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“De cliënt vertelt”



Hierbij presenteer ik u met trots deze speciale editie van ons 
magazine Reade Revalidatie | Reumatologie. Deze uitgave is 
gekoppeld aan ons nieuwe strategisch beleidsplan ‘Samen naar 
maximaal resultaat’ waarin wij onze ambities voor 2016-2018 
hebben verwoord. Vorig jaar is in tal van organisatiebrede 
interne bijeenkomsten intensief gesproken over de toekomst 
van onze organisatie. 

Uit de resultaten van deze inspirerende bijeenkomsten kon 
een duidelijke rode draad worden gedestilleerd en deze heeft 
uiteindelijk mede geleid tot onze strategische keuzes voor de 
aankomende drie jaren. Een van de vier hoofdthema’s is ‘Positie 
kiezen en Profileren’. Ons adherentiegebied heeft, relatief 
gezien, een zeer groot aantal zorgaanbieders. Wij willen hierin 
hét expertisecentrum zijn op het gebied van reumatologie en 
revalidatiegeneeskunde. En uit de vele prachtige cliëntverhalen 
blijkt dat we dit inmiddels ook best voorzichtig mogen stellen. Toch 
blijkt in de praktijk bijvoorbeeld dat verwijzers onze meerwaarde 
onvoldoende kennen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat 
cliënten niet de vervolgzorg krijgen die op dat moment het beste 
bij hen past. Wij gaan ons daarom nog nadrukkelijker profileren 
richting verwijzers, maar ook richting de bewoners van Groot-
Amsterdam. 

Deze speciale magazine-editie is daar een eerste uitwerking 
van. Zoals gebruikelijk staan de cliëntverhalen centraal, maar 
nu omlijst met allerlei facts and figures en wist-u-datjes. 
Voor wie we er precies zijn. Waar wij ons zorgaanbod allemaal 
aanbieden. Wat verwijzers en cliënten van ons mogen en 
kunnen verwachten. En welke klantgerichte innovaties – zoals 
MijnReade, ZorgDomein en de centrale Klantenservice – wij 
inmiddels hebben geïmplementeerd en gaan doorontwikkelen. 
De kans is groot dat u de komende periode nog veel meer van 
ons zult horen.

Ik wens u veel leesplezier en bovenal een prettige vakantie!

Jos Buijs, voorzitter Raad van bestuur
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Wist u dat?
Reade erkend is als  

opleidingsinstelling voor 
onder meer reumato- 

logen, revalidatieartsen 
en GZ-psychologen?  

  readeacademy.nl
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Cliëntgerichtheid

Reade is het toonaangevende centrum voor hoogwaardige 
specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie in 
Amsterdam en omgeving.

Dit doen we
Reade Revalidatie | Reumatologie:
• diagnosticeert, adviseert, behandelt en geeft nazorg;
•  verricht wetenschappelijk onderzoek en vertaalt de onderzoeksresultaten 

naar de praktijk;
• bevordert de preventie van klachten;
• bevordert de maatschappelijke participatie van cliënten.

en dat doen we zo
• professioneel: “ik zorg dat ik altijd de juiste kennis en vaardigheden heb”;
• cliëntgericht: “ik overtref de cliëntverwachtingen”;
• met plezier: “ik bezorg iedereen een glimlach”;
• vernieuwend: “ik durf nieuwe wegen in te slaan”.

De juiste zorg dicht bij huis
Reade is gevestigd op diverse locaties, verspreid in en rond 
Amsterdam. Behalve op onze twee hoofdlocaties – aan de 
Overtoom en de Dr. Jan van Breemenstraat – bieden wij zorg, 
ondersteuning en advies in een groot aantal ziekenhuizen, 
gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal 
onderwijs. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met diverse 
verzorgings- en verpleeghuizen. 

  reade.nl/locaties 

Purmerend
Zaanstad

Haarlem

Amstelveen

Amsterdam

Interdisciplinaire teams
Om de cliënt zo optimaal mogelijk te begeleiden staan tal van  
specialisten klaar die intensief met elkaar samenwerken, zoals:

Meer dan zorg alleen
• Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam,   casareade.nl
• Apotheek Reade,   apotheekreade.nl
• Rijschool Reade,   rijschoolreade.nl
• Wmo-voorzieningen en (thuis)zorg,   adviesbureaureade.nl

• arbeidsre-integratiecoaches
• apothekers
• consulenten
• ergotherapeuten
• ervaringsdeskundigen
• fysiotherapeuten
• geestelijk begeleiders
• jongerencoaches
• klinimetrie/onderzoekers
• logopedisten
• maatschappelijk werkers
• neurologen
• orthopedagoog
• orthopeden
• orthopedisch instrumentmakers

• physician assistants
• plastisch chirurgen
• podotherapeuten
• psychologen
• psychiaters
• radiologen
• reumatologen
• reumaverpleegkundigen
• revalidatieartsen
• schoenmakers
• seksuologen
• sporttherapeuten
• traumatologen
• verpleegkundigen
• voedingsdeskundigen
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Stichting Vrienden van Reade heeft als doel 
het leven van de cliënten van Reade met 
aanvullende voorzieningen en faciliteiten 
wat fijner te maken.

  vriendenvanreade.nl
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Verwijzer aan het woord

Patria: “Natuurlijk heb ik een voorsprong doordat ik daar stage 
heb gelopen. Ik weet precies wie wat doet. Maar dat is het niet 
alleen. Ik merk gewoon, dat ze bij Reade zo’n diepgaande specia-
listische kennis op reumatologie- en revalidatiegebied hebben, dat 
ik mijn patiënten daar graag naartoe stuur. Dan weet ik dat ze heel 
goed geholpen worden.”

Mooie resultaten
“Het gaat dan ook over patiënten met een complex vraagstuk. 
Denk daarbij aan Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 
Klachten (SOLK), chronische pijnen of CVA-patiënten. Het is ge-
woon fantastisch wat Reade weet te bereiken bij die patiënten. 
Ook komt het voor dat patiënten – die steeds mondiger worden – 
met hele onderzoeken aan mijn bureau komen zitten en me vragen 
of het niet mogelijk is dat iemand nog eens naar hun handartrose 
kijkt. Ja hoor, er is een handspreekuur! Wie weet, zijn er nieuwe 
inzichten. Dat is de zekerheid die je als huisarts hebt. Reade staat 
door het wetenschappelijk onderzoek aan de frontlinie.”

Intensiever samenwerken
“Wat betreft de overdracht van patiënten is het over het algemeen 
keurig geregeld. Er is laagdrempelig overleg en je krijgt een goede 
terugkoppeling over wat je verder moet doen. Maar soms heb je 
als huisarts die informatie graag wat sneller. Dat je ook gaande 
het proces geïnformeerd wordt, al zijn er dan nog onzekerheden 
over de diagnose en behandeling. Je wilt namelijk voorbereid zijn 
als die patiënt de volgende keer je spreekkamer instapt. Laten we 

onze samenwerking verder intensiveren, snel schakelen met elkaar, 
elkaar op de hoogte blijven houden, zeker als het effect heeft op de 
thuissituatie als een patiënt zich bijvoorbeeld zelf moet prikken.”

Compacte informatie
“Dat is ook wel mijn ding: communicatie. Ik zou het heel fijn 
vinden als Reade mij zo één tot twee keer per jaar heel compact 
op de hoogte brengt van de laatste ontwikkelingen, inzichten en 
onderzoeksresultaten. Al is het door een publicatie in Huisarts en 
Wetenschap. Of geef ons huisartsen ‘tips’. Ik weet hoe moeilijk het is 
om de ziekte van Bechterew te constateren. Speel daar maar op in! 
Dat hoeft geen hele nascholing te zijn, maar gewoon een praktische 
factsheet. En wat dat betreft zou een ‘accountmanager huisartsen’ 
helemaal geweldig zijn: een aanspreekpunt dat ons informeert en 
zaken kan regelen als het even niet zo soepel zou gaan.”

Gemak dient de patiënt
“Echt, ik ben heel tevreden en ook blij dat ik mijn patiënten nu via 
ZorgDomein kan aanmelden. Moet je kijken: deze patiënt met jicht 
wil ik doorverwijzen naar Reade, klik, klik, klik … en ja volgende 
week woensdag kan hij daar terecht. Als ik nu dit vinkje aanzet, is 
het allemaal geregeld. Ideaal toch? Dat scheelt zoveel werk. Wat 
dat betreft zou het ook goed zijn als we vorderingen maken met 
het elektronisch patiëntendossier. En ik begrijp heus wel dat dat 
allemaal gevoelig ligt, maar dan weet je als huisarts wel direct 
van de hoed en de rand als zich in de thuissituatie complicaties 
aandienen. Enfin, die discussie zal nog wel even voortduren!”

Patria Diaz is huisarts bij het Gezondheidscentrum Diemen Zuid. Regelmatig verwijst ze 
patiënten door naar Reade of naar een van de netwerklocaties van Reade. Niet alleen 
omdat ze als aio heel goede herinneringen heeft aan haar stage bij Reade op de Dr. Jan 
van Breemenstraat, ze is ook supertevreden over de dienstverlening.

Klantreis centraal
De relatie met een cliënt wordt opgebouwd door het geheel van contacten gedurende zijn klantreis. Vóór, tijdens en na levering 
van onze diensten. Het integraal afstemmen en optimaliseren van deze contacten op al die verschillende momenten is een uit-
daging. Als eerste stap wordt nu een centrale Klantenservice ingericht waardoor onze bereikbaarheid op alle fronten verbetert. 
Binnenkort is er één telefoonnummer: 020Reade. Door het bellen naar dit nummer komen cliënten in contact met medewerkers 
van de centrale Klantenservice die de meeste vragen direct kunnen afhandelen. Of het nu om een algemene vraag gaat of bij-
voorbeeld om een vraag met betrekking tot een afspraak of verwijzing. Daaromheen wordt een compleet registratie- en infor-
matiesysteem gebouwd, zodat we exact weten hoeveel cliënten er wanneer bellen en met welke vragen. Het systeem is dusda-
nig ingericht dat we inzage hebben in de drukte van dat moment, of er cliënten in de wacht staan en hoe lang de wachttijd is. Als 
het nodig is, kunnen we de capaciteit van de Klantenservice direct opschalen. Daarnaast krijgen verwijzers een rechtstreeks 
telefoonnummer waarmee ze ondermeer met een medisch specialist in contact kunnen komen voor een intercollegiaal consult.
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Wist u dat?
Het voor huisartsen  
mogelijk is om hun  

patiënten elektronisch  
te verwijzen naar Reade 

via verwijsapplicatie 
ZorgDomein? Met Zorg-

Domein hebben huis-
artsen de mogelijkheid 
om de eerst volgende 

optie voor een afspraak 
op de poli reumatologie 

aan de cliënt voor te 
leggen en te bevestigen.

   reade.nl/zorgdomein

Cliëntenportaal 
mijnReade
Met veel inzet loopt Reade 
voorop in haar toegankelijkheid 
met cliëntenportaal mijnReade. 
Hiermee wordt een stap gezet 
naar het vergroten van de 
eigen regie van de cliënt. Het 
portaal geeft rechtstreeks 
toegang tot de persoonlijke 
gegevens van cliënten. Op een 
veilige, snelle en eenvoudige 
manier kunnen cliënten per-
soonsgegevens wijzigen, vra-
genlijsten invullen die nodig 
zijn voor het bezoek en labo-
ratoriumuitslagen bekijken. 
En sinds kort kunnen cliënten 
via mijnReade ook heel gemak-
kelijk digitaal herhaalrecepten 
aanvragen.

  mijnReade.nl
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Onze onderzoekslijnen
Reade Revalidatie heeft een vooraanstaande positie in wetenschappe-
lijk onderzoek en innovatie en werkt nauw samen met VUmc, VU Bewe-
gingswetenschappen en AMC. We hebben 3 onderzoekslijnen: 
• Neurorevalidatie
• Dwarslaesie en aangepast sporten
• Pijn- en reumarevalidatie
De focus ligt op het transparant maken en verbeteren van de kwaliteit 
van de behandeling.

  reade.nl/onderzoek

Revalidatie richt zich op het voorkomen, terugbrengen en 
genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met 
blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. 
Doel van de revalidatiebehandeling is cliënten te helpen 
om zo optimaal en zelfstandig mogelijk te functioneren in 
hun eigen omgeving. Reade Revalidatie heeft een compleet 
aanbod aan behandelprogramma’s en -methoden voor 
volwassenen, jongeren en kinderen. 

Cliënten met een medisch-specialistische revalidatie-
indicatie, van hoog- tot laagcomplex, zijn bij ons aan het 
juiste adres. Zij krijgen de juiste zorg, op het juiste moment 
en op de juiste plaats, van een deskundig interdisciplinair 
behandelteam. 

Wij behandelen 

Volwassenen met: 
• Amputatie
• Chronische pijn
• Dwarslaesie
• Hersenletsel (o.a. beroerte, afasie)
• Oncologische aandoeningen
• Decubitus
• Neuromusculaire aandoeningen 
 (o.a. ALS, MS)
• Reumatische aandoeningen
• Hartaandoeningen

Kinderen met: 
• Chronische pijn
• Developmental coordination 
 disorder (DCD)
• Hersenletsel
• Erbse parese
• Jeugdreuma (JIA)
• Meervoudige complexe handicaps
• Neuromusculaire aandoeningen
• Cerebrale parese (CP)
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Systematische zorgevaluaties
Een goed voorbeeld van de synergie tussen zorg en onderzoek zijn de 
systematische zorgevaluaties die Reade Revalidatie de afgelopen jaren 
heeft ontwikkeld. Hiermee wordt gestructureerd informatie verzameld 
over een cliënt op meerdere momenten gedurende de revalidatiebehan-
deling. Door regelmatig tijdens de behandeling te meten wat de resul-
taten zijn, kan een behandelteam zien of voor de juiste behandeling is 
gekozen of dat de behandeling moet worden aangepast. Dit verhoogt de 
kwaliteit van zorg.

Revalidatie
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Niet-aangeboren hersenletsel

“Ik werkte als assistent director voor IDTV 
mee aan ‘Wie is de mol?’. Het was een snel 
leven waarin – ook door mijn onzekerheid – 
veel draaide om de buitenkant. Ons leven 
leek met de komst van de tweede helemaal 
af. Ik zag ons al met haar in de nieuwe kin-
derwagen door de wijk lopen. Maar dat 
werd ineens anders.”

Een ander beeld
“Het besef van wat me was overkomen, 
kwam langzaam. Ik ben hier zo weer weg, 
dacht ik. Ik weet nog dat een vrouw in het 
ziekenhuis tegen me zei dat het fijn was 
dat we er nog waren. Ik schrok me rot. Dat 
je dood kon gaan aan een herseninfarct 
was nog niet eens bij me opgekomen. De  
confrontatie met mijn nieuwe ik was hef-
tig. In de spiegel werd ik aangekeken door  
iemand met een halfzijdige verlamming. 
Ook bij Reade Revalidatie dacht ik binnen 
een paar weken weer weg te zijn. Me totaal 
niet realiserend dat ik niet rennend maar 
met een stok de tent zou verlaten.”

Nieuw leven
“Dat mijn dochtertje net was geboren, gaf 
me zowel stimulans als afleiding. Ze lag bij 
Reade samen met me op een kamer. Mijn 

vriend mocht er ook bij zijn. Een luxepositie, 
want anders dan mijn mede-revalidanten 
behield ik een eigen structuur. Voor haar 
wilde ik alle therapieën doen. Eigenlijk ging 
mijn leven daarmee door. Het ergste vond ik 
het om te horen wat ik misschien allemaal 
niet meer zou kunnen. Niet meer autorijden, 
fietsen op een tweewieler, hardlopen. Dat 
heeft me veel verdriet gebracht. En tegelijk 
dacht ik: ‘Dat zullen we nog wel eens zien’.”

Het wordt wél beter
“Toen ik wegging bij Reade begon ik 
aan mijn tweede leven. Waarin ik mezelf  
duidelijke en zeer uitdagende doelen stelde. 
Met behulp van mijn vader – die vroeger 
sportleraar was – en vrienden werkte ik 
aan de toekomst. Er kwam vooruitgang en 
dat stimuleerde me om verder te gaan. Met 
mindfullness om rust te vinden. En paard-
rijden om kracht te vinden voor het herstel 
van mijn balans. Het werkte. De eerste keer 
dat ik op een snowboard zelfstandig een 
afdaling maakte, had ik de tranen in mijn 
ogen. Inmiddels kan ik weer veel, autorijden 
of zelfs fietsen op een gewone fiets. Maar 
dat laatste doe ik voorlopig nog niet in de 
stad. Tegen mensen die een herseninfarct  
krijgen zou ik heel graag willen zeggen dat 

“Mijn leven is niet meer 
hetzelfde. Maar zonder 
herseninfarct was ik niet 
zo rijk en wijs geworden”, 
vertelt Daniëlle Dorsman. 
“Het gebeurde een week na 
de geboorte van onze jongste 
dochter en zette mijn leven 
en toekomst behoorlijk op 
zijn kop. Eigenlijk heeft het 
alles veranderd.”

het misschien nooit meer helemaal goed 
komt, maar dat het wel beter wordt. Dat heb 
ik te weinig gehoord terwijl het echt zo is. 
Dat gaat langzaam, het heeft mij ook zeven 
jaar gekost voor ik dit allemaal weer kon.”

De nieuwe Daniëlle
“Als dit me niet was overkomen, dan was 
ik waarschijnlijk op dezelfde voet verderge-
gaan. Nu ben ik de Daniëlle met een han-
dicap die op een driewieler haar kinderen 
van school haalt en ervan geniet dat ze 
daarna met een kluwen kinderen de wijk 
doorfietst. Sterk, krachtig, zelfverzekerd 
en heel sportief. Ik ken hier iedereen en 
voel me niet meer ongemakkelijk als ik in 
een joggingbroek door de wijk loop. Ja, ik 
wil nog wel verbeteren en werk daar nog  
dagelijks aan. In het begin had ik vooral last 
van de angst, de onzekerheid dat het weer 
kan gebeuren. Dat is nu een stuk minder, in 
die zin dat ik weet dat het altijd een zwakke 
plek zal zijn. Maar tijd geeft ook vertrouwen. 
Dus ik kan wel zeggen dat ik al een half jaar 
geen paniekaanval meer gehad heb en dat 
is heel fijn. Het grootste restverschijnsel nu 
is eigenlijk de vermoeidheid. Met heel goed 
plannen en overdag een half uurtje slapen, 
is daar echter prima mee te leven.”

Uitgebreid onderzoek
Het CARE4STROKE-onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksgroep 
vanuit VUmc en Reade, onder leiding van prof. dr. Gert Kwakkel en senior- 
onderzoekers dr. Rinske Nijland (Reade) en dr. Erwin van Wegen (VUmc).  
Judith Vloothuis en Marijn Mulder zijn betrokken als promovendi. Het  
onderzoek is gestart bij Reade en VUmc, maar is inmiddels uitgebreid naar 12  
andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. 

  reade.nl/onderzoek
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CARE4STROKE in 
volle gang
Met veel inzet wordt bij 
Reade gewerkt aan het  
CARE4STROKE-onderzoek. In 
dit onderzoek staan mensen 
met niet-aangeboren hersen-
letsel (NAH) en hun naasten 
centraal. Het hoofddoel van 
deze studie is de evaluatie van 
de haalbaarheid en (kosten)
effectiviteit van een aanvul-
lend oefenprogramma voor 
cliënten samen met hun naas-
te(n). Beide worden wekelijks 
gemonitord door een fysio-
therapeut en eveneens on-
dersteund door een speciaal 
daarvoor ontwikkelde app op 
een iPad, waarin oefeningen 
met video en voice-over wor-
den gepresenteerd. Door dit 
aanvullende programma kan 
de trainingsintensiteit wor-
den verhoogd. De verwach-
ting is dat dit gunstig werkt 
op het herstel van de cliënt, 
de transitie naar de thuissitu-
atie vergemakkelijkt en daar-
mee de opnameduur vermin-
dert. Op dit moment hebben 
in totaal 67 NAH-patiënten, 
uit Reade en andere revalida-
tiecentra in Nederland, mee-
gewerkt aan het onderzoek. 
Cliënten, naasten en thera-
peuten zijn enthousiast en 
hoewel de studie nog in volle 
gang is, lijken de praktische 
handvatten die worden gebo-
den en de eHealth toepassing 
te worden gewaardeerd.

  reade.nl/onderzoek

11



“Spreken is sindsdien niet mijn grootste 
hobby. En dan druk ik me nog voorzichtig 
uit!”, zei Siemon een paar jaar geleden in 
dit blad. “Dat heb ik geweten! ‘Ze’ weten 
me nu toch te vinden, ik heb sindsdien al 
meer dan 14 lezingen gegeven.” Siemon 
lacht. ‘Ze’ zijn organisaties die lotgeno-
ten verbinden, soms met mantelzorgers 
erbij. “Ik krijg hele goede reacties op mijn 
verhaal. Lotgenoten zeggen 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 acceptatieproces. 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 studen-
ten. 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 doorloopt te-
gen een sleepvoet) mogen zien en ze willen 
alles weten over de structurele vermoeid-
heid en mijn geheugen. 
Ten slotte spreek ik voor zorgprofessionals 
om het perspectief van een patiënt te la-
ten zien. Ik richt me tegenwoordig meer 

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.

op de periode na de revalidatie. De perio-
de waarin je jezelf het meest tegenkomt. 
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 tevreden 
waren over hun loopsnelheid en aanpas-
singsvermogen. 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.”

Indrukwekkende plannen
“Met weerhandig.nl, mijn website met al-
lerlei handigheidjes om zelfstandig te 
kunnen leven, gaat het al stukken beter. Ik 
verkoop elk jaar meer hulpmiddelen en test 
er eens per maand een aantal uit. Mijn be-
vindingen 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 verhaaltje, dat zo leuk is in 
mijn hoofd, een beetje leesbaar op papier 
te krijgen. Maar de reacties zijn de weke-
lijkse opgaaf (en soms frustratie) echter 
meer dan waard. De winkel en het blog 
beginnen een beetje te lopen en ik heb al-
weer nieuwe ideeën. Ik wil een indrukwek-
kend theaterstuk naar Amsterdam halen en 
een boek met interviews 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?”
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Afasieteam
Reade is gestart met een  
pilot van het ‘Afasieteam’ als 
onderdeel van het Expertise- 
centrum Neurorevalidatie. 
“Wij bieden een specialis-
tisch poliklinisch spreekuur 
voor afasiecliënten als gevolg 
van hersenletsel, waarbij de 
behandeling door logope-
disten elders dreigt vast te 
lopen vanwege de complexi-
teit van de problematiek”, 
aldus revalidatiearts Noortje  
Witteveen. “Ook wanneer er
zich vragen voordoen of 
behandeling nog zinvol is, 
of als er een vraag is op 
het gebied van evalua-
tie van het effect van een 
logopedische behandeling 
kan de expertise van het  
Afasieteam worden inge-
schakeld. De interdisciplinai-
re intake vindt plaats door 
de revalidatiearts, klinisch 
linguïst en neuropsycholoog. 
Vervolgens vindt er aanvul-
lende logopedische, linguïsti-
sche en neuropsychologische 
diagnostiek plaats waar-
na er door het team binnen 
twee weken na de intake een  
gezamenlijk advies wordt uit-
gebracht ten aanzien van het 
vervolgtraject, gericht op de 
verwijs- en hulpvraag.”

  reade.nl/afasieteam

Arts in beeld

Niet-aangeboren hersenletsel

13



Pijnrevalidatie

“In eerste instantie was ik wat verbaasd dat 
ik toegelaten werd tot het programma. In de 
eerste open informatiesessie zag ik de soms 
zichtbare pijn van anderen om me heen. Ach, 
dacht ik toen, zij hebben het veel erger dan 
ik. Toch waren er voor mij weinig andere  
opties. Nogmaals een operatie of een  
zenuwblokkade zag ik in feite niet zitten. Ik 
was dus ook blij dat ik werd toegelaten tot 
het pijnprogramma.”

Bijzonder inzicht
“De eerste sessies over hoe pijn werkt, en 
dat pijn wordt aangestuurd door je centrale 
zenuwstelsel waren voor mij opzienbarend. 
Confronterend ook. Op een gegeven moment 
werd een slide getoond over pijn bij mensen 
met hechtingsproblemen. Dat zij veel vaker 
last van pijn hadden omdat het lijf altijd in 
de alert-stand staat, spieren gespannen 
staan vanwege een voortdurend stresslevel. 
Dat je constant aan het ‘survivallen’ bent. Ik 
schoot vol, want ik heb inderdaad een hech-
tingsstoornis. Langzamerhand werd steeds 
duidelijker gemaakt dat chronische pijn 
meer oorzaken kan hebben dan strikt licha-
melijke. Dat er sprake kan zijn van een ver-
stoord pijnsignaal, dat het pijnsysteem in je 
hersenen verward is geraakt. De pijn is dus 
wel degelijk echt, maar de oorzaak is niet 
altijd mijn rug zélf. Voor mij was dat een heel 
bijzonder inzicht. Daardoor werd de pijn ook 
minder bedreigend. De doemscenario’s die 
ik had – dat ik later in een rolstoel terecht 
zou komen bijvoorbeeld – kon ik aan de kant 
zetten. En alleen al daarom ging de pijn min-
der hard schreeuwen, werd minder groots.”

Fay Boyer kampt al sinds 2005 met pijn in haar leven vanwege een driedubbele hernia. 
Operatief ingrijpen en chiropractie brachten onvoldoende soelaas. Haar huisarts verwees 
haar eind 2015 door naar het ‘pijnteam’ van Reade. Fay: “Dat bleek een eyeopener te 
zijn. Pijn bracht ik altijd in verband met een medische oorzaak, maar bij Reade kwam ik 
erachter dat het veel complexer is.”

Naar je lijf luisteren
“Ik was ook een tijdje boos. Na tien jaar 
pijn blijkt dat mijn centrale zenuwstelsel in 
veel gevallen de boosdoener is. Ik voelde 
me verraden door mijn eigen lijf, maar ook 
daar leer je mee omgaan. Je gaat beseffen 
dat je weer vriendjes moet worden met je 
lichaam, die geweldige machine die alles 
voor ons doet, maar waarmee je het con-
tact bent kwijtgeraakt. Je leert weer naar je 
lijf, die enorme informatiebron, te luisteren 
en bewust te bewegen. Eigenlijk opnieuw 
te bewegen. Wat Reade biedt, is echt een 
heel bijzonder programma. En zo simpel ei-
genlijk. Ik kwam er binnen met de gedachte 
‘nou, vertel maar hoe ik met mijn rug moet 
omgaan’. Het antwoord dat ik kreeg, kwam 
neer op ‘voel het zelf maar’. Ja, hoezo moet 
ik zelf naar mijn rug luisteren? Als ik achter 
m’n pc zit, wil ik nog weleens onderuitgezakt 
gaan zitten, dat is toch niet goed? Als dat 
voor mij goed voelde, moest ik dat gewoon 
doen. Heel bizar. Je krijgt de verantwoorde-
lijkheid voor je lijf en je pijn.”

Pijn als ‘lastig jongetje’
“Zo leer je dus ook om je pijn te managen. 
Je komt er bijvoorbeeld achter dat er erg 
veel aandacht naar je zere plek gaat en dat 
je juist daardoor ook meer pijn voelt. Als ik 
nu weer uitstralingspijn in mijn linkerbeen 
heb, ga ik dus bewust aan mijn rechterbeen 
denken, dat maak ik in gedachten dan gro-
ter. Dat helpt. Ik ben mijn pijn gaan beschou-
wen als ‘lastig jongetje’. Ik bevraag de pijn 
meer, dus: ik heb weer pijn, is er iets aan 
de hand? Heb ik mijn rug te zwaar belast? 

Nee? Nou, dan is er dus weer sprake van 
een verkeerd signaal, kijken hoe we dat kun-
nen tegengaan. Je weet het daardoor beter 
te handelen, en het werkt: de strips met  
Paracetamol liggen al weken onaangetast 
in de fruitschaal.”

Vervolgstappen
“Los van het besef dat pijn wordt aange-
stuurd door mijn centrale zenuwstelsel is 
er tijdens de gesprekken bij Reade een heel 
systeem in kaart gebracht wat kan bijdragen 
aan de pijn. Ik heb bijvoorbeeld regelmatig 
slaapproblemen, kan moeilijk ‘nee’ zeggen 
en heb moeite mijn grenzen te bewaken. Ik 
ben toegelaten tot het vervolgprogramma, 
waar ik modules mag volgen die me kunnen 
helpen het beter te doen. Ik wou dat ik dit 
jaren geleden had kunnen doen, dat had me 
veel pijn bespaard!”

Chronische pijn

1. 000  mensen 
melden zich aan bij Reade

1 op de 

     5mensen 

> 3 maanden 
aanhoudt

Amsterdam

780.000
inwoners

156.000 pijnklachten

daarvan hebben er 350 worden behandeld 
in pijnrevalidatieteams

Chronische pijn

1. 000  mensen 
melden zich aan bij Reade

1 op de 

     5mensen 

> 3 maanden 
aanhoudt

Amsterdam

780.000
inwoners

156.000 pijnklachten

daarvan hebben er 350 worden behandeld 
in pijnrevalidatieteams

Pijn & het Brein
In Pijn & het Brein leggen 
gezondheidszorgpsycholoog 
Annemarieke Fleming en re-
validatiearts Joke Vollebregt 
uit wat chronische pijn pre-
cies is – vooral in die geval-
len waarin geen duidelijke 
medische oorzaak valt aan 
te wijzen. Dat doen ze helder 
en populairwetenschappelijk, 
waardoor het boek ook 
geschikt is voor behande-
laars: het kan de communica-
tie met patiënten vergemak-
kelijken. De auteurs leggen 
verbanden met het hormona-
le stressresponssysteem, ge-
slacht, het slaap-waakritme 
en het immuunsysteem en 
besluiten met goede adviezen 
over zelfmanagement.
Het boek is te koop bij Reade. 

  reade.nl/pijn-en-het-brein
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Hartrevalidatie

“Toen ik één jaar was, werd geconstateerd dat ik een aangeboren 
aorta-klepstenose had. Die wetenschap en de zekerheid dat je in 
de toekomst een hartoperatie zal moeten ondergaan, draag je als 
klein meisje voortdurend met je mee. Je durft niet normaal te le-
ven zoals andere kinderen. Rond mijn achtste kreeg ik steeds meer 
klachten. Ik was duizelig, vermoeid en 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 la-
ter volgde mijn eerste openhartoperatie. 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 alleen maar binnen zitten en 
werd depressief. 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 begonnen, maar stopte hiermee 
voor mijn stageperiode. 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 sport-
school. Met behulp 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 sportschool. Ook 
daar ging ik vijf tot zeven 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 
manier. Toch duwde ik mezelf steeds verder over de grens. Ik negeer-
de 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-oefeningen dat ik een rare hartslag had. Ik ben gewoon 
doorgegaan en na drie uur sporten, fietste ik doodleuk nog ne-
gen 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 

Cliënten geven het 
hartrevalidatie-
programma een 

9,6

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
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Het hartrevalidatieprogramma van 
Reade heeft de laatste 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 waarin 
ze begeleid worden om zo goed 
en volledig mogelijk te herstellen, 
zowel lichamelijk als geestelijk.
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(n=45)

Roos Spanhaak 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 hartrevalidatieprogramma bij Reade Revalidatie.

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 sterker dankzij de 
zware trainingen. Dat had ik nooit voor mogelijk gehouden.”

Weer de knop om
“In juli ben ik geopereerd en heb ik een biologische hartklep ge-
kregen, 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 wilde beginnen met mijn 
krachttraining en ik gelezen had dat Reade een heel persoonlijke 
aanpak had. Op 12 oktober had ik mijn fietstest: m’n bloeddruk 
was te hoog. Er werd daarom contact opgenomen met mijn hart-
chirurg, maar de bloeddruk bleek geen restrictie. Ik kon verder 
met waar ik gebleven was met trainen en de rest van mijn dage-
lijkse bezigheden weer oppakken. 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 
inspanning. 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 superbewust 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. ‘Lichaamsbewustwordingscursus’, 
ja doei, ik ben geen Zen-konijn! Maar jee, het heeft wel effect. Net 
als de gesprekken met de maatschappelijk werkster. Ik word steeds 
bewuster van mijn lichaam en voel nu eigenlijk pas die vermoeid-
heid 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.”
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Reumarevalidatie

Cleo: “Je moet dit ook in de tijd plaatsen. 
Het is onvoorstelbaar wat er in de afgelo-
pen 20 jaar veranderd is in de reumazorg. 
Bij mij werd nog de ‘voorzichtige’ aanpak 
gehanteerd: milde medicijnen en zieken-
huisopnames van zet tot acht weken om 
maar te rusten. De eerste tien jaren van 
mijn behandeling hadden dus ook totaal 
geen effect. Al mijn gewrichten werden 
aangetast op mijn heupen na, van voorvoet 
tot kaakkopjes. Ik heb met helse pijnen 
rondgelopen.”

Reeks van operaties
“Toch liet ik me niet tegenhouden. Ik wilde 
juist alles uit het leven halen wat er te 
halen viel. Maar in 2006 knapte er een pees 
in mijn duim, wat het begin was van drie 
polsoperaties en een elleboogoperatie in 
twee jaar. Toen kwam ik mezelf wel tegen. 
Ik werd afgekeurd en viel in een groot gat. 
Ik vroeg me echt af wat het leven me nog 
te bieden had. In de jaren daarna mislukte 
ook nog eens een schouderoperatie. Ja, ik 
had een mooie nieuwe schouderprothese 
alleen kon ik mijn arm niet meer bewegen. 
Gelukkig is die na intensieve revalidatie 
weer volledig hersteld.”

In 1991 kreeg Cleo Markelo, na twee jaar onderzoek, te horen dat ze reumatoïde artritis 
had. Gaande de jaren bleek het een zeer agressieve, destructieve vorm te zijn. Haar leven 
stond op z’n kop. Ze deed op Europees topniveau aan twirling en wilde een dansopleiding 
gaan volgen. Dat werd de pabo. Want ze was ook dol op kinderen. Maar na een aantal jaren 
voor de klas te hebben gestaan, moest ze ook dat opgeven. Ze werd volledig afgekeurd en 
begon zich af te vragen wat haar leven nog waard was.

Niet meer lopen
“In 2013 kwam een ommekeer. Ik kreeg 
Rituximab toegediend, biological nummer 
zoveel, dacht ik nog. Maar zowaar, ik doe 
het er geweldig op! Mijn bezinksel is nog 
nooit zo laag geweest. Dus ik ben helemaal 
happy. Maar de euforie die ik toen ook had, 
was van korte duur. In 2014 werd ik geope-
reerd aan een hernia. Alleen had men daar, 
in de OK van het ziekenhuis, niet in de ga-
ten dat ik een reumapatiënt was. Ik werd op 
een standaard manier op de operatietafel 
geplaatst waardoor ik dusdanige schade 
opliep dat ik niet meer kon lopen. Zodoen-
de kreeg ik Reade van een andere kant te 
zien: ik werd opgenomen in de kliniek aan 
de Overtoom. Ik vroeg me werkelijk af: hoe 
kom ik hier nu weer uit?”

Positief in het leven
“Ik heb daar uiteindelijk drieënhalve maand 
gerevalideerd. En uiteindelijk kon ik de 
elektrische rolstoel aan de kant zetten, ik 
kon weer lopen! Maar dat is niet zonder 
slag of stoot gegaan. Ik zat fysiek en gees-
telijk min of meer aan de grond. Achteraf 
zie ik het als een heel leerzame periode; dat 
het mijn lotsbestemming was. Het leven is 
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Cliënttevredenheid

Cliënten geven onze 
handen- en voetenzorg een 

9,2

(n=56)wat er op dat moment gebeurt en je moet 
het accepteren zoals het zich aandient. 
Niet alleen heb ik bij Reade weer opnieuw 
leren lopen; ik heb er ook fijne gesprek-
ken gevoerd die ervoor hebben gezorgd 
dat ik nu heel anders in het leven sta, veel 
positiever. Ik had daarbij het geluk dat de 
kunstenaressen van het collectief Crying 
Cowboys mij wilden portretteren in hun 
portrettenserie Drooomwerk. Wat een ge-
weldige meiden zijn dat. Zo heb ik daar aan 
de Overtoom weer mijn kracht hervonden.” 

  drooomwerk.nl

19



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 middenrif 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 dwarslaesie 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 elektrische rolstoel vrij nauwkeurig  
bewegen, m’n hand wat draaien en op een muis klikken. Misschien 
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.”

Zo zelfstandig mogelijk
“Mijn revalidatie bij Reade is hierop gericht. Ik geef mijn doelstel-
lingen aan en leg prioriteiten. 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 rijd en ik krijg 
een spasme, moet ik wel in staat zijn om de besturing stop te zet-
ten, anders krijg je ongelukken.” 

Weer een sportgevoel 
“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 elektrosti-
mulatie. 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 enigszins 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.”

Grafisch ontwerper Lars de Beer leefde voor de ‘active sports’: golfsurfen, snowboarden, 
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.

Dwarslaesie

Kennis delen
Reade gelooft sterk in het delen van kennis. Vandaar dat op alle fronten samenwerking wordt gezocht.  
Bijvoorbeeld met Heliomare Revalidatie. Er is één verwijsformulier zodat cliënten met een dwarslaesie zo 
snel mogelijk naar een van beide centra kunnen. Ook zijn er gezamenlijke dwarslaesieteams die oproepbaar 
zijn voor de regionale ziekenhuizen. Samen met de patiëntenverenigingen verzorgt Reade voorlichtings- 
bijeenkomsten en maken ze zich hard in politiek Den Haag op tal van onderwerpen. Er is samenwerking met en  
scholing van de eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Groot-Amsterdam en tot slot, wordt gezamenlijk  
met de academische centra, waaronder de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU, 
wetenschappelijk onderzoek verricht.
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Reade biedt zowel klinische als 
poliklinische zorg met interdisci-
plinaire teams. Het primaire doel 
is mensen met een dwarslaesie 
weer zo zelfstandig mogelijk te 
laten functioneren. Belangrijke 
aspecten daarbij zijn het behoud 
van fitheid en het voorkomen van 
complicaties. 
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Michel: “Ja, ik ben er nog een van de 
oude garde die gerevalideerd heeft bij  
Revalidatie Instituut Muiderpoort (RIM), 
een van de voorlopers van Reade. Daar 
heb ik anderhalf jaar gelegen. Vervolgens 
ben ik vervolgens naar deze aangepaste 
woning verhuisd. Voor mijn ongeluk was 
ik belader bij KLM en had ik alleen maar 
de lagere school gedaan. Dat werk kon ik 
niet meer doen, dus ben ik gaan studeren. 
Tien jaar lang. Mavo, atheneum, praktijk-
diploma boekhouden, MBA, SPD, noem het 
maar op. En in 1989 was het zover, ik kon 
bij KLM aan de slag als boekhouder. Vorig 
jaar ben ik gepensioneerd.”

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

Het was voor Michel Bidault 
een vreemde gewaarwor-
ding toen zijn beenspieren 
na 40 jaar begonnen te tril-
len. Michel heeft namelijk 
een dwarslaesie. Twee wer-
vels (T11/12) ‘verpulverden’ 
bij een motorongeluk in 
1976. Onlangs is Michel bij 
Reade Revalidatie begonnen 
met elektrostimulatie van 
zijn spieren. Hij hoopt dat hij 
daarmee minder decubitus-
problemen krijgt.

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

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

Decubitus

Nazorg bij dwarslaesie
Dwarslaesie wordt al snel geassocieerd met verlamde benen. Maar het is veel ingrijpender; er zijn tal van bijko-
mende problemen en complicaties zoals darmproblemen, incontinentie, osteoporose, ademhalingsproblemen en  
luchtweginfecties. De meest voorkomende complicatie is decubitus. In ruwweg 85% van de gevallen wordt iemand 
met een dwarslaesie op enig moment geconfronteerd met decubituswonden. Reade zet met speciale behandelmodules 
actief in op de preventie van decubitus. Elektrostimulatie maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Elektrostimulatie 
Na acht jaar onderzoek zal 
Christof Smit, revalidatiearts 
bij Reade, promoveren op zijn 
onderzoek naar elektrosti-
mulatie van de bil- en ham-
stringspieren bij mensen met 
een dwarslaesie. Christof: “Er 
is mede dankzij dit onder-
zoek een werkzaam protocol 
vastgesteld waarmee goede 
resultaten geboekt worden. 
Door elektrostimulatie al 
vrijwel direct toe te passen 
nadat de dwarslaesie is ont-
staan, blijven de spieren in 
betere conditie en worden de 
risico’s op complicaties zoals 
decubitus sterk verminderd.”
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Amputatie

Al snel laat David een YouTube-filmpje op zijn telefoon zien: ‘Man raakt gewond bij wegwerk-
zaamheden Oude Rijnbrug A44.’ Traumahelicopter in de lucht, ruim 100 hulpverleners druk in 
de weer om een man te redden die zes meter naar beneden is gevallen nadat een betonnen balk 
van zo’n 22 ton zijn rechteronderbeen heeft verbrijzeld. “Dat was ik dus. Op 25 juli 2015. In het 
Erasmus MC is nog geprobeerd om mijn been te redden. Ik heb in zes dagen 46 uur op de opera-
tietafel doorgebracht, maar uiteindelijk raakte mijn been dusdanig geïnfecteerd dat ze hebben 
moeten amputeren. En eigenlijk ben ik daar wel blij mee. Achteraf, nu ik zo goed overweg kan 
met mijn prothese. Anders had ik misschien wel jaren lopen klungelen en hannesen met een 
been dat toch nooit meer zou functioneren.”

Moeilijke periode
“Een maand na het ongeval werd ik ontslagen uit het ziekenhuis. Ik liep op krukken de afdeling 
af en reed zelf naar huis. Rolstoel? Echt niet! Die wilde ik hier niet zien.” De gedrevenheid en 
vechtlust spatten nog uit David’s ogen. “Natuurlijk heb ik het in het begin moeilijk gehad! Ik 
kwam thuis en mijn zoontje Dimitri van nog geen twee jaar wilde graag met mij spelen. Dat 
was problematisch omdat ik nauwelijks mijn balans kon houden. Hoe klein hij ook was; Dimitri 
trok me zo omver. Ja, toen had ik het zwaar.”

Tempo!
“Maar daar heb ik me doorheen geworsteld. En de hal van Reade heeft daar een belangrijke rol 
in gespeeld! Ik had drie keer per week therapie en ik zorgde altijd dat ik er een uur eerder was. 
Dan ging ik in de hal zitten en keek naar alle mensen die voorbij trokken. Wat waren ze alle-
maal vrolijk! Wat een sfeer. Zelfs degenen die er erger aan toe waren dan ik, zo zag ik dat dan, 
waren allemaal aan het kletsen en grapjes maken. Zo wilde ik ook weer worden. Zo kon ik dus 
ook weer worden! Vanaf dat moment was ik eigenlijk onstuitbaar en ging het me allemaal niet 
snel genoeg. Hup, tempo maken! Waarom duurt het maken van een prothese drie maanden? 
Wat gaat die revalidatie traag. Rem me niet af. Ik wil weer ‘normaal leven’.”

Heft in eigen handen
“Begrijp me goed, ik ben hartstikke tevreden over zowel Reade als OIM, maar zo steek ik nou 
eenmaal in elkaar. Ik wilde vooruit, ook vanwege mijn verantwoordelijkheid voor mijn vrouw 
en zoontje. Geen gedoe. Geef me die prothese maar en ik ga weer aan de slag. Binnen een 
minuut nadat de prothese was aangemeten, ging ik er ook mee aan de wandel. Bijstellen? Het 
juiste schoeisel zoeken? Dat vogel ik zelf wel uit. Tsja … ik ben nou eenmaal een onafhankelijk 
persoon, die graag zelf het heft in eigen hand heeft. Zo stond ik ook in mijn revalidatie. Ik heb 
bijna elke therapeut bij Reade aangesproken. ‘Heb jij nog goede tips voor me?’, en dat heeft 
me nog veel waardevolle informatie opgeleverd ook. Iedereen is heel deskundig, maar samen 
weten ze nog meer dan dat ze beseffen.”

David Meschisjvili opent goedlachs de voordeur. Hij is gekleed in een T-shirt en korte broek 
waardoor zijn prothese aan het rechteronderbeen direct opvalt. Hij begint meteen te vertellen: 
“Ja, dat is een goede aandachttrekker hè? Hier in de wijk ook nog steeds. Het buurjongetje 
komt zelfs langs met schoolvriendjes om naar die man met dat ‘robotbeen’ te kijken. Ik vind 
het prima. Heb er helemaal vrede mee. Maar kom binnen!”
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OIM gaat verder
Reade werkt al jarenlang 
samen met OIM Orthope-
die. OIM Orthopedie wil hét 
expertisecentrum voor or-
thesiologie en prothesiologie 
zijn waar de revalidant cen-
traal staat. Sinds juni 2016 
is bewegingswetenschapper 
Yvette Kerkum aangesteld 
als projectmedewerker R&D 
(Research & Development). 
Aan haar de taak om ‘inno-
vatie en onderzoek’ structu-
reel in de organisatie en OIM 
onder te brengen. Yvette: 
“OIM wil het beste voor de 
revalidant. Dat kan alleen 
maar als je dienstverlening 
en producten van topkwa-
liteit zijn. Of dat zo is, weet 
je alleen maar als je dat we-
tenschappelijk onderzoekt en 
samen optrekt met het re-
validatieteam. Vandaar dat 
we graag samenwerken met 
Reade, die er in feite hetzelf-
de instaan. Tot nu toe hebben 
we vaak geparticipeerd in 
onderzoeken, maar nu willen 
we verder gaan. Bijvoorbeeld 
door zelf onderzoek te initi-
eren en actief onze kennis 
te delen. De resultaten van 
de onderzoeken willen we 
vervolgens vertalen naar 
nieuwe, innovatieve produc-
ten of productverbeteringen. 
Op deze manier willen we 
aan de top blijven”.

  reade.nl/orthopedie
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Neuromusculaire aandoeningen

Martin: “Uiteindelijk hield ik er één verlamd been aan over, maar 
kon ik gelukkig met behulp van een beugel nog wel lopen. 
Vervolgens hebben mijn ouders er uren aan besteed om mij te 
leren zwemmen en fietsen, met als resultaat dat ik een redelijk 
normale jeugd heb gehad. Je weet eigenlijk niet beter.”

Ik zat er doorheen
“Na mijn elektronica-opleiding ben ik gaan werken. In die tijd liet ik 
me ook gewoon niet remmen: ik wilde bijvoorbeeld snowboarden. 
Uiteindelijk heb ik iemand gevonden die me dat wilde leren en jawel 
hoor, na twintig lessen was ik zo ver dat ik de berg in Oostenrijk af 
kon. Helemaal geweldig! Zo heb ik jaren geleefd alsof er niks aan 
de hand was. Totdat ik me zo’n vijf jaar geleden steeds beroerder 
ging voelen. Ik stak natuurlijk mijn ‘kop in het zand’ en weet het 
aan mijn slechte conditie. Uiteindelijk ben ik toch maar naar de 
huisarts gegaan. Ik had een extreem hoge bloeddruk en een ver-
groot hart. Het devies was ‘rustig aan doen’ en ik kreeg een berg 
medicijnen. Een half jaar later zat ik er compleet doorheen, vooral 
geestelijk. Ik was zwaar depressief. Op aandringen van mijn vrouw 
Claudia heb ik toen wat gesprekken met een psycholoog gevoerd. 
Die kwam tot de conclusie dat ik een burn-out had. Ik? Waarvan 
dan?”

Roofbouw
“Toen besloot ik zo’n twee jaar geleden naar Reade te gaan want 
het ging gewoon niet meer, ook lichamelijk niet. Ik kwam al twin-
tig jaar bij Reade voor mijn been en beugel, maar eerlijk gezegd 
was er sporadisch contact. Nu wilde ik gewoon de mening van 
mijn revalidatiearts horen. Nou, dat was verrassend! Zij kwam al 
snel tot de conclusie dat ik mogelijk het postpoliosyndroom (PPS) 
had. Er volgden onderzoeken in het AMC en jawel hoor. Niks burn-
out, maar PPS. De zenuwtakjes die na de polio waren gevormd 
begonnen geleidelijk aan hun functie verliezen. En dat ik maar 
door was gegaan en een soort van roofbouw op mijn lichaam had 
gepleegd, had daarbij niet geholpen.”

Omgaan met tegenslagen
“De rolstoel was voor mij onvermijdelijk. Nu kan ik nog wel wat 
lopen, maar ik mag mijn vermoeidheidsgrenzen absoluut niet 
overschrijden. Ik kwam in het behandelprogramma bij Reade 
terecht: maatschappelijk werk, fysiotherapie, ergotherapie, 
psycholoog, noem het maar op. Ik werd steeds fitter. En toen 
moest ik bekend worden met de rolstoel … Tsja. Als kind heb ik al 
geleerd om om te gaan met tegenslagen, dus dit accepteerde ik 
ook maar, anders heb je alleen jezelf ermee. Maar goed. Ik in een 
rolstoel? Dan wil ik er ook alles mee kunnen doen! En daar was 
mijn ergotherapeut fantastisch in. Hup, de tram in, kijk maar eens 
hoe het gaat. Wil jij met je rolstoel de roltrap op en af? Nou, dan 
gaan we dat toch oefenen!”

Anderen helpen
“Het gaat nu steeds beter met me, mijn bloeddruk is omlaag en ik 
ben 23 kilo afgevallen. Ik blijf m’n dingen doen, maar dan wel be-
heerst. Ja, ik weet dat de polio tot vlak onder mijn borst zit, maar 
we zien wel wat de toekomst brengt. Ik ben weliswaar volledig 
afgekeurd, maar ik ga me niet opsluiten. Ik ben bieb-vader op de 
basisschool van mijn dochter Lotte en heb ook twee ‘leeskindjes’. 
Dat blijf ik doen ook al gaat Lotte volgend jaar naar de middelbare 
school. En Reade heeft me gevraagd of ik als ervaringsdeskundige 
bij hen aan de slag wil. Dat doe ik graag! Ik weet hoe moeilijk het 
proces soms kan zijn en als ik iemand met mijn ervaringen kan 
helpen, dan zal ik mijn uiterste best doen.”

Toen Martin Buhre zes jaar was, werd hij op een nacht ziek wakker en wilde naar het 
toilet. Hij zakte door zijn benen. De huisarts kwam erbij. Die dacht niet dat er iets ernstigs 
aan de hand was. Twee weken later – op aandringen van zijn ouders – werd Martin toch 
opgenomen. Men dacht aan hersenvliesontsteking. Uiteindelijk was de diagnose polio en 
lag Martin zes maanden in het ziekenhuis.
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Postpoliosyndroom
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Revalidatie voor kind en jeugd

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

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

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

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

Reade Kinderteam
Samen met het kind en de ouders of verzorgers wordt bepaald welke 
zorg en begeleiding nodig is en wordt rekening gehouden met de 
ontwikkeling en de omgeving van het kind. Reade werkt gezinsgericht. 
Dit betekent dat de vragen en behoeften van het kind én de ouders of 
verzorgers altijd het uitgangspunt vormen en richtinggevend zijn. Zo 
zorgen we er samen voor dat het kind het beste uit zichzelf haalt, zodat 
hij/zij zich goed kan handhaven, plezier kan maken en zo zelfstandig 
mogelijk is. De kracht van wetenschap en praktijk gebruiken we door 
kennis die we opdoen direct een plek te geven in het behandelend 
Kinderteam.

Kinderrevalidatie

per jaar 

1.000 
cliënten

Revalidatie voor kinderen en 
jongeren wordt bij voorkeur 
ambulant aangeboden op school, 
integraal met het onderwijs. 
Hierdoor kunnen de onderwijs- 
én revalidatiedoelen perfect op 
elkaar worden afgestemd. Het 
resultaat is een gezamenlijk plan 
van aanpak: één kind, één plan. 
De behandelingen sluiten zo veel 
mogelijk aan bij het ‘normale’ 
dagelijks leven. 

  reade.nl/scholen
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Reade is er voor 
kinderen en 
jongeren met:
• Cerebrale Parese (CP)
• Chronische pijn
• Developmental Coordination 

Disorder (DCD)
• Erbse parese
• Jeugdreuma (JIA)
• Meervoudige complexe 
 handicaps
• Neuromusculaire aandoeningen
• Niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH)
• Ontwikkelingsachterstand(en) re
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Twan Stroom is met 30 weken en 5 dagen geboren. Na een week kreeg hij een Cerebrale Parese.  
“Domme pech”, zoals hij het zelf omschrijft. Nu is Twan 11 jaar en zit hij in groep 8 bij Heliomare onder-
wijs in Wijk aan Zee. Hij komt goed mee op school, zijn beperkingen liggen alleen op motorisch gebied. 
Hij zit in een rolstoel en kan wat stapjes zetten met een rollator met zadel. Maar dat houdt Twan alle-
maal niet tegen: sporten is z’n lust en z’n leven.

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

Sportieveling
Bij het woord ‘sport’ veert Twan op. “Sporten 
is leuk. Je bent lekker bezig en je hebt er lol 
in. Dan kan ik mijn energie ook kwijt. Het 
is echt werken op het paard hoor!” Twan 
is fanatiek. Elke week rijdt hij een half uur 
paard, duikt (met zuurstof) een half uur, 
zwemt een uur en besteedt op school een 
uur aan RaceRunnen. Twan: “RaceRunnen 
is echt geen sport voor luie mensen! Maar 
het is zo fijn om te doen. Daar word ik lek-
ker moe van.” Via dr. Petra van Schie van 
VUmc, kwam de familie Stroom in aanra-
king met de RaceRunner. Vader Jean-Luc: 
“We legden in 2013 contact met Connie 
Hansen, de uitvindster. Omdat we toch 
naar Denemarken op vakantie zouden 
gaan, spraken we af dat we haar zouden 
ontmoeten bij een RaceRunner-wedstrijd. 
Daar was het toen al een echte wedstrijd-
sport. Nou, Twan was meteen verkocht en 
wij natuurlijk ook. Terug in Nederland heb-
ben we het, met enige moeite, voor elkaar 
gekregen dat Twan via de sportvoorziening 
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VondelGames 2016:
groot succes!
Op 4 juni kwamen valide én in-
valide sporten samen tijdens 
de VondelGames 2016. Reade 
organiseerde dit (inter)natio-
nale sportevenement voor een 
tweede keer in samenwerking 
met Gemeente Amsterdam. 
Met de Vondelgames wordt 
meer aandacht gevraagd voor 
het belang van sporten voor 
mensen met een lichamelijke 
beperking en/of chronische 
ziekte. Het inspireert, moti-
veert en vergroot de bewust-
wording van deze doelgroep 
zowel op recreatief niveau 
als topsport niveau! Het 
was een prachtige en vooral 
sportieve dag waar 274 deel-
nemers van alle leeftijden en 
niveaus in een eigen tempo 
een topprestatie neerzette 
tijdens verschillende runs. 
Daarnaast nam de nationale 
top van het handbikecircuit 
deel aan een spectaculaire 
hand-bike battle. In totaal 
werd er €17.783,- opgehaald 
voor Reade kinderrevalidatie 
dankzij 785 donaties. Met 
deze bijdrage wordt het o.a. 
mogelijk gemaakt om aan-
gepaste speeltoestellen aan 
te schaffen voor de nieuwe 
afdeling kinderrevalidatie.

  vondelgames.nl

Revalidatie voor kind en jeugd

zijn eigen RaceRunner kreeg. Sindsdien doet 
Twan aan wedstrijden mee. Zelfs in Kopen-
hagen in 2014.”

Op naar de top
Twan: “Ja, ik doe aan heel veel kinderlopen 
mee. De Mini Dam tot Dam loop, de Ra-
ceRunner Battle, de run op het circuit van 
Zandvoort en de VondelGames waar ik als 
‘ambassadeur’ meeliep. Hartstikke leuk, 
ook omdat ik een hele mooie foto als schil-
derij heb gekregen. Mijn zusje Jacintha liep 
ook mee. Want rechtdoor lopen gaat goed, 
maar ik moet wel geholpen worden met 
sturen. We hebben samen de 1.200 meter 
loop gedaan. En de grote verrassing was 
dat Jacintha de 3e prijs won bij de meisjes. 
Na afloop was ik echt wel moe. Maar het is 
zo fijn om te doen.” En bij de vraag of we 
Twan ooit op de Olympische Spelen zien, 
komt er een lach van oor tot oor. “Dat zou 
ik wel willen ja!”

•  Therapeutische peutergroep: vroegbehandeling 1,5-4 jaar
•  (sch)Ouder aan (sch)Ouder: ouders met elkaar in gesprek
• BasisWijs: voorlichtingsavond voor basisonderwijs
• Dit ben ik: handicapbeleving
• Mega Power Groep: loopvaardigheidsgroep
•  Zeg het met gebaren: cursus basisgebaren voor ouders
• BAL enzo: bal- en sociale vaardigheden
•  Winter- & Kampeerfeest: handvaardigheid gericht op 

tweehandig werken

•  Beestenfeest: mCIMT-BIT-therapie
•  Gymmodule: kinderen (8-12 jaar) met jeugdreuma leren 

hun grenzen aan te geven
•  Ontspanningsmodule: jongeren krijgen adviezen over 

ontspanning
• Reumaatjes: cursus omgaan met jeugdreuma
•  Beweeggroepen: verschillende groepen voor kinderen 

vanaf 8 jaar

  reade.nl/kinderrevalidatie

Groepsbehandelingen en ouderavonden
Reade kinderrevalidatie biedt ook diverse groepsbehandelingen en ouderavonden, zoals:
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Reumatologie

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen 
aan of rondom het gewricht die niet veroorzaakt zijn 
door een ongeval of letsel. De meeste vormen van reuma 
veroorzaken pijn en stijfheid in gewrichten of spieren. 
Hierdoor is bewegen vaak moeilijk en dat kan beperkingen 
geven in het dagelijks leven. Met een snelle en juiste 
behandeling kunnen klachten aanzienlijk verminderen. 

Door het geïntegreerde aanbod van revalidatie, orthopedie, 
neurologie, plastische chirurgie, kindergeneeskunde, de 
apotheek en paramedische disciplines, kunnen volwassenen 
en kinderen met een reumatologische aandoening 
gebruikmaken van een compleet en samenhangend 
pakket van diagnostiek, medicamenteuze behandeling en 
revalidatie volgens het one-stop-shop principe. 

Wij behandelen 

Volwassenen met: 
• Artritis psoriatica
• Osteoporose
• Ziekte van Bechterew
• Artrose
• Reumatoïde artritis (RA)
• Ziekte van Behçet
• Jicht
• Systeemziekten

Kinderen met: 
• Jeugdreuma (JIA)
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Wist u dat?
Netwerkziekenhuizen 

belangrijke partners zijn 
voor Reade Reumatologie? 
Maar liefst 30-40% van 

de totale reumazorg 
binnen Reade wordt 
geleverd via de eigen 

Reade-poliklinieken op de 
netwerklocaties.

   reade.nl/locaties

Internationale erkenning
Het samenwerkingsverband Reade Reumatologie met VUmc, afdeling 
reumatologie is erkend als ‘EULAR Centre of Excellence’. Deze erken-
ning betekent dat Reade behoort tot een van de 22 topinstituten in 
Europa op het gebied van wetenschappelijk reumatologisch onderzoek.

Onze onderzoekslijnen
Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn geïntegreerd in het zorg-
aanbod. We behandelen grote cliëntgroepen op specifieke terreinen. Dit 
biedt mogelijkheden tot cliëntgebonden en zorg-gerelateerd onderzoek. 
Onze wetenschappelijke focus leggen we op drie onderzoekslijnen: 
• Geneesmiddelen doseren en effect beoordelen
• Vroege reumatoïde artritis 
• Cardiovasculaire comorbiditeit
Hiernaast bestaat de osteoartritis-onderzoekslijn die met het 
revalidatieonderzoek is verbonden.  

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

Artritis psoriatica

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

Ingrijpend geheel
Rob: “Ik heb toen nog dertien jaar door kun-
nen werken, maar uiteindelijk ging het niet 
meer. Het is onvoorstelbaar hoe ingrijpend 
die ziekte is, ook voor mijn gezin. Je leeft 
voortdurend met pijn. Maar hoe intens die 
is, of waar die zich manifesteert, kun je niet 
voorspellen. Als je naar bed gaat, weet je 
niet waar je de volgende dag pijn hebt. In 
je polsen, vingers, schouders, knieën? Geen 
idee, maar je weet dat die er zal zijn. Dat 
is een ding wat zeker is. Gelukkig is het al-
lemaal goed te dragen dankzij m’n batterij 
medicijnen waaronder MTX-injecties. Die ik 
af en toe zelf zet, maar soms ook door mijn 
jongste dochter laat toedienen. Zij wil graag 
in de verpleging en kan dus lekker oefenen 
en ik ben ervan af. Want dat blijft tegen-
natuurlijk voelen, jezelf spuiten. Daarnaast 
heb ik ook eens in de zes weken een infuus 
met Remicade infliximab. En die combina-

tie werkt bij mij heel goed. In 2010 stelde 
de reumatoloog voor om eens te stoppen 
met een deel van de medicatie omdat mijn 
lichaam er niet echt om leek te vragen. Na-
tuurlijk heb ik daarmee ingestemd, maar dat 
was snel bekeken. Ongelooflijk hoe snel het 
bergafwaarts met me ging. Nou, dat weten 
we dan ook. Gewoon doorgaan met de me-
dicijnen.”

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

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

Artritis psoriatica

evenveel mannen 

als vrouwen

2 op de 

       1.000
           mensen 

6-39% van de patiënten
met psoriasis lijdt ook 
aan Artritis psoriatica

Artritis psoriatica

evenveel mannen 

als vrouwen

2 op de 

       1.000
           mensen 

6-39% van de patiënten
met psoriasis lijdt ook 
aan Artritis psoriatica

Wist u dat?
De aandoening meestal 
tussen het 20e en 30e 

levensjaar begint, maar 
dat het ook op een andere 

leeftijd kan ontstaan?
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Behandeling op maat
Dr. Gert-Jan Wolbink
Zo’n vijftien jaar geleden 
kwamen er biologische ge-
neesmiddelen op de markt, 
de zogenaamde ‘biologicals’ 
die bij reumatische aandoe-
ningen heel specifiek ingrij-
pen in het ziekteproces door 
het eiwit TNF te neutralise-
ren. In veel gevallen werken 
deze medicijnen uitstekend. 
Een ‘standaardbehandeling’ 
ontstond: iedereen krijgt 
dezelfde dosering ongeacht 
de reumatische aandoening 
of persoonlijke kenmerken. 
Toch werken de biologicals 
niet altijd even goed en soms 
helemaal niet. Met verder on-
derzoek willen we erachter 
komen waarom biologicals 
niet altijd werken, hoe het 
immuunsysteem reageert op 
deze middelen en waarom de 
concentratie in het bloed van 
deze middelen bij iedereen 
verschillend is terwijl een 
standaarddosering wordt 
toegediend. De uitkomsten 
van dit onderzoek moeten 
ertoe leiden dat de middelen 
bij elke patiënt exact op maat 
worden toegediend, zodat het 
gewenste effect zo doelmatig 
mogelijk wordt bereikt met 
zo min mogelijk bijwerkingen.

  reade.nl/onderzoek

Arts in beeld
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COOA-onderzoek
Oefentherapie bij artrose heeft een bewezen positief effect. Therapie vermindert de pijn en de beperkingen die 
artrose met zich meebrengt. Maar hoe zit het met oefentherapie als je naast artrose nog een andere aandoening 
hebt? Fysiotherapeut en onderzoekster Mariëtte de Rooij doet er onderzoek naar bij mensen met knieartrose. De 
belangrijkste conclusies uit haar onderzoek zijn dat:
• het een eerste trial is die artrose-patiënten includeert met ernstige comorbiditeit
•  aangepaste oefentherapie effectief is voor het verbeteren van het fysiek functioneren en het verminderen 

van pijn bij mensen met knieartrose. Ernstige cormorbiditeit is daarnaast ook veilig gebleken
• het van belang is dat patiënten met cormorbiditeit doorverwezen worden voor oefentherapie

  reade.nl/onderzoek

“Ik ben harstikke blij dat ik daaraan mee heb gedaan”, vertelt  
Hetty. “Voor Reade was het een onderzoek, maar het heeft mijn 
leven echt veranderd. Ik ben voor het eerst in dertig jaar pijnvrij 
in mijn knieën. Dat had ik niet durven hopen.”

Strohalm
“Behalve artrose heb ik last van overgewicht, COPD, diabetes en 
bindweefselontsteking in mijn armen. Maar je kunt het slechter 
treffen”, lacht ze. “Ik heb altijd geprobeerd het positief in te zien 
en toch te zoeken naar manieren om fit te blijven. Ik was tot voor 
het onderzoek elke week wel een paar keer in het zwembad te vin-
den en ging elke dag fietsen. Maar daar werd ik niet ‘beter’ van.  
Lopen deed ik met behulp van een elleboogkruk. Toen ik de oproep 
las, besloot ik deze mogelijkheid aan te grijpen.” 

Superresultaat
“Het COOA-onderzoek vond plaats op locatie Dr. Jan van  
Breemenstraat, waar ik met name oefende bij Sportcentrum 
Reade. Wat we daar deden? Onder meer been-, balans- en 
krachtoefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Er 

werden ook oefeningen voor thuis meegegeven. Wat me opviel 
en wat me erg stimuleerde: de snelheid waarmee ik vorderingen 
maakte. Ik had me er al bij neergelegd dat ik niet zo ver meer kon lo-
pen en onderweg altijd naar rustpunten moest zoeken. Na een paar  
weken merkte ik dat de pijn minder werd en dat ik met gemak 
een halve kilometer aan een stuk door kon lopen. Ook vermeed ik 
trappen niet meer. De verbetering in mijn lopen heeft me enorm 
positief verrast. In amper vier maanden ben ik van een score 8,  
op een pijnschaal van 0-10, naar score 0-1 gegaan. En ik had 
geen elleboogkruk meer nodig. Doordat ik meer ben gaan bewe-
gen hoefde ik ook minder insuline te spuiten. En merk ik dat ik 
meer lucht heb dan een paar maanden geleden, waardoor ik iets 
minder mijn pufjes gebruik voor mijn longen.” 

Op eigen kracht
“Het onderzoek is voor mij nu afgelopen. Ik miste het meteen zo 
erg dat ik besloot me bij Sportcentrum Reade in te schrijven. De 
begeleiding daar is bekend met mijn mogelijkheden. En ik weet 
dat ik er heel veel baat bij heb. Daarom ga ik verder met op deze 
manier investeren in mezelf. Ik heb me in jaren niet zo goed gevoeld.”

Al ruim dertig jaar kampt Hetty van Houts met de gevolgen van artrose. “Dat betekende 
tot voor kort elke dag pijn, zeker aan mijn knieën”, zegt ze. Toen ze in de krant de oproep 
las dat Reade Reumatologie cliënten zocht voor deelname aan een onderzoek naar 
knieartrose met comorbiditeit, hoefde ze ook niet lang te denken. Een paar weken later was 
ze een van de deelnemers aan het COOA-onderzoek, een onderzoek naar oefentherapie bij 
knieartrose.

Artrose
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Comorbiditeit

?
?

?

> 45% 
van de mensen met artrose 
hee� een nevenaandoening

Cliënttevredenheid

Cliënten geven de 
artrosezorg een 

8,3

(n=31)
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“Het begon met pijn onder mijn linkervoet”, 
blikt Karlijn terug. “Zomaar opeens op een 
zondagavond. De dokter dacht dat het wel 
eens botvliesontsteking zou kunnen zijn. De 
sportarts – ik sportte als fervent tennisster 
en hockeyster bijna elke dag – vermoedde 
een peesontsteking en schreef rust voor. 
Maar tijdens de rustperiode ging de pijn niet 
over en kreeg ik ineens dezelfde klachten 
aan mijn rechtervoet. En in mijn hand, aan 
mijn duimmuis. Er moest dus iets anders 
aan de hand zijn.”

Waar gaat dit heen?
“Een jaar na de eerste pijn bleek dat vooral 
mijn pezen getroffen werden en dat het wel 
degelijk reuma was. Dat was lastig te accep-
teren. Reuma, daar was ik toch te jong en te 
sportief voor? Maar toch was het zo. Mijn 
reumatoloog zag dat ik meer nodig had dan 
alleen medicatie en verwees me door naar 
Reade voor een interdisciplinaire behande-
ling. Daar heb ik geleerd hoe je om kan gaan 
met reuma.”

Brede ondersteuning
“Tien weken aan een stuk ging ik naar 
Reade. Elke maandag volgde ik verschil-
lende therapieën. Ik kreeg er uitleg over  
reuma, fysiotherapie om te leren hoe mezelf 
te belasten, tips van de ergotherapeut over 
handige hulpmiddelen, gesprekken met een 
psycholoog over wat het met je doet en ik 
ging bij een podotherapeut langs om naar 
mijn schoenen te laten kijken. Mijn ouders 

spraken met een maatschappelijk werker, 
want ook voor hen veranderde er wel wat. 
Na die eerste periode ben ik nog ruim ander-
half jaar naar Reade gegaan. Voor controle 
en minder frequentere therapie.”

Gelijkgestemden
“In het begin wilde ik niets van andere  
jongeren met reuma weten. Dat heeft onge-
veer een jaar geduurd. Toen kwam de om-
slag. Via het interdisciplinaire team kwam ik 
Stichting Peter Pan op het spoor. Die orga-
niseert groepsreizen voor jongeren met een 
chronische aandoening. Het was mijn eer-
ste contact met leeftijdgenoten met reuma. 
Dat was eigenlijk heel erg fijn. Ze ervaren 
dezelfde problemen en ik kon zonder moeite 
met hen mijn ervaringen delen.”

Blijf sportief
”Na afloop van het traject bij Reade  
Reumatologie ben ik op de ingeslagen weg 
doorgegaan. Ik fiets nog elke dag dertien 
kilometer naar school maar heb daarvoor 
tegenwoordig wel een elektrische fiets die 
me kan ontlasten. Daarnaast heb ik hydro-
therapie in warm water, fitness ik onder 
begeleiding van een fysiotherapeut, heb ik 
yogales, wandel ik in de weekenden en werk 
ik erbij. Ik doe nog steeds dingen die ik leuk 
vind, alleen doe ik het wel iets minder. Maar 
zonder bewegen zou ik niet kunnen. Dat 
hoort gewoon bij mij en ik hoop dat nog lang 
te kunnen doen.”

Karlijn Verzijden kreeg op 13-jarige leeftijd te horen dat ze 
reuma heeft. “Dat kon ik in het begin moeilijk accepteren. Ik 
sportte elke dag. Het gaat wel weer over, dacht ik. Over twee 
maanden zou ik vast weer alles mogen en kunnen doen. Maar 
dat was natuurlijk niet zo.” Via haar reumatoloog kwam ze 
terecht bij Reade Reumatologie. Daar leerde ze omgaan met 
haar nieuwe leven.

Jeugdreuma

Kinderreumatologie

per jaar

300 
cliënten
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Reade voor Jongeren
Jongeren met een beperking 
of chronische aandoening 
blijken vaak problemen te 
hebben in de overgang van 
puberteit naar volwassenheid.
Het aanbod van zorginstel-
lingen is vaak onvoldoende 
afgestemd op de specifieke 
behoeftes van deze jongeren,
bijvoorbeeld als het gaat 
om regie op eigen leven  
of arbeidsparticipatie. Met 
‘Reade voor Jongeren’ wordt 
dat doorbroken. Elk cluster 
heeft een speciale jongeren- 
coach die met de jongere 
bespreekt hoe Reade hem 
of haar het beste kan 
ondersteunen op het gebied 
van zelfstandigheid, wonen, 
huishouden, werk, opleiding 
en relaties. Vervolgens wordt 
een individueel transitieplan 
opgesteld. Verder worden 
de reguliere behandelingen 
aangevuld met specifieke 
jongerenmodules, zoals:
• Eigen Regie
• Voorzieningen en 

Aanpassingen
• Relaties en Seksualiteit
• Sport en Gezonde leefstijl
• Aan ‘t werk!?
• Geslaagd studeren

  reade.nl/reade-voor-jongeren
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Reumatoïde artritis

“Bij Reade hebben ze me begeleid naar het onder controle krijgen 
van de ziekte. Een langdurig proces, want voor je weet of je me-
dicatie aanslaat, ben je weer een paar maanden verder. Bij zo’n 
proces hoort onzekerheid, want wat doen de medicijnen precies 
en wat zijn de bijwerkingen?”

Uitgebreide voorlichting
“Gelukkig geven ze hierover veel informatie en stellen ze je op dat 
vlak gerust. Later kreeg ik goedkeuring van mijn zorgverzekering 
voor het gebruik van een duurder medicijn, een biological. Deze 
bleek, na een paar maanden injecteren, zeer effectief.”

Kinderwens
“Na enkele minderpijnvolle jaren kregen we een nieuwe kinder-
wens. Ik wist dat het een zware tijd zou kunnen worden en dat 

“Van het ene op het andere moment kreeg ik ongelooflijk veel pijn aan mijn polsen en 
vingers”, vertelt Sabine Sneijder. “De pijn werd steeds erger en breidde zich uit, totdat zelfs 
lopen niet meer ging. Via mijn huisarts werd ik doorverwezen naar Reade Reumatologie. 
De diagnose luidde reumatoïde artritis. Mijn leven, met twee kinderen van 4 en 6, stond 
volledig op zijn kop.”

Onderzoek naar vroege reumatoïde artritis
Prof. dr. Dirkjan van Schaardenburg
Dankzij onderzoek is de tijd voorbij dat men door reuma in een rolstoel belandt. De betere behandel-
methoden maken het nu mogelijk om de focus te verleggen naar de vroege opsporing en (preventieve) 
behandeling van reumatische ziekten. Reumatoïde artritis (RA) wordt gekenmerkt door ontsteking van 
de gewrichten, maar ook door een scala van antistoffen gericht tegen het eigen lichaam. Vaak zijn deze 
stoffen al jaren in het lichaam aanwezig zonder dat men klachten hoeft te hebben. Uiteindelijk ontwik-
kelt de ziekte zich als een aanzwellend ontstekingsproces. Maar niet bij iedereen. Er zijn dus factoren 
die invloed hebben op het ontstaan van RA. Het is inmiddels duidelijk dat erfelijkheid en roken belang-
rijke veroorzakers zijn. Maar waarschijnlijk zijn er meer factoren die een rol spelen, zoals bijvoorbeeld 
voeding. Nader onderzoek moet dit uitwijzen. Dit is van het grootste belang, want daarmee zou via 
leefstijlbeïnvloeding mogelijk de ziekte bij velen kunnen worden voorkomen. 

  reade.nl/onderzoek

Arts in beeld

de extra belasting van invloed zou kunnen zijn op mijn ziekte. We 
hebben bij Reade alles in detail doorgesproken en tijdens de zwan-
gerschapsperiode werd ik goed in de gaten gehouden. Ik bleef na-
genoeg ontstekingsvrij, op een paar zware momenten na.”

Een cadeautje
“Wat een cadeautje was de geboorte van onze dochter Lynn. Ik 
ben nog steeds nagenoeg vrij van pijnklachten maar injecteer wel 
weer. Zonder bijwerkingen! Ook weet ik precies van welke activi-
teiten ik last kan krijgen. Hoewel je van beweging sterker wordt, 
zijn er grenzen aan mijn belastbaarheid. Gelukkig heb ik een fysio-
therapeut die me begeleidt en helpt.”
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Cliënttevredenheid

Cliënten geven het 
reumatoïde artritis-

programma een 

8,5

Aanbevelen

99% 

beveelt het reumatoïde 
artritis-programma aan, aan

andere cliënten.

Cliënten geven het resultaat 
van de behandelingen een

8,1

Effectiviteit

reumatoloog

8.6

reuma-
verpleegkundige

8.6 

Deskundigheid
en bejegening

(n=144)
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“Ik stond onder behandeling en dankzij me-
dicatie werd mijn situatie stabiel. Dat was 
prettig. Omdat ik zelf in het zorgveld werk, 
dacht ik dat ik wel genoeg wist van de aan-
doening. Maar vorig jaar wilde ik me er toch 
iets meer in verdiepen, omdat ik soms tegen 
mijn beperkingen aanliep. Ik wilde weten 
wat de mogelijkheden van andere profes-
sionals dan de reumatoloog waren om mij 
daarbij te helpen. Daarom meldde ik mezelf 
aan voor de voorlichtingscursus.”

Meer mogelijk
“Dat was achteraf gezien een goed be-
sluit. Natuurlijk had ik daar weleens eerder 
aan gedacht, maar ergens stak ik toch een 
beetje mijn hoofd in het zand. En ik stond 
tenslotte al onder behandeling, dus meer in-
formatie leek me ook niet nodig. Daar ben 
ik echt anders over gaan denken. Reuma 
‘krijg’ je nu eenmaal voor de rest van je le-
ven en dat is best even schrikken. Het kost 
tijd om dat te verwerken. In de voorlichting 
werd daar ook over gesproken. Je krijgt van 
meerdere professionals, van ergotherapeut 
tot psycholoog, te horen wat de impact is en 
wat de mogelijkheden zijn. Zo ben ik ook op 
het idee gebracht om eens een afspraak te 
maken met de podotherapeut en met hem 
te bekijken hoe de pijn in mijn voeten kan 
worden verlicht door aanpassingen in mijn 
schoenen.”

Van verwerking tot hoop
“De voorlichtingscursus duurde twee midda-
gen en werd gegeven op de Reade-locatie 
Dr. Jan van Breemenstraat. Alles kwam aan 
bod: het ziektebeeld, de prognose, wie het 

Bij Yolande Dekker werd een aantal jaar geleden bij Reade reumatoïde artritis (RA) 
vastgesteld. Na de start van de behandeling kreeg Yolande een voorlichtingspakket 
mee naar huis. Met informatiefolders, die behalve reuma ook het aanbod dat Reade 
Reumatologie biedt, beschrijven. Ook volgde ze een voorlichtingscursus ‘Artritis’. Die 
cursus leverde haar meer op dan ze vooraf had gedacht.

Reumatoïde artritis
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Eén therapie om drie 
ziektes te behandelen
Prof. dr. Mike Nurmohamed
Onderzoek heeft aangetoond 
dat het risico op hart- en vaat-
ziekten bij mensen met reu-
matoïde artritis (RA) aanzien-
lijk verhoogd is. Bovendien 
zijn er steeds meer aanwijzin-
gen dat RA-patiënten vaker 
depressieve klachten hebben 
dan de algemene bevolking. 
Het blijkt dat macrofagen – 
gespecialiseerde witte bloed-
cellen met een opruimfunc-
tie – zowel een rol spelen bij 
ontstekingsprocessen (RA), 
als bij aderverkalking en de-
pressie. Door middel van 
verder onderzoek wil Reade 
in samenwerking met AMC 
en VUmc aantonen of deze  
macrofagen dusdanig over-
eenkomstig zijn dat er één 
therapie ontwikkeld kan wor-
den die niet alleen de RA be-
handelt, maar ook de vaak 
bijkomende ziekten. Oftewel: 
één middel tegen reuma, hart- 
en vaatziekten en depressie, 
zou dat niet mooi zijn?

  reade.nl/onderzoek

Arts in beeld

krijgt, waarom en wat je eraan kan doen. 
Je kreeg met heldere presentaties te zien 
hoe de ziekte zich ontwikkelt. Dat gaf een 
goed beeld. En er was ruimte voor je eigen 
vragen. Ze namen daar echt de tijd voor 
en dat was prettig. Want de voorlichtings-
cursus liet niet alleen maar mogelijkheden 
zien, maar hield je ook een spiegel voor 
die mij confronteerde met de realiteit. ‘Oh, 
help, zou mij nog meer te wachten staan?’, 
dacht ik dan. Maar dat nam niet weg dat je 
ook hoopvol kunt blijven. De cursus werd 
gegeven aan een groep van tien personen.  
Ik maakte dus kennis met lotgenoten 
met reuma en ervaringsdeskundigen met  
dezelfde klachten. Dan zie je ook dat het niet  
allemaal zwart-wit is. Dankzij deze cursus 
heb ik echt nieuwe toegangswegen ontdekt 
om de ziekte aan te kunnen. Of ik het eer-
der had moeten doen? Dat weet ik niet. Ik  
besef in elk geval nu beter wat het is. Ieder-
een doorloopt toch zijn eigen proces.”

Blijven schakelen
“Het lastige is wel dat het een ziekte is, die 
een grillig verloop kent en daardoor steeds 
weer opnieuw om acceptatie vraagt. De 
begeleiding vanuit Reade Reumatologie 
is geweldig. Maar je weet niet waar het 
eindigt. Ik gebruik nu 1,5 jaar biologicals 
en met de reuma gaat het sindsdien veel 
beter. Met deze nieuwe medicatie moest 
ik wel rekening houden in mijn werk, want 
door de biologicals word ik gevoeliger 
voor infecties. Dat vraagt opnieuw om 
aanpassing … Maar in tegenstelling tot 
vroeger gun ik mezelf nu wel het verdriet 
dat daarbij komt kijken.”
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Ziekte van Behçet Wist u dat?

Wist u dat?

Systeemziekten ziekten zijn 
aan het bewegingsapparaat, 

die ontstaan doordat het 
eigen afweersysteem het 
lichaam aanvalt (auto-im-
muunziekte) en waarbij er 
ook verschijnselen in de 

organen kunnen optreden? 
Voorbeelden van deze ziekten 

zijn Systemische Lupus 
Erythematodes (SLE), ziekte 

van Sjögren en ziekte van 
Behçet. 

  reade.nl/ziekte-van-behcet

Over het Syndroom van 
Behçet nog veel onbekend is? 
Deze ziekte vooral voor komt 
in gebieden rond de vroegere 
zijderoute, maar vandaag de 

dag ook in Nederland. 

  reade.nl/ziekte-van-behcet
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Sezer: “Eenmaal terug in Nederland werd ik gelukkig snel genoeg 
door de huisarts naar Reade doorverwezen. Dan denk je ‘nu gaat 
het snel beter met me’. Maar dat viel zwaar tegen. De medicijnen 
die ik kreeg, sloegen nauwelijks aan of ik kreeg veel last van de 
bijwerkingen. Ik werd er misselijk van en kreeg last van hoofdpijnen. 
M’n benen en armen deden verschrikkelijk zeer en de aften waren 
afschuwelijk. Ik kon gewoon niks meer. En toen bleek ook nog eens 
dat ik een tuberculosebacterie had waardoor ik minder medicijnen 
voor de bestrijding van Behçet kon gebruiken.”

Problemen stapelen zich op
“De ziekte bleek bij mij gruwelijk complex te zijn, ik kreeg allerlei 
wondjes op mijn benen die werden behandeld met een crème en 
steunkousen. Mijn benen kregen paars-rode vlekken door trom-
boflebitis, en de aften leken naar mijn hoofd en misschien wel 
hersenen te trekken. En ondertussen kon ik bijna niet bewegen 
van de pijn en kreeg ik last van slaapproblemen. Echt rampzalig. 
Gelukkig werden wel steeds de beste specialisten erbij gehaald. 
Van dermatoloog tot oogarts. Maar het bleef een zoektocht naar 
het beste medicijn.”

Sezer Polat (27) kreeg enkele jaren geleden tijdens zijn verblijf in Turkije last van aften in 
zijn mond en op zijn genitaliën. De huisarts daar beschouwde het als ‘een allergie’ en hij 
kreeg een crème mee. Een paar dagen later kreeg Sezer steeds meer pijn, kon nauwelijks 
meer eten en het lopen ging steeds moeizamer. Hij bezocht een ziekenhuis in Istanbul voor 
een second opinion: daar werd na een pathergietest vastgesteld dat Sezer de ziekte van 
Behçet had. Het begin van de strijd.

Radeloos
“Op een gegeven moment werd overgeschakeld naar een ander 
medicijn – een TNF-blokker – waarmee ik mezelf moest inspuiten. 
Maar ook dat hielp niet! Mijn lichaam bleek dat medicijn meteen 
af te breken en dan was ik ook nog eens bang voor die prikken. Ik 
begon me echt af te vragen waar het einde was. Medicijnen moeten 
toch helpen? Maar het ging steeds slechter met me. Ik kon niks 
meer eten of drinken en hoe meer ik ging bewegen, hoe slechter 
het ging met de ontstekingen. Ik werd compleet inactief.”

Wondermedicijn
“Uiteindelijk werd zo’n twee maanden geleden besloten, door de 
reumatoloog van Reade, om Infliximab via het infuus toe te dienen. 
En je gelooft het niet: het is voor mij een wondermedicijn! Mijn 
aften zijn weg, de wondjes op mijn benen zijn weg, de paarse 
vlekken zijn weg! Ik kan het bijna niet geloven. Al jaren ben ik ziek 
en ondanks alle medicijnen werd ik steeds zieker. Met ongelofelijke 
pijnen. En nu voel ik me prima, heb ik het gevoel dat ik zelfs weer 
een toekomst kan gaan opbouwen, al ben ik daar nog wat onzeker 
over. Wat een zoektocht is het geweest! Maar ik ben heel blij dat we 
steeds samen hebben doorgezet.”

Het verloop van de ziekte van Behçet voorspellen?
Franktien Turkstra, reumatoloog bij Reade heeft al enkele jaren een polikliniek voor cliënten met (mogelijk) de 
ziekte van Behçet. Cliënten met de ziekte werden eenmalig goed in kaart gebracht. Binnenkort zal nieuw on-
derzoek starten om het beloop van de ziekte te beoordelen en nieuwe ideeën rond de ziekte goed uit te zoeken 
(waaronder onderzoek naar activiteit van het immuunsysteem).
Bij een deel van de cliënten is bij het eerste bezoek niet duidelijk of ze de ziekte hebben. De diagnose is dan moeilijk 
te stellen. Bij deze groep moet men in feite afwachten. Om dit te doorbreken, gaat Floor Kerstens – reumatoloog 
in opleiding – samen met Franktien Turkstra en Yusuf Yazici van het New York Langone Medical Center een voor-
spelmodel voor de ziekte van Behçet ontwikkelen. Daar is in april 2016 de eerste Stichting Jan van Breemen Grant 
voor uitgereikt. Door analyse van veel patiëntgegevens waarin sprake is van een onduidelijk ziektebeeld aan het 
begin, wordt gestreefd naar duidelijkheid over het beloop van de ziekte (bij welke patiënten heeft de ziekte zich 
wel of niet ontwikkeld). Met deze kennis is het mogelijk in een eerder stadium te kunnen voorspellen welke kans 
er is op het ontwikkelen van de ziekte.
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Dit de meest voorkomende 
reumatische ontstekings-
ziekte is? Dat jicht gepaard 
gaat met een verhoogd 
risico op hart- en vaatziek-
ten en dat toch maar 48% 
van de jichtpatienten door 
de huisarts wordt behandeld 
met urinezuurverlagende 
therapie. Er lijkt dus een 
grote slag te maken in de 
behandeling van jicht.

  reade.nl/jicht

Deze ziekte veel voor komt? Wereldwijd krijgt ongeveer  
1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen osteoporose.

  reade.nl/osteoporose

Osteoporose

Deze ziekte de bekendste vorm is van axiale spondyloartritis? Axiale spondyloartritis komt voor bij 
ongeveer 1 op de 200 mensen. De aandoening begint meestal tussen het 15e en 35e levensjaar. Er kan 
een erfelijke factor zijn: axiale spondyloartritis komt binnen sommige families vaker voor. Evenveel 
mannen als vrouwen hebben axiale spondyloartritis.

   reade.nl/bechterew

Ziekte van Bechterew

Jicht
Wist u dat? Wist u dat?

Wist u dat?
Colofon
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