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Reade wenst u het
allerbeste in 2018!



    

In ons Strategisch Beleidsplan 2016 - 2018 staat het volgende: “Een hogere mate van 
flexibiliteit en wendbaarheid is nodig om ons steeds succesvol aan te kunnen passen aan de 
externe omstandigheden”. Een wendbare organisatie. Wat is dat eigenlijk? En waarom is het 
belangrijk? 

In ieder geval een organisatie die marktgericht is, en waar de klant en de klantbeleving  
centraal staat. Continu inzicht hebben in het proces van de klant is daarin essentieel:  
welke reis legt de klant af en welke emoties spelen hierbij een rol? Met die kennis kun je 
de klantervaring optimaliseren en innovatieve dienstverlening ontwikkelen. Een functioneel 
ingerichte organisatie met eilandjes, met eigen prestatie-indicatoren, voldoet niet aan de 
eisen van wendbaarheid. Daarnaast dient de ‘wendbare bekwaamheid’ van de organisatie 
ontwikkeld en gestimuleerd worden: het vermogen om nieuwe producten of diensten te 
ontwikkelen, talent aan te trekken, interne competenties te benutten en samenwerking aan 
te gaan zowel in- als extern.

Sinds we het Strategisch Beleidsplan ‘aan het papier hebben toevertrouwd’, hebben we 
steeds meer concrete stappen richting een flexibele, wendbare organisatie gemaakt. Als  
ik dit Reade Magazine doorblader, kijk ik vol trots terug op de voorbije periode en de  
vorderingen die we op dit terrein hebben geboekt. Ik nodig u graag uit om de artikelen  
in deze editie te lezen, met in uw achterhoofd de woorden ‘klantervaring optimaliseren,  
procesgericht werken, innoveren, interne competenties benutten’. U zal zien dat we  
daadwerkelijk hard op weg zijn naar een wendbare organisatie.

Daarbij wil ik ook nog een kanttekening plaatsen. We hebben het weliswaar over een  
‘wendbare organisatie’, maar in feite kan die niet bestaan zonder wendbare medewerkers  
die zich dag in, dag uit inspannen en aanpassen om onze strategische doelen te verwezen-
lijken. In het belang van de beste zorg voor onze cliënten. Daar wil ik hen vanaf deze plaats 
graag van harte voor bedanken.

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur

 4 Zorgpad artritis maakt 
   behandeling RA inzichtelijk

 6 Interview met Barbara van Bergen

9 Revalidatietechniek: 
   hoopgevende hulpmiddelen

 10   Interview met Frank Assmann

 12 Bloedspiegel meten voorkomt  
   onnodig hoge dosis adalimumab

 15 Column door Youp van ‘t Hek

 16 ICT-beleid Reade: toetreden tot 
   de digitale wereld

 18 Interview met Dominique Jansen

 20 VondelGames 2017: een dag vol  
   topprestaties!

 22 Afasieprijs 2017: bewustwording 
   en zelfredzaamheid

 24 De wendbare kliniek

 27  Reade Academy events

Aanpassingsvermogen 
is een menselijke 
kracht

3



Zorgpad artritis maakt 
      behandeling RA inzichtelijk

Reade Reumatologie is in 
november 2017 gestart met 
een vernieuwend ‘zorgpad 
artritis’. Cliënten met 
reumatoïde artritis krijgen 
hierdoor meer inzicht in 
de zorg en worden meer 
betrokken in de regievoering. 
Ook is het zorgpad 
vooruitstrevend in het 
borgen van cardiovasculair 
risicomanagement. Álle 
cliënten in het zorgpad 
artritis worden voortaan 
gescreend op risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten. 
Deze screening, specifiek 
voor reumapatiënten, is 
nieuw in Nederland en 
Reade is hierin uniek. Op 
termijn wordt het zorgpad 
uitgebreid voor cliënten 
met artritis psoriatica 
en spondyloartritis. Het 
zorgpad is ontworpen 
conform EULAR- en 
landelijke richtlijnen.

In de afgelopen 18 maanden is in het kader 
van het kwaliteitsprogramma ‘Van Goed 
Naar Steeds Beter’ hard gewerkt aan het 
inzichtelijk maken en standaardiseren van de 
zorg aan cliënten met RA. De resultaten van 
spiegelbijeenkomsten en diepte-interviews 
met cliënten en professionals gaven hiervoor 
belangrijke input. Cliënten werden in de 
gelegenheid gesteld om aan te geven wat 
er in hun ogen verbeterd kon worden in 
de zorgverlening. Het was duidelijk dat zij 
voorstander waren van een zo helder en 
efficiënt mogelijk proces waarbij alle consulten 
toegevoegde waarde zouden hebben. 

De standaard beschreven
In het zorgpad zijn nu de reumatologische 
zorgprocessen aangaande diagnostiek, 
behandeling, informatieverstrekking en 
verwijzing naar andere specialisten en 
disciplines vastgelegd. Het zorgpad dient 
als uitgangspunt voor alle reumatologen, 
revalidatieartsen, betrokken paramedische 

behandelaars, reumaverpleegkundigen, 
overige verpleegkundigen en onder-
steunende medewerkers werkzaam 
op zowel de hoofdlocatie als bij de 
netwerklocaties van Reade. Het zorgpad 
maakt de behandeling en de resultaten van 
de behandeling voor iedereen inzichtelijk. 
Elk consult en onderzoek is in tijd vastgelegd 
voor de eerste dertien maanden na de 
diagnose. Tevens staat omschreven wat de 
cliënt van ‘de afspraak’ kan verwachten en 
met welke tijdsspanne hij rekening moet 
houden. De afspraken die de cliënt bij Reade 
heeft, zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd 
zodat de bezoeken zo efficiënt mogelijk zijn 
ingedeeld. Het zorgpad beschrijft hierbij 
dus ‘de standaard’. Reumatologen kunnen 
hiervan afwijken wanneer zij dit nodig 
achten. Wanneer de cliënt behoefte heeft 
aan een extra contactmoment blijft dat 
uiteraard mogelijk. Bij vragen of twijfels 
staan de reumaverpleegkundigen altijd 
voor de cliënt klaar.



Zorgpad artritis maakt 
      behandeling RA inzichtelijk

E-health maakt je 
een betere dokter
Op de e-health Convention van Emerge en Skipr, die op 
15 november 2017 in Amsterdam gehouden werd, sprak 
Wouter Bos, reumatoloog bij Reade Reumatologie over 
e-health en de door hem ontwikkelde ReumaMeter. Een 
van de conclusies: e-health geeft niet alleen cliënten 
makkelijker toegang tot zorg, het maakt artsen ook 
echt betere artsen.

Technisch kan er al veel. Via wearables kan men inzicht krijgen in iemands bewegingspatroon. 
Er is een pil op de markt, die dankzij inslikbare sensoren laat zien hoe therapietrouw een 
cliënt is. En cliënten kunnen via vragenlijsten op het zorgportaal van het ziekenhuis en in de 
toekomst via hun persoonlijke gezondheidsomgeving het bezoek aan de arts voorbereiden. 
Wouter Bos: “We gebruiken alleen nog lang niet al die mogelijkheden. En het valt niet mee 
om ze aan elkaar te koppelen. Maar als dat wél lukt, dan heb je ineens veel meer tijd in de 
spreekkamer.”

Tijdverlies
“Als je als behandelaar alle informatie vooraf hebt, kun je veel effectiever werken. En dan 
niet alleen informatie over de huidige situatie, wat een momentopname is, maar ook over de 
achterliggende periode. Hoe mooi zou het zijn als je het consult kunt beginnen met: zullen we 
samen eens kijken naar hoe het de afgelopen tijd met u gegaan is? Tien jaar geleden liep ik 
geregeld rond met alle statussen onder mijn arm. De helft van de tijd bleek er bij het consult 
dan alsnog iets te ontbreken. Van de tien minuten die het consult duurde, ging het grootste 
deel op aan het beantwoorden van één vraag: hoe gaat het op dit moment met u? En dan 
moesten alle behandelplannen, uitslagen en verwachtingen nog besproken worden. Later 
kregen we het elektronisch patiëntendossier, maar je was nog steeds veel tijd kwijt aan het 
verwerken van alle informatie.”

De ReumaMeter
“Om het consult inhoudelijker te maken, hebben we de ReumaMeter 

ontwikkeld: een app die cliënten meer grip geeft op hun ziekte doordat 
ze thuis hun gezondheid monitoren. Cliënten vullen op hun smartphone 
of tablet vragenlijsten in over zaken als pijn en vermoeidheid, en doen 
een looptest. De uitkomsten worden direct in grafieken verwerkt. 
Uiteindelijk hopen we helemaal geen vragenlijsten meer nodig te 
hebben. Dat de sensoren op de telefoon zó goed worden, dat we 

alle benodigde informatie uit de looptest kunnen halen. Inmiddels 
is de ReumaMeter ook gekoppeld aan ons elektronisch 

patiëntendossier en hebben we beter inzicht in het verloop 
van de ziekte. Veel cliënten weten namelijk niet meer 

hoe het drie maanden geleden met ze ging. Als je in 
een grafiek het verloop over de afgelopen periode 
terug kunt zien, helpt je dat om te gaan met de 
schommelingen die soms bij reuma horen. Dat 
bespreek je dan ook in het consult. Het is mijn 
droom dat ik straks samen met de cliënt op de 
sofa, onder het genot van een goede kop koffie, een 

coachend gesprek voer over zijn of haar gezondheid. 
Met de cliënt als manager van die gezondheid.”

  reumameter.nl

Bronnen: Skipr.nl, Zorgdromen

Heldere voorlichting
Het streven is om de cliënten in het 
eerste ziektejaar intensief te begeleiden 
zodat ze na dat jaar, wanneer de ziekte in 
remissie is, voldoende kennis hebben van 
hun ziekte, de behandeling, de medicatie, 
de mogelijkheden om deel te nemen aan 
wetenschappelijk onderzoek, de opties 
binnen Reade en de digitale ondersteuning 
die Reade biedt. Belangrijk onderdeel in 
het eerste jaar is dat de cliënt gecoacht 
wordt om gebruik te maken van de digitale 
mogelijkheden van het zorgportaal, de 
digitale MDHAQ/RAPID3-vragenlijst, de 
ReumaMeter-app, instructiefilmpjes en 
folders op de website. Met de unieke 
screening op risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten streeft Reade naar een grotere 
bewustwording onder reumapatiënten 
en een uiteindelijke afname van hart- en 
vaatziekten bij gewrichtsreuma. 

  reade.nl/reumatoide-artritis
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Barbara: “Ik moet er alles aan doen om mijn 
lijf in optimale conditie te houden. Met mijn 
dwarslaesie, zittend in de rolstoel, loop ik 
nou eenmaal meer risico op lichamelijke 
ongemakken. En als die zich voordoen, lig ik 
er zo een paar weken uit. Dat kan ik me niet 
permitteren. De Compex helpt me daarbij.”

Duidelijk resultaat
“Zo is mijn kennismaking met elektro-
stimulatie ook eigenlijk begonnen. Een poos 
geleden had ik een vervelend doorzitplekje 
op m’n bil. Mijn revalidatiearts uit Rotterdam 
heeft mij toen doorverwezen naar Reade. 
Daar kwam ik in contact met Thomas Janssen 
en Christof Smit en is de behandeling met 

Paralympisch atlete Barbara van Bergen (39) heeft een 
drukke periode achter de rug. Ze vliegt van de ene kant van 
de wereld naar de andere om intensief te trainen voor de 
World Cup wedstrijden waar ze zich kan kwalificeren voor 
de Paralympische Winterspelen in PyeongChang. En er zijn 
nou eenmaal weinig sneeuwgebieden waar je in de zomer 
terecht kunt. Elektrostimulatieapparaat Compex helpt haar 
om in goede conditie te blijven.

elektrostimulatie gestart. Dat is mij reuze 
goed bevallen en was voor mij aanleiding om 
een Compex aan te schaffen. Nu train ik mijn 
been- en bilspieren zo’n zes keer per week, 
waar en wanneer ik maar wil. Ideaal. Het 
kost me zo’n uurtje per keer, maar ik merk dat 
het resultaat heeft. Mijn wondjes genezen 
sneller en ik heb meer volume, meer body 
gekregen. Er komt duidelijk ‘meer conditie in 
mijn benen’. Kortom: ik ben zeer tevreden en 
zal de ontwikkelingen op dit gebied dan ook 
op de voet volgen.”

Dankzij elektrostimulatie 
            heb ik meer body  gekregen

Barbara van Bergen was een fanatiek atlete, gespecialiseerd op de meerkamp en polsstokhoogspringen. In 2006 
werd ze aangereden op haar motor, waardoor ze een dwarslaesie opliep. Tijdens het revalideren kwam ze in 
aanraking met rolstoelbasketbal en stoomde ze door naar het Nederlandse basketbalteam. Daarmee deed ze mee 
aan de Paralympische Spelen van Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016. In Londen en Rio won ze met Oranje brons. 
Na Rio heeft ze zich op haar andere passie gestort, namelijk alpineskiën. Ze hoopt zich binnenkort te kwalificeren 
voor de Spelen in PyeongChang die in maart 2018 van start gaan. Barbara wil daar strijden voor een podiumplaats 
zodat ze de eerste Nederlandse atleet is die in de medailles valt op zowel de Zomer- als de Winterspelen.



Dankzij elektrostimulatie 
            heb ik meer body  gekregen

Website en video 
elektrostimulatie online
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt 
om het Reade Expertisecentrum 
Elektrostimulatie op te zetten.  
Inmiddels heeft het expertise- 
centrum een eigen webpagina. Hier is 
informatie over het expertisecentrum 
te vinden en is een begin gemaakt 
met een online kennisbank. We hopen 
deze kennisbank steeds verder uit 
te breiden met samenvattingen van 
(internationale) wetenschappelijke 
artikelen over elektrostimulatie. Op 
de website staat ook een video over 
het Expertisecentrum met uitleg en 
ervaringsverhalen. 

 www.reade.nl/elektrostimulatie

Enthousiasme vanuit 
Rusland
Op 16 juni kreeg Reade bezoek 
van prof. dr. Evgeny Mashkovskiy 
en een collega van de I.M. 
Sechenov First Moscow State 
Medical University uit Moskou. 
Het doel was om te kijken hoe 
handbiken en de Berkelbike (met 
behulp van elektrostimulatie) 
ingezet kunnen worden tijdens 
en na de revalidatie van mensen 
met een dwarslaesie. Maar ook 
om te zien en te horen wat Reade 
zoal doet in de begeleiding van 
paralympische atleten. De heer 
Mashkovskiy is niet alleen 
revalidatiearts, hij is ook actief 
in het aangepast sporten, 
kent bijna alle Russische para-
atleten en is zeer enthousiast 
om in Rusland verandering te 
brengen in de revalidatie en 
het aangepast sporten. Hij 
werkt in de toekomst graag 
samen met Reade, zowel op 
het vlak van revalidatie als op 
wetenschappelijk vlak.
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Reade waarschuwt: 
overmatig lachgasgebruik 
kan ernstige gevolgen hebben

Kort nieuws

Lachgas heeft een onschuldige reputatie als partydrug. Er is weinig bekend over de 
risico’s voor gebruikers. Maar extreem gebruik kan ernstige schade aan het ruggenmerg 
opleveren, zo waarschuwt Christof Smit, revalidatiearts bij Reade, in de landelijke media 
waaronder Nieuwsuur. “We zien een toename van mensen die neurologische schade, in 
de vorm van verlammingsverschijnselen, hebben door overmatig gebruik van lachgas. 
Zo hebben er het afgelopen half jaar, binnen Reade, drie mensen met een dwarslaesie 
gerevalideerd.”

Christof Smit: “De drie jonge mannen vertelden dat ze heel 
veel lachgas hadden gebruikt. Als gevolg van hun gebruik 
ontstond een ernstig tekort aan vitamine B12 en kregen ze 
verlammingsverschijnselen. Hun ruggenmerg bleek aangetast. 

Als je een normaal Nederlands dieet volgt, kan een dergelijk 
tekort nooit ontstaan, dus het verband tussen het 

gebruik van lachgas en het vitaminetekort is voor 
de hand liggend. Dat wordt nog eens bevestigd 

doordat het herstel intrad nadat het gebruik 
gestopt was.”

Verslavende werking
In de uitzending van Nieuwsuur op 6 januari 2018 

vertelden twee (ex-)cliënten van Reade hun 
verhaal. Wat begon als ‘onschuldig’ gebruik 

van lachgas, liep volledig uit de hand. 
‘Karim’ gebruikte op een gegeven 
moment honderden patronen per dag  
met de verlammingsverschijnselen 
tot gevolg. Beide jongemannen 
willen anderen nu waarschuwen. 
Ze pleiten voor een verbod op 
lachgas. “Je kunt het zelfs in de 
club krijgen, samen met alcohol. 
Dat is niet normaal”, zegt ‘Abdel’ 

die grote hoeveelheden lachgas tot zich nam in de weekend. “Het 
duurde ongeveer vijf maanden voor ik helemaal was hersteld. 
Bij Reade was het sporten, sporten, bewegen, bewegen. Niks 
anders.” Hij wil een totaalverbod. Ook ‘Karim’ vindt dat er meer 
gewaarschuwd moet worden voor de gevaren van lachgas. “Er 
wordt gezegd: je kunt niet verslaafd raken. Maar geloof mij, de 
ervaring leert dat je er verslaafd aan kunt raken.”

Waarschuwen en leeftijdsgrens
Christof Smit pleit ook voor strengere waarschuwingen door 
de autoriteiten als het RIVM: “Wij horen steeds meer verhalen 
van hele pallets die zo uit de winkel meegenomen worden, zo 
het uitgaanscircuit in. De grote mate van het gebruik wordt, 
denk ik, onderschat.” Het ministerie van Volksgezondheid 
suggereerde afgelopen maand na een rapport van het Trimbos- 
en Bongers-instituut wel om het, voor minderjarigen, moeilijker 
te maken om lachgaspatronen aan te schaffen. Minister Bruins 
en staatssecretaris Blokhuis denken daarbij aan het vrijwillig 
instellen van een leeftijdsgrens voor de verkoop van het lachgas.

Wegens privacy redenen zijn Karim en Abdel schuilnamen.

 www.reade.nl/lachgasgebruik
Bron: Nieuwsuur



Tijdens een trainingsrit met zijn wieler-
vrienden belandde Nico Jonk (53) in de berm, 
raakte een paaltje en kwam ten val. Hij brak 
drie nekwervels en kon zich niet meer be-
wegen: een vrijwel volledige laesie C3. Twee 
weken later kon hij zijn tenen iets bewegen, 
dus werd er gesproken over een partiële 
dwarslaesie. Nu, zo’n tweeëneenhalf jaar 
later, loopt Nico weer en poetst hij zelf z’n 
tanden mede dankzij een door Reade aan-
gepaste tandenborstel. Verworvenheden 
van verschillende orde, maar voor hem zijn 
ze beide van groot belang.

Nico: “Je wordt in één keer uit het leven dat je altijd geleefd hebt, 
gerukt. De eerste tijd verkeer je in shock. Je moet verwerken dat je 
helemaal niet kunt bewegen, dat je niet eens meer kunt toiletteren. 
Dat je compleet afhankelijk bent van de mensen om je heen. Dan 
heb je het niet over revalideren, maar over zien te overleven. 
Prognose? Er is geen prognose. De tijd zal het leren. Rationaliteit 
is niet meer toereikend, antwoorden zijn er niet. Je moet voortaan 
met het concept ‘hoop’ werken. Dat is ongelooflijk ingewikkeld.”

Zelfstandig functioneren
“Je gaat uiteindelijk het gevecht aan. Je kunt immers je tenen 
nog iets bewegen … En een ‘medisch wonder’ gebeurde: na 
acht maanden klinische revalidatie bij Reade kon ik naar huis, 
waarbij ik al een beetje kon lopen. Enfin, schuifelend achter mijn 
tricepsrollator. En langzaam maar zeker, dankzij de intensieve 
training/therapie, kwam er ook weer wat beweging in mijn 
armen. Dat zijn ‘enorme momenten’ waarbij je loskomt van 
het schrikbeeld dat je de eerste weken had: nooit meer kunnen 
bewegen, complete afhankelijkheid. Er volgde zeven maanden 
van poliklinische revalidatie waar sterk werd ingezet op mijn 
zelfstandig functioneren. En dan zijn het de kleine dingen die het 
‘m doen. Aangepast bestek bijvoorbeeld, zodat ik zelf een kom 
yoghurt kon eten.”

Intiem gebeuren
“Op een gegeven moment kwam ‘het tandenpoetsen’ ter sprake. 
Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar je tanden laten 
poetsen door iemand anders is heel vervelend. Ergens is dat een 

intiem gebeuren, een privé iets. Een ander poetst te hard, te 
zacht, te lang of te kort of op de verkeerde plekken. Daar wen je 
nooit aan. Revalidatietechnicus Peter Berga bij Reade wist daar 
wel raad mee. Hij zou mijn elektrische tandenborstel aanpassen 
zodat ik zelf weer kon poetsen. Ik kon me daar helemaal niets 
bij voorstellen, maar graag! Hij bevestigde een beugel aan het 
huis van de borstel zodat ik deze kon vasthouden met mijn sterke 
arm. De gemonteerde draaihendel gebruik ik dan vervolgens met 
mijn zwakkere arm. Hiermee kan ik precies de poetsbewegingen 
maken die ik wil. Zo simpel, zo ingenieus, zo belangrijk voor me. Ik 
kan nu ook m’n tanden poetsen wanneer ik dat wil. Niet alleen op 
de momenten dat de thuiszorg er is.”

Kwaliteit van leven
“Waar heb je het over, zou je bijna zeggen. Nico, je kunt weer 
lopen, je kunt je armen weer bewegen! Binnenkort ga ik zelfs 
weer proberen om auto te rijden. Ja. En toch is zo’n kleine 
aanpassing van mijn tandenborstel ongelofelijk belangrijk. Dat 
heeft te maken met kwaliteit van leven, met steeds zelfstandiger 
kunnen functioneren en stappen zetten. Soms denk ik ‘het 
grote afvlakken’ is begonnen en dan opeens ga je weer vooruit. 
Zoals ik zei, de rationaliteit is weg, je kunt niks verklaren of 
voorspellen. En mijn aangepaste tandenborstel draagt dan bij 
aan het concept ‘hoop’.”

Revalidatietechniek: 
 hoopgevende hulpmiddelen
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In februari 2016 kreeg Frank 
Assmann een herseninfarct. 
Als gevolg daarvan was 
zijn rechterkant helemaal 
verlamd. Na drie maanden 
revalideren bij Reade kon 
hij naar zijn, inmiddels 
aangepaste, woning terug. 
Een week later begon hij 
met het CIMT-oefentherapie-
programma. In de ogen van 
Frank ‘een wonderbaarlijk 
iets’, want na een week of 
zes kon hij weer een pot 
pindakaas opendraaien.

Er is blijkbaar een  spiergeheugen

Frank denkt met warme gevoelens terug aan zijn tijd bij Reade Revalidatie. Hij heeft het over 
de fantastische therapeuten die hem steeds maar weer motiveerden om uit zijn rolstoel te 
komen en over zijn nieuwe vriendin Fieke die hij bij Reade heeft ontmoet. Ook zij revalideerde 
na een CVA. Net als over Reade, is Frank zeer te spreken over het CIMT-programma: “Als je 
na je revalidatie naar huis gaat, moet je je leven opnieuw vormgeven. Maar dat valt niet mee 
als je voor de helft verlamd bent. Daarom wilde ik alle kansen op herstel aangrijpen en ben 
ik met de CIMT-groep begonnen.”

Samen vooruit
“Het CIMT-programma is in het begin ongelofelijk zwaar. Fysiek en psychisch. Je goede 
hand zit in een handschoen en daar kun je niks mee. Vervolgens moet je proberen om hele 
gewone handelingen met je verlamde kant uit te voeren, bijvoorbeeld een balletje pakken. 
Echt rampzalig: je weet dat je het kan, of liever gezegd hebt gekund, maar het lukt je niet. Zo 
frustrerend en vermoeiend. En dan opeens lukt het toch! Door maar te blijven oefenen. Wat 
dat betreft is het programma echt slim opgezet. De oefeningen doe je namelijk niet alleen, 
maar samen met een andere cliënt. Daarmee ontstaat er een competitief element dat bij mij 
heel goed werkt: ‘Het is hem drie keer gelukt? Dan probeer ik het vier keer!’“

Wat een overwinning
“Het is ook een afwisselend programma: ’s ochtends ben je bezig met de oefeningen uit het 
werkboek, dan ga je lunchen en heb je pauze. ’s Middags zijn er groepsgesprekken en ga je 
de keuken in. Weer hele simpele handelingen uitvoeren, zoals een ei kloppen, bestek sorteren 
etc. En vreemd genoeg heb je nauwelijks door dat het steeds beter gaat. Totdat je inderdaad 
zelfstandig een pot pindakaas opendraait. Wat een overwinning! Je krijgt het gevoel van een 
Olympische medaille winnen. Eerst kon ik niks met m’n arm en nu dit. Dat geeft me een brok 
zingeving, dat wil je niet weten. Dan weet je zeker dat je leven niet is afgelopen en dat je pas 
aan het begin staat van een nieuw leven.”

Grote vorderingen
“In totaal heeft het programma zeven weken geduurd. De training was drie dagen per week 
met iedere keer een rustdag ertussen. En die heb je echt nodig. Maar kijk me nou. Ik kan 
weer een kopje beetpakken en naar mijn mond brengen. Ik fiets weer met twee handen aan 
het stuur. En weet je wat grappig is? Laatst vroeg Fieke me: “wat doe je nou?”. Bleek dat 
ik onbewust op m’n hoofd aan het krabben was met mijn slechte arm! Dat kon ik helemaal 
niet. Raar hè? Er is blijkbaar toch een soort van spiergeheugen. Wie weet wat er nog meer 
allemaal mogelijk is.”

 www.reade.nl/nah



Er is blijkbaar een  spiergeheugen

Effectieve 
behandelmethode
CIMT is een intensief oefen-
therapieprogramma voor mensen 
met een verminderde arm- en 
handfunctie na hersenletsel. Het 
staat voor Constraint Induced 
Movement Therapy. Dit is te 
vertalen naar oefentherapie, 
waarbij de ‘goede’ arm bewust 
niet ingezet wordt. 

CIMT berust op drie principes:
1 Het tijdelijk uitschakelen van 

de ‘goede’ arm, waarmee de 
aangedane arm gedwongen 
wordt actief te zijn.

2 Het intensief oefenen met 
de aangedane arm met veel 
herhalingen. 

3 Een set van gedragsmatige 
strategieën met als doel dat wat 
men leert tijdens therapie ook 
op lange termijn thuis wordt 
toegepast.

Er is veel (inter)nationaal onder- 
zoek gedaan naar CIMT, onder 
andere bij Reade, met positieve 
resultaten. CIMT blijkt een van de 
meest effectieve behandelingen 
van de arm- en handfunctie na niet-
aangeboren hersenletsel in lande-
lijke en internationale richtlijnen.
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          Bloedspiegel meten  voorkomt 
          onnodig hoge dosis  adalimumab
Steeds meer (internationaal) onder-
zoek naar biologicals laat zien dat een  
standaarddosering voor iedereen niet  
altijd het meest optimaal is. Onderzoekers 
van het ARC, locatie Reade Reumatologie, 
hebben onderzocht of de dosering van de  
biological adalimumab (humira®) verlaagd 
kan worden door te meten hoeveel  
medicijn er in het bloed aanwezig is. Uit 
de studie* blijkt dat bij een specifieke 
groep cliënten met reumatoide artritis een  
verlaging van de dosering met 35% zonder 
problemen toegepast kan worden.

Onderzoeker Merel l’Ami over het onderzoek: “Bij Reade 
Reumatologie besteden we veel aandacht aan het 
‘personaliseren’ van het medicijngebruik. Denk daarbij aan het 
afbouwen van de biological Enbrel© wanneer de ziekte onder 
controle is. Door de dosering af te stemmen op wat de cliënt op 
dat moment nodig heeft, voorkomen we dat cliënten onnodig 
worden blootgesteld aan geneesmiddelen met bijbehorende 
bijwerkingen. Daarnaast speelt het kostenaspect een rol. De 
kosten van een biological bedragen zo’n € 15.000,- per cliënt, 
per jaar. Elke dosisvermindering die we kunnen bereiken, loopt 
dan al snel in de papieren. Oftewel: we willen juiste dosering 
voor elke persoon, zonder te veel medicijn te geven.”

Vaak te hoge dosering
“Bij adalimumab start elke cliënt met dezelfde dosering, 
namelijk 40 mg middels een subcutane injectie eens in de twee 
weken. Dit is mede ingegeven door het feit dat de fabrikant dit 
product – de injectiepennen – alleen in deze dosering levert. 
We weten echter dat de hoeveelheid medicijn die in het bloed 

*  l’Ami MJ, Krieckaert CLM, Nurmohamed MT, et al. Successful reduction of overexposure in patients with rheumatoid arthritis with high serum adalimumab 
concentrations: an open label, non-inferiority, randomised clinical trial. Ann Rheum Dis. Published Online: 22 Sept 2017. doi:10.1136/annrheumdis-2017-211781.

overblijft bij iedereen anders is. Soms is het medicijn na twee 
weken nog nauwelijks in het bloed aanwezig, maar bij andere 
cliënten meten we nog hoge concentraties. Het is zelfs zo 
dat deze medicijnspiegel bij 70% van de cliënten hoger ligt 
dan 5 µg/mL. Op basis van de onderzoeksgegevens kan dit 
betekenen dat 70% van de mensen een te hoge dosering 
krijgt.”

Veilige verlaging
“Voor ons onderzoek hebben we 55 cliënten geselecteerd 
waarbij de medicijnspiegel hoger lag dan 8 µg/mL. Bij de 
helft van deze groep hebben we het interval van injecteren 
verlengd van twee naar drie weken. De andere helft bleef 
om de twee weken injecteren. We hebben voor de grens van  
8 µg/mL gekozen om aan de veilige kant te blijven: we wilden 
niet dat deze cliënten onder een concentratie van 5 µg/mL 
zouden komen, door de vervolginjectie een week uit te stellen. 
We hebben deze twee groepen 28 weken gevolgd en de 
ziekteactiviteit gemeten aan de hand van de ‘Disease Activity 



          Bloedspiegel meten  voorkomt 
          onnodig hoge dosis  adalimumab

Krachtenbundeling 
in het ARC
Het Amsterdam Rheumatology 
& immunology Center (ARC) is de 
samenwerking tussen AMC, Reade 
en VUmc waar reumatologisch 
onderzoek en onderwijs bij deze 
drie organisaties onder één 
noemer wordt gebracht. Hiermee 
is het ARC het grootste centrum 
voor dit onderzoek in Nederland. 
Binnen het centrum werken ruim 
80 onderzoekers aan de opsporing 
en behandeling van reumatische 
en immunologische aandoeningen.

Is de huidige 
dosering biological 

nog nodig?

Meten 
bloedspiegel 

van het 
medicijn

Kijken naar de
ziekteactiviteit

op dat 
moment

Injectie-interval 
klopt en

blij� gelijk

neeja

Aanpassen door
het verlengen van 

injectie-interval

+

Is verlagen van de 
dosering mogelijk?

Score’ (DAS28). Het bleek dat er nauwelijks verschillen waren 
tussen de twee groepen. In beide groepen ervaarden even 
veel cliënten een opvlamming van de ziekte. Dat komt ook 
omdat de ziekteactiviteit bij RA op en neer gaat. Ook onder de 
standaarddosering kan het soms wat slechter gaan.“

Een nieuw instrument
“Het is duidelijk dat we nu weer een nieuw instrument hebben 
om de biological op maat in te zetten. Reade Reumatologie 
gaat in ieder geval standaard de bloedspiegel meten bij elke 
cliënt die een behandeling met adalimumab krijgt. Aan de 
hand hiervan en de ziekteactiviteit van dat moment, kunnen 
de reumatoloog en cliënt in goed overleg besluiten de dosering 
aan te passen door het injectie-interval te verlengen met één 
of mogelijk meerdere weken. Als dat een succes wordt, hopen 
we dat zorgverzekeraars de metingen gaan vergoeden, zodat 
alle ziekenhuizen dit makkelijk kunnen gaan uitvoeren.”  

  reade.nl/onderzoek
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Ambassadeurs Stichting Vrienden van Reade

Job Cohen

Fotograaf: Torrenfotografie

Funda Müjde

 

Youp van

’t Hek

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

“Na mijn verkeersongeval heb ik  
tijdens mijn revalidatie bij Reade 
kennisgemaakt met allerlei sporten. 
Dankzij mijn behandelaars/therapeu-
ten heb ik ervaren dat er een leven is 
na en met een 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 diege-
nen 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 
goede buur dan een verre vriend!”

Fotograaf: B
ob B

ronshoff

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”.



En opeens wandel je rond door Reade. 
Als ambassadeur. Ik werd gevraagd om-
dat ik vlak om de hoek woon. Slechts één 
halte met de tram. Ik werd bijgepraat 
over wat ze er allemaal doen, kunnen en 
proberen. Mensen helpen te herstellen. 
Sommigen helemaal en een deel zo goed 
mogelijk. Ik keek mijn ogen uit en eerlijk 
is eerlijk: ik was daar redelijk stil van. Elke 
keer als ik langs Reade fietste maakte ik  
een bescheiden buiging. Tijdens een  
ambassadeurslunch werden we bijgepraat 
over van alles en nog wat. Wat mij opviel 
was de bevlogenheid van de medewerkers.

En anderhalf jaar later, begin 2016, liep 
ik er wat vaker rond. Niet als ambassa-
deur, maar als patiënt! Een herstellende.  
Zomaar van de ene op de andere dag 
was ik Ready voor Reade. Ik mocht  
revalideren na een stevige openhart-
operatie. Drie keer per week hing ik in 
de apparaten en doolde ik door het veel 
te warme zwembad. Onder deskundige 
begeleiding werkte ik aan mijn conditie, 
die mij veel te langzaam vooruit ging. Mij  
werd uitgelegd dat - zeker in het geval van 
herstel - geduld een schone zaak is. Zes 
weken revalideerde ik daar en kwam er  
herboren uit. 

Fiets nog steeds langs. Zeker vijf keer 
per week. En nu? Nu buig ik iets dieper en 
weet ik zeker dat ik ambassadeur van deze 
prachtige Amsterdamse revalidatietoko 
wil blijven! Trots dat ik dat mag zijn.

Ready voor Reade

Youp van ‘t Hek
Ambassadeur Stichting Vrienden van Reade
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In het strategisch beleidsplan 2016-2018 is gesteld dat Reade zich wil profileren als hét centrum 
voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Groot-Amsterdam. Dat het een instelling 
wil zijn met doelmatige zorg- en organisatieprocessen, die vernieuwt om de klantwaarde 
te verhogen en flexibel anticipeert op snelle verwachtingen. In feite is het een opdracht om 
betere zorg tegen lagere kosten te leveren. De effectieve inzet van ICT kan helpen om deze 
opdracht te verwezenlijken.

geautomatiseerd vast te leggen in de 
PGO komt er zoveel data beschikbaar over 
de cliënt dat gezondheidsmanagement 
meer en meer een datavraagstuk wordt. 
Het is een geruststellende gedachte dat 
de ontwikkelingen op het gebied van 
Kunstmatige Intelligentie (KI), om deze 
enorme hoeveelheid data te analyseren, 
razendsnel gaan.”

ICT-beleid Reade: 
 toetreden tot de  digitale wereld

Roel Nentjes  (hoofd afdeling ICT) vertelt 
over de ‘digitale uitdaging’ waar Reade voor 
staat: “Zonder de inzet van ICT, kunnen de 
doelstellingen niet bereikt worden. Dat 
durf ik gerust te stellen. Maar wat behelst 
een effectieve inzet van ICT? Welke keuzes 
maak je? In het ICT-beleidsplan 2018-
2021 dat we onlangs hebben vastgesteld, 
maakt Reade duidelijke keuzes en haken 
we in op allerlei ontwikkelingen zoals 
het Versnellingsprogramma Informatie-
uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP).”

Explosieve stijging data
“Met het VIPP-programma zetten zieken-
huizen, revalidatiecentra en categorale 
instellingen belangrijke stappen om in drie 
jaar tijd cliënten toegang te geven tot hun 
persoonlijke medische gegevens. Digitale 
toegang, dus via internet. Hierbij gaat 
het niet alleen om raadplegen van de 
gegevens. Op termijn zal de cliënt zijn 
eigen gegevens in zijn persoonlijke 
gezondheid omgeving (PGO) ook zelf 
kunnen beheren. Hierdoor is de cliënt 
in staat invulling te geven aan het 
‘zelfmanagement’, is hij beter 
geïnformeerd over de eigen 
gezondheid en kan hij zich 
goed voorbereiden op een 
gesprek met de arts. En 
de arts kan op zijn beurt 
een cliënt verwachten 
die beter in staat 
is om mee te denken 

en mee te beslissen in behandeltrajecten. 
In de toekomst gaat het echter nog verder. 
Door ontwikkelingen binnen de ICT en de 
wetenschap, denk daarbij aan nanotech, 
biotech, neurotech, sensoren, Quantified 
self, komen er technieken beschikbaar 
om realtime allerlei belangrijke waardes 
zoals beweging, hartslag, bloeddruk, 
stress, et cetera, van de individuele cliënt 
te meten. Daarnaast krijgen steeds meer 
(fysieke) bedrijfsmiddelen een digitale 
component (The Internet of Things). 
Bijvoorbeeld fitness- en (para)medische 
apparatuur die net als bedden verbonden 
worden met het internet waardoor ‘slimme’ 
apparaten ontstaan die digitale informatie 
produceren. Door al deze gegevens 

Werken in de Cloud
“Om gegevens 24/7 toegankelijk te maken, is het noodzaak om als organisatie 
alle gestructureerde en ongestructureerde informatie te digitaliseren. 
Daarnaast zullen we moeten bewegen richting een procesgerichte 
organisatie en zullen gegevens en processen gestandaardiseerd moeten 
worden. Want alleen wanneer er sprake is van standaardisatie kan 
verregaande automatisering plaatsvinden. Dat is de uitdaging waar Reade 
nu voor staat: de digitale transformatie van de organisatie. Maar er is meer. 
De ICT van de toekomst speelt zich af op het zogenaamde ‘3de platform’ 
dat wordt gekenmerkt door systeem-, plaats- en tijdsonafhankelijk gebruik 



Grote voordelen
“We staan wat dat betreft aan de 
vooravond van een grote omslag in 
ons werken. In feite staan we er al 
middenin. De effectieve inzet van 
ICT moet ons helpen betere zorg te 
leveren, tegen lagere kosten. Door 
onze processen te standaardiseren 
en digitaliseren kan Reade een 
efficiencyslag maken. We zullen 
bijvoorbeeld minder tijd kwijt zijn 
aan het vastleggen van gegevens 
op verschillende plekken. En in staat 
zijn flexibeler te werken; gegevens 
zijn immers 24/7 toegankelijk vanaf 
welke locatie dan ook. En door de 
beschikbaarheid van meer en betere 
informatie kan de kwaliteit van zorg 
toenemen. Daarbij zijn onze cliënten 
in staat om meer regie te voeren in 
hun eigen zorgtraject. Het zijn slechts 
enkele factoren die alleen al meer dan 
de moeite waard zijn.”

ICT-beleid Reade: 
 toetreden tot de  digitale wereld

3de platform

2de platform
1ste platform

Miljoenen apps • Miljarden gebruikers • Biljoenen dingen

Big Data
Analytics

Mobilty

Cloud

Sociale
Netwerken

Robots

3D 
Printing

Virtual
Reality

Internet
of things Deep

Learning

Next Gen
Security

van internet. Gegevens en toepassingen bevinden zich in de ‘Cloud’ en 
gebruikers beschikken over mobiele apparaten waarmee ze altijd en overal 
toegang hebben tot de Cloud. Het 3de platform en de Cloud betekenen in feite 
‘onbeperkte’ computercapaciteit. Er zijn geen grenzen meer aan de eigen 
hardware, rekencapaciteit, opslagruimte of toegankelijkheid. Met het oog 
op de exponentiële groei van gegevens, is onderdeel worden van de Cloud 
de enige en juiste weg. Reade zal daarom optimaal gebruik gaan maken 
van demogelijkheden van het 3de platform. Dat is ook een van de essentiële 
voorwaarden om de doelstellingen te kunnen realiseren.”
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Dominique Jansen (20) volgt haar rijlessen 
bij Rijschool Reade en is super enthousiast: 
“Ja! En ik mag binnenkort afrijden, terwijl 
ik nog maar 20 lessen heb gehad. Stel je 
voor, ik kan straks de auto nemen en op 
pad gaan. Dat was ook mijn grote doel, 
die vrijheid en zelfstandigheid, niet meer 
afhankelijk zijn van anderen.”

Uitstekende referenties
“Rond mijn 15e werd bij mij het  
Ehlers-Danlos syndroom vastgesteld, een 
erfelijke aandoening van het bindweefsel. 
Hierdoor ben ik rolstoelgebonden. Toen 
ik drie maanden in de kliniek van Reade 
verbleef, zag ik de auto van Rijschool Reade 
regelmatig staan en dacht; het zou toch 
wat zijn, ondanks mijn beperking toch een 
rijbewijs halen. Maar goed, ik was daar 
nog te jong voor. Het bleef echter in mijn 
hoofd spelen en toen de tijd rijp was, ben 
ik wat gaan Googlen: de referenties waren 
uitstekend, dus heb ik contact opgenomen 
met Maurits Coenraads van Rijschool 
Reade. En dat was fantastisch. Hij ging 
heel voortvarend van start en regelde de 
noodzakelijke dingen. Allereerst kreeg ik een 
rijtest en drie proeflessen vergoed door de 
verzekering. Maar wat er dan nog meer bij 
komt kijken! Allerlei papieren, een medische 

Een lichamelijk beperking levert voor velen vrijwel direct 
een mobiliteitsbeperking op. Je stapt niet meer ‘zomaar’ 
op de fiets of in de auto. Met het voortschrijden van de 
techniek zijn er toch vaak meer mogelijkheden dan je in 
eerste instantie zou denken. Rijschool Reade bewijst dat. De 
rijschool is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in het geven 
van aangepaste rijlessen aan mensen met een beperking. 
En niet alleen voor cliënten van Reade: alle mensen met een 
beperking die (opnieuw) willen leren autorijden, kunnen bij 
Rijschool Reade terecht.

keuring bij het CBR, een artsenverklaring, 
noem maar op. Het werd allemaal geregeld.”

Helemaal geweldig
“En ja, dan de auto. Kon ik daar wel in 
rijden met mijn beperking? Dat was 
dus ook geen enkel probleem. Met mijn 
rechtervoet kan ik wel gas geven, maar ik 
kan er absoluut niet mee remmen. Ik heb 
namelijk rechts onvoldoende duwkracht. 
Geen enkel probleem. Ik geef nu inderdaad 
gas met mijn rechtervoet en rem met mijn 
linkervoet. Dat betekent wel dat ik iets 
scheef achter het stuur zit, maar dat gaat 
prima. Nu ben ik zover dat ik proefexamen 
mag doen – ja, ja, mijn theorie-examen heb 
ik in één keer gehaald – en zo de laatste 
puntjes op de ‘i’ kan zetten. Dat werkt 
goed, want dan is de spanning voor het 
examen ook minder. In feite is zo de hele 
opleiding opgebouwd. Ze noemen het de 
RIS-opleidingsmethodiek waarbij RIS staat 
voor Rijopleiding in Stappen. Dat werkt erg 
fijn. Je leert een bepaalde vaardigheid en 
krijgt dan een toets. Daarna ga je een stap 
verder tot je dat weer onder de knie hebt. 
Dat is echt goed voor het zelfvertrouwen. Al 
met al ben ik zeer tevreden en wie weet heb  
ik binnenkort mijn rijbewijs. Hoe geweldig  
is dat?!”

Ondanks mijn  beperking 
        toch een  rijbewijs



Ondanks mijn  beperking 
        toch een  rijbewijs

Rijden voor iedereen
Rijschool Reade is er voor alle 
mensen met een beperking. De 
rijlessen kunnen gevolgd worden 
om weer te wennen aan het 
verkeer, om te leren rijden met een 
aangepaste auto of het behalen 
van een compleet rijbewijs. Samen 
met de cliënt wordt gekeken naar 
de mogelijkheden en de specifieke 
behoeften en wensen. Vervolgens 
worden persoonlijke doelen 
vastgesteld. De lesauto’s, die uniek 
zijn in Nederland, zijn voorzien 
van een automaat en zijn modulair 
aan te passen aan vrijwel elke 
beperking. Denk hierbij aan:
• Bediening linkervoet
• Linker gaspedaal
• Volledige handbediening
• Stuurknoppen met en zonder 

knopbediening
• Richtingaanwijzers instelbaar 

op verschillende plaatsen bij 
het stuur

• Kniegas
• Remslof
• Pedaalbrug
• Gas / rem schuif
• Extra rembekrachtiging
• Joystick besturing (Paravan)
• Fietsstuur (Paravan)

  reade.nl/rijschool
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VondelGames 2017: een  dag vol  topprestaties!

Zaterdag 9 september vonden de  
VondelGames weer plaats: het leukste 
sportevenement in het Vondelpark waar  
íedereen aan mee kan doen. Helaas  
is bewegen niet voor iedereen  
vanzelfsprekend, maar wel essentieel.   
Met name voor mensen met een beperking 
of chronische aandoening. Deze derde  
editie was weer een mooie dag vol  
sportiviteit en bijzondere persoonlijke 
prestaties. Twee van de deelnemers aan 
de VondelWalk, Vera Jennes en Annebel  
Venmans vertellen graag hun verhaal.

Vera: “Zo’n vijfeneenhalf jaar geleden kreeg ik een erg zware 
hersenbloeding in de kleine hersenen en heb ik ruim zes 
maanden bij Reade gerevalideerd. Van de ene op de andere 
dag kon ik niks meer, was ik als het ware een kasplantje. 
En dat terwijl ik een zeer actief leven leidde als uitvoerend 
producent van films en televisieseries. Heel erg moeilijk om 
te accepteren. Maar ten opzichte van dat eerste jaar heb 
ik enorme stappen gezet. Ik kan weliswaar niet zelfstandig 
lopen, maar ik ben weer ‘in beweging’. Door de bloeding is 
mijn spieraansturing namelijk beschadigd. Vandaar ook dat ik 
moeite heb met praten. Maar ik kan weer praten!”

Doordacht programma
“Ik probeer elke week zoveel mogelijk lichamelijk actief te 
zijn. Uiteraard gesteund en gestimuleerd door mijn man Erik. 
Tweemaal per week heb ik fitness bij het sportcentrum van 
Reade om meer kracht te krijgen, eenmaal per week ga ik 
paardrijden voor mijn lichamelijke balans die ook verstoord 
is en eenmaal per week heb ik yoga voor de rust. Best een 
doordacht programma dus. En hoewel het voor mij niet snel 
genoeg gaat, heeft het wel degelijk resultaat. Toen ze bij Reade 
vroegen of ik niet mee wilde doen aan de VondelWalk heb ik 
dus volmondig ja gezegd. Ik heb me ingeschreven voor de 600 
meter afstand, en Erik en ik dachten dat we er wel een uur 
over zouden doen. Want ik moet bij het lopen wel ondersteund 
worden. Maar het ging bijzonder goed en bijzonder snel. Na 
18 minuten kwam ik al over de finishlijn! Ongelofelijk. Van 
kasplantje naar finishen op de VondelGames.”



VondelGames 2017: een  dag vol  topprestaties!

Weer leren lopen
Ook deelnemer Annebel heeft bij Reade gerevalideerd. 
Annebel: “Vier jaar geleden brak ik bij een val twee ribben. 
In het ziekenhuis kreeg ik een ruggenprik voor de pijnstilling 
en een halve dag later was ik vanaf mijn middenrif verlamd. 
Een verkeerde chemische reactie die mijn zenuwstelsel had 
aangetast, was na een maand de conclusie. Toen kwam ik 
bij Reade Revalidatie terecht. Fysiotherapeut Frank Ettema 
vroeg me of ik mijn tenen en voeten nog kon bewegen. Een 
minuscuul beetje ja. Toen zei hij: “Mooi, dan gaan we je weer 
leren lopen.” Ik kon mijn oren niet geloven. Maar ze hebben het 
waargemaakt! Gisteren ben ik teruggekomen van een tripje 
naar de Ardennen waar ik heerlijk heb gewandeld met mijn 
Nordic Walking stokken. Dat heb ik toch maar mooi te danken 
aan Reade.”

Volhouder
“Toen ik na zeven maanden revalideren thuiskwam, had ik 
het gevoel ‘ik kan eigenlijk niks’. Wat miste ik Reade enorm; 
de ondersteuning, het steeds maar ‘de moed inpraten’. Maar 
je moet verder. Dus ik heb mijn werk gebeld. Ik wilde weer 
voor de klas staan als docent Nederlands. En ook dat is 
gelukt. Uiteindelijk heb ik nog twee jaar lesgegeven en kon 
ik met pensioen. Dat was erg belangrijk voor me. Nu heb ik 
mijn loopbaan op een fatsoenlijke manier afgesloten. Op een 
gegeven moment ben ik me gaan oriënteren op het gebied 
van sporten en bewegen. Omdat ik dat rondhangen op 
fitnessapparaten niks vind, kwam ik weer op Pilates uit wat ik 
vroeger al had gedaan. Maar de sportschool die het aanbood, 
durfde het niet aan met mij. Toen kwam ik erachter dat Reade 
ook Pilateslessen verzorgde en dat is fantastisch. Je krijgt 
ontzettend fijne begeleiding en wordt uitgedaagd. En als iets 
niet lukt, word je direct een alternatief geboden. Daar vroegen 
ze me aan de VondelWalk deel te nemen. Natuurlijk deed ik 
dat, want ik vind het geweldig dat ze dat soort evenementen 
organiseren. Uiteindelijk heb ik in die mooie sportieve sfeer de 
langste afstand van 1.800 meter gelopen met mijn stokken. 
Kijk, hard gaat het allemaal niet, maar ik kan het wel heel lang 
volhouden. Wie had dat gedacht?”

  reade.nl/sport

  vondelgames.nl
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‘’Taalspel’ voor het leven’ is een cyclus van vier openbare 
hoorcolleges aan de VU, die georganiseerd worden door 
afasie-lotgenoten Tamara van Scheppingen, Hetty de Ruiter 
en Jiri Hemming. Het eerste hoorcollege vindt plaats op 6 
februari 2018. Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en 
neurolinguïst Joost Hurkmans zullen optreden als gastsprekers. 

Meer begrip kweken
Jiri Hemming is afasie-ervaringsdeskundige bij Reade. Ze vertelt 
over het ontstaan en doel van het prijswinnende project: “Zo’n 
negen jaar geleden kreeg ik een herseninfarct met Broca afasie 
en spraakapraxie tot gevolg. Ik heb toen zo’n drie maanden 
gerevalideerd bij Reade, maar het duurde nog eens drie maanden 
voordat ik weer begon te praten. In de jaren die volgden, is het 
een continue strijd geweest om weer de woorden te vinden en 
ze ook uit te kunnen spreken. En dan loop je regelmatig tegen 
een muur van onbegrip op. Mensen zijn ongeduldig, stoppen met 
luisteren, denken dat je een spraakstoornis hebt en zelfs dat je 
dom bent. Ongelofelijk frustrerend en soms boos-makend. Zo’n 
anderhalf jaar geleden spraken we hierover in de lotgenotengroep  
Lot-Selfie, die was opgericht onder de paraplu van Afasiecentrum 
Amsterdam. Tamara, Hetty en ik vonden dat er wat moest 
veranderen. We moesten iets doen om mensen met en zonder 
afasie, mantelzorgers, studenten en hulpverleners meer kennis 
bij te brengen over afasie. Er zijn zoveel verschillende vormen! 
De één praat goed, maar kan niet lezen, en bij de ander is het 
precies andersom. Hoe komt dat? Hoe kun je het beste met 
afasie omgaan? We hebben dit vervolgens met de logopedisten 
van het Afasiecentrum besproken en kwamen toen op het idee 
van het Afasiecollege met bijbehorend lesmateriaal. Dankzij de 
prijs kunnen we dit nu ook daadwerkelijk uitvoeren.”

Op 13 november 2017 is in De Balie in Amsterdam voor de eerste keer de Afasieprijs uitgereikt 
door Hedy d’Ancona, ambassadeur van de Stichting Vrienden van Reade. De Afasieprijs 
is in het leven geroepen door vereniging Hersenletsel.nl, regio Noord-Holland en is mede 
mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Logoclicks. De prijs van € 6.000,- is verdeeld tussen 
twee winnaars, namelijk het project ‘’Taalspel’ voor het leven’ en het project ‘Communicatie-
apps vergelijken’. 

Wat is de beste app?
Het tweede prijswinnende project is een initiatief van Siemon 
Vroom. Siemon heeft na zijn herseninfarct in 2007 zware afasie 
gehad en heeft gerevalideerd bij Reade. Inmiddels is hij de 
drijvende kracht achter de website weerhandig.nl waar mensen 
met een beperking terecht kunnen voor adviezen, tips en slimme 
hulpmiddelen. Ondersteund door Laurien Sietsma, linguïst en 
afasietherapeute bij Reade Revalidatie gaat hij dankzij de prijs 
het project ‘Communicatie-apps vergelijken’ uitvoeren. Siemon: 
“Nog nooit heb ik mij zo onbegrepen en eenzaam gevoeld dan in 
de tijd dat ik mijn afasie had. Ik probeerde heel hard mijn best te 
doen om woorden en zinnetjes te creëren met mijn mond, maar 
het lukte niet. Ik zei ‘ja’ als ik ‘nee’ bedoelde, kon de naam van mijn 
zoon niet onthouden, etc. Mijn hersenen waren een puinhoop. Het 
kostte mij wel twee jaar voor er iets uit mijn mond kwam met een 
beetje tempo, hard genoeg om te horen voor goede luisteraars en 
vooral zinnig. Het niet kunnen communiceren is vreselijk en gaat 
soms gepaard met somberheid, boosheid of zelfs depressies. Om 
het leven wat gemakkelijker te maken, zijn er de zogenaamde 
communicatie-apps. Maar zelfs sommige logopedisten zien door 
de bomen het bos niet meer. Bovendien kijken zij natuurlijk met 
heel andere ogen naar dergelijke apps als mensen die zelf afasie 
hebben. Vandaar dat Laurien en ik de komende vijf maanden een 
‘vergelijkend warenonderzoek’ gaan uitvoeren. We selecteren 
zo’n vijftien tot twintig communicatie-apps die we laten 
beoordelen door mensen met afasie. Kunnen ze er eenvoudig mee 
overweg, kunnen ze er gebruiksvriendelijk mee communiceren? 
Een echte praktijktest dus; door en voor de mensen die het 
betreft. Uiteindelijk proberen we zo tot een shortlist te komen 
die de keuze voor iedereen gemakkelijker moet maken en mijn 
lotgenoten moet helpen om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen 
functioneren. Uiteraard wordt deze shortlist op allerlei sites 
waaronder weerhandig.nl gepubliceerd. Op deze manier kan ik 
iets terugdoen voor mensen die moeilijk of niet kunnen praten. Ik 
heb namelijk veel geluk gehad. Bij mij heeft de ene hersencel de 
ander weer gevonden.”

Afasieprijs 2017: 
           bewustwording en zelfredzaamheid



Dit is ‘DINGES’
Tijdens de uitreiking van de 
Afasieprijs 2017 vond de première 
plaats van de documentaire Dit 
is ‘DINGES’ van Roswitha Eshuis. 
Hierin vertellen de prijswinnaars 
over hun leven met afasie en worden 
de projecten die zij gaan uitvoeren 
geïntroduceerd. 
De documentaire is te bekijken via 

  vimeo.com/242709175

Afasieprijs 2017: 
           bewustwording en zelfredzaamheid

V.l.n.r. Laurien Sietsma, Jiri Hemming, Siemon Vroom
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De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. De complexiteit van de 
zorgvraag wordt groter, we geven de cliënten graag steeds meer de regie, 
de vernieuwingen op het gebied van de technologie zijn amper bij te benen 
en er is voortdurende druk om efficiënter en transparanter te werken. In de 
afgelopen twee jaar heeft Reade Revalidatie de eigen organisatie en manier 
van werken kritisch aanschouwd vanuit de ogen van de revalidant. Conclusie: 
‘de kliniek’ moest wendbaarder worden. Met behoud van de specialistische 
expertise is meer flexibiliteit noodzakelijk waardoor processen efficiënter 
ingericht worden, de capaciteit beter benut en de wachtlijsten ingekort. 
Vanaf 16 oktober 2017 is ‘de wendbare kliniek’ een feit; een enorme omslag.

Wat onze revalidanten 
      mogen verwachten: de wendbare kliniek

Krista Bongers is bedrijfskundig manager van de kliniek. Ze 
praat open over het omvormingsproces: “De afgelopen jaren 
zijn bedrijfseconomisch moeilijke jaren voor Reade Revalidatie 
geweest. Als je dan kritisch naar de processen en bezetting 
kijkt, zie je dat er bij sommige expertiseteams wachtlijsten zijn, 
terwijl er bij andere teams bedden en mensen beschikbaar zijn. 
Dit is historisch zo gegroeid. We hebben in het verleden namelijk 
gekozen voor kleine specialistische teams rondom een specifieke 
doelgroep. Een heel logische keuze, want daarmee bundel je alle 
kennis over die specifieke aandoening. Maar door je organisatie 
ook zo in te richten, raak je een stuk flexibiliteit kwijt en kun je 
minder snel inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Als je 
plotseling geconfronteerd wordt met een verhoogde instroom 
van specifieke cliënten kun je moeilijk opschalen.”

Kennisdelen staat centraal
“Het stond buiten kijf dat we meer wendbaar moesten worden. 
Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Uiteraard met een Kerngroep 
en een Klankborgroep”, zegt Krista met een glimlach. “Nee, 
serieus, je moet werkelijk het gesprek aangaan met alle 
betrokkenen. Dus zijn we met behandelaren, verpleging en 
cliënten rond de tafel gaan zitten. Wat doen we goed? Wat 
kan beter? En dan met name uit het oogpunt van de cliënt. Al 
redelijk snel kwamen we tot de conclusie dat we de organisatie 
van ons werk anders moesten inrichten. De acht specialistische 
teams zouden we terugbrengen naar drie grotere teams: een 
dwarslaesieteam, een team dat zich richt op neurologiecliënten 
met behoefte aan structuur en een team gericht op ‘bewegen’. 
Nu klinkt dat misschien tegenstrijdig: Reade Revalidatie wil 
in de toekomst hoog-specialistische zorg blijven bieden en 

gaat terug van acht teams naar drie. Daar wil ik graag twee 
dingen bij opmerken: we hebben er op de eerste plaats voor 
gezorgd dat de expertise geborgd blijft, ook al zijn de teams 
groter. We zorgen ervoor dat de kernen van specialistische 
teams niet opgesplitst worden en we gaan werken met een 
buddy-systeem. Oftewel we gaan vol inzetten op kennisdeling 
en opleiding. Ten tweede is het juist goed dat we de kennis 
en ervaring van de verschillende teams gaan vermengen. Want 
je ziet dat co-morbiditeit steeds vaker voorkomt. Bovendien 
zijn sommige teams, door de aard van de problematiek, verder 
dan andere in de zorg rondom het revalidatietraject, zoals de 
verwerkingsproblematiek of het begeleiden van naasten. Op 
deze manier, door interdisciplinair te werken, wordt onze zorg 
alleen maar beter. Overigens voldoen we met deze omvorming 
aan alle landelijke richtlijnen die gesteld zijn.”

Andere inrichting
“Deze overgang naar drie teams van zo’n 35 – 45 medewerkers 
heeft natuurlijk enorme consequenties. Maar we proberen dit 



Wat onze revalidanten 
      mogen verwachten: de wendbare kliniek

zo goed mogelijk op te vangen. Vanaf het begin zijn de planning 
en logistiek nauw betrokken geweest bij het proces en we 
zijn nog steeds wekelijks aan het ‘finetunen’ naar aanleiding 
van de bevindingen. Elk team is nu gevestigd op een ‘eigen’ 
verdieping in het gebouw. Met interdisciplinaire kantoren voor 
alle behandelaren. Voorheen zaten de fysiotherapeuten bij de 
fysiotherapeuten, de ergotherapeuten bij de ergotherapeuten 
etc. nu zitten alle behandelaren die in hetzelfde team 
werken gezamenlijk in één kantoor. Ook zijn we gestart met 
ochtendtherapie in de kliniek. Hierbij worden therapeuten in 
de ochtend samen met de verpleging ingezet om met de cliënt 
te werken aan de doelen die de cliënt heeft op het gebied 
van ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen). Zo wordt 
er geoefend met in en uit bed te gaan op het moment dat de 
revalidant ook echt in of uit het bed moet en niet ‘droog’ tijdens 
een individuele therapiesessie later op de dag.“

Cliënten zijn positief
“Ten slotte hebben we ervoor gekozen de polikliniek en de 
kliniek niet te scheiden in de teamstructuur. Als een cliënt 
overgaat van klinische naar poliklinische behandeling, blijft hij 
bij dezelfde behandelaren. Dat wordt enorm op prijs gesteld. De 
cliënten waren vooraf sowieso positief over deze verandering. 
In focusgroepen hebben we ook hun inbreng opgehaald om 
mee te nemen bij het ontwerp van de nieuwe structuur. Ze 
vinden het prettig dat ze nu meerdere behandelaren hebben 
– als het er maar niet meer dan twee tot drie worden – want 
dat is goed voor de continuïteit van zorg en geeft ze een vorm 
van second opinion. Elke behandelaar legt immers zijn eigen 
accenten. Bovendien vinden ze het fijn dat we de functie van 
patiëntcontactpersoon weer hebben ingesteld. In februari 
2018 zullen we de nieuwe aanpak uitgebreid evalueren, maar 
al met al denk ik dat we met ‘de wendbare kliniek’ Reade 
Revalidatie ‘toekomstproof’ hebben gemaakt.”
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Advertentie

Reda Haouam, ervaringsdeskundige bij Reade, maakt deel uit 
van de selectie. Reda heeft de afgelopen jaren gefungeerd als 
trainer, coach en talent scout van de Amsterdam Terminators. 
Het clubteam traint wekelijks bij Reade.

Trots op deze memorabele prestatie
Reda:“Eindelijk hebben we het Europees Kampioenschap 
Divisie C gewonnen! Vier jaar na de laatste verschijning op 
het internationale podium is The Flying Dutchmen weer terug. 
Met een vernieuwd en verjongd team: acht van de tien atleten 
zijn debutanten en met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar 
het jongste nationale team van Europa. Na drie jaar hard 
trainen, gingen we naar Grosswallstadt, Duitsland om het op 
te nemen tegen Rusland, Tsjechië en Israël. Het behalen van de 
finale was het belangrijkste doel om promotie naar Divisie B 
af te dwingen, maar onze ambitie was natuurlijk om met goud 
terug te komen!” En dit is gelukt! Naast Reda zaten er nog vier 
andere spelers van de Amsterdam Terminators in de selectie. 
Met in totaal vijf spelers en twee stafleden (mechanic en ADL-
support) heeft het clubteam het grootste aandeel binnen het 
Nederlandse team. Naast Reda hebben Emilio Moes, Revando 
van Doorn, Resul Karabulut en Scott van Polen zich ontwikkeld 
tot dragende spelers van zowel de Amsterdam Terminators 
als The Flying Dutchmen. 

Rolstoelrugbyteam The Flying 
Dutchmen Europees Kampioen!

Voor het eerst in de historie heeft 
een Nederlands rolstoelrugbyteam de 
eerste plaats veroverd op een Europees 
Kampioenschap. Op 4 november 2017 
werd het team ‘The Flying Dutchmen’ 
Europees Kampioen binnen de Divisie 
C. En heeft daarmee teams uit Tsjechië, 
Israël, Rusland achter zich gelaten. 

Succes smaakt naar meer
Volgend jaar zal The Flying Dutchmen deelnemen aan het 
Europees Kampioenschap Divisie B, waarin ze het op zullen 
nemen tegen Ierland, Finland, Zwitserland, Oostenrijk, België, 
Italië en Rusland. Het succes van de Amsterdam Terminators 
stopt overigens ook niet. Na het winnen van het EK hebben 
zij op 26 november 2017 ook het NK gewonnen. Hiermee 
verdedigde zij met succes hun titel uit 2016.

Kort nieuws



Training reanimatie volwassenen 
BLS/AED 
Datum: 22 februari 2018
Tijd: 18.15 tot 22.00 uur
Locatie: Reade, Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: €57,50

Training baby-en  
kinderreanimatie PBLS/AED
Datum: 29 maart 2018
Tijd: 18.15 tot 22.00 uur
Locatie: Reade, Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: €57,50

VTS Training - Beginners
Datum: 6, 7, 8 april 2018 
Doelgroep: logopedisten, (neuro)- 
psychologen, therapeuten, (revalidatie)
artsen, medisch studenten, leraren, activi-
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Publicaties/promoties van Reade-onderzoekers

Reade magazine 
is het relatiemagazine van Reade

Uitgave
Reade, Amsterdam

Hoofdredactie
Karin Bax, Michelle van Beek en Teska Athmer

Redactie, vormgeving en productie
HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven

Fotografie
Reade, HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven,

Contact
Reade, afdeling Marketing & Communicatie

Postbus 58271, 1040 HG  Amsterdam

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

Bezoekadres
Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam

Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB  Amsterdam

teitenbegeleiders en museummedewerkers
Locatie: Reade, Overtoom 283, Amsterdam en 
plaatselijke musea
Kosten: € 750,00 (inclusief lunch en  
toegang tot de musea en 2 oefensessies na 
afronding training)

VTS Training - Gevorderden
Datum: 6, 7, 8 april 2018 
Doelgroep: logopedisten, (neuro)psycholo-
gen, therapeuten (revalidatie)artsen, medisch 
studenten leraren, activiteitenbegeleiders en 
museummedewerkers die de training voor 
beginners hebben gevolgd
Locatie: Reade, Overtoom 283, Amsterdam en 
plaatselijke musea
Kosten: € 750,00. (inclusief lunch en 
toegang tot de musea en 2 oefensessies na 
afronding training)

Training reanimatie volwassenen 
BLS/AED 
Datum: 19 april 2018
Tijd: 18.15 tot 22.00 uur
Locatie: Reade, Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: €57,50

Training baby-en kinderreanimatie 
PBLS/AED
Datum: 24 mei 2018
Tijd: 18.15 tot 22.00 uur
Locatie: Reade, Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: €57,50

Meer informatie:   readeacademy.nl



Samen maken we meer mogelijk
www.vriendenvanreade.nl

Help mee 
steun ons!


