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De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Het is nu wel duidelijk dat ook zorgorgani-
saties mee moeten veranderen om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Maar veranderen 
brengt vaak onzekerheid en onrust met zich mee. Eerst moet de urgentie van een verandering in 
de gehele organisatie duidelijk zijn. Dat is al een uitdaging op zich. Het oude loslaten, het nieuwe 
accepteren en vervolgens het nieuwe ook nog eens met volledig draagvlak doorvoeren, zijn  
wellicht nog grotere uitdagingen. Ondanks dit alles zullen we er toch met z’n allen doorheen  
moeten, simpelweg omdat de wereld om ons heen ons hiertoe dwingt. Als zorgorganisatie heb 
je snel de neiging om te kijken naar vernieuwing of verandering in het primaire zorgproces. De 
kwaliteit van zorg nog verder ophogen. Echter, uit vele recente onderzoeken blijkt dat klanten 
een goede kwaliteit van zorg als vanzelfsprekendheid zien. Het is een basisverwachting, het 
hoort erbij. Hoogwaardige zorg (tegen steeds lagere kosten) heeft voor ons uiteraard de hoogste 
prioriteit. Het vormt de basis voor al het andere. Maar tegelijkertijd weten we dat we het verschil 
maken door juist de totale dienstverlening daaromheen naar het allerhoogste niveau te tillen. 

Wij zijn inmiddels gestart met het integraal managen van alle momenten waar de klant contact 
heeft met onze organisatie. Eerst de ‘klantreizen’ nauwkeurig in kaart brengen en deze zo  
klantefficiënt mogelijk maken. En er vervolgens alles aan doen om tijdens alle klantcontact- 
momenten de klantverwachting te overtreffen. Het leveren van het WOW-moment. Vóór, tijdens 
en ná onze dienstverlening. Want het is de beleving van de klantcontactmomenten die voor de 
klant bepalend is of we boven het gemiddelde uitsteken en of hij ons actief aanbeveelt in zijn 
eigen omgeving. 

Met de oprichting van een afdeling Klantenservice en de implementatie van de CRM-visie hierin, 
hebben we de eerste grote stappen gezet. In 2017 gaan we Klantenservice verder doorontwik-
kelen. We leggen de focus dan op de klantcontacten ‘na’ Klantenservice en op de door de klant 
gewenste (lees: vanzelfsprekende) klantcontactkanalen zoals WhatsApp, een digitaal loket om 
alle zaken 24-7 online te kunnen regelen, chatbox en zelfs kunstmatige intelligentie.

Dit nummer staat onder meer in het teken van onze unieke samenwerking met OIM  
Orthopedie, de netwerklocaties die zorg dicht bij huis aanbieden, wendbaarheid en vitaliteit, inno-
vatieve oplossingen zoals de ReumaMeter app en revalidatieverpleegkundigen die letterlijk over 
muren heen kijken en op studiereis zijn geweest naar Chicago. Alles omlijst door prachtige en 
inspirerende cliëntverhalen, waarvoor dank!

Ik wens jullie weer veel leesplezier met alweer het laatste nummer van ons magazine dit jaar.  
En voor straks alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2017.

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur
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Testcentrum Aangepast  Sporten 
 slaat zijn  vleugels uit

VU Amsterdam en CASA Reade zijn in 2014 met het Testcentrum Aangepast Sporten 
gestart. Dit is het eerste centrum in Nederland dat wetenschappelijke inzichten op het 
gebied van aangepast sporten naar de praktijk brengt. Met de wetenschappelijke input 
van het testcentrum kunnen aangepaste topsporters, zoals paralympiërs hun trainingen 
optimaliseren.

Brede sportbegeleiding
Centrum voor Aangepast Sporten 
Amsterdam (CASA Reade) is een 
samenwerkingsverband met o.a. de  
Faculteit der Gedrags- en Bewegings-
wetenschappen van VU Amsterdam 
en is gelieerd aan het Amsterdam 
Institute of Sport Science. Het 
centrum bestrijkt het hele veld van 
aangepast sporten: van sporten 
binnen het revalidatieproces, naar  
sporten als gezonde, actieve 
leefstijl tot prestatiesporten (zelfs 
paralympisch). Kortom, het centrum 
is er voor iedereen met een handicap 
en/of chronische aandoening die 
langer actief wil blijven, wil blijven 
sporten of op zoek is naar een 
passende sportactiviteit én voor 
(aangepaste) topsporters die hun 
prestaties willen verbeteren.

  casareade.nl

Linda van Vliet, coördinator van het Testcentrum: “Het klinkt mis-
schien flauw, maar meten is weten. We hebben de afgelopen jaren 
flink wat sporters gemonitord. Op basis van de meetresultaten 
hebben zij en hun coaches duidelijke handvatten gekregen om hun 
trainingen aan te passen en dat heeft z’n vruchten afgeworpen. 
Of dat nu ging om het verbeteren van de longfunctie, de been-
kracht of de zithouding in een handbike. De cyclus van testen, 
meten, adviseren en monitoren is succesvol en heeft ons al veel 
kennis opgeleverd. Tot nu toe hebben we deze begeleiding in feite 
alleen maar ingezet voor topsporters, waaronder de handbikers 
van de nationale selectie en Paralympische wheelers en een 
aantal atleten van ‘de 14 van Johan’. Het is echter onze ambitie 
om een volgende stap te zetten. We gaan onze expertise breder 
inzetten.”

Voor iedereen toegankelijk
“We willen bijvoorbeeld het gat tussen de topsport en de breed-
tesport verkleinen. Sport als leefstijl is zó belangrijk, maar voor 
aangepast sporters is het nog erg moeilijk om de juiste begelei-
ding te krijgen. Neem alleen al de medische keuring. Bij valide 
sporters is het normaal dat er een medische keuring plaatsvindt. 
Bij aangepast sporten is dat nog niet het geval. De meeste  
sportartsen hebben hier te weinig ervaring mee. Daar willen we 
graag verandering in brengen. De drempel om te gaan sporten 
moet voor iedereen zo laag mogelijk zijn en vervolgens moet de 
begeleiding goed afgestemd zijn op de aangepast sporter. Als 
Testcentrum willen we daar ons steentje aan bijdragen. Ook zijn 
er plannen om onze expertise te betrekken in de reguliere zorg 
die Reade haar cliënten biedt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan in-
spanningstesten en maatwerk-trainingsplannen om de algehele 
conditie te verbeteren. Daarmee voegen we een dimensie toe aan 
onze wens om de beste zorg te bieden. Ja, we bruisen van de ideeën 
om meer naar buiten te treden. ”

Top-sportvrouw
Linda van Vliet weet als geen ander hoe belangrijk 
meetgegevens voor topsporters zijn om prestaties 
te kunnen verbeteren. Ze is namelijk zelf topsporter. 
Van kinds af aan is ze gegrepen door sport. Via 
schaatsen, hardlopen en wielrennen, belandde ze 
in 2012 in de triatlon. Sinds die tijd heeft ze al vele 
mooie nationale en internationale prijzen gepakt. 
Met haar aantreden op de Paralympics in Rio als 
recent hoogtepunt. Paralympiër met een visuele 
beperking Joleen Hakker wist samen met haar 
guide Linda een mooie zesde plaats te pakken op 
het onderdeel triatlon. Daarnaast begeleidde Linda 
nog tal van andere sporters op vrijwillige basis zoals 
para-triatlete Odette van Deudekom en Nederlands 
kampioen handbiken Sidney Bito.
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Brenda Fibicher en Miranda Ekkel, 
operationeel managers verpleging, 
benadrukken het belang van een 
effectieve personeelswerving. Brenda, 
tevens bestuurslid en voorzitter van de 
vakgroep revalidatie van de V&VN: “De 
revalidatieverpleegkundige gaat een 
steeds belangrijkere rol spelen binnen 
de behandelteams. Die rol is duidelijk 
omschreven in het ‘Expertisegebied 
revalidatieverpleegkundige’ wat Reade 
omarmd heeft. Het is ook een compleet 
andere rol dan een algemeen 
verpleegkundige in bijvoorbeeld een 
ziekenhuis heeft. Het is echt een 
specialistisch vak en wij maken ons dan 
ook hard om hier enerzijds bekendheid aan 
te geven en anderzijds de opleidingen op af 
te stemmen.”

Denktank
Miranda: “Het aanbod verpleegkundigen 
is schaars en veel instellingen vissen in 
dezelfde vijver. Reade wil zich daarom 
duidelijk profileren en kenbaar maken 
waarom het vak zo anders en uitdagend 
is. We zijn dus met onze verpleegkundigen 
rond de tafel gaan zitten; hebben met 
hen een denktank gevormd. Wat maakt 
de revalidatiegeneeskunde zo boeiend, 

Cliënten van alle leeftijden met een medisch-specialistische 
revalidatie-indicatie, van hoog- tot laagcomplex, zijn bij 
Reade aan het juiste adres. Zij krijgen de juiste zorg, op het  
juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig in-
terdisciplinair behandelteam. Dat stellen we in onze Zorgvisie  
Revalidatie. We zijn in Groot-Amsterdam hét centrum voor  
revalidatiegeneeskunde. Dat vraagt nogal wat van onze 
medewerkers. En dus ook van onze personeelswerving ...

wat maakt het vak nou zo leuk? Iedereen 
is daar enthousiast over en de uitkomsten 
vertalen we naar onze werving.” Brenda: 
“En natuurlijk naar onze organisatie zelf. 
We komen tot nieuwe inzichten wat betreft 
onze interne scholing en de leerlijnen in 
onze organisatie. Hoe we mensen optimaal 
kunnen begeleiden om zich verder te 
ontwikkelen. 

Als een magneet
Miranda en Brenda worden steeds 
enthousiaster. “We hebben de mogelijkheid 
gekregen om binnenkort op studiereis te 
gaan naar Chicago, naar een Magneet-
ziekenhuis. Daar gaan we samen met drie 
van onze verpleegkundigen kijken hoe zij 
het aanpakken. Magneet-ziekenhuizen 
worden zo genoemd omdat ze als een 
magneet op verpleegkundigen werken. 
Ze kunnen verpleegkundigen makkelijk 
werven en behouden, mede door de hoge 
arbeidstevredenheid. Een deel van het 
geheim lijkt te liggen in de autonomie 
van verpleegkundigen, dat ze betrokken 
worden bij beslissingen ten aanzien van de 
patiëntenzorg en dat er veel geïnvesteerd 
wordt in hun scholing en opleiding. We zijn 
heel benieuwd!”

Meer autonomie 
verpleegkundigen
Eenmaal terug in Nederland 
zijn Brenda en Miranda ervan 
overtuigd dat ze op de goede weg 
zijn: “Het was een heel bijzondere 
ervaring om deze reis samen met 
de verpleegkundigen te maken. We 
hebben nu in de praktijk kunnen 
zien dat verpleegkundigen 
in een Magneet-ziekenhuis 
inderdaad veel autonomie 
hebben. Ze hebben daadwerkelijk 
de verantwoordelijkheid voor 
de directe patiëntenzorg en 
nemen binnen bepaalde kaders 
zelfstandig beslissingen. Daarbij 
is er sprake van een duidelijke 
functiedifferentiatie met goed 
beschreven competenties. Deze 
vormen ook de basis voor de 
opleidingsplannen waarbij er 
sprake is van heldere leerlijnen. 
Een deel van het opleidingstraject 
wordt door de ervaren verpleeg-
kundigen zelf verzorgd. Nu is 
het aan ons om de vertaalslag 
te maken naar onze eigen 
organisatie en het samen 
met de verpleegkundigen te 
implementeren.

Een prachtvak nóg boeiender maken

Speeddaten bij Reade
Reade Revalidatie is altijd 
op zoek naar gedreven 
revalidatieverpleegkundigen. Om 
het eerste contact zo gemakkelijk 
mogelijk te maken kunnen 
geïnteresseerden via de website 
een afspraak maken voor een 
‘speeddate’ in het Reade Café. 
Reade-verpleegkundigen zitten 
daar klaar om bij een kopje koffie 
of thee over het uitdagende werk 
bij Reade te vertellen.

  reade.nl/speeddate
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Manon: “Sinds tien jaar zijn onze 
behandelingen op de netwerklocaties 
niet meer weg te denken. Maar doordat 
we nu in onze zorgvisie specifiek hebben 
vastgelegd dat we de zorg zo dicht mogelijk 
bij de cliënt willen brengen, is dit ook beter 
geborgd. En dat is goed. Want cliënten 
waarderen het enorm. Dat horen we vrijwel 
dagelijks. Soms zien we cliënten meerdere 
keren per week en dan vinden ze de kortere 
reistijd echt een geweldig voordeel.”

Vroege samenwerking
Wilma haakt in: “Ze weten dat we dezelfde 
kwaliteit van zorg bieden als op de 
hoofdlocaties. En dat we terug kunnen 
vallen op de faciliteiten en specifieke 
expertise van de gespecialiseerde teams op 

Manon Cornet en Wilma 
Zinger – revalidatiearts op 
de locatie OLVG Oost – zijn 
vanuit Reade verantwoor-
delijk voor de netwerk-
ziekenhuizen. Manon als 
operationeel manager en 
Wilma als medisch manager. 
Ze zijn allebei blij dat de 
zorg vanuit de netwerklo-
caties nu verankerd is in het 
Strategisch Beleid.

de hoofdlocaties zoals het dwarslaesie- of 
CVA-team. Voor de cliënt zijn we gewoon 
Reade ook al zitten we in het OLVG. Maar 
onze aanwezigheid in de ziekenhuizen 
heeft ook nog een ander voordeel. Al in een 
vroeg stadium worden we nu door andere 
specialismen ‘aan het bed’ geraadpleegd 
over bijvoorbeeld het gewenste 
revalidatietraject en we houden soms 
gezamenlijke spreekuren. En dat komt de 
cliënten alleen maar ten goede. Je voorkomt 
hiermee ook dat mensen tussen de wal en 
het schip raken. Dat ze ontslagen worden 
uit het ziekenhuis en er nog geen passend 
revalidatietraject in gang is gezet.”

Overal bij betrokken
Manon: “Netwerkartsen moeten eigenlijk 
een ‘manusje van alles’ zijn en snel kunnen 

Generalisten en specialisten

schakelen in kennis. Flexibel en creatief 
zijn. Juist omdat ze als generalisten 
overal bij betrokken worden. Die positie 
hebben we gelukkig zo langzamerhand wel 
bereikt. Onze artsen worden zeer serieus 
genomen. Natuurlijk kunnen we nog altijd 
onze zichtbaarheid verder verbeteren, 
maar daarin hebben we al heel belangrijke 
stappen gezet.” Wilma: “Ja, je moet wel je 
neus blijven laten zien, blijven vertellen 
wat Reade te bieden heeft. In die zin zijn 
we echte ambassadeurs. Je moet in de 
relatie willen investeren. Zorgen dat je bij 
zoveel mogelijk overleggen bent, laten zien 
wat je doet. En niet te vergeten: proactief 
terugkoppeling geven over de resultaten 
van de behandeling. Al met al: blijven 
communiceren. Maar dat maakt het werk 
ook zo leuk.”

Purmerend
Zaanstad

Haarlem

Amstelveen

Amsterdam

Zorg dicht bij huis
In het Strategisch Beleidsplan hebben we onze 
zorgvisie geformuleerd. Hierin stellen we onder 
andere: ‘Wij bieden onze zorg zo dicht mogelijk 
bij de leefomgeving van de cliënt volgens 
het principe ‘dichtbij als het kan, centraal als 
het moet’. Daartoe bieden wij zorg op onze 
twee hoofdlocaties en in tal van algemene 
ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra 
en scholen voor speciaal onderwijs.’ In de  
praktijk betekent dit dat Reade momenteel  
14 behandellocaties heeft. Het Reade Magazine 
zal in deze en komende edities aandacht 
besteden aan de verschillende netwerklocaties.

Zorglocaties:
Reade behandelt op de volgende 
locaties:

Hoofdlocaties
• Dr. Jan van Breemenstraat, Amsterdam
• Overtoom, Amsterdam

Scholen
• Drostenburg, Amsterdam
• Mytylschool de Regenboog, Haarlem

Netwerkziekenhuizen
• Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, 

Amsterdam (revalidatie)
• BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam 

(reumatologie)
• Gezondheidscentrum De Waterlinie, 

Uithoorn (reumatologie)
• OLVG Oost, Amsterdam (revalidatie & 

reumatologie)
• OLVG West, Amsterdam (revalidatie)
• Waterlandziekenhuis, Purmerend 

(reumatologie)
• Zaans Medisch Centrum, Zaandam 

(revalidatie & reumatologie)
• Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen 

(revalidatie & reumatologie)
Daarnaast werkt Reade intensief samen met 
onder meer VUmc en AMC, op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek.

Kinderdagcentra
• Kinderdagcentrum Nifterlake, Amstelveen
• Kinderdagcentrum Omega, Amsterdam 

IJburg

  reade.nl/locaties
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Afwisselend en uitdagend

over het vervolgtraject: kan de cliënt naar huis of niet? Het 
revalidatieplan begint in feite dan al. Ook denken we mee in een 
aantal interdisciplinaire overleggen. Daarmee voorkom je ook dat 
mensen achter de horizon verdwijnen omdat ze uit het ziekenhuis 
ontslagen worden, maar nog geen goed beeld hebben van het 
revalidatietraject.”

Brede zorg
“In een perifeer ziekenhuis werken, betekent ook dat je mensen 
ziet met verschillende diagnosen en problematiek. Dat maakt het 
heel afwisselend en uitdagend, je leert echt ‘breed te denken’. MS, 
Parkinson, Pijn, NAH, Oncologie? We zien deze diagnosegroepen 
allemaal op onze poli en kunnen voor de cliënt een goed plan 
op maat maken. Het enige is, dat we wel onze grenzen moeten 

Tjeu: “Ons team bestaat uit twee revalidatieartsen, drie 
ergotherapeuten, twee logopedisten, twee maatschappelijk 
werkers, vier fysiotherapeuten en twee psychologen. We hebben 
nauwe banden met de specialistisch verpleegkundigen, zoals de 
Parkinson-verpleegkundige van Ziekenhuis Amstelland. Samen 
vullen we onze opdracht ‘perifeer als het kan, centraal wanneer 
het moet’ zo goed mogelijk in.”

Snel erbij
“Persoonlijk werk ik heel graag in het ziekenhuis. Misschien 
komt dat ook wel omdat we hier onze sporen al wel een beetje 
verdiend hebben. Onze kennis wordt graag ingezet. We worden 
in het eerste stadium bij de cliënt betrokken door middel van 
het ‘consult aan bed’. Je wordt uitgedaagd om mee te denken 

bewaken, juist omdat we een klein team zijn. Als de zorgvraag té 
specialistisch wordt, vallen we graag terug op de expertiseteams 
op locatie Overtoom.”

Naasten betrekken
“We proberen de naasten van de cliënt al in een vroeg stadium 
te betrekken. Wanneer bij iemand het participeren is veranderd 
als gevolg van bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, dan 
heeft dit vaak invloed op het hele gezin. Daarom hebben we 
voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten met Parkinson en 
hun naasten opgezet, net zoals voor de doelgroepen NAH 
en chronische pijn. Ook cliënten begrijpen aanvankelijk vaak 
niet goed wat er nu precies aan de hand is en hebben baat bij 
goede voorlichting. Dit doen we met plezier op onze afdeling in 
Amstelveen dicht bij de mensen thuis.”

Tjeu de Brouwer, revalidatiearts bij 
Reade, voelt zich als een vis in het 
water bij Ziekenhuis Amstelland, een 
van de netwerkwerklocaties van Reade. 
“Amstelland is relatief gezien misschien 
een klein ziekenhuis, maar we hebben hier 
een allround team dat met plezier werkt!”

PurmerendZaanstad

Haarlem

Amstelveen

Amsterdam
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In 1892 beschreef de 
Russische neuroloog Vladimir 
Bechterew voor het eerst de 
aandoening ankyloserende 
spondylitis (AS). Sindsdien 
wordt AS nog veelvuldig als 
de ziekte van Bechterew 
aangeduid. Bij cliënten met 
AS is er sprake van een 
chronische reumatische 
ontsteking in de gewrichten, 
met name in het bekken en de 
wervelkolom. De afgelopen 
15 jaar zijn er belangrijke 
vorderingen gemaakt in de 
behandeling van AS. Met 
name door het beschikbaar 
komen van nieuwe medicatie. 
Reumatoloog Christaan van 
Denderen promoveerde 
in 2015 op het onderwerp 
‘The Evolving Treatment of 
Ankylosing Spondylitis’.

De strijd tegen de ziekte van Bechterew

Christiaan van Denderen: “De titel van mijn 
proefschrift maakt het al duidelijk, ik heb 
getracht AS en de behandeling van AS in 
de tijd neer te zetten. Al in de skeletten van 
de Egyptische farao’s zijn kenmerken van 
AS gevonden. Toch heeft het honderden, 
duizenden jaren geduurd voordat het als 
aparte ziekte erkend werd. Dat begon met 
de beschrijving van Bechterew. Maar nog 
steeds werd AS als een variant op acuut 
reuma of gewrichtsreuma gezien. Pas in 
1963 zijn internationale criteria opgesteld 
die AS als aparte aandoening omschrijven.”

Moeilijk te diagnosticeren
“Dat is een belangrijke stap geweest, want 
zoals bij elke vorm van reuma, is een zo’n 
vroeg mogelijke diagnostiek zeer belangrijk. 
Maar dat is dus lange tijd moeilijk gebleken, 
te meer daar de beginklachten zoals stijf-
heid en lage rugpijn vrij algemeen zijn. Ver-
volgens kunnen de klachten zich uitbreiden 
naar borstkas, nek, heupgewrichten, knieën 
en andere gewrichten. Verder heeft onge-
veer een derde van de cliënten te kampen 
met een oogontsteking. Hoe de ziekte exact 
ontstaat, weten we niet. Infecties van de 
darmen en urinewegen lijken een rol te spe-
len en er zijn waarschijnlijk erfelijke factoren 
van belang. Maar hoe en waarom de ziekte 
zich bij de ene persoon wel of niet ontwik-
kelt, is nog een groot vraagteken. Genoeg 
reden om het onderzoek voort te zetten.”

Onderzoek door de 
jaren heen
“Dat geldt ook voor de (medicamenteuze) 
behandeling. We hebben de laatste 15 jaar 
grote vooruitgang geboekt, maar er blijven 
nog genoeg vragen over. In mijn proefschrift 
laat ik de resultaten van behandelingen met 
niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAIDs), 
ziekte-modificerende medicijnen (DMARDs) 
en TNF-alpha blokkers de revue passeren. 
Daarbij zijn niet alleen de positieve resul-
taten in kaart gebracht, maar ook de 
verschillende bijwerkingen die in sommi-
ge gevallen groter zijn dan de opbreng-
sten. Ook wordt duidelijk dat we nog veel 
te onderzoeken hebben, zeker waar het 
de nieuwste medicijnen, de zogenaamde 
biologicals betreft. Hoe komt het bijvoor-
beeld dat een groep AS-cliënten antistoffen 
tegen het medicijn vormt waardoor de 
werkzaamheid afneemt. Kunnen we de 
werkzaamheid ook vaststellen met objec-
tieve metingen van het functioneren? Wat 
is het effect op de oogontstekingen, lage 
botdichtheid en abnormale botvorming? 
Kortom vragen te over.”

Geen sprongen. 
Wel stappen.
“Dat maakt onze positie bij Reade 
Reumatologie ook zo bijzonder. Door de 
wisselwerking tussen wetenschappelijk 
onderzoek en de behandelpraktijk, zijn 
we in staat om steeds meer informatie 
te verzamelen over de meest effectieve 
inzet van medicijnen. Nee, de behandeling 
verandert niet van de ene op de andere 
dag, maar in de tijd gezien, hebben we 
belangrijke stappen gezet in het verbeteren 
van het welzijn van AS-cliënten. En daar 
doen we het allemaal voor.”

Symposium ‘Reumazorg op maat: who cares?’
Op 7 februari 2017 organiseert Reade Reumatologie op locatie Dr. Jan van 
Breemenstraat een landelijk symposium voor reumaverpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten en apothekers(assistenten). Er wordt onder 
andere gesproken over het afbouwen van biologicals en de switch 
naar een biosimilar: hoe de cliënten dit ervaren en wat de rol van de 
verpleegkundige hierin is. Ook zal de Flarepoli de revue passeren. Tijdens 
dit symposium delen artsen, verpleegkundigen en onderzoekers hun 
kennis en ervaringen. 

  readeacademy.nl
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Reade biedt zeer gespecialiseerde  
behandelingen en heeft erg veel specifieke
expertise in huis. De interdisciplinaire teams 
zijn rond diagnosegroepen ingericht waar-
door  zij ‘state of the art’ kunnen behandelen, 
volgens alle geldende richtlijnen. Maar dit 
maakt de organisatie minder flexibel want 
het uitwisselen van personeel tussen de 
teams is lastig. Terwijl dat de ideale moge-
lijkheid is om snel in te kunnen spelen op de  
wisselende vraag en zo de wachtlijsten 
tot een minimum te beperken. Om meer 
flexibiliteit in de organisatie te brengen, 
is ruim een jaar geleden gestart met het 
werken in wisselende teams. Tientallen 
medewerkers uit allerlei functies – behan-
delaren, verpleegkundigen, maatschappe-
lijk werkers et cetera – hebben ervaring  
opgedaan in een ander team.

De eerste ervaringen
Deze geleidelijke opbouw van een flexibele
schil van breed-opgeleide medewerkers, 
heeft op verschillende manieren plaats-
gevonden: sommige medewerkers hebben 
een definitieve overstap naar een andere 
diagnosegroep gemaakt, anderen zijn 
tijdelijk in een nieuw team gaan werken 
en sommigen hebben gelijktijdig in twee 
teams gewerkt. Uit de evaluatiegesprek-
ken die zijn gevoerd, blijkt deze laatste 
vorm wel erg veel van de medewerkers en 
organisatie te vragen. Het inplannen van 

Het strategisch beleid van Reade is er onder andere op gericht dat de organisatie wendbaarder 
wordt. Zo wil Reade kunnen blijven inspelen op de steeds veranderende omstandigheden. Deze 
noodzakelijke flexibiliteit van ‘de organisatie’ kan natuurlijk alleen waargemaakt worden door de 
medewerkers zelf. Zij zíjn de organisatie. En daarmee staat iedereen voor een stevige opdracht 
waar keihard en met veel bevlogenheid aan wordt gewerkt. Bijvoorbeeld door degenen die in 
wisselende teams werken.

de werkzaamheden wordt bijvoorbeeld 
complex, het werken wordt hectischer en 
er raakt tijd verloren doordat men twee 
keer zoveel teambesprekingen en vergade-
ringen moet bijwonen. Over het algemeen 
zijn de eerste ervaringen echter positief.

Hogere kwaliteit
De meerderheid van de medewerkers 
heeft de teamwisseling ervaren als een 
verrijking van de functie en er nieuwe 
energie uit gehaald. Niet alleen was het 
goed om de deskundigheid van het an-
dere team te ervaren, het ‘ontvangende’ 
team stelde de deskundigheid en kennis 
die werd ingebracht ook steeds op prijs. 
Ook het feit dat men daarna met nieuwe  
kennis en ervaringen terugkeerde in het 
eigen team werd als positief ervaren. “Je 
wordt weer scherp op wat je doet, denkt 
weer na over je vak en leert van ande-
ren, wat uiteindelijk kwaliteitsverhogend 
werkt”, was een veelgehoord commentaar. 
Maar daar wordt ook een kanttekening bij  
geplaatst: “Je moet wel uit je comfortzone 
durven treden, je open durven te stellen, 
vragen stellen en voor jezelf opkomen.” 
Dat is ook de reden dat medewerkers 
zich kunnen voorstellen dat ‘werken in  
wisselende teams’ niet voor iedereen een 
geschikte optie is. Het moet in hun ogen 
daarom geen verplichting zijn.

Invliegen in een ander team? 
      Je wordt er scherper van!

Een nieuw Reade
Als verbeterpunt wordt naar voren ge-
bracht dat er meer aandacht besteed 
moet worden aan de communicatie rond-
om de teamwisseling, dat iedereen goed 
op de hoogte is en dat het meer gestruc-
tureerd moet verlopen: “dat het praktisch 
onzichtbaar is hoe fantastisch dit systeem 
werkt.” Alle ervaringen worden natuurlijk 
meegenomen in de verdere ontwikkeling 
van het ‘flex-werken’. In die zin is het een 
leerproces. Maar iedereen is ervan over-
tuigd dat er goede stappen zijn gezet op 
weg naar een nieuw en flexibel Reade. 
Waar super-gespecialiseerde teams op 
korte termijn kunnen worden versterkt 
door generalisten met een brede kennis en 
ervaring. Alles in het belang van de cliënt.
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Reumatoloog en initiator van de ReumaMeter Wouter Bos: “Met 
de ReumaMeter-app kunnen onze cliënten aan de hand van korte 
vragenlijsten hun ziekteactiviteit bijhouden, noteren wanneer ze 
last hebben van pijn, vermoeidheid of stijfheid of welke bijwerkingen 
van de medicijnen ze ondervinden. Deze gegevens van de cliënt 
zijn voor het onderzoek net zo belangrijk als bijvoorbeeld de DAS-
score of bloedwaarden. De reumatoloog krijgt een completer beeld 
van het verloop van de reuma. Hij hoeft zich niet langer alleen te 
baseren op het driemaandelijks onderzoek, wat toch een soort 
momentopname is”.

Behandeling op maat
“Met behulp van de app komen we meer te weten over het 
algemeen welbevinden en dat is even relevant als de constatering 
van bijvoorbeeld een ontstoken gewricht. Je krijgt veel beter inzicht 
in de invloed die de reuma op iemands leven heeft. De gesprekken 
in de spreekkamer worden rijper en indringender. Schommelingen 
vallen meer op. Het is zelfs zo dat mensen met reuma bij wie het 
goed gaat, minder hoeven te komen. Dat scheelt toch vaak een 
halve vrije dag. De ReumaMeter draagt bovendien bij aan het 
voeren van de eigen regie door de cliënt zodat je je aandacht kunt 
focussen op onderwerpen die meer tijd nodig hebben. De app is de 
opmaat tot meer behandeling op maat. Mensen voelen zich meer 
betrokken en zijn zich bewust van bijvoorbeeld de noodzaak van het 
op tijd innemen van medicijnen (therapietrouw). De communicatie 
met de reumatoloog is effectiever en intensiever. Daardoor worden 
de behandelingen kwalitatief beter.”

Reade Reumatologie introduceert een nieuwe app: de ReumaMeter. Die 
voor iedere reumapatiënt gratis te downloaden is. Vrijwel moeiteloos 
kunnen op elk gewenst moment allerlei scores op het gebied van 
welbevinden worden bijgehouden. En dat heeft grote voordelen voor 
zowel de cliënt als de reumatoloog.

De ReumaMeter: 
    grote meerwaarde voor cliënt én arts

ReumaMeter
De ReumaMeter is ontwikkeld 
door Reade Reumatologie 
in samenwerking met 
softwarebedrijf Brightfish en is 
door AbbVie mogelijk gemaakt. 
De app is te downloaden in 
de Apple App Store en wordt 
in de loop van 2017 ook voor 
Android beschikbaar gesteld. 
De ReumaMeter is geschikt 
voor alle reumapatiënten. 
De vragenlijsten die in de 
app worden gebruikt, zijn 
opgesteld op basis van  
de RAPID-vragenlijst (Routine 
Assessment of Patient Index 
Data). Deze werd al op papier 
en via het cliëntportaal 
mijnReade toegepast. Via 
de ReumaMeter-app krijgen 
cliënten ook grafische  feedback 
op de antwoorden om zo meer 
grip op hun reuma te krijgen. 
De bedoeling is dat de vragen 
gemiddeld eens per week 
worden ingevuld. 

  reade.nl/reumameter

Blij met de ReumaMeter
“Als je weinig energie hebt, moet je 
doordacht met je tijd omgaan. De 
ReumaMeter helpt me daarbij.” Hilda 
(44) kreeg in maart 2015 te horen dat 
ze reumatoïde artritis heeft. “Daarvoor had ik al 
meer dan acht jaar vage pijnklachten. Ik heb veel tijd verspeeld. 
De twee jaar die je in de ziektewet mag zijn, waren al voor een 
groot deel voorbij voor ik op de juiste wijze werd behandeld. Ik 
raad iedereen met klachten met klem aan om voet bij stuk te 
houden bij de huisarts. Laat je niet afschepen met opmerkingen 
als ‘het zal wel stress zijn’, maar vraag op tijd een doorverwijzing 
naar de specialist.” Bij alles wat ze heeft geleerd in de afgelopen 
jaren staat voorop dat ze als patiënt serieus genomen wil worden. 
“Ik wil de beste behandeling die er is en ik houd het stuur daarbij 
zelf in handen”, zegt ze gedecideerd. Maar vooral dat laatste is 
moeilijk, zeker als je voortdurend kampt met vermoeidheid. “Ik zou 
het liever ‘uitputting’ noemen, want het is veel ernstiger dan alleen 
maar een beetje moe zijn.” De beperkte energie die Hilda heeft, 
zet ze efficiënt in om er het beste van te maken. “Daarbij helpt de 
ReumaMeter. Je kunt via deze app al veel vastleggen zonder dat je 
daarvoor naar de reumatoloog moet, desnoods vanuit je bed. Bij 
de reumatoloog kom je tot veel zinnigere gesprekken omdat je een 
aantal onderwerpen kunt overslaan. Die details zijn al via de app 
vastgelegd. De ReumaMeter houdt op die manier ook rekening met 
mijn beperkte mobiliteit. Fantastisch toch?”

Bron interview Hilda: ReumaMagazine 8, december 2016
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“Je moet eens naar je oren 
laten kijken!”, zei Bob 
Neumeier (75) tegen zijn 
vrouw Loes (72) nadat zij 
voor de zoveelste keer “Wat 
zeg je?” gevraagd had. Maar 
er was niks mis met de oren 
van Loes. Bob ging alleen 
steeds zachter praten als 
gevolg van zijn Parkinson. 
“Dat heb je niet eens door”, 
zegt hij achteraf.

Ziekte van Parkinson: 
 is dat mijn  voorland?

Bob is een oude bekende. Hij heeft namelijk al tientallen jaren de ziekte van Bechterew en was 
daarvoor onder behandeling bij Reade Reumatologie. Maar van die ziekte heeft hij nauwelijks 
meer last. Die is ‘uitgeblust’ zoals hij zelf zegt: “Ja, ik slikte nog wel braaf mijn medicijnen en 
deed mijn oefeningen bij een Reuma-oefengroep. Dat was alle invloed die Bechterew nog op 
mijn leven had.”

Snelle diagnose
“Enkele jaren geleden begon ik te merken dat ik meer moeite kreeg met de balansoefeningen. 
Maar daar maakte ik niet zo’n punt van. Vorig jaar echter kwam dat in een ander daglicht te 
staan. Ik kreeg wat moeite met plassen en begon wat te trillen. Na een prostaatonderzoek en 
medicijnen werd het er niet beter op, dus kwam ik bij neuroloog mevrouw Van de Meer van 
het Ziekenhuis Amstelland terecht. Haar viel meteen op dat mijn gezicht aan één kant wat 
strak stond. Na wat testen en een scan was de diagnose duidelijk: Parkinson.”

Emotionele reis
Loes Neumeier haakt in: “Iedereen heeft wel eens van de ziekte van Parkinson gehoord, maar 
dat je er iets van weet? Wij hadden ons er in ieder geval nooit in verdiept en dan schrik je je 
te pletter! Maar ach, je went eraan.” Bob: “Ja, het had een hele impact. Daarom waren wij ook 
zo blij met onze toelating tot de Parkinson-oefengroep in Ziekenhuis Amstelland. Zes weken 
lang kom je dan twee keer per week bij elkaar met lotgenoten en krijg je superbegeleiding! 
Ook op psychologisch vlak. Zoals Loes zegt, emotioneel gebeurt er heel veel met je. We zaten 
bijvoorbeeld met zes echtparen in de groep en als je dan iemand in een rolstoel ziet binnen-
komen, denk je ook ‘Oh, jee, is dat mijn voorland?’. En daar kun je dan goed over praten. Je 
praat er ook steeds makkelijker over, het heeft gewoon tijd nodig.”

Prima begeleiding
“Ja, we zijn erg lovend over de groepstherapie. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt 
wel aan bod: de lichamelijke ongemakken, valpreventie, voeding, je belastbaarheid, commu-
nicatie, de cognitieve piramide, noem maar op. En iedereen staat voor je klaar, of het nou 
de psycholoog is, de logopedist, maatschappelijk werker, fysio- of ergotherapeut. Helemaal 
geweldig. En dat hebben we op de evaluatiebijeenkomst ook laten blijken!”

Dag voor dag
“Hoe nu verder? Dat is spannend ja. Want je weet het niet. Ik heb nu pijn achter de oren. Is 
dat de Parkinson? Of laatst … Ik had net mijn keuring voor het rijbewijs achter de rug. Daarbij 
viel op dat het schakelen veel aandacht kostte. Toen hebben we een nieuwe auto gekocht, 
een automaat. Op een middag wilden we gaan fietsen op de Veluwe en op weg daarnaartoe 
deed mijn rechterbeen het opeens niet meer! Ik kon gewoon geen gas meer geven. Dan schrik 
je. Want ‘bevriezing’ van je benen is een van de Parkinson-verschijnselen. Je denkt meteen: 
straks kan ik helemaal niet meer rijden, voor niks die auto gekocht! Maar dat viel gelukkig 
mee. Ik had gewoon last van een slapend been en een kussentje deed wonderen. Zo nemen 
we het maar dag voor dag.”

Naasten spelen een 
belangrijke rol
Een ziekte als Parkinson heb 
je nooit alleen. Daarom is het 
behandelprogramma ‘Leven met 
de ziekte van Parkinson’ van 
Reade Revalidatie gericht op 
zowel de cliënt als hun naasten. 
Het programma duurt zes weken 
en bestaat uit verschillende 
onderdelen:

• Voorlichtingsgroep: tijdens deze 
bijeenkomsten worden praktische tips 
gegeven over hoe om te gaan met de 
ziekte van Parkinson.

• Sport en bewegen: cliënten gaan 
samen met hun naaste, onder 
begeleiding van een fysiotherapeut 
en ergotherapeut, oefenen in de 
sportzaal. 

• Naasten-module: ook de mensen in 
de omgeving van de cliënt hebben 
dagelijks te maken met de gevolgen 
van deze ziekte. Het heeft ook invloed 
op hun leven. Daarom worden er drie 
bijeenkomsten georganiseerd waarin 
de naasten (partners, kinderen, goede 
vrienden, mantelzorgers) van de 
revalidanten bij elkaar komen. 

• Ik-module: tijdens drie bijeenkomsten 
wordt dieper ingegaan op het proces 
van verwerking en acceptatie. En 
wordt gekeken wat helpt om met de 
ziekte om te gaan.

• Individuele therapieën: naast de 
groepsbehandelingen is het mogelijk 
individuele therapieën aan te vragen 
om te werken aan een hulpvraag die 
niet tijdens de groepen aan bod kan 
komen. Dit kan bij de fysiotherapeut, 
de ergotherapeut, de logopedist, 
de maatschappelijk werker, de 
psycholoog, de orthopedisch 
schoenmaker of de instrumentmaker.
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Geen energie meer  en 
                    flinke  pijn door jicht

Kees: “Het begon zo’n anderhalf jaar  
geleden op vakantie in Griekenland. Ik kreeg 
verschrikkelijke pijnen aan mijn voeten,  
enkels en heup. Ik kon nauwelijks meer  
lopen. Eenmaal thuis ging ik naar de huis-
arts die me naar de orthopeed doorstuur-
de en via hem kwam ik bij dr. Gerritsen van 
Reade Reumatologie terecht. Een geweldige
man! Hij zei: ‘ik laat u niet los voordat ik de 
oplossing weet’. Want wat er precies met 
me aan de hand was, wisten we nog niet. 
Er was een vermoeden van jicht of pseu-
dojicht, maar dat moest nog vastgesteld 
worden. Direct werd bloed geprikt waarna 
we weer konden gaan. Allebei hadden we 
er een goed gevoel over; er werd aan een 
oplossing gewerkt.”

Acute opname
“Om deze stap te vieren, zijn we lekker uit 
eten gegaan. Maar eenmaal in het restau-
rant kreeg ik een telefoontje: het was de 
internist van VUmc! Uit het bloedonder-
zoek bij Reade was gebleken dat ik een veel 
te hoge calciumwaarde had en ze hadden  
direct het VUmc ingeseind. Ik werd onmid-
dellijk opgenomen. Ruim een week later 
kwam ik er pas weer uit, na helemaal te zijn 
doorgespoeld. Toch ging het van kwaad tot 
erger. Ik kon door de pijn niet eens meer 
lopen. Gaandeweg werd van alles duidelijk: 
het bleek dat een bijschildklier op hol gesla-
gen was – die ze vervolgens hebben wegge-
haald – en dat ik inderdaad jicht had.”

Eindelijk duidelijkheid
“Dan valt alles op z’n plaats. Voordat ik de 
pijnen kreeg, had ik verschrikkelijk weinig 
energie. Ik sliep te pas en te onpas. Ik weet 
dat aan ‘het ouder worden’ en dat ik niet 
meer zo goed tegen mijn wisseldiensten 

Kees Oudejans (58) en zijn 
vrouw Ellen zitten gezellig 
in de tuin aan de koffie. 
Ze maken grapjes over en 
weer. “Ach ja, we kunnen 
het gelukkig relativeren”. 
Maar Kees is ook boos. 
Hij – als stoere en sterke 
man, jarenlang actief als 
gasnetbeheerder – is boos 
dat zijn lichaam hem in de 
steek gelaten heeft. Kees 
heeft namelijk jicht.

kon. Maar ik was ‘gewoon’ ziek, echt ziek. 
En wat is het dan fijn dat er opeens een 
etiketje opgeplakt kan worden en dat men 
met de behandeling start. VUmc en Reade 
kunnen wat mij betreft dan ook niet meer 
stuk. Iedereen is voortdurend bezig om het 
je naar de zin te maken. Ze nemen alle tijd 
en stralen rust en professionaliteit uit. Het 
is allemaal perfect geregeld: je wordt snel 
geholpen, het is bij Reade allemaal onder 
één dak, ze bellen je direct terug en wat het 
allerbelangrijkste is: ze weten wie je bent!”

Het houdt niet op
“Ja, een positief verhaal, maar het blijft 
natuurlijk naar. Ik kende mijn huisarts nau-
welijks en opeens ben je dan patiënt. Kun je 
niet meer lopen van de pijn en word je door 
Ellen in een rolstoel over de trambaan ge-
reden. We leken wel Laurel & Hardy. Ik heb 
doodsangsten uitgestaan toen ik met de rol-
stoel vast kwam te zitten in de tramrails.” 
Samen lachen ze erom. “Maar het was niet 
alleen de pijn. Natuurlijk ook de verkeerde 
bloedwaardes, mijn schildklieroperatie en 
mijn drie spoedopnames vanwege nierste-
nen. Dat had ik nog even niet verteld. Net 
zo min als de ouderdomssuiker die inmid-
dels ook is vastgesteld. Ja, het is een hele 
geschiedenis geworden. Gelukkig is de 
jicht nu goed onder controle en gaan we de  
Prednison afbouwen. En dan kijken we wel 
hoe het verder verloopt. Dat is de ellende, je 
hebt geen keuze meer. Je moet het allemaal 
maar afwachten. Ik was een sterke kerel die 
alles zelf regelde, de regie had. Nu kan ik 
niet eens meer een railtje bij de kinderen op-
hangen, want dan loop ik daarna twee we-
ken mank. Toch geef ik niet op. Gelukkig heb 
ik een vrouw waar ik leuk mee kan praten.” 
En samen hebben Kees en Ellen weer pret.
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We vragen nogal wat van onszelf

HR-adviseurs Veerle Huyers, Liza Glandorf 
en Tina Engel, zijn enthousiast over het feit 
dat ‘vitaliteit’ als kernthema is opgenomen. 
“Vanuit HR werken we natuurlijk al jaren 
aan vitaliteitsaspecten. Denk bijvoorbeeld 
aan onze verzuimpreventie, verbetering 
van de arbeidsomstandigheden, sport op 
het werk en opleidingsbeleid. Nu gaan we 
dit echter naar een ander niveau tillen, inte-
graal benaderen vanuit een duidelijke visie.”

Een stevige klus
“Reade wil samen met de cliënt maximaal 
resultaat bereiken. Dat betekent dat onze 
medewerkers in feite voortdurend gaan 
voor het hoogst haalbare. Dat ze optimaal 
moeten samenwerken, zorgen dat ze de 
juiste kennis en vaardigheden inzetten, 
nieuwe wegen durven in te slaan, flexibel 
moeten zijn en klantgericht werken. En 
dan moeten we natuurlijk ook nog efficiënt 
werken. Het is nogal wat. Je zou het bijna 
topsport kunnen noemen. Dat krijg je 
natuurlijk alleen maar voor elkaar als je 
plezier hebt in je werk, er energie uit haalt 
en, niet te vergeten, lekker in je vel zit en 
fit bent. Kortom: we willen een organisatie 
zijn met gezonde, energievolle professionals 
die duurzaam inzetbaar zijn.”

Veel ideeën
“We gaan nu het kernthema uit het stra-
tegisch beleid handen en voeten geven in 
ons vitaliteitsbeleid. Kijk, de vitaliteit van 
een medewerker is natuurlijk op de eerste 
plaats een eigen verantwoordelijkheid, 
maar wij willen er met ons HR-beleid voor 
zorgen dat we de juiste omstandigheden 
creëren. Dat we mensen ondersteunen en 
faciliteren om vitaal te zijn en te blijven. 

In aanloop van de formulering van het nieuwe strategische beleid zijn er veel gesprekken 
gevoerd met cliënten en medewerkers. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de vaststelling van 
vier kernthema’s. Eén daarvan is ‘vitaliteit’. We willen een vitale organisatie zijn, met vitale 
medewerkers. Hoe gaan we daar invulling aan geven?

Neem bijvoorbeeld gezonde voeding. Naar 
de cliënten toe, krijgt gezonde voeding een 
centrale plaats in onze dienstverlening. Dat 
trekken we natuurlijk ook door naar onze 
medewerkers. Ach er zijn al zoveel ideeën! 
In de komende periode gaan we die alle-
maal op een rijtje zetten en input vragen 
van de medewerkers zelf. Wat zijn hun 
gedachtes over dit thema, waar hebben 
zij behoefte aan? We gaan dat inventari-
seren tijdens lunchbijeenkomsten. En dan 
last, but not least is eind oktober een grote 
medewerkersenquête uitgezet.”

Win-win-win
“Het is niet voor het eerst dat we een 
medewerkersenquête houden, maar dit-
maal besteden we extra aandacht aan 
gezondheid, belastbaarheid en vitaliteit. 
Het onderzoek wordt namelijk uitgebreid 
met de WerkVermogensMonitor van 
Preventned, een externe partij. Het mooie 
daarvan is dat de medewerker zelf een 
persoonlijke terugkoppeling krijgt op het 
gebied van zijn ‘arbeidsmarkt-fitheid’. 
Mocht er sprake zijn van risico’s of zelfs 
een verminderd werkvermogen, dan kan de 
medewerker een plan van aanpak laten 
opstellen en zullen we zorgen voor alle 
mogelijke ondersteuning indien daar 
behoefte aan is. De resultaten van het 
gehele onderzoek zullen we natuurlijk 
gebruiken bij het formuleren van ons 
vitaliteitsbeleid. Dus wat dat betreft: hoe 
meer medewerkers de enquête invullen, 
hoe beter we kunnen inspelen op hun 
wensen en behoeften. Zo krijg je een 
win-win-win-situatie. Het is goed voor 
1) de organisatie, 2) de medewerker en 
3) de cliënt.”
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Belangrijke revalidatie-inzichten 
na een beroerte

Het EXPLICIT-stroke programma heeft aangetoond dat het vroeg inzetten van de modified 
Constraint Induced Movement Therapy (mCIMT) ten opzichte van de reguliere therapie een 
klinische meerwaarde heeft op het herstel van de arm-handvaardigheid. Er is sprake van een 
duidelijke versnelling (10-15%) van het functioneel herstel wanneer de therapie binnen twee 
weken na de beroerte wordt ingezet. 

Projectleider prof. dr. Gert Kwakkel, verbon-
den aan VUmc en Reade over de resultaten: 
“Elk jaar krijgen circa 40.000 Nederlanders 
een beroerte. Bij tachtig procent van de  
cliënten uit dit zich in een halfzijdige ver-
lamming, meestal aan de bovenste extre-
miteit. We zagen dat in de VS en Canada 
bij deze cliënten mCIMT vaak met gunstig 
effect werd ingezet. Toch was er weinig 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 
mCIMT tijdens de eerste weken na een be-
roerte, terwijl dat juist de periode is waar-
van we weten dat het meeste herstel plaats 
vindt. Met EXPLICIT-Stroke wilden we  
onderzoeken of CIMT ook effectief is voor 
herstel van de arm-en handvaardigheid in 
deze vroege fase en wat de mechanismen 
van dit herstel dan zijn.” 

Snel handelen
“De traditionele CIMT houdt een zeer in-
tensieve behandeling in gedurende een 
groot aantal weken. Deze vorm van CIMT 
wordt in de wetenschap en praktijk echter 
nauwelijks toegepast. We wilden daarom 
te weten komen of we met een aangepaste 
vorm – korter van duur en minder uren 
trainen per dag – net zo’n gunstig resul-
taat konden bereiken. Tegelijkertijd wilden 
we de therapie eerder inzetten. We weten 
immers dat de hersenen juist vroeg na de 
beroerte ‘gevoelig’ zijn voor veranderingen 
(hersenplasticiteit). We hebben daarom een 
aangepaste vorm van CIMT (mCIMT) al zeer 
snel – binnen twee weken – na de beroerte 
ingezet. Daarnaast wilden we erachter zien 
te komen waarom CIMT werkt. Wat gebeurt 
er in het lichaam? Is er sprake van werke-

lijk neurologisch ‘herstel’ of leren cliënten 
om te gaan met het neurologisch letsel, dit 
te compenseren? Oftewel: nemen andere  
hersengebieden het over en wordt er  
gebruikgemaakt van andere intacte banen?”

Twee therapievormen
“mCIMT komt erop neer dat je de nog goed 
functionerende arm en hand ‘beperkt’ 
zodat deze niet gebruikt kan worden. De 
aangedane arm en hand wordt dan ‘ge-
dwongen’ ingezet tijdens activiteiten. Het 
mCIMT-programma kent een duidelijke  
opbouw waardoor de cliënt continue wordt 
uitgedaagd. Herhaling is eveneens een be-
langrijk element in mCIMT. Ten slotte is er 
veel aandacht voor gedragsverandering, 
aangezien veel cliënten met een beperking 
van de arm en hand geneigd zijn om de 
aangedane arm minder in te zetten (lear-
ned non-use). Om mee te kunnen doen aan 
mCIMT moet er echter wel potentie zijn 
voor enig herstel voordat je met de thera-
pie begint. Binnen EXPLICIT hebben we,  
in lijn met de literatuur, vastgesteld dat  
cliënten die binnen 72 uur na de beroer-
te beschikken over enige strekfunctie in 
de pols en vingers, een gunstige progno-
se voor herstel hebben en in aanmerking 
kwamen voor de mCIMT-therapie. Deze 
cliënten hebben vanaf de eerste week ge-
durende drie weken één uur per dag mCIMT-
therapie gehad en daarnaast droegen ze 
drie uur per dag een speciale handschoen om  
gebruik van de aangedane arm te beperken. 
De resultaten zijn uiteraard afgezet tegen 
een controlegroep die reguliere therapie 
kreeg. De resultaten waren overduidelijk: als 

mCIMT in zo’n vroeg stadium wordt ingezet, 
is de arm-handvaardigheid sneller (10–15%) 
hersteld. Na een maand of zes is er echter 
geen significant verschil meer in het herstel 
ten opzichte van de groep die reguliere the-
rapie heeft gehad. We zullen daarom in de 
toekomst moeten kijken of langer doorbe-
handelen zinvol is. De cliënten die binnen 72 
uur geen gunstige prognose hadden, hebben 
we een therapie geboden op basis van elek-
tromyografisch gestuurde neuromusculaire 
elektrostimulatie (EMG-NMS). Hierbij heb-
ben we moeten constateren dat deze thera-
pie geen meerwaarde heeft ten opzicht van 
reguliere therapie.”

Verder onderzoek
“Om beter te begrijpen wat er precies wordt 
geleerd als cliënten verbeteren in arm-hand-
vaardigheid zijn ze gedurende de eerste zes 
maanden na hun beroerte gevolgd. Ze heb-
ben een intensief meetprotocol ondergaan 
waarin herstel van spierkracht, gevoel en 
vaardigheden herhaald in de tijd is gemeten. 
Daarnaast zijn ook veranderingen in de be-
wegingssturing kinematisch geanalyseerd 
en kregen cliënten tijdens het eerste halve 
jaar drie keer een hersenscan waarin ver-
anderingen in hersenactiviteit met behulp 
van een functionele MRI (fMRI) werden ge-
meten. Ook is de integriteit van de corticos-
pinale banen met behulp van Transcraniële 
Magnetische Stimulatie (TMS) onderzocht. 
Ten slotte hebben we met haptische robots 
stijfheidsveranderingen over de onderarm 
onderzocht. Dit alles heeft ons weer tot be-
tere inzichten gebracht, maar heeft uiter-
aard ook nieuwe onderzoeksvragen opge-

roepen. We hebben bijvoorbeeld gevonden 
dat mCIMT met name verbetering geeft in 
de manier waarop de arm en hand wordt 
ingezet en niet zozeer zorgt voor werkelijk 
herstel in de hersenen. Daarnaast weten we 
nu dat herstel van de arm- en handvaardig-
heid voor een groot deel van de cliënten vrij 
goed te voorspellen is. Echter voor een klein 
deel van de cliënten, met name cliënten met 
ernstig letsel, kan het herstel nog niet zo 
goed voorspeld worden en blijft het de vraag 
hoe dat beter zouden kunnen. Al met al is  
EXPLICIT-stroke zeer waardevol geweest 

omdat het niet alleen antwoord heeft ge-
geven of therapie werkt, maar ook inzicht 
waarom het werkt. Nu is het de uitdaging 
om de uitkomsten te vertalen naar de 
praktijk, wat in feite een ‘logistiek vraag-
stuk’ is: hoe zorg je ervoor dat cliënten met 
een gunstige diagnose binnen twee weken 
na de beroerte ook daadwerkelijk starten 
met mCIMT-therapie?” Hiervoor hebben 
we een landelijke mCIMT-cursus opgezet, 
die dit jaar voor ergo-en fysiotherapeuten 
van start is gegaan.”

Het onderzoek 
EXPLICIT-stroke
EXPLICIT-stroke staat voor  
‘EXplaining PLastICITy af-
ter stroke’. Het is een recent  
afgerond grootschalig, multi-
disciplinair onderzoek waarbij 
vijf Nederlandse universitei-
ten betrokken waren (LUMC,  
Radboudumc, UMC Utrecht, 
VUmc en TU-Delft). Daarnaast 
namen vijf revalidatiecentra 
waaronder Reade, zes perifere 
ziekenhuizen en tien verpleeg-
huizen deel aan het programma. 
In het EXPLICIT-stroke program-
ma is onder andere onderzocht 
of het vroegtijdig starten met  
intensieve therapie van de 
arm en hand door middel van 
een gemodificeerde vorm van  
Constraint Induced Movement 
Therapy (mCIMT) dan wel door 
elektromyografisch gestuurde 
neuromusculaire elektrostimu-
latie (EMG-NMS) effectiever is 
dan de reguliere oefentherapie 
na een beroerte. Hiertoe heb-
ben ruim 80 fysio- en ergothera-
peuten een specialistisch scho-
lingsprogramma gevolgd. Een 
ander onderzoeksdoel was het 
bepalen of de verbetering van de 
functionaliteit van de arm/hand  
verklaard kon worden door daad-
werkelijk herstel of door het 
aanleren van compensatiestra-
tegieën. Voor het EXPLICIT- 
stroke onderzoek zijn in to-
taal 159 cliënten geïncludeerd 
waarbij elke cliënt acht keer 
over de eerste zes maanden 
is gemeten. Het onderzoek is  
gefinancierd door ZonMW.

  reade.nl/onderzoek
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Rinske: “Al in 2006 waren er aanwijzingen 
dat de originele vorm van CIMT een gunstig 
effect kon hebben op het herstel van de 
arm-en handvaardigheid. De traditionele 
therapie betekende echter een enorme be-
lasting voor de cliënt. Vandaar dat we op 
basis van de laatste inzichten de aangepaste 
vorm van CIMT poliklinisch hebben ingezet.” 
Nienke: “Om ons goed voor te bereiden en 
ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde 
taal spreken, hebben we met elkaar goed 
gekeken naar de resultaten van EXPLICIT en 
andere literatuur. Vanwege het zogenaam-
de ‘learned non-use’ hebben we naast het  
fysieke oefenprogramma ook een belang-
rijk gedragselement toegevoegd. We probe-
ren cliënten bewust te maken van het ‘use 
it or lose it’-principe. Bij Reade hebben we 
voor poliklinische revalidanten een inten-
sief oefenprogramma samengesteld waarin 
drie dagen per week ongeveer vijf uur per 
dag wordt gewerkt onder begeleiding van 
met name fysio- en ergotherapeuten.” 

Mensen vooruit helpen
Rinske: “10-15% sneller herstel klinkt 
misschien niet zo heel opzienbarend. Maar  
vergis je niet wat dat voor die mensen  
betekent. Ze kunnen weer eerder zelfstan-
dig functioneren, kunnen misschien eerder 
met ontslag naar huis en dus weer eerder 
participeren in de maatschappij. En dat is 
het mooie van dit vak. Wetenschappelijk 
onderzoek direct vertalen naar de revali-
datiepraktijk, om mensen vooruit te hel-
pen. Vanwege de gevoeligheid in de eerste  
weken na de beroerte en vanwege het risi-
co op learned non-use willen we het liefst 
zo vroeg mogelijk starten met de mCIMT  
therapie. Vandaar ook dat we nu aan 
het onderzoeken zijn hoe we mCIMT nog  
verder in de klinische fase kunnen inzetten, 
rekening houdend met de overige revalida-
tie-hulpvragen en de veelal verminderde  
belastbaarheid van de revalidant in de  
vroege fase van de revalidatie.” 

Rinske Nijland, senior-onderzoeker bij Reade, was  nauw 
betrokken bij EXPLICIT-stroke programma. In haar 
proefschrift ‘Recovery of the paretic upper limb early after 
stroke: prognosis and intervention’ gaat ze uitgebreid in 
op het voorspellen van herstel van de aangedane arm na 
een beroerte en op de toepassing van mCIMT. Tijdens haar 
promotieonderzoek heeft Rinske de cursus CIMT gevolgd van 
de Amerikaanse groep van prof. Taub, de grondlegger van 
CIMT. Samen met ergotherapeute Nienke Zijp vertelt ze over 
de toepassing van mCIMT bij Reade.

Opeens was ik geen 
 aanstelster meer

Ria Kraaier (72 jaar) heeft de ziekte van 
Bechterew en Osteoporose. Het vermoeden 
bestaat dat ze al sinds haar tienerjaren de 
ziekte van Bechterew heeft, maar pas rond 
haar 30e werd de diagnose gesteld. “Ach, 
ik verging soms van de pijn, maar met een  
aspirientje kon ik wel weer vooruit. Ik wilde 
niet zeuren.”

Ria Kraaier: “Op mijn 16e jaar viel ik van mijn fiets. In eerste 
instantie leek er niet zoveel aan de hand, maar enkele dagen later 
bij het volleyballen – een sport die ik heel intensief beoefende 
– ging het mis met mijn been. Na onderzoek bleek mijn been 
uit de kom te zijn geschoten, waarschijnlijk ook door mijn val, 
en dat ik een te ondiepe heupkom had. Ik werd geopereerd 
door de befaamde dr. Van Nes in Alblasserdam en kreeg een 
pandakplastiek.”

Tussen de oren?
“De jaren daarna kreeg ik steeds meer last van mijn onderrug 
met uitstraling naar mijn linkerbeen. Ik werd stijver en krommer, 
en er trad ook krachtsverlies op. Soms kon ik niet eens meer op 
mijn been staan of kwam ik ‘vast’ te staan; ik kon me dan opeens 
niet meer bewegen. En wat een pijn! Jaren van artsenbezoeken 
volgden. Ze konden geen aantoonbare oorzaak vinden en steeds 
was fysiotherapie de remedie. De oefeningen en massages 
hielpen wel, maar toch bleven mijn klachten terugkomen. Het was 
om moedeloos van te worden want langzamerhand begon men 
mij het idee te geven dat het tussen m’n oren zat. Het ging zelfs 
zo ver dat ik op een gegeven moment zei: ik ga nooit meer met 
deze klachten naar een dokter.”

Eindelijk een diagnose
“Op mijn 27e was ik in verwachting. Tijdens de zwangerschapsgym 
moest ik van de fysiotherapeut met mijn borst ademhalen. ‘Dat 
kan ik niet’, zei ik, waarop hij zei ‘Onzin, borstademhaling kan 
iedereen’. Daar heb ik later nog wel aan teruggedacht. Want 
een jaar na mijn bevalling moest ik geopereerd worden aan mijn 
endeldarm. Tijdens de intake vroeg de chirurg wat er met mijn 
rug aan de hand was, vanwege het feit dat ik zo krom liep. ‘Mag ik 
even kijken?’. Ik dacht nog ‘Ja, jij begint erover, ik was er niet over 
begonnen’. Hij heeft me toen doorgestuurd naar het Academisch 
Ziekenhuis in Groningen. Daar zakte me weer de moed in de 
schoenen, want het scheelde niet veel of ik was daar ook weer 
onverrichter zake vertrokken. Totdat één arts zei: ‘Het zit me niet 

lekker, ik wil nog meer foto’s van de rug’. De röntgen was in een 
ander gebouw, dus ik daarnaartoe. Daar kwam ik dezelfde arts 
weer tegen, hij was me achterna gelopen want hij had nog een 
vraag voor me: ‘Kunt u met uw borst ademhalen?’. En zo kwam het 
dat na al die jaren mijn pijn en ziekte opeens een naam kregen: de 
ziekte van Bechterew! Ik was geen aanstelster meer.”

Een wondertje
“De jaren die volgden stonden in het teken van medicijngebruik, 
fysiotherapie en oefeningen. Ik begon met het medicijn Indocid, 
maar het leek wel alsof ik een steen had doorgeslikt als ik die 
had genomen. Ik heb daarna alleen Brexine geslikt en dat 
hielp fantastisch. Alleen is dat middel slecht voor je hart- en 
bloedvaten. En aangezien ik in de laatste acht jaar twee infarcten 
heb gehad en drie keer gedotterd ben, slik ik ook dit middel niet 
meer. Ik gebruik nu alleen nog maar paracetamol en krijg om 
de drie maanden een APD-infuus voor mijn Osteoporose in het 
Zaans Medisch Centrum, een van de netwerklocaties van Reade. 
Daarnaast heb ik veel baat bij fysiotherapie, zwemmen en mijn 
dagelijkse oefeningen. En acupunctuur! Een jaar of tien geleden 
ben ik daar mee begonnen. Nog steeds ga ik eens per jaar naar 
de acupuncturist en dat is fantastisch. Het lijkt elke keer wel een 
wondertje als ik daar ben geweest.”

mCIMT in de 
revalidatiepraktijk
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Begin augustus 2015 overleed Lidie Cohen aan 
de gevolgen van de ziekte Multiple Sclerose. 
Vijfendertig jaar na de diagnose. Het was een 
zware weg voor deze energieke en onafhankelijk 
denkende vrouw. Juist omdat ze zo afhankelijk 
werd van de zorg van anderen. Haar toenmalige 
echtgenoot Job Cohen denkt met veel warmte 
en waardering terug aan de periode dat Lidie bij 
Reade Revalidatie op de Overtoom vertoefde.

Fotograaf: B
ob B
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Job Cohen: “Zo’n tien jaar geleden werd Lidie bij Reade  
opgenomen. Het ging niet goed met haar. Ze had veel last van spas-
men en had moeite met eten. Revalidatiearts Christof Smit en zijn 
team hebben zich toen over haar ontfermd en met resultaat! Zij heb-
ben substantieel bijgedragen aan een beter leven. Na het ontslag 
uit de kliniek is de bijzondere band met Reade gebleven, wat ik als 
ambassadeur van Stichting Vrienden van Reade graag uitdraag.”

Toppers
“Laten we wel zijn: met deze ziekte kun je als behandelaar  
structureel niet veel doen. Je kunt de kwaliteit van leven zoveel 
mogelijk proberen te verbeteren – alsof dat niks is – door aandacht 
te besteden aan allerlei praktische zaken. Bijvoorbeeld de wij-
ze waarop Lidie in haar rolstoel zat. Dat was niet goed, ze zat 
er scheef in. Dat soort ondersteuning helpt dan enorm. Maar 
naast deze ondersteuning bij praktische zaken was er nog een 
belangrijk, om niet te zeggen essentieel element: de werkelij-
ke aandacht, de oprechte betrokkenheid én de professionaliteit 
die ertoe bijdroegen om het leven van Lidie (en zo ook van mij)  
zoveel mogelijk te veraangenamen. Na de opname zijn we eens 
per week bij Reade gaan zwemmen. Dat was natuurlijk nuttig, 
maar ook reuze gezellig. Wat een toppers, die fysiotherapeu-
ten Ellen Holsteijn en Sonja van der Zwam. Zo bekwaam en zo 
aardig. Hoe ze met speels gemak op een aangename en betrok-
ken manier met ons omgingen en zorgden dat de noodzakelijke  
oefeningen uitgevoerd werden. Je merkte er eigenlijk nooit zoveel 
van dat het ‘therapie’ was. Zoals ik zei, het was gewoon een 
gezellig en fijn samenzijn.”

“Ja, ik vind Reade een 
geweldige instelling. Het 
belangrijke werk dat ze 
doen en de manier waarop 
ze het doen. Menselijkheid 
voorop. Met professiona-
liteit en deskundigheid als 
vanzelfsprekend vertrekpunt. 
Chapeau!”

    Chapeau Reade!

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
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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”.

  Job Cohen
Ambassadeur Stichting Vrienden van Reade
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“Ik ben veel gelukkiger geworden, 
          nu ik mezelf heb leren begrijpen”

Martje: ”Op mijn 16e jaar kreeg ik een ernstig verkeersongeval en 
lag ik drie weken in coma. De jaren daarna ga je verder met je 
leven. In die tijd werd er gedacht dat het met rustig opbouwen wel 
weer goed zou komen. Na verloop van tijd weet je niet beter dan 
dat je bent wie je bent. Iemand die maar doorgaat, heel impulsief 
dingen doet, dingen vergeet en heel onzeker is. Ik had totaal geen 
zelfvertrouwen en dat brak me op. Ik voelde me doodongelukkig 
en wist niet wat er met me aan de hand was. In 2003 stortte ik 
echt in en kwam ik bij een psychiater terecht. Dit pakte echter 
totaal verkeerd uit. Het duurde vijf jaar voordat ik er weer boven-
op kwam. Toen mijn dochter in 2013 met kinderen ging werken 
die een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hadden, ging er een 
wereld voor me open. En zo kwam ik uiteindelijk, min of meer toe-
vallig en ruim veertig jaar na mijn ongeluk, bij Reade terecht waar 
mensen met NAH worden getraind om hiermee om te leren gaan.”

Herkenning en erkenning 
“Mijn eerste kennismaking met de groep die het behandelpro-
gramma intensieve neurorevalidatie (INR) ging volgen, voelde 
als een warm bad. Zoveel lotgenoten die dezelfde ‘beperkingen’ 
hadden als ik, die allemaal op zoek waren naar handvatten in hun 
leven. Ongelofelijk.” Neuropsychologe Arwen Pel, trainer bij het 
INR-programma, vult Martje aan: “Als je iets overkomt, heb je 
vaak te kampen met fysieke, zichtbare directe gevolgen waar alle 
aandacht naar uit gaat. Maar bij mensen met een niet-aangebo-
ren hersenletsel is er vaak naast de directe gevolgen ook sprake 
van niet-zichtbare, indirecte gevolgen. Ze kunnen te maken hebben 
met cognitieve problemen, met emoties en veranderingen in het 
gedrag. Het geheugen laat hen soms in de steek of ze kunnen zich 
niet concentreren. Dat kan heel ingrijpend zijn. Mensen doen wei-
nig positieve ervaringen op, gaan in de vermijding, worden onze-
ker en ontwikkelen een negatief zelfbeeld. Als je dan lotgenoten 
ontmoet en erachter komt dat al die problemen te wijten zijn aan 
een bepaald incident of veranderingen in de hersenen dan is dat 
voor velen een openbaring.”

Tientallen jaren liep Martje Buts min of meer met haar ziel onder de arm. Alles mislukte in haar 
ogen. Nu staat ze regelmatig vol trots voor een collegezaal met neuropsychologiestudenten 
om hen te vertellen hoe het is om niet-aangeboren hersenletsel te hebben. 

Stevig programma 
“Ja, ik vond het mijn hele leven al zwaar dat ik bepaalde zaken niet 
kon of aankon, maar tijdens het traject werd die negatieve cirkel 
opeens doorbroken. Het leverde me zóveel op, ik ben er echt veel 
gelukkiger en bewuster door geworden. Maar wat was ik doodop 
na die sessies”, zegt Martje met een stralende glimlach. Arwen 
knikt: “Ja, dat snap ik. Het is een heel intensief emotioneel proces 
waarvoor moed nodig is. Je gaat een stevig zelfonderzoek aan en 
je bent aan het leren om de veranderingen te verwerken en zoveel 
mogelijk te accepteren. Wegen zoeken om te leren omgaan met de 
niet-zichtbare gevolgen en je eigen mogelijkheden ontdekken. En 
dat gedurende een periode van 17 weken: de eerste acht weken 
vier dagen per week, dan een rustperiode van twee à drie weken 
en ten slotte een periode van zes weken met drie dagen per week.” 

Mensen helpen 
Martje: “Heel intensief ja, maar het heeft me zoveel gebracht. 
Weet je, het is zo verschrikkelijk als je omgeving je steeds maar 
die troostende ontkenning geeft van ‘geeft niet joh’ als er weer 
eens iets niet lukt. Dat is misschien wel goedbedoeld, maar het is 
een ontkenning van mijn probleem. Het blijft hard werken! Daarom 
wil ik nu ook graag mijn verhaal delen. Zo heb ik nu al tien keer 
een college mogen geven op de VU aan psychologie- en neuro-
psychologiestudenten. Dat is ook een soort therapie geweest voor 
me. En binnenkort mag ik mijn acceptatie van NAH delen bij de  
Edwin van der Sar Foundation! Ja, het geeft me echt een rijk 
gevoel dat ik anderen misschien kan helpen met mijn verhaal. Kun 
je het je voorstellen, ik die compleet geen zelfvertrouwen had, zo 
in de spotlight?”

Behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie
Het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie (INR) is ontwikkeld 
voor cliënten die te maken hebben met niet-zichtbare gevolgen van 
hersenletsel. In een groepsprogramma leren zij van en met elkaar over 
hun veranderde situatie. Door dagelijkse oefening in de praktijk leren de 
deelnemers de gevolgen van het hersenletsel herkennen en ermee om te 
gaan. Hierdoor worden mogelijkheden ontdekt en meer zelfvertrouwen 
opgebouwd. 

  reade.nl/inr
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Reade werkt al jarenlang samen met 
OIM Orthopedie dat is gevestigd in het 
pand aan de Overtoom. OIM kent drie 
hoofdactiviteiten: 
• voetzorg en orthopedisch schoeisel
• orthopedische instrumenten (pro- en
 orthesen) 
• therapeutisch elastische kousen 
 
OIM-adviseurs, instrumentenmakers 
en orthopedisch schoenmakers 
werken samen met revalidatieartsen 
en fysiotherapeuten van Reade. In de 
multidisciplinaire spreekuren versterken 
zij elkaar met hun specialismen. Ze 
werken nauw samen aan oplossingen 
voor beperkingen in de lichamelijke 
mobiliteit van cliënten.

OIM Orthopedie biedt 
diverse expertises: 
• arm- en beenprothesen
• orthopedisch schoeisel
• schoenaanpassingen
• orthopedische voetbedden 
• comfortschoenen 
• podotherapie 
• pedicure 
• (sport-)braces
• beenorthesen
• siliconen producten
• korsetten
• helmen
• overige orthesen
• therapeutisch elastische kousen 

Eens per week houdt Reade 
de zogenaamde Looppoli: 
een toonbeeld van de 
samenwerking tussen OIM 
Orthopedie en Reade. Hier 
worden oplossingen gezocht 
voor cliënten met complexe 
loopproblematiek. 

Doelmatigheid van 
           uitstekende zorg

Marloes Maas is revalidatiearts bij Reade 
en Yvette Kerkum OIM-projectleider 
Research & Development. Samen trekken 
ze op in de Looppoli. Marloes: “Bij sommige 
cliënten is er daadwerkelijk sprake van 
complexe loopproblematiek, bijvoorbeeld 
door spasticiteit. Deze mensen worden 
uitgenodigd voor een uitgebreide 
gangbeeldanalyse in het Duyvens-Nagel 
Onderzoekslaboratorium (DNO). Samen 
met een therapeut van Reade en een 
orthopedisch adviseur van OIM, brengt 
de revalidatiearts zo de problematiek in 
kaart en wordt er naar de best mogelijke 
oplossing gezocht. Allereerst is er een 
lichamelijk onderzoek, waarna we inzicht 
proberen te krijgen in de manier waarop 
de loopbeweging wordt uitgevoerd. We 
kunnen de loopbeweging met vier camera’s 
registreren, de spieractiviteit meten 
door middel van elektromyografie en de 
grondreactiekracht meten met behulp van 
een krachtplaat. Afhankelijk van de indicatie 
zetten we al deze middelen in.”

Meedenken
Yvette: “Bij OIM hebben we een 
videoanalyseruimte, waar we snel 
onderzoeken kunnen doen naar de 
effectiviteit van ortheses. Deze analyses 
zijn voldoende om de effectiviteit van 
onze voorzieningen te evalueren, maar in 

verhouding tot de onderzoeken bij DNO 
kleinschaliger. Zeker de kracht- of drukplaat 
is essentieel als je wilt kijken hoeveel kracht 
er op de gewrichten wordt uitgeoefend 
en, veel belangrijker, hoe je dan een 
orthese kunt ontwikkelen die de krachten 
vermindert. De adviseurs van OIM hebben 
dan ook samen met de medewerkers van 
Reade scholing gevolgd op het gebied van 
gangbeeldanalyse zodat we dezelfde taal 
spreken en actief kunnen meedenken.”

Exact op maat
Marloes: ”Ja, dat werkt heel goed. We 
leren van elkaar bij het oplossen van 
ingewikkelde problemen. Het is een 
werkelijk geïntegreerde benadering waarbij 
‘de medische wetenschap’ optrekt met de 
technologiespecialist. We zijn nu ook veel 
beter op de hoogte van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de diverse materialen 

en zo komen we gezamenlijk tot beter-
functionerende ortheses.” Yvette: “Daar 
willen we als OIM ook echt in investeren. 
Door middel van wetenschappelijk 
onderzoek en het aanleggen van databases 
willen we onze  producten en diensten nog 
verder protocolleren. We willen de gegevens 
over de effectiviteit van de voorzieningen 
zien vast te leggen en deze koppelen aan 
cliënteigenschappen. Zo hopen we dan een 
onderbouwde ‘perfect match’ te krijgen.” 
Marloes: “Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. 
Want het is een complexe groep waar we 
het over hebben. Als je die kunt ontrafelen, 
waarbij Reade de cliëntkarakteristieken in 
kaart brengt en OIM de effectiviteit van de 
hulpmiddelen, dan hebben we weer een stap 
gezet in de doelmatigheid van uitstekende 
zorg.” 

  reade.nl/oim

Samenwerking met      
            OIM Orthopedie
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Fred Verhagen is Divisiemanager bij OIM Orthopedie. Hij is enthousiast over de groei die OIM 
doormaakt en de wijze waarop de organisatie is geherstructureerd: “Sinds onze oprichting in 
1981 werkten we regio-georiënteerd. Vorig jaar zijn we echter overgestapt naar een landelijke 
divisiestructuur. Dat betekent in de praktijk dat we veel beter in staat zijn om onze expertise 
breed in te zetten.”

Landelijke dekking
“Orthesiologie en prothesiologie zijn specialistische, maar ook veelomvattende vakgebieden 
waarbij elke cliënt om maatwerk vraagt. Daarbij kun je alleen maar een zekere expertise 
opbouwen wanneer je bepaalde cliënten met een zekere regelmaat ziet. Neem bijvoorbeeld 
de arm-prothesiologie. Dat is een zeer kleine markt van enkele tientallen cliënten per jaar. 
Het is dan dus moeilijk om hierin die expertise op te bouwen. Toch willen we dat, want we 
verkopen geen ‘nee’ als iemand een armprothese nodig heeft; wij bieden een totaalpakket. En 
door nu in de divisiestructuur te werken, is de kennis en ervaring van bijvoorbeeld een van onze 
adviseurs die gespecialiseerd is in arm-protheses voor elke vestiging beschikbaar. Zo bieden 
wij de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk landelijke dekking in de beste orthopedische zorg.”

Ook voor complexe problematiek
“Een ander voorbeeld: Frank Jol orthopedische dienstverlening in Hoorn is in Nederland 
toonaangevend op het gebied van sportprothesiologie. Sinds Frank Jol onderdeel uitmaakt van 
de OIM-organisatie kunnen we deze specialistische zorg nu dus ook landelijk aanbieden. Op 
deze manier willen we hét expertisecentrum voor alle orthopedische vraagstukken worden. 
Ook en misschien wel met name voor cliënten met complexe problematiek. Onze nauwe 
samenwerking met Reade sluit hier uitstekend op aan. Kennisdeling is verschrikkelijk belangrijk 
en daarin is Reade een belangrijke partner voor ons. Samen proberen we om tot nóg betere 
producten en een betere dienstverlening te komen.”

Zonder winstoogmerk
“Gedegen onderzoek is daarbij cruciaal en ook daarin vinden wij in Reade een goede partner. 
Wil je mensen zo goed mogelijk helpen om met hun beperking te leven, dan zul je moeten 
blijven investeren in onderzoek en innovatie, in nieuwe productontwikkelingen. Vandaar ook 
dat wij met een aantal universiteiten en revalidatiecentra, waaronder Reade, samenwerken in 
verschillende wetenschappelijke onderzoeken. We kunnen hier ook de middelen voor vrijmaken, 
want OIM is namelijk een stichting zonder winstoogmerk. Het draait bij ons daadwerkelijk om 
de beste zorg voor de cliënt.”

OIM Orthopedie wil de beste, snelste en meest 
toonaangevende speler zijn in de orthopedische markt. 
Daar werken de ruim 300 medewerkers in 23 vestigingen 
verspreid over het hele land dagelijks hard aan. En met een 
klanttevredenheid van 8,1 is OIM op de goede weg.

Vooraanstaande kennis creëren
OIM Orthopedie initieert niet alleen 
innovatieve trajecten, maar levert ook 
een bijdrage aan die van anderen. De 
onderzoeken waarvoor OIM Orthopedie 
zich inzet, hebben één gemeenschappelijke 
deler: ze leiden tot nieuwe producten, 
productietechnieken of vernieuwde 
inzichten. Een greep uit de onderzoeken 
waaraan OIM (mee)werkt:
• Een prototype onderbeenprothese ter 

verbetering van de zijwaartse balans.
• Een knieorthese voor het herstel van 

kraakbeen.
• Flexibele prothesepolsen voor mensen
 met een myo-elektrische onderarm-

prothese.
• Verbeteren van de enkel-voetorthese bij 

kinderen met Cerebrale Parese.
• Effectiviteit van enkel-voetorthesen bij 

poliopatiënten met kuitspierzwakte.
• Een enkel-voetorthese die zijn stijfheid 

aanpast.
• Flextentions A(bility)-Gear project: de 

ontwikkeling van een onopvallende, 
lichaamsgebonden armondersteunder.

  oim.nl/onderzoek

OIM wil hét orthopedisch 
            expertisecentrum zijn
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Samenwerken als toverwoord
Martin Bijlsma is als Orthopedisch Adviseur verbonden aan OIM Orthopedie en werkt al 
jaren samen met Reade op de locatie Overtoom. Hij ziet dat zijn rol als adviseur en de rol 
van de cliënt duidelijk veranderd is.

Martin begint het gesprek goedlachs: “Ja, vroeger kwamen we nog 
ergens. Ik ben toen samen met een aantal Reade-collega’s naar 
Ghana geweest. Daar hebben we in het Orthopedic Training Centre 
(OTC) in Nsawam trainingen gegeven aan fysiotherapeuten en 
instrumentenmakers om zowel de kwaliteit van de hulpmiddelen 
als de behandeling te verbeteren. Echt een mooi project.”

Kritisch kijken
“Maar alle gekheid op een stokje, er is in de afgelopen tien jaar veel 
veranderd. Als adviseur worden we nu veel vroeger in het proces 
betrokken. Waar een arts in het verleden een product voorschreef, 
kom je nu samen in goed collegiaal overleg tot de beste oplossing 
voor de cliënt. Waarbij we ook veel kritischer zijn geworden naar 
ons eigen handelen: wat werkt wel, wat werkt niet. Met veel 
duidelijkere afwegingen op het gebied van de zorgkosten. De tijd is 
ook echt voorbij dat iemand zes of zeven protheses vergoed kreeg: 
een prothese voor overdag naar het werk, een om te tennissen, een 
ander om te zwemmen en weer één voor de zondag.”

De beste oplossing
“In feite ligt daar ook de uitdaging. Om met de arts en de cliënt 
te zoeken naar de beste oplossing. Dat is niet altijd gemakke-
lijk omdat cliënten tegenwoordig precies weten wat ze willen. Ze 
zijn veel mondiger en beter geïnformeerd. Op zich een goede zaak, 
maar een prothese – en dat gaat zelfs op onderdeelniveau – se-
lecteer je niet aan de hand van filmpjes op YouTube. Waarbij men 
vaak het duurste van het duurste heeft geselecteerd. Het is heel 
nauwkeurig inventariseren wat de fysieke beperkingen zijn en wel-
ke bewegingsdoelstellingen de cliënt heeft. Vervolgens leveren 
we maatwerk. Zo multifunctioneel mogelijk.”

Verder verbeteren
“Wat dat betreft is het ook indrukwekkend hoe het vakgebied 
zich heeft ontwikkeld. Denk alleen al maar aan de toepassing van 
nieuwe lichtgewicht materialen. Die stormachtige ontwikkeling 
zal zich de komende jaren voortzetten. Daarom is het ook zo 
goed dat we nu in de divisiestructuur werken. Dan krijg je een 
optimale kruisbestuiving tussen de specialismen en kom je door 
kennisuitwisseling samen tot nóg betere producten.”
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Thea Hendriks-Visser (71) was jarenlang 
chauffeur ‘op de rolstoelbus’.  Het bochtje 
naar de Reade-parkeergarage op de 
Overtoom kent ze als geen ander, want ze 
heeft menig cliënt bij Reade afgezet. Nooit 
vermoedend dat ze ooit zelf in de kliniek 
zou worden opgenomen.

Ik kan weer volledig zelfstandig functioneren

Samen met haar zus Mandy vertelt Thea haar verhaal: “Het begon 
allemaal zo’n acht jaar geleden. Ik kreeg toen namelijk last van 
‘etalagebenen’. Nou, ik zal je het hele verhaal besparen, maar ik 
ben zo’n zeven keer gedotterd en heb kunstaderen in mijn linker 
bovenbeen gekregen. Ik heb toen nog jaren doorgewerkt, maar 
zo’n anderhalf jaar geleden zag ik een vreemde vlek op mijn 
bovenbeen, het leek net een schildpadje. Melanoom? Nee, dat was 
het niet. Allerlei medicijnen werden voorgeschreven, maar niets 
sloeg aan. En de pijn werd alsmaar erger, eigenlijk niet om uit te 
houden. De vlek werd operatief verwijderd en ik kreeg weer een 
nieuwe kunstader. Helaas kwam daar een bacterie in. Na allerlei 
ziekenhuisopnames en ellende ging het echter helemaal mis: er 
werd gangreen geconstateerd. En op 16 oktober 2015 werd mijn 
been tot boven de knie geamputeerd. Eerlijk gezegd was ik toen 
opgelucht, eindelijk van de pijn af! Nu baal ik natuurlijk, maar ja, 
dat heeft geen zin.”

Hersenspinsels
“Geen pijn meer. Dat dacht ik dus. Maar ik had last van 
verschrikkelijke fantoompijn. Dus dat viel erg tegen. Dankzij de 
spiegel die Mandy voor me had meegebracht, ging dat echter 
steeds beter. Zo raar hoe de hersenen werken. Nu ook nog hoor. 
Ik voel mijn voet nog steeds zitten, alleen niet op de goede plaats; 
hij zit ongeveer halverwege de kuit. En als ik mijn prothese draag, 
zit m’n voet weer op de goede plek. Maar goed. Zo kwam ik dus 
bij Reade terecht voor een opname van drie maanden. Daar word 
je dan volledig voorbereid op de prothese. Eerst moet je wond 
natuurlijk goed genezen, krijg je elke ochtend therapiesessies en 
een liner over je stomp aangemeten, zeg maar een rubberhoes, 
om de stomp in model te houden en zwellingen te voorkomen. 
Uiteindelijk word je bovenbeen slanker en is dan ‘op maat’ zodat 
de harde koker van de prothese aangemeten kan worden. Dat was 
in december.” 

Goede oplossing
“Tsja, dan krijg je gesprekken met Reade en OIM over het 
soort prothese. Ik wilde gewoon weer zo normaal mogelijk 
lopen, dus kozen we voor een prothese met een ‘losse knie’ 
die je ook kunt vastzetten. En dan ga je met je ‘nieuwe been’ 
naar huis. Nou dat viel niet mee. Want met die losse knie 
moet je blijven nadenken. Als je vervolgens even vergeet 
dat je een prothese hebt en gewoon opstaat, ja, dan val je. 
Dat gebeurde me dus. Al met al was de losse knie niks voor 
mij. Maar dat was geen enkel probleem bij OIM, sinds mei 
heb ik een prothese met vaste knie en dat bevalt me prima. 
Het heeft natuurlijk z’n beperkingen, maar ik voel me er veel 
safer bij. Ik loop weer met krukken of met de rollator, rijd 
weer auto en kan weer volledig zelfstandig functioneren. 
Het ergste vind ik eigenlijk dat ik nu gewoon langzamer 
ben. Ik ben meer het typetje van vlug-vlug-vlug. Het is 
niet anders. Nu is het een kwestie van conditie opbouwen 
en nog beter te leren hoe ik zelfstandig kan opstaan voor 
het geval ik weer zou vallen. Want weet je hoe slecht de 
trottoirs zijn? Dat valt me nu pas op.”
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Astronaut worden, was de droom van 
Rouzbeh Amini. Maar omdat hij als 1-jarig 
kind zijn voet verloor bij een bombardement 
in zijn geboorteland Iran, kon hij deze nooit 
verwezenlijken. Om toch zo dicht mogelijk 
in de buurt van zijn droom te blijven, 
promoveerde hij in 2005 in de lucht- en 
ruimtevaarttechniek. Nu heeft hij een 
andere droom: de Amsterdam Marathon 
lopen. Met zijn onderbeenprothese.

Rouzbeh: “Ja, er zal nog wel wat voor nodig zijn voordat het me lukt, 
maar ik zeg altijd ‘richt jezelf op Mars, dan land je op de maan’. Het 
is ook niet zo dat het een onmogelijke opgave is. Ik ben altijd zeer 
actief geweest, zonder dat mijn prothese me hinderde. Volleybal, 
badminton, voetbal, hardlopen: ik heb het allemaal intensief 
beoefend. Zelfs een berg van 4.500 meter beklommen! Dus 
vandaar dat ik ook op zoek was naar een ‘high active’-prothese.”

Eerst corrigeren
“Iemand suggereerde mij dat ik dan het beste naar Frank Jol in 
Hoorn kon gaan, wat ik ook deed. Omdat ik met de toenmalige 
prothese toch vaak last had van mijn stompeinde, werd bij de intake 
besloten om een foto te maken van mijn been. Het bleek dat er een 
uitgroei aan mijn kuitbeen zat wat de klachten veroorzaakte. Toen 
is er besloten om operatief een stompcorrectie uit te voeren. Dat 
is in mei gebeurd waarna ik bij Reade ben gaan revalideren en het 
prothesetraject doorloop bij OIM in Amsterdam.”

Zwaar traject
“Eerlijk gezegd viel me dat wel tegen. Dat lag niet aan Reade of 
OIM, integendeel, wat een geweldig professioneel team! Maar 
mijn been werkte bepaald niet mee. De operatie was weliswaar 
geslaagd, maar ik bleef met veel pijn aan mijn stomp zitten. Daarbij 
was ook de conditie van mijn huid erg slecht. Bijna wekelijks kwam 
ik bij OIM om de prothese te laten aanpassen. Zij zijn tot het 
uiterste gegaan om de pijnplek zo goed mogelijk te ontlasten. Nu 
is het zover dat ik weer terug aan het keren ben in mijn actieve 
leven. De prothese die ik nu draag, biedt me prima comfort bij mijn 
dagelijkse bezigheden. Dat is voor mijn werk wekelijks vliegtuig in, 
vliegtuig uit en vergaderen. Het begint nu langzamerhand tijd te 
worden dat ik aan mijn sportprothese kan gaan denken zodat ik 
binnen nu en twee jaar aan de startstreep sta van de marathon. Ik 
kijk er naar uit!”

Richt jezelf op Mars,        
                     dan land je op de maan
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Expertisecentrum voor prothesiologie én orthesiologie

2D videoanalyse voor goed zicht op problemen rondom 

bewegen

Lichte orthesen en modern design

Sportprothesen

Gratis second opinion

Nauwe samenwerking in een multidisciplinair team met 

revalidatiecentrum Reade

“ IK LIEP LETTERLIJK EN 
FIGUURLIJK METEEN WEG MET 
MIJN EERSTE PROTHESE’’
Jeroen van der Helm – Klant en prothesedrager

Lees het verhaal van Jeroen op
www.oim.nl/jeroen

www.oim.nl    |    Volg ons ook op

Maak een afspraak! 

t 020 589 10 50

Mini-symposium ‘Prikkelen 
die billen! Elektrostimulatie bij 
dwarslaesie’
Datum: 13 januari 2017
Doelgroep: artsen, behandelaren, cliënten 
en andere geïnteresseerden 
Locatie: Dr. Jan van Breemenstraat 2, 
Amsterdam 
Kosten: aan dit symposium zijn geen 
kosten verbonden

Masterclass ‘Stimulatie in de 
Revalidatie’
Datum: 12 februari 2017
Doelgroep: verplegenden, verzorgenden, 
paramedici in de revalidatiezorg
Locatie: in overleg
Kosten: in overleg
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Publicaties/promoties van Reade-onderzoekers

Reade magazine 
is het relatiemagazine van Reade en verschijnt 3x per 

jaar in een oplage van 4.000 exemplaren.

Uitgave
Reade, Amsterdam

Hoofdredactie
Karlijn Haantjes, Ed Loet-loetoer, Karin Bax

Redactie, vormgeving en productie
HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven

Fotografie
Reade, HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven,

Bob Bronshoff

Contact
Reade, afdeling Marketing & Communicatie

Postbus 58271, 1040 HG  Amsterdam

T (020) 607 16 07 / E redactie@reade.nl

Bezoekadres
Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam

Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB  Amsterdam

Symposium ‘Reumazorg op maat: 
who cares?’
Datum: 7 februari 2017 van 09.30-16.00 uur
Doelgroep: reumaverpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten en apothe-
kers(assistenten)
Locatie: Dr. Jan van Breemenstraat 2, 
Amsterdam 
Kosten: early bird: € 75,- (excl. btw) 
normaal: € 100,- (excl. btw)

Visual Thinking Strategies
(beginners training)
Datum: 10, 11, 12 maart 2017
Doelgroep: (neuro)psychologen, artsen,
therapeuten, pedagogen, logopedisten, 
leraren, kunsthistorici, museummedewerkers 
Locatie: Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: € 750,-, incl. lunch en toegang tot 
musea

Meer informatie: www.readeacademy.nl

Reade eerste 
revalidatiecentrum 
met HiX

Reade is als eerste revalidatiecentrum 
in Nederland overgestapt van EZIS 
op HiX van softwareleverancier 
ChipSoft. HiX vervangt het digitale 
ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), 
inclusief elektronisch patiënten-
dossier (EPD). Het vormt een 
geïntegreerde werkomgeving wat 
nieuwe en toekomstbestendige 
toepassingsmogelijkheden biedt, zoals 
gebruik van touchscreens, tablets 
en apps. “Met HiX zijn we optimaal 
voorbereid op de toekomst en in staat 
de moderne zorg te bieden die bij een 
vooruitstrevend centrum als Reade 
past.”, aldus Toine Vogels, lid Raad van 
Bestuur. 

Kort nieuws
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Samen maken we meer mogelijk
www.vriendenvanreade.nl

Help mee 
steun ons!


