij willen als Noord-Hollands 
dwarslaesieteam 24/7 bereikbaar zijn 
voor overleg en komen desgewenst naar 
de ziekenhuizen of verpleeghuizen voor 
een multidisciplinair consult. Daarnaast 
willen wij gezamenlijk scholing bieden 
voor huisartsen en eerstelijns thera-
peuten. Ook gaan wij samenwerken op 
het gebied van wetenschappelijk onder-
zoek. Ten slotte gaan de centra onderling 
personeel uitwisselen.”

Eigen specialismen
“Heliomare en Reade Revalidatie zijn 
gespecialiseerd in de revalidatie van 
dwarslaesiepatiënten, vertelt Smit. 
“Maar de locaties hebben ieder een 
eigen specialisme. Heliomare biedt 
24-uurs monitoring op de afdeling 
Optimum Care waardoor patiënten die 
bijvoorbeeld beademing nodig hebben al 
in een vroeg stadium een begin kunnen 
maken met hun revalidatie. Reade biedt 
onder meer elektrostimulatie met als 
doel verlamde spieren te activeren. 
Patiënten worden met elektrostimulatie 
in een zo vroeg mogelijk stadium in 
conditie gehouden, waardoor onder meer 
doorzitplekken worden voorkomen. Het is 
goed als medewerkers van beide centra 
kennis hebben van de verschillende 
behandelmethoden. Bovendien bevordert 
de uitwisseling ook het wetenschappelijk 
onderzoek.”

Belang van onderzoek
“Hoe meer patiënten worden meege-
nomen in een onderzoek, des te meer 
gegevens over de effectiviteit van 
behandelingen worden verzameld. Op 
die manier kun je vaststellen welke 
behandeling in welke situatie de beste 
resultaten oplevert. En zo kom je tot 
evidence based behandelingen.”

De dwarslaesieteams in Amsterdam en Wijk aan Zee 
willen intensiever gaan samenwerken om daarmee 
de zorg voor dwarslaesiepatiënten in Noord-Holland 
op topniveau vorm te geven. Een van de manieren 
waarop de zorg kan worden verbeterd, is het plan om 
vanaf 2016 24/7 bereikbaar te zijn voor advies in de 
acute fase. Ook zal het mogelijk worden om tijdens 
kantoortijden een multidisciplinair dwarslaesieteam 
in consult te vragen.

Optimale samenwerking tussen revalidatiecentra, 
 ziekenhuizen en de eerste lijn

Scholing eerste lijn
“Vanaf het moment van opname in het 
revalidatiecentrum bieden wij intensieve 
therapie. Zodra iemand naar huis kan, 
wordt de behandeling soms voortgezet 
door middel van poliklinische revalidatie. 
Maar over het algemeen komen patiënten 
onder behandeling van een therapeut in 
de eigen woonomgeving. Die heeft niet 
die specifieke kennis die nodig is voor een 
optimale zorg van een dwarslaesiepatiënt. 
Daarom willen wij samen de eerste lijn 
scholen in deze materie. Op die manier 
ontstaan gespecialiseerde praktijken die 
van grote meerwaarde zullen zijn voor de 
behandeling van dwarslaesiepatiënten 
dichter bij huis.”

Bron: Volkskrant
Auteur: Petra Lageman

“De zorg zal hierdoor verbeteren”
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Lars: “Ik voelde direct dat mijn gevoel wegtrok. Ik was volledig bij bewustzijn en ‘zweefde 
naar beneden’; ik wist meteen dat het heel ernstig was. Daarbij functioneerde m’n mid-
denrif niet meer mee, dus ik raakte in ademnood. Met de traumahelikopter ben ik toen 
naar VUmc gebracht. Het zag er niet goed uit. Het leek erop alsof ik een complete dwars-
laesie had, maar achteraf bleek dat er nog wat ‘banen’ doorlopen zodat ik nog wat gevoel 
in mijn armen heb. De eerste week na het ongeluk denk je dan ‘ik heb het overleefd’, maar 
dan komt de impact. Ik leefde voor de sport, ik had mijn beweging nodig! En dan besef je 
dat je compleet afhankelijk bent. Ik kan mijn eigen drinken niet pakken of op mijn hoofd 
krabben als ik jeuk heb. Dat is heel heftig. Maar ook wel mijn grote drijfveer. Ik wil minder 
afhankelijk worden en mijn beroep als ontwerper weer oppakken. Ik kan nu een elektri-
sche rolstoel vrij nauwkeurig bewegen, m’n hand wat draaien en op een muis klikken. Mis-
schien dat ik straks met hoofdbesturing erbij weer aan de slag kan. Daar ga ik voor want 
een serie kijken, krantje of boek lezen, is geen dagbesteding voor mij.”

Weer een sportgevoel
“Mijn revalidatie bij Reade is hierop gericht. Ik geef mijn doelstellingen aan en leg priori-
teiten. Dat doen we in goed overleg waarbij je in het begin even aan elkaar moet wennen. 
Ik gaf aan dat ik weer zelfstandig wilde eten en dan krijg je oefeningen om je arm naar je 
mond te brengen. Zo letterlijk bedoelde ik dat niet. Aan de andere kant moet je ook wel 
praktisch blijven. Ik heb bijvoorbeeld vrij veel last van spasmen. Als ik dan in mijn rolstoel 
rijdt en ik krijg een spasme, moet ik wel in staat zijn om de besturing stop te zetten, 
anders krijg je ongelukken. Nu wil ik mijn armen en schouderpartijen zo sterk mogelijk 
maken en Reade denkt daar duidelijk in mee. Daarbij hebben ze me aangeboden om op de 
fietsergometer te fietsen met elektrostimulatie. En dat is fantastisch! Daarmee worden 
m’n beenspieren weer getraind en dat komt voor mij het meest dichtbij werkelijk fysiek 
bewegen. M’n hartslag, bloedcirculatie en verbranding gaan omhoog, maar misschien wel 
net zo belangrijk: ik krijg er een boost van! Je hebt weer het idee dat je je lichaam enigs-
zins op peil houdt en dat je niet alleen maar aan het aftakelen bent. Nu bekijken we of ik 
zo misschien ook mijn armen en rugspieren kan gaan trainen.”

Paddle for Lars
“Omdat ik zoveel baat heb bij de elektrostimulatie, overweeg ik om 
straks thuis ook een fiets aan te schaffen met Functionele Elektro  
Stimulatie (FES). Dat zou ik dan eventueel kunnen bekostigen vanuit ‘de 
Beer Foundation’. Toen ik het ongeluk kreeg, had ik namelijk net een 
paar maanden geleden mijn baan bij O’Neill opgezegd. En ik was dus 
de zoveelste ZZP’er in Nederland zonder arbeidsongeschiktheidsverze-
kering. Mijn vrienden en ex-werkgever vonden dit zo zuur, dat ze een 
enorm event hebben opgezet: ‘Paddle for Lars’. Op 20 september heb-
ben meer dan 500 mensen op allerlei drijvend materieel voor mij door 
de grachten van Amsterdam gepaddeld. Ruim 1.000 mensen hebben 
daarna nog geborreld, gegeten en van optredens genoten. En alle op-
brengsten zijn naar de stichting ‘de Beer Foundation’ gegaan die mij 
zal ondersteunen en daarnaast doneert aan Stichting Dwarslaesie 
Nederland. Heel confronterend om zo in het middelpunt te staan. 
Toch was de sfeer geweldig. Het ging er niet om dat Lars zielig was, 
nee, er werd aandacht voor het probleem van ZZP’ers gevraagd en 
dat is gelukkig ook breed uitgemeten in de pers. Ongelofelijk in-
drukwekkend allemaal. Nu is het aan mij om sterker te worden. Ben 
benieuwd hoe ver ik zal komen.”

Grafisch ontwerper Lars de 
Beer (40) leefde voor de ‘active 
sports’: golfsurfen, snow-
boarden, mountainbiken. Op 
zondagmorgen 5 juli 2015 
stapte hij dan ook met plezier 
op zijn mountainbike, samen 
met een stel vrienden, om een 
parcours op Texel te rijden. 
In een zandbak blokkeerde 
zijn wiel en Lars vloog van 
zijn fiets af. Zoals hij het zelf 
zegt: “Ik zag de boomschors 
op me afkomen.” Hij raakte 
de boom en zijn nek brak. 
Sindsdien heeft hij een 
incomplete dwarslaesie en 
is hij vanaf zijn schouders 
verlamd.

Zo min mogelijk afhankelijk zijn
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Onlangs verscheen in het 
Nederlands Tijdschrift voor 
Revalidatiegeneeskunde 
een uitgebreid artikel over 
de inzet van de C-Mill bij 
het oefenen van functio-
nele loopvaardigheid. De 
auteurs M.W. van Ooijen, 
H. Houdijk, T.W.J. Janssen  
en M. Roerdink doen daarin 
verslag van de resultaten 
van het innovatieproject 
dat is uitgevoerd in het 
kader van het Innovatie-
programma Revalidatie, 
een gezamenlijk initiatief 
van ZonMw en Revalidatie 
Nederland. Reade is trots 
hieraan te hebben bijge-
dragen. Hiernaast wordt 
het artikel in grote lijnen 
weergegeven.

Innovatieproject C-Mill training
Bij het opnieuw leren lopen, bijvoorbeeld 
na een beroerte of amputatie, speelt het 
aanpassingsvermogen een grote rol. Loop-
omstandigheden variëren immers continu 
in het dagelijks leven en daar moet een 
revalidant mee kunnen omgaan. De C-Mill 
is een revalidatieloopband die speciaal  
ontwikkeld is voor het testen en oefenen 
van deze vaardigheid. Praktisch toepasbare 
protocollen voor het gebruik van de C-Mill 
in de behandelpraktijk waren echter niet 
voorhanden. In dit implementatieproject 
zijn concrete aanbevelingen opgesteld voor 
het gebruik van de C-Mill als toegevoegd on-
derdeel van de dagelijkse behandelpraktijk.

Intensieve training
Het lopen van alledag vereist dat het 
lopen aangepast kan worden aan de 
omgeving. Zo zijn stapaanpassingen 
nodig om obstakels te ontwijken, om 
op veilige doelposities te stappen of 
om in een menigte te lopen. De C-Mill is 
speciaal ontwikkeld voor het oefenen van 
stapaanpassingen in een gecontroleerde 
omgeving. Visuele context zoals obstakels 
en stapdoelen worden op het loopoppervlak 
van een loopband geprojecteerd. Door 
projectie van ‘staptegels’ kan zo een 
bepaald looppatroon worden opgelegd, en 
belangrijker, worden veranderd. Gerichte 
voetplaatsingen en aanpassingen daarin 
worden uitgelokt door onder andere de 
locatie van de staptegels te variëren. De 
C-Mill biedt zo een intensieve, repetitieve 
en taakspecifieke looptraining.

Cimple
Hoewel de mogelijkheden voor therapie 
talrijk zijn, werd de C-Mill nog niet veel 
gebruikt in de revalidatiepraktijk. Dit was 
met name te wijten aan het ontbreken 
van praktisch toepasbare protocollen voor 
specifieke, goed afgebakende doelgroe-
pen. Om hier in te voorzien is in januari 
2010 Cimple (C-Mill implementatie) van 
start gegaan. Hiertoe werd een multidis-

ciplinair projectteam opgezet bestaande 
uit wetenschappers, technici, software-
ontwikkelaars, revalidanten en klinisch 
professionals. Daarnaast werd een klank-
bordgroep van potentiële en toekomstige 
C-Mill-gebruikers samengesteld. 

Het project
Allereerst werden relevante revalidant-
groepen afgebakend. Daarnaast werden 
inclusie- en exclusiecriteria gedefinieerd 
en werden protocollen voor C-Mill thera-
pie binnen opgestelde revalidatiedoelstel-
lingen ontwikkeld. Vervolgens vond een 
proef-implementatie van deze protocol-
len plaats met 55 revalidanten. Hieruit 
bleek dat de C-Mill eerder in de revali-
datie ingezet kan worden dan tijdens de 
proefimplementatie gedaan werd en dat 
de C-Mill geschikt is voor de behandeling 
van diverse revalidantgroepen, waaronder 
mensen met een incomplete dwarslaesie, 
chronische pijn, conversie, multiple scle-
rose, Guillain-Barré en kinderen met cere-
brale parese. Ervaringen van therapeuten 
en revalidanten hebben daarnaast geleid 
tot aanpassingen in de software en de 
bijbehorende protocollen. Een gebruikers-
handleiding als eindproduct van dit project 
biedt (toekomstige) gebruikers een lei-
draad bij het gebruik en de implementatie 
van de C-Mill in de praktijk. De landelijke 
implementatie van C-Mill therapie wordt 
daarnaast ondersteund door het C-Mill 
Kennisplatform (www.move.vu.nl/kp-c-mill).

Onderzoek naar 
effectiviteit
Het C-Mill Kennisplatform leidde eind 2010 
tot een eerste verkennende pilotstudie 
naar de effectiviteit van C-Mill training. 
Zestien mensen in de chronische fase 
na een beroerte kregen vijf weken lang 
twee keer per week een uur lang C-Mill 
training. De resultaten van deze studie zijn 
veelbelovend: deelnemers beoordeelden 
de training positief en verbeterden 

significant op bijna alle klinische 
balans- en looptesten. Daarnaast waren 
deelnemers niet alleen beter in staat om 
obstakels te ontwijken; het kostte ook 
minder aandacht. Deze resultaten geven 
aanleiding voor een vervolgonderzoek met 
een actieve controlegroep en meerdere 
follow-up-metingen. Een dergelijke 
studie, waarbij de effectiviteit van  
C-Mill training wordt vergeleken met 
een trainingsprogramma gericht op het 
maken van stapaanpassingen op vaste 
ondergrond, is onlangs van start gegaan. 
Een andere effectstudie voortvloeiend uit 
Cimple betreft een RCT naar het effect 
van C-Mill training voor het verbeteren van 
loopvaardigheid, valangst en valincidentie 
bij ouderen die revalideren van een 
valgerelateerde heupbreuk.

Resultaten
Door Cimple voldoet de C-Mill nu aan de 
eisen en wensen van de gebruiker en zijn 
praktisch toepasbare protocollen. Mede 
hierdoor heeft de C-Mill inmiddels zijn 
weg gevonden binnen de dagelijkse 
revalidatiebehandelpraktijk in binnen- 
en buitenland. De C-Mill is een goed 
hulpmiddel waarmee de revalidant op een 
leuke en uitdagende manier de moeilijke 
situaties van lopen in het dagelijks leven 
kan oefenen in een veilige en taakspecifieke 
omgeving. C-Mill therapie is geschikt voor 
revalidanten die ten minste zonder fysiek 
contact onder supervisie zelfstandig 
kunnen lopen (dat wil zeggen een FAC-
score ≥ 3) en moeite hebben met het maken 
van stapaanpassingen. Na een korte 
instructie zijn fysiotherapeuten in staat de 
C-Mill in de praktijk te gebruiken. De C-Mill 
kan het beste op een goed zichtbare plek 
binnen de fysiotherapieafdeling staan.  
Via Cimple zijn nieuwe onderzoeks-
samenwerkingsverbanden ontstaan, 
resulterend in studies naar de effectiviteit 
van C-Mill training, waarvan de eerste 
resultaten veelbelovend zijn.
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Fotograaf: Lonneke Stulen

“Het gaat heel erg goed met mij. Enkele 
weken na het interview is ons zoontje 
Gijs geboren en het is een heerlijk man-
netje. Die in januari een broertje of zusje 
krijgt! Leuk hè? Wat dat betreft ben ik dus 
druk doende met het realiseren van mijn 
droom om een goede moeder te worden.”

Een eind gevorderd
“Mijn andere droom om een goede dok-
ter te worden, staat door mijn zwanger-
schapsverlof dus weer even in de koel-
kast, maar verder vorder ik daar ook 
gestaag mee. Ik zit nu in het tweede jaar 
van mijn co-schappen en ik geniet er met 
volle teugen van. Natuurlijk is het af en 
toe moeilijk om mijn ziekenhuisleven te 
combineren met het gezinsleven, maar 
het is de moeite dubbel en dwars waard. 
Ik vind het heerlijk om veel contact met 
de patiënten te hebben, dus welke rich-
ting ik straks ook opga, dat contact zal 
altijd centraal blijven staan.”

In het Reade Magazine van 
juni 2014 vertelde oud- 
paralympiër Suzan Verduijn  
– aan de hand van haar 
portret in de serie Drooom-
werk – ons over haar  
toekomstverwachtingen. 
Ze had haar studie genees-
kunde weer opgepakt en 
was in verwachting van 
haar eerste kindje. Hoe 
gaat het nu met haar?
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Goede keuze
“Toen ik in 2012 moest besluiten of ik 
door zou gaan met mijn sportcarrière 
heb ik wel even een moeilijke tijd gehad. 
Ik twijfelde heel erg. Zou ik doorgaan tot 
Rio, of ging ik voor mijn moeder- en dok-
tersdroom? Na vier maanden maakte ik 
de weloverwogen keuze voor het laatste, 
maar de maanden daarna vond ik het 
toch erg lastig. Als sporter train je name-
lijk hard om die wedstrijdspanning weer 
te voelen en die topprestatie neer te zet-
ten. Dat ‘pieken’ zat er niet meer bij in het 
normale leven, het was nu allemaal veel 
vlakker geworden. Maar daar ben ik dub-
bel en dwars overheen hoor! Zoals ik zei, 
ik geniet elke dag en heb echt de goede 
keuze gemaakt!”

Moeder en dokter



In oktober vond de jaarlijkse externe audit op kwaliteit en veiligheid plaats. DNV, onze 
certificeerder, oordeelde dat – ondanks de roerige tijden – de kwaliteit en veiligheid van de 
zorg- en dienstverlening van de divisies reumatologie en revalidatie en de apotheek van 
hoog niveau zijn. Met andere woorden: “Reade heeft de zaak uitstekend op orde. Zo zien 
we het niet vaak”.

Externe audit wederom 
een groot succes! 

“ Studenten vragen me     
          het hemd van het lijf”

In 2007 werd Siemon 
Vroom op 44-jarige leeftijd 
tijdens zijn werk getroffen 
door een zware beroerte. 
Zijn rechterarm is totaal 
verlamd en zijn rechterbeen 
vanaf de knie. Bovendien 
heeft hij afasie. We inter-
viewden oud-cliënt Siemon 
in 2014 en horen graag 
hoe het nu met hem en zijn  
website weerhandig.nl gaat.

“Spreken is sindsdien niet mijn grootste 
hobby. En dan druk ik me nog voorzichtig 
uit!”, zei ik een jaar geleden in dit blad. 
“Dat heb ik geweten! ‘Ze’ weten me nu 
te vinden, ik heb sindsdien al 14 lezingen 
gegeven.” Siemon lacht. ‘Ze’ zijn organisa-
ties die lotgenoten verbinden, soms met 
mantelzorgers er bij. “Ik krijg hele goede 
reacties op mijn verhaal. Lotgenoten zeg-
gen dat ze het herkennen. De onzekerheid 
als je pas een beroerte hebt gehad, het 
knokken tijdens de revalidatie, het treuren 
om wat je niet meer kan en het accepta-
tieproces. Ik heb trieste maar vooral veel 
mooie verhalen gehoord die getuigen van 
veerkracht. Zo maakte ik een blog naar 
aanleiding van een heel stoer verhaal 
van een vrouw, half verlamd, die toch de 
Spaanse zee in wilde. Uiteindelijk liep ze 
voetje voor voetje, met een driepoot, over 
een met platen belegd strand, de zee in. 
Daar word ik stil van, zo’n kracht.”

Jezelf tegenkomen
“Mijn lezing houd ik ook voor studenten. 
Het is vaak voor het eerst dat zij een 
NAH’er live meemaken. Veel studenten 
zijn zó leergierig dat ze me het hemd van 
het lijf vragen. Ze vragen of ze mijn EVO 
(een soort brace die onder de voet door-
loopt tegen een sleepvoet) mogen zien en 
ze willen alles weten over de structurele 
vermoeidheid en mijn geheugen. 
Ten slotte spreek ik voor zorgprofessio-
nals om het perspectief van een patiënt 
te laten zien. Ik richt me tegenwoordig 
meer op de periode na de revalidatie. De 
periode waarin je jezelf het meest tegen-
komt. Wat kun je nog, wat kun je niet? Ik 
zag op Facebook dat Celine Timmermans 
van Reade een promotieonderzoek deed 
voor mensen die na een beroerte niet te-
vreden waren over hun loopsnelheid en 
aanpassingsvermogen. Bij mij mocht aan 
beide wel wat gebeuren. Ik gaf me op en 
doorliep het hele programma. Ik had het 
eigenlijk niet verwacht, maar het heeft 
geholpen! Ik loop wat sneller, maar vooral 
de zekerheid ging met sprongen vooruit. 
Ik weet dat ze nog wat cliënten zoekt dus 
als lotgenoten dit lezen …”

Indrukwekkende plannen
“Met weerhandig.nl, mijn website met 
allerlei handigheidjes om zelfstandig te 
kunnen leven, gaat het al stukken beter 
dan vorig jaar. Ik verkoop meer hulpmid-
delen en test er eens per maand een 
aantal uit. Mijn bevindingen film ik dan en 
deel deze via mijn blog. Toch zal bloggen 
nooit mijn tweede natuur worden. Iedere 
week is het weer een crime om een ver-
haaltje, dat zo leuk is in mijn hoofd, een 
beetje leesbaar op papier te krijgen. Maar 
de reacties zijn de wekelijkse opgaaf (en 
soms frustratie) echter meer dan waard. 
De winkel en het blog beginnen een beetje 
te lopen en ik heb alweer nieuwe ideeën. 
Ik wil een indrukwekkend theaterstuk naar 
Amsterdam halen en een boek met inter-
views van lotgenoten samenstellen. Het is 
een pril idee, dus het onderwerp hou ik nog 
even voor mezelf … Ik heb het drukker dan 
toen ik gewoon werkte, in ieder geval in 
mijn hoofd, toch NAH?”

Kort nieuws

Bruisend van de ideeën na een beroerte

29



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

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

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

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

Visual Thinking Strategies
• Beginners training
• Advanced training
• Coaching on the Job
Datum: 12, 13, 14 maart 2016
Doelgroep: psychologen, studenten, 
therapeuten, artsen, leraren
Locatie: Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: € 750,-, incl. lunch en toegang 
tot musea

Meer informatie: www.readeacademy.nl
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Reumatoïde artritis is een moderne chronische ziekte die goed te behande-
len is. De combinatie van het zeer vroeg toedienen van medicatie met het 
wijzigen van levensstijl kan wellicht nog betere resultaten opleveren, stelt 
prof. dr. Dirkjan van Schaardenburg in zijn oratie van 26 november.

Het verband tussen reuma, hart- en vaatziekten en depressies moet mo-
gelijk gezocht worden in bepaalde ontstekingscellen. Deze cellen, de zo-
genaamde macrofagen, spelen bij alle drie de ziekten een belangrijke rol. 
Mike Nurmohamed heeft op 20 november in zijn oratie als hoogleraar 
reumatologie bij VUmc aandacht gevraagd voor dit verband. “Het is in 
de toekomst wellicht mogelijk om met één therapie alle drie de ziekten 
te behandelen. Zou dat niet mooi zijn?”

Uit onderzoek blijkt dat een type witte 
bloedcel, de macrofaag, een van de hoofd-
rolspelers is bij RA, hart- en vaatziekten 
en depressie. Nurmohamed: “Het verband 
tussen reuma en hart- en vaatziekten was 
al langer bekend. Nu blijken patiënten met 
reuma ook vaker een depressie te hebben 
dan we vroeger dachten. Het zou natuurlijk 
fantastisch zijn als we één middel kunnen 
ontwikkelen voor deze aandoeningen.”

Cholesterol en ontsteking
Naast de ontstekingscellen blijkt het choles-
terolgehalte in het bloed een link tussen reu-
matoïde artritis en hart- en vaatziekten te 
zijn. “Eigenlijk zou je reumatoïde artritis als 

Reumatoïde artritis komt bij 1% van de 
bevolking voor en is daarmee de meest 
voorkomende chronische gewrichtsont-
steking. Dit is echter niet altijd zo ge-
weest. In Europa is er weinig bewijs dat de 
ziekte voor 1600 voorkwam. Reumatoïde 
artritis wordt gekenmerkt door ontsteking 
van gewrichten, maar ook door een scala 
van antistoffen gericht tegen het eigen li-

Reuma, hart- en vaatziekten en depressie gelinkt door 
ontstekingscellen

Het begin en het einde van reumatoïde artritis

Oraties Dirkjan van Schaardenburg 
en Mike Nurmohamed

chaam. Deze zijn vaak al jaren aanwezig 
voordat de eerste klachten optreden, wij-
zend op een langzaam aanzwellend ont-
stekingsproces. Dit proces begint vaak in 
het tandvlees en de longen, om later over 
te stappen naar de gewrichten. Erfelijk-
heid verklaart 16% van het ontstaan van 
de ziekte, en roken nog eens 33%. Vol-
gens Dirkjan van Schaardenburg moeten 

daarom ook nog andere leefstijlfactoren, 
waaronder waarschijnlijk voeding, een 
belangrijke rol spelen. Vroege herkenning 
gekoppeld aan agressieve behandeling 
brengen de ziekte tegenwoordig meestal 
onder controle. Het onderzoek richt zich 
daarom nu ook op de opsporing en pre-
ventieve behandeling van mensen met een 
hoog risico op reumatoïde artritis.

een vetstofwisselingsziekte moeten zien. Bij 
veel patiënten is er jaren voor het ‘uitbreken’ 
van de ziekte al een verstoring van het cho-
lesterolgehalte in het bloed”, vertelt Nurmo-
hamed. “Recent is dan ook een onderzoek 
gestart om te kijken of je met een choleste-
rolverlagend medicijn RA kunt voorkomen bij 
mensen die een hoog risico hebben op het 
ontwikkelen van deze ziekte.”
Voor deze onderzoekslijn wordt intensief 
samengewerkt met Reade Reumatologie 
en AMC, en deze lijn wordt nu versterkt 
door het in 2014 opgerichte Amsterdam 
Rheumatology and immunology Center 
(ARC). ARC is een onderzoekssamenwer-
king tussen VUmc, Reade Reumatologie en 
AMC.

Screening
Omdat het verband tussen reuma en hart- 
en vaatziekten zo duidelijk is, is het van 
belang om reumapatiënten te screenen op 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten. 
Dit blijkt echter in de dagelijkse praktijk 
nauwelijks te gebeuren. “Hier valt zeker 
nog een slag te maken door een intensie-
ver screeningsprogramma te introduce-
ren”, zegt Nurmohamed. “Alleen zeggen 
dat de leefstijl veranderd moet worden, is 
absoluut onvoldoende gebleken. Er zal ac-
tief gecounseld moeten worden.”



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”.


