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Van 1.0 
naar 2.0

“Toen ik in 1999 bij Revalidatie Centrum Amsterdam aan 
de slag ging als bestuurder dacht ik bij mezelf ‘ik zal hier 
vast niet de rest van mijn werkende leven blijven.’ Maar 
zie hier, op twee maanden na, heb ik twintig jaar volge-
maakt. Al die tijd is ontwikkeling mijn drive geweest. Mijn 
hele werkende leven heb ik ernaar gestreefd om een kli-
maat te scheppen, waarin nieuwe inzichten ontplooid 
kunnen worden. Ik geloof er heilig in dat onderzoek daar-
bij de belangrijkste pijler is. Wil je verder komen en toon-
aangevend zijn, dan moet je wetenschappelijk onderzoek 
doen. Wij zijn hier de afgelopen twee decennia erg goed 
in geslaagd. Reade heeft als categoraal ziekenhuis een 
voorbeeldfunctie gekregen. Geweldig voor onze cliënten 
en de behandelmethoden, maar zeker ook voor het per-
soneel en de werksfeer. Wetenschappelijk onderzoek 
brengt namelijk een hele prettige dynamiek met zich mee. 
Je hebt onderzoekers rondlopen die met een nieuwe blik 
naar problemen kijken, die kritisch zijn, vragen stellen. Dat 
houdt de motivatie en de vaart erin, zorgt voor een bre-
de blik. En niet alleen binnen de reguliere medische disci-
plines. Eerdaags promoveert bijvoorbeeld een geestelijke 
verzorgster op een onderzoek over zingeving. Een mooie 
ontwikkeling die zorgt voor nieuwe inzichten. Voor de 
toekomst hoop ik dan ook op nóg meer vernieuwing. Ik 
heb Reade van 1.0 naar 2.0 weten te brengen. Mijn opvol-
ger moet het naar 3.0 brengen. Een schone taak, want 
Reade is een prachtige organisatie.” 

Jos Buijs
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“Ik hoop én verwacht  dat 
Reade haar toonaangevende 

voorbeeldfunctie van een 
categoraal ziekenhuis ook in de 
toekomst weet te bestendigen”
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Hoe zag jouw werkende leven eruit vóór Reade? 
“Ik ben in de zorg begonnen, als verpleegkundige. Naast 
mijn werk heb ik verschillende opleidingen gevolgd en uit-
eindelijk heb ik een master zorgmanagement gedaan aan 
de Universiteit van Tilburg. Toen ik door het Revalidatie 
Centrum Amsterdam, zoals Reade toen nog heette, ge-
vraagd werd, werkte ik in de psychiatrie. Ik had als be-
stuurder bij verslavingskliniek De Grift in Arnhem net een 
fusie en een nieuwbouw afgerond en begon langzaam te 
denken aan iets nieuws. Mijn vrouw en ik waren ooit uit 
Den Haag vertrokken met het idee terug te keren naar de 
Randstad als de kinderen groot waren. Het aanbod kwam 
dus in meerdere opzichten als geroepen. Alleen is die ver-
huizing er nooit van gekomen en zit ik al twintig jaar drie 
uur per dag in de auto.” 

Had je als bestuurder een eigen portefeuille?
“Ik moet eerlijk zeggen: ik bemoeide me eigenlijk altijd 
overal mee. Toen de fusie met het Jan van Breemen 
Instituut gerealiseerd was, is Toine Vogels (lid RvB) erbij 
gekomen. Hij werkte hier al als divisiemanager bedrijfs-
voering en ik kende hem dus al goed. Toine ging de  
bedrijfvoerende taken doen en ik de strategie en de bui-
tenboel. Daarmee bedoel ik de contacten met andere 
medische instellingen en de representatie van Reade.” 

Waarom heb jij wetenschappelijk onderzoek 
zo’n belangrijke rol gegeven? 

“Het oude Revalidatiecentrum Amsterdam had ten tijde 
van mijn aantreden nauwelijks een traditie van weten-
schappelijk onderzoek. Ik realiseerde me al snel dat dit 
echter wel noodzakelijk was om het vakgebied verder te 
brengen. Bovendien waren er hier in de hoofdstad twee 
academische ziekenhuizen met een eigen revalidatie- 
afdeling én een faculteit bewegingswetenschappen. Als je 
die gegevens niet aan elkaar weet te knopen, dan mis je 
wat. En dus zijn we een samenwerking aangegaan met de 
faculteit bewegingswetenschappen aan de VU en hebben 
we een bijzonder hoogleraarschap weten te financieren. 
Dat inmiddels is omgezet in een gewoon hoogleraarschap. 
Tegenwoordig is ons netwerk van hoogleraren en promo-
vendi op verschillende vakgebieden essentieel in de ma-
nier waarop wij werken.” 

Hoe kwam het tot een fusie met het 
Jan van Breemen Instituut? 

“Je zou je af kunnen vragen wat de vakgebieden revalida-
tie en reumatologie met elkaar te maken hebben. Maar er 
zijn meer verbanden dan je zou denken. Een van de be-
handelmethoden van reumatologie is altijd revalidatie 
geweest; veel mensen raakten immers geïnvalideerd. 
Zowel een dwarslaesie als reuma, zijn chronische aandoe-
ningen waarbij andere disciplines van belang zijn. Meer 
onderzoek is bij beide vakgebieden daarom voortdurend 
van belang, net als het uitnutten van de dwarsverbanden 
tussen beide aandoeningen.” 

Wat is al die tijd jouw motivatie geweest 
om naar je werk te gaan? 

“Ik heb het naar m’n zin als ik het anderen naar de zin kan 
maken. Niet door te pleasen maar op beleidsmatig vlak. 
Door te zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen.  
Als het me lukt om daar de juiste voorwaarden voor te 
scheppen en dat goed te faciliteren, haal ik voldoening uit 
mijn werk. En dat is bij Reade altijd goed gelukt.”  

Waar hoop je dat Reade staat over 20 jaar? 
“Ik ben al blij als ik de komende vijf jaar kan overzien! Maar 
ik hoop - en verwacht - dat Reade haar toonaangevende 
voorbeeldfunctie van een categoraal ziekenhuis ook in de 
toekomst weet te bestendigen. Er zal vast nog een verhui-
zing komen, of een nieuwbouw. Ik hoop dat dit in de 
buurt is van een algemeen ziekenhuis. Zodat er nog meer 
samenwerkingen ontstaan op onderzoeksgebied en tus-
sen de verschillende vakgebieden.” 

Wat ga je zelf doen de komende tijd? 
Tja, goeie vraag. Ik heb mijn werk altijd gecombineerd met 
allerlei landelijke en lokale bestuursfuncties. Dat zal ik 
blijven doen. En voor de rest zie ik het wel. Ik heb mezelf 
moeten dwingen om te stoppen met nadenken over hoe 
mijn nieuwe dagindeling eruit gaat zien. Dus ik laat het op 
me afkomen. Het enige waar ik op voorhand naar uit kan 
kijken is dat ik in ieder geval niet meer dagelijks drie uur in 
de auto zit.”

Ontwikkeling als drive
Na twintig jaar is het tijd voor bestuurder Jos Buijs om afscheid te  
nemen van Reade. Onder zijn leiding werd Revalidatiecentrum Amsterdam  
samengesmeed met het Jan van Breemen Instituut en werd een essentiële  
rol weggelegd voor wetenschappelijk onderzoek. Met een voldaan gevoel  
en lichte weemoed, blikt Jos terug op twee veelbewogen decennia. 
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Prof. dr. Mike Nurmohamed, reumatoloog, is Hoofd 
Onderzoek Reumatologie bij Reade. Mike: “Waar het om 
gaat binnen de reumatologie is huidige en toekomstige 
reumapatiënten beter en efficiënter te behandelen met 
behulp van wetenschappelijk onderzoek. De kwaliteit van 
leven verbeteren en individuele mogelijkheden maximaal 
benutten. Met als uitgangspunt zoveel mogelijk de be-
hoeften en wensen van de reumapatiënt.” Annelies 
Jonkman, manager Onderzoek & Innovatie binnen de di-
visie Revalidatie, vult aan: “De juiste zorg, op het juiste 
moment, op de juiste plek bieden mét de juiste middelen. 
Dat zijn de doelstellingen, of noem het beloftes, die we in 
de praktijk ook echt nastreven. En als je die wilt waarma-
ken kom je op een aantal heel wezenlijke vragen uit.” 

Wat betekent dat?
“Wat is dan de hoogst mogelijke kwaliteit en in wiens 
ogen? Wat is optimale behandelkwaliteit en -intensiteit? 
Wat is ‘juist’? Gepersonaliseerde zorg en medicatie, value 
based health care, door de cliënt geregisseerde zorg: het 
zijn heel belangrijke begrippen en ontwikkelingen binnen 
de gezondheidszorg. Die wil je graag realiseren binnen het 
kader dat de zorg zo efficiënt mogelijk ingericht moet zijn 
en er grote druk is om kosten te besparen. We willen de 
zorg betaalbaar houden”, aldus Annelies. Mike: “Zo heeft 

wetenschappelijk onderzoek, “Personalized Medicine”, 
vanuit Reade laten zien dat we dure medicijnen, zoals de 
biologicals, veilig kunnen afbouwen. Dit betekent niet al-
leen een enorme kostenbesparing maar veel kleinere kans 
op bijwerkingen. Of een gezonder dieet ook de behoefte 
aan medicijnen vermindert is thans een “hot topic”, waar-
bij Reade een voortrekkersrol vervult .” Annelies vult aan: 

“Maar dat betekent dus ook dat je gefundeerd antwoord 
moet kunnen geven op de voorgaande vragen. Mede 
daarom speelt cliëntgebonden wetenschappelijk onder-
zoek zo’n belangrijke rol in onze organisatie.”

Antwoorden formuleren
Annelies: “Het is een cliché, maar het begint dus echt met 
het begrip ‘meten is weten’ om zaken zo goed mogelijk in 
kaart brengen. Dat was ook de aanzet voor onze systema-
tische zorgevaluaties (SZE). Wat zijn de patiëntgerappor-
teerde uitkomsten, welk effect hebben onze behandelin-
gen, wat kunnen we hieruit concluderen op het gebied 
van het voorspellen van uitkomsten? En terwijl we ons 
hierop richten, onderzoek je ondertussen ook de metho-
de waarmee je meet. Want je wilt in de dagelijkse klini-
sche praktijk zo klantvriendelijk mogelijk meten. En dat 
klinkt misschien wat afstandelijk, maar reken maar dat 
alles erop is gericht om goed vast te stellen wat voor de 

Veranderingen in  
de zorg op basis van 
wetenschappelijk 
onderzoek
Reade wil cliënten in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te zijn in een nieuwe  
situatie. Zowel fysiek als mentaal. Weer grip op het leven krijgen, dat is wat  
Reade drijft. In een voortdurende wisselwerking tussen zorg, wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs wordt getracht om de kwaliteit van zorg, nu en in de  
toekomst, te optimaliseren. Op deze manier hoopt Reade te bereiken dat het  
erkend wordt als hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie.

individuele cliënt belangrijk en mogelijk is. Mike: “Binnen 
Reade wordt in toenemende mate gebruik gemaakt  
van E-health. Door middel van slimme apps zoals de 
MijnReuma Reade app krijgt zowel de patiënt als de arts 
‘realtime’ inzicht in het ziekteverloop en kan de behande-
ling worden bijgestuurd. Deze app gaan we ook gebruiken 
voor cardiovasculair risicomanagement, om het verhoog-
de risico op hart- en vaatziekten bij onze cliënten te ver-
lagen. In het bloed gaan we onderzoeken of we factoren 
kunnen identificeren (met zogeheten ‘omics’ technologie) 
om de behandeling van bijvoorbeeld jicht nog verder te 
optimaliseren.” 

Kennis delen
“Op basis van wetenschappelijk onderzoek, komen we tot 
verbeteringen in onze zorg, maar ook in de zorg in het  
algemeen. Onze inzichten dragen we namelijk ook uit 
naar onze netwerken, zoals de eerste lijn én naar het on-
derwijs, de zogenaamde Trias Academica. Er ontstaat zo 
een prachtige, actieve wisselwerking waarbij je kennis 
deelt en de zorg rondom de cliënt continu verbeterd 
wordt!”, aldus Annelies. 

reade.nl/onderzoek
reade.nl/sze
reade.nl/mijnreumareadeapp
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Trias Academica. Letterlijk: academische driehoek. Een 
model dat sinds twee jaar toegepast wordt binnen Reade 
om aan alle betrokkenen in een oogopslag duidelijk te 
maken hoe Reade onderzoek, zorg en onderwijs combi-
neert om de zorg voor cliënten te verbeteren. In de basis 
wordt bij Reade natuurlijk al veel langer volgens dit model 
gewerkt, maar twee jaar geleden is de Trias Academica 
geconcretiseerd, vertelt voorzitter divisie revalidatie 
Anne Marie ter Steeg. “Om de werkwijze te verduidelijken 
en intern draagvlak te creëren hebben we het model sa-
men met de onderzoekers -die vaak ook een rol hebben 
in de zorg- en de Reade Academy verder uitgewerkt. Er is 
toen ook afgesproken om regelmatig met vertegenwoor-
digers uit de drie groepen aan tafel te gaan zitten. Het is 
namelijk niet vanzelfsprekend dat onderzoekers, zorgver-
leners en onderwijsinstellingen elkaar tegenkomen.” 

Uniek in Nederland
De cliënt centraal, dat is het uitgangspunt van de Trias 
Academica. Maar wat betekent dat concreet voor bij-
voorbeeld een reuma- of dwarslaesiepatiënt? Annelies 
Jonkman, hoofd onderzoek en klinimetrie binnen de divi-
sie revalidatie, legt uit: “deze manier van werken verzekert 
onze cliënten van de best mogelijke zorg volgens de 
nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen. Een mooi 
voorbeeld daarvan is elektrostimulatie. Wetenschappelijk 
onderzoek, opgezet en uitgevoerd binnen Reade, toont 
aan dat het activeren van inactieve spieren belangrijk is 
om secundaire klachten bij mensen met een dwarslaesie 
te voorkomen. Dankzij dit onderzoek is het expertis-
eteam elektrostimulatie samengesteld. Elke dwarslaesie-
patiënt krijgt aan het begin van de opnameperiode een 
advies van het expertiseteam en kan, indien geïndiceerd, 
direct starten met die vorm van elektrostimulatie die het 
best bij zijn situatie past. Dat is uniek in Nederland.” Voor 
de deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek binnen 
Reade, zijn de uitkomsten niet altijd direct merkbaar.  

Na afronding van het onderzoek worden de resultaten 
echter direct geïmplementeerd in de zorg en waar moge-
lijk ook uitgedragen naar de eerstelijnszorg via scholing of 
het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn. “Onze cliënten 
zijn vaak goed op de hoogte van het feit dat Reade we-
tenschappelijk onderzoek doet”, benadrukt Annelies. 

“Het kan zelfs een reden voor mensen zijn om speciaal 
hiernaartoe te komen. Het gros van de cliënten dat ge-
vraagd wordt om aan een nieuw onderzoek mee te doen, 
zegt ja. Dat biedt immers kans op een nog betere behan-
deling. Voor de cliënt nu, of voor een lotgenoot in de 
toekomst.”

Dubbelgroenlicht
Een nieuw onderzoek begint altijd met een onderzoeks-
vraag. Bijvoorbeeld over de invloed van voeding, of over 
het effect van een behandeling. Onderzoeksvragen ko-
men regelmatig vanuit de onderzoekers, maar kunnen 
ook vanuit het onderwijs komen of vanuit Reade zelf.  
De belangen kunnen daarbij uit elkaar lopen. Annelies: 

“Reade heeft als missie onze cliënten, na een ingrijpende 
gebeurtenis zoals een beroerte of dwarslaesie, te helpen 
weer grip te krijgen op hun ‘nieuwe’ leven. Niet alle on-
derzoeksprojecten dragen hier direct aan bij. Daarom is 
het bij elk onderzoek belangrijk om goed te kijken of het 
past binnen het beleid van Reade of op een andere  
manier bijdraagt aan betere zorg. Voor de implementatie 
van onderzoek in de zorg helpt het als de onderzoeks-
vraag vanuit het behandelteam komt. Het leeft dan al op 
de werkvloer. Als de vraag in eerste instantie alleen vanuit 
het onderzoek komt, moeten we vaak meer effort doen 
om het onderzoek geïmplementeerd te krijgen. Binnen 
Reade werken we daarom met de zogenaamde dubbel-
groenlicht-methode. Een onderzoek wordt alleen uitge-
voerd als er groen licht is van zowel de zorg als de werk-
vloer.” Anne Marie vult aan: “Als dat ’dubbelgroenlicht’ er 
vervolgens komt, is het van belang om het onderwijs  

er ook al in een vroeg traject bij te betrekken. Zodat er 
niet alleen een promotieboekje ingeleverd wordt, maar 
vooraf ook al vast staat hoe de scholing wordt vormgege-
ven en de opgedane kennis verder verspreid wordt via de 
Reade Academy.” 

Trots 
Onderzoek, en vooral ook de uitvoering van het onder-
zoek, heeft enorm veel impact op de werkvloer. Het mis-
lukken van een trial ligt vaak bij de praktische uitvoering; 
daar kunnen de meeste problemen ontstaan. De inspan-
ningen van een onderzoeksteam naar de behandelaars 
toe zijn dan ook essentieel voor de succesvolle imple-
mentatie van nieuwe onderzoeksresultaten, vertelt Anne 
Marie. “Er moet uitgebreid geïnformeerd worden, je 
moet doelstellingen formuleren, weerstanden benoe-
men en iedereen al zo vroeg mogelijk bij een onderzoek 
betrekken. De medewerkers moeten enthousiast ge-
maakt worden. Het zien als iets waardoor hun werk afwis-
selender en leuker wordt. Zodat het hele team ook echt 
trots kan zijn als er een nieuwe behandelmethode inge-
voerd wordt. De motivatie van behandelaars is altijd om 
de cliënt beter te kunnen helpen. Als zij enthousiast wor-
den van een nieuwe behandeling, om wat voor reden dan 
ook, is het voor een behandelaar die voorheen misschien 

De cliënt centraal
Om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren, wordt bij Reade veel belang 
gehecht aan de Trias Academica; de interactie tussen zorg, wetenschappe-
lijk onderzoek en onderwijs. Hierbij staat de cliënt altijd centraal. Annelies 
Jonkman en Anne Marie ter Steeg vertellen wat dit in de praktijk betekent. 

een beetje liep te morren over een onderzoek, toch een 
reden om de resultaten toe te passen.”

Opvallende bevindingen
Dat een onderzoek ook tot onverwachte resultaten kan 
leiden, bewijst een recente revalidatiestudie. De vraag 
was of de zorg van revalidanten beter zou worden door 
partners of familieleden te betrekken bij bepaalde oefe-
ningen en behandelingen, zodat deze na hun verblijf in 
een zorginstelling, ook thuis goed uitgevoerd zouden 
kunnen worden. De opvallendste bevinding uit het on-
derzoek was echter dat de partners van revalidanten min-
der angstig en depressief werden dan voorheen. Dat ze 
zich sterker en meer betrokken voelden en het ook min-
der eng vonden wanneer hun partner weer terug naar 
huis kwam. Annelies: “Bovendien ging de groep die niet 
meedeed aan het onderzoek, maar die wel de partners 
van de onderzoeksgroep mee zag oefenen, hetzelfde 
doen. Zij gingen ongevraagd ook meedoen met de  
behandelingen. De uitkomst van het onderzoek was dus 
vooral heel positief voor de partners. Iets dat we van  
tevoren niet bedacht hadden, maar wat ook voor onze 
cliënten van wezenlijk belang blijkt te zijn.” 

reade.nl/readeacademy

Cliënt

OnderwijsOnderzoek & Innovatie

Zorg
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Wouter Bos, reumatoloog bij Reade en initiator van de 
app: “Als behandelaar wil je een zo duidelijk mogelijk 
beeld hebben van het ziekteverloop. Een driemaandelijks 
consult is immers een momentopname waarbij het voor 
de cliënt heel moeilijk is om inzicht te geven over de afge-
lopen periode. Het is logisch dat men vergeet hoeveel 
pijn men zeven weken geleden had of hoe goed het vijf 
weken geleden ging. Schommelingen horen nu eenmaal 
bij reuma.”

Behandeling op maat
“In de app kunnen korte vragenlijsten worden ingevuld: 
hiermee worden de zogenaamde patiënt-gerapporteerde 
uitkomstmaten (PROMs) gemeten. Aan de hand hiervan 
legt de patiënt met de app heel eenvoudig en regelmatig 
de mate van pijn, het functioneren, de moeheid en het 
algemeen welbevinden vast. De resultaten worden direct 
grafisch gepresenteerd wat een heel duidelijk beeld geeft 
van het ziekteverloop en eventuele problemen signaleert. 
Dan kan er direct aan de bel getrokken worden en de  
behandeling worden bijgesteld.”

De MijnReuma  
Reade app geeft meer 

grip op de ziekte
In 2016 introduceerde Reade Reumatologie de ReumaMeter: een app die mensen met 

reuma in staat stelt om hun ziekte zelf te monitoren. De afgelopen drie jaar heeft 
Reade, samen met het bedrijf Brightfish, gewerkt aan de doorontwikkeling van de 
app met als resultaat de lancering van de MijnReuma Reade app in augustus 2018. 

Door de koppeling met het elektronisch patiëntendossier van Reade (Chipsoft HiX) 
zijn de gegevens 24/7 beschikbaar voor de behandelaars.

Onderzoek
“De nieuwe MijnReuma Reade app is in een pilotonder-
zoek door de eerste gebruikers gewaardeerd met het  
rapportcijfer 8. Reumapatiënten ervaren meer grip op 
hun ziekte en voelen zich meer betrokken bij hun behan-
deling. Dit komt omdat ze meer regie hebben over hun 
eigen behandeling. Ze zijn zich bijvoorbeeld meer bewust 
van de noodzaak om op tijd hun medicijnen in te nemen. 
Je ziet ook dat de communicatie met de behandelaar ver-
betert. Gesprekken worden effectiever en intensiever 
omdat de relevante onderwerpen direct aan bod kunnen 
komen. Op dit moment loopt een onderzoek binnen 
Reade waarmee we testen of het veilig is om op termijn 
het vooraf ingeplande periodieke consult te laten verval-
len. Dit zal de patiënt tijdwinst opleveren en de samenle-
ving onnodige kosten besparen. Kortom, de algehele kwa-
liteit van de zorg (binnen Reade) kunnen we verbeteren 
terwijl we de kosten verlagen.” 

De MijnReuma Reade app is beschikbaar als Android-,  
iOS- en webversie, maar wordt nu alleen nog gebruikt in 
studieverband. Het gebruik van de app is gratis, patiënten 
ontvangen een unieke inlogcode voor toegang. In een 
voorlichtingsfilm geeft Reade meer informatie over 
PROMs.

mijnreumareadeapp.nl
reumameter.nl
reade.nl/uw-reuma
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Zorg op maat begint  
bij het goed in kaart 
brengen van de 
klachten

Willemine Beuving is revalidatiearts bin-
nen het pijnrevalidatieteam en Aleid 
de Rooij is fysiotherapeut/onderzoe-
ker. Samen hebben ze aan de wieg 
gestaan van de invoering van de SZE 
binnen hun team. Aleid: “In 2011 
kwamen we tot de beslissing dat 
we de effecten van onze zorg 
wilden gaan meten. Maar ja, wat 
wil je meten en hoe? Een perio-
de van studie en intensieve 
gesprekken volgde. We raad-
pleegden de behandelaren, 
artsen, onderzoekers, cli- 
ënten en bestudeerden 
de internationale en nati-
onale richtlijnen. In 2014 
zijn we vervolgens van 
start gegaan met het 

SZE en de huidige vorm 
van metingen.”

Beter inzicht
Willemine: “Chronische pijn-

klachten zijn vaak complex.  
Er kunnen meerdere factoren 

aan ten grondslag liggen. Deze moet je dus heel zorgvul-
dig in kaart brengen voordat je met een gerichte behan-
deling kunt beginnen. Wat lokt de specifieke klachten uit, 
hoe worden ze in stand gehouden? Het eerste deel van 
het pijnrevalidatieprogramma is daarop gericht en de  
metingen van de SZE ondersteunen deze diagnostiek.  
Het programma bestaat uit een aantal vaste modules  
gericht op voorlichting over chronische pijn, bewegen en 
lichaamsbewustwording en het in kaart brengen van de 
gevolgen van de klachten. Mogelijkheden, beperkingen 
en wensen worden in beeld gebracht en oplossings- 
strategieën worden besproken. Bewustwording en accep-
tie zijn belangrijke factoren en hier speelt het lotgenoten-
contact een belangrijke rol bij.”

Aanpassing in het programma
Willemine: “Veel cliënten volgen het basis (pijn)revalida-
tieprogramma wat gericht is op verbeteren van bewust-
zijn en het in kaart brengen van de gevolgen van de  
klachten. We noemen dit deel van de behandeling 
‘Ontdek en Ervaar’. Daarna kunnen cliënten verder met 
vervolgrevalidatie (‘Ervaar en Doorbreek’) waarbij ze met 
persoonlijke doelen aan de slag gaan.” Aleid: “Door een 
aantal jaar de resultaten te hebben gemeten, hebben we 
nu inzicht in de effectiviteit van het programma. We  
zien bijvoorbeeld dat de effecten van het programma 

Dankzij de 
pijnrevalidatie 
weer genieten 
van het leven

Voordat Willy Pranger het Reade pijnreva-
lidatieprogramma had gevolgd gaf ze haar 
leven het rapportcijfer drie. Als ze nu haar 
kwaliteit van leven moet beoordelen, geeft 
ze een dikke acht. Uiteindelijk zegt ze vol 
trots dat de pijn toch niet heeft gewonnen.

Wil je effectieve ‘zorg op maat’ leveren, dan zal je eerst moeten achter-
halen welke zorg relevant is voor een individuele cliënt. Daarnaast  
dien je uiteraard de vorderingen te meten die je gedurende het behan-
deltraject boekt. De systematische zorgevaluatie (SZE) ‘Chronische 
pijn’ geeft het pijnrevalidatieteam deze belangrijke inzichten.

verbeterd zijn nu we meer programma’s op maat aanbie-
den en daar zijn we zeer tevreden mee. Dat motiveert ons 
om er mee door te gaan. Uit de SZE kwam verder naar 
voren dat 92% van onze cliënten last heeft van slaappro-
blematiek. We waren ons er van bewust dat veel mensen 
er last van hebben, maar zo’n hoog percentage hadden 
we niet verwacht. Vanuit de literatuur en cliëntervaringen 
weten we dat een behandeling specifiek gericht op slaap 
positief kan bijdragen aan de verbetering van het slapen. 
In onze standaardbehandeling kreeg dit echter on-
voldoende aandacht. Op basis van deze inzichten 
gaan we nu slaap gerichter behandelen. De effec-
ten van deze veranderingen gaan we vervolgens 
weer meten en dan kunnen we zien of we het 
beter doen. Zo ontstaat er een mooie kwaliteits-
cirkel van ‘plan, do, check, act’.”  

reade.nl/sze

Vertrouwen
Willemine: “Uiteindelijk worden de resultaten  samen met 
de cliënt geëvalueerd en krijgt hij/zij deze mee naar huis.  
Zo zien de cliënt en het team concreet welke vorde- 
ringen er geboekt zijn en dat geeft veel vertrouwen in  
de toekomst.”

Willy: “Weet je, ik bleef maar doorgaan. Ik werkte 23 jaar in de horeca bij de Hema en dacht in het begin dat het misschien aan 
het zware werk lag.  Maar mijn klachten bleven maar toenemen. Ik was voortdurend moe, met pijn in de gewichten en spieren, en 
ontstekingen bij mijn aanhechtingen. Ik werd er helemaal moedeloos van. Te meer daar er jarenlang geen diagnose gesteld kon 
worden. Totdat ik uiteindelijk bij de afdeling reuma bij Reade kwam. Daar werd vastgesteld dat ik fibromyalgie had. Nog nooit van 
gehoord! En dan maak je je opeens grote zorgen en komen er allerlei vragen naar boven, zoals ‘Kom ik in een rolstoel terecht?’ en 
‘Kun je daarmee oud worden?’. Zoals ik me voelde, wilde ik eigenlijk niet eens oud worden.”

    * Cliëntverhaal
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Echografie om de 
effectiviteit van 
medicatie vast  
te stellen

Annelies Blanken is onderzoeker bij de divisie reumatolo-
gie van Reade en richt zich op het terrein van medische 
beeldvorming. Annelies: “Ongeveer dertig procent van de 
psoriasispatiënten krijgt op een gegeven moment ook 
ontstekingen in de gewrichten en ontwikkelt artritis  
psoriatica. Uiteraard bestaan hier standaard behandel-
pro tocollen voor met ‘conventionele’ medicatie. In-
middels zijn er echter ook nieuwe middelen op de markt 
gekomen, onder andere secukinumab en apremilast. Voor 
artsen geeft dit nieuwe behandelmogelijkheden, maar te-
gelijkertijd is het voor hen nog niet duidelijk welk middel 
ze het beste kunnen inzetten bij welke reumapatiënt.”

Het ARC is een samenwerking  
tussen AMC, Reade en VUMC waar 
het reumatologisch onderzoek en 
onderwijs bij deze drie organisaties 
onder één noemer wordt gebracht.  
Een van de speerpunten van onder-
zoek bij het ARC is medische beeld-
vorming. Een goed voorbeeld daar-
van is het gebruik van echografie 
voor het voorspellen van de werk-
zaamheid van nieuwe medicatie bij 
artritis psoriatica.

Snel het effect voorspellen
“Met dit echografieonderzoek hopen we in de toekomst 
te kunnen voorspellen bij welke reumapatiënt een be-
paald medicijn wel werkt en bij welke niet. Het liefst na-
tuurlijk voordat hij/zij met het medicijn start, maar anders 
binnen twee of vier weken na de start van de medicatie. 
Omdat we dan al kunnen concluderen of het zinvol is om 
met deze medicatie door te gaan of dat men er beter 
mee kan stoppen gezien de beperkte verwachtingen en 
risico’s op mogelijke bijwerkingen. Het sluit precies aan op 
de behoefte aan ‘personalized medicine’.”

Duidelijkheid over keuzes
“In het onderzoek maken we op een aantal momenten in 
de eerste weken van de behandeling een uitgebreide 
echo van de gewrichten, huid, pezen en peesaanhechtin-
gen in de handen, knieën, ellenbogen, schouders en voe-
ten. En dat bij verschillende behandelingen. Gecombineerd 
met de verschillende patiëntkarakteristieken hopen we 
zo tot uitspraken te komen over de effectiviteit van een 
bepaald medicijn bij die individuele reumapatiënt. 
Hopelijk is dat ook een eerste stap om op termijn te kun-
nen aangeven, vóór de start van de medicatie, 
welke middelen wel of geen kans van 
slagen hebben per individu.

Nu is het genoeg …
“Er werd toen direct het pijnrevalidatieprogramma gebo-
den, maar ik vond dat niks voor mij. Ik was daar heel scep-
tisch over. ‘Daar hoor ik toch niet tussen …’ Dus ik bleef 
maar doorgaan. Totdat ik op een gegeven moment niet 
meer kon lopen. Toen vond mijn huisarts het wel welle-
tjes en heeft hij me min of meer gedwongen het program-
ma te gaan volgen. En achteraf ben ik daar zo vreselijk blij 
mee. Ik kwam in de ziektewet terecht en heb me een jaar 
lang volledig op ‘het plan’ gestort.”

Programma op maat
“Bij aanvang van het programma, krijg je een uitgebreide 
vragenlijst en kun je zelf aangeven wat voor jou belangrijk 
is. Naast de standaardmodules, stel je zo een maatwerk-
programma samen. Het geeft je ook echt een goed beeld 
van hoe je er eigenlijk voor staat, en dat was niet zo heel 
best. Ik heb uiteindelijk vrijwel iedere module gehad en 
daarna de vragenlijst weer ingevuld: wat een enorme ver-
schillen ten opzichte van de intake! Daar word je dan heel 
blij van. Natuurlijk is de pijn niet weg, maar ik heb geleerd 
het een plek te geven en te luisteren naar mijn lichaam. Je 
lichaam roept je terug, vertelt je wat je moet doen, maar 
ik hoorde het niet. Dat heb ik bij Reade geleerd.”

Volop genieten
“Ik heb vooral geleerd om rust te nemen en te ontspan-
nen. Als ik vroeger even ging rusten, bleef m’n hoofd maar 
doorgaan en lag ik nog verkrampt in bed. Dat helpt dus 
niet. Nu rust ik echt en dankzij de slaapmodule slaap ik 
ook stukken beter. Ik herken nu wanneer ik over de grens 
ga en durf dat aan te geven. Je leert eerlijk te zijn naar je-
zelf en anderen, en durft om hulp te vragen. En dat heeft 
een enorm positief effect op jezelf en je omgeving. Ik ben 
weer aan het werk, maar nu op de afdeling mode, en be-
sef weer heel goed hoe leuk het allemaal is, ondanks de 
pijn. Ik geniet gewoon weer van het leven. Wie had dat 
kunnen denken … “

ams-rc.com
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Ronald van Vollenhoven is sinds 1 januari 2016 directeur van 
het ARC. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit  
van Amsterdam en de Vrije Universiteit en hoofd van de 
afdeling Reumatologie en klinische immunologie van het in 
2018 ontstane Amsterdam UMC. Ronald: “Sinds de jaren  
negentig was er een intensieve samenwerking tussen het 
voormalige Jan van Breemen Instituut (JBI) en VUmc. Het 
was een logische samenwerking, want het JBI beschikte, 
naast individuele expertise en enthousiasme voor het  
onderzoek, over grote aantallen reumapatiënten die be-
trokken konden worden bij het klinisch onderzoek. In 2014 
ontstond de behoefte om deze samenwerking te verdie-
pen, onder andere door het AMC erbij te betrekken, en te 
formaliseren. In feite liepen we daarmee ook wat voor op 
de fusie tussen VUmc en AMC, tegenwoordig Amsterdam 
UMC. Het betekende in ieder geval het ontstaan van het 
ARC en vanaf dat moment valt al het reumatologisch en 
immunologisch onderzoek op de drie locaties (VUmc, AMC 
en Reade) onder de vlag van het ARC. ”

Speerpunten
“Hoewel het ARC aandacht heeft voor alle reumatische 
aandoeningen zijn vijf speerpunten van onderzoek be-
noemd, namelijk reumatoïde artritis, de ziekte van 
Bechterew en systeemziekten, waaronder vasculitis, 
systemische lupus erytematosus en sclerodermie. 
Daarnaast richten we ons op medische beeldvorming 
(röntgen, MRI, echografie) en translationeel onderzoek. 
Maar ook al hebben we deze speerpunten benoemd, 
lopen er veel verschillende onderzoekslijnen bij elkaar. 
Stuk voor stuk belangrijk en maatschappelijk relevant 
onderzoek. Maar zoals de research audit bij Reade ook 
al stelde: misschien moet je in de toekomst meer focus 
aanbrengen en keuzes maken, nauwer samenwerken in 
grotere groepen en sterk levenskrachtige consortia 
vormen.”

Het ARC als spil in 
het reumatologisch en 
immunologisch 
onderzoek
Door het aangaan van een samenwerkings-overeenkomst in oktober 2014 
hebben het AMC, Reade en VUmc hun krachten gebundeld op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek naar reumatische en immunologische  
aandoeningen. In het Amsterdam Rheumatology & Immunology Center  
(ARC) werken ruim 80 onderzoekers samen aan meer inzicht in en betere  
innovatieve behandelmethodes voor de reumatische ziekten.

Toekomstige ontwikkelingen
“We zullen ook moeten blijven inspelen op de verander-
ingen in onze gezondheidszorg. Het is mijn verwachting 
dat de universitaire centra zich naast de reguliere specia-
listische zorg meer en meer zullen gaan richten op de  
super-specialistische (‘topreferente’) zorg en op de zorg 
voor patiënten met zeldzame ziektes. Én daarnaast nog 
meer zullen gaan samenwerken in regionale netwerken 
met specialisten zoals de reumatologen bij Reade. Mede 
dank zij deze samenwerking zal de divisie reuma van 
Reade nog meer hét centrum in Amsterdam worden voor 
de reumatologische specialistische zorg. In goede samen-
werking met de eerste-lijn. Dit zal effect hebben op de 
wijze waarop wij ons onderzoek organiseren. Daarnaast 
liggen er nog uitdagingen op het gebied van de financie-
ring van onderzoek en onze (internationale) profilering.  
Al met al voldoende dynamiek.”

ams-rc.com
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Elektrostimulatie biedt 
ongekende mogelijkheden  
bij dwarslaesie

Thomas Janssen, hoogleraar Gedrags- en Bewegingsweten- 
schappen bij de VU en onderzoeker bij Reade stond aan 
de basis van de introductie van elektrostimulatie bij 
Reade. Samen met Wendy Achterberg, revalidatiearts  
bij Reade, vertelt hij enthousiast over de vorderingen.

Grote gevolgen
Thomas: “Bij een dwarslaesie denkt vrijwel iedereen aan 
‘verlamde benen’. Maar de fysieke gevolgen zijn veelom-
vattender. Je kunt geconfronteerd worden met complica-
ties zoals darmproblemen, incontinentie, os teo porose, 

luchtweginfecties, spasticiteit, metabool syndroom, etc. 
Een van de meest voorkomende complicaties is decubi-
tus waar vrijwel iedereen met een dwarslaesie op enig 
moment mee wordt geconfronteerd. Het lichaam is een 
complex en uitgebalanceerd systeem. Verstoring van 
hiervan heeft direct een ingrijpend effect. En dat effect 
treedt al zeer snel op. Binnen enkele weken wordt inactief 
weefsel, door de mindere doorbloeding, ingrijpend slech-
ter met alle gevolgen van dien. Dit willen we positief  
beïnvloeden door de inzet van elektrostimulatie.”

Twee invalshoeken
“Het doel van onze behandelmethode is daarom op de 
eerste plaats gericht op het op peil houden van de weef-
sels om secundaire complicaties tegen te gaan. Daarnaast 
streven we ernaar om, waar mogelijk, de spierfunctie te 
verbeteren en de algemene fitheid en kwaliteit van leven 
te vergroten. Daarmee kom ik in feite op de twee invals-
hoeken van ons onderzoek: wat is het effect van het acti-
veren of actief houden van de spieren enerzijds en wat is 
het effect van het daadwerkelijk trainen van de spieren 
anderzijds? In het eerste geval moet je denken aan het 
enkel stimuleren van de spiermassa door middel van elek-
trostimulatie en in het tweede geval wordt een vorm van 
krachttraining ingezet zoals fietsen met behulp van 
elektrostimulatie.”

Geborgd in zorg
“Ons onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat elektro-
stimulatie zorgt voor een betere doorbloeding, een  
snellere wondgenezing en een betere zenuwfunctie. 
Bovendien geeft het minder kans op hart- en vaatziekten, 
diabetes en obesitas.” Wendy: “De positieve effecten zijn 
evident. Vandaar ook dat we de toepassing van elektros-
timulatie in onze zorg hebben geborgd. Bij iedereen die 
met een dwarslaesie in ons centrum wordt opgenomen 
voor klinische revalidatie wordt nagedacht over de moge-
lijke toepassing van elektrostimulatie voor die specifieke 
persoon. Poliklinisch worden mensen gezien binnen het 
Expertisecentrum Elektrostimulatie. Na een eerste inven-
tarisatie van klachten, wensen en mogelijkheden door de 
revalidatiearts, sluiten de behandelaren aan bij het ge-
sprek en wordt direct gestart met elektrostimulatie. Aan 
de hand van de resultaten wordt een behandelplan opge-
steld. Daarbij kijken we ook heel praktisch naar de moge-
lijkheden van de cliënt. We zien namelijk een duidelijke 
toestroom van cliënten uit het hele land. Dan zoek je naar 
een oplossing op maat, want voor hen is het niet doenlijk 
om vaak naar Amsterdam te komen. Deze vorm van one-
stop-shopping, met direct een ‘behandelplan op maat’ 
wordt enorm gewaardeerd. Bovendien zijn de cliënten 
zeer tevreden over de resultaten van de behandeling.”

Toegankelijkheid
“Het gaat er nu om dat we alles op alles zetten om elektro-
stimulatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat we tot 
effectieve, bruikbare methoden en middelen komen  
zodat cliënten elektrostimulatie zoveel mogelijk dagelijks 
kunnen toepassen op allerlei niveaus. Binnen Reade heb-
ben we inmiddels de mogelijkheid voor mensen om bij 
een eerstelijns fysiotherapiepraktijk, met de faciliteiten 
van Reade, ’s avonds te komen sporten ondersteund door 
elektrostimulatie. Hiernaast zijn we gestart  met scholing 
geven aan perifere fysiotherapeuten, zodat we de opge-
dane kennis kunnen verspreiden en deze op meerdere 
plekken voor cliënten toegankelijk wordt.” Thomas: “Ik 
ben ervan overtuigd dat we op termijn tot praktische 
toepassingen kunnen komen die 24-uurs stimulatie een-
voudig mogelijk maken. Voor het promotie-onderzoek 
van Christof Smit hebben we bijvoorbeeld speciale 
elektro stimulatiebroeken, ‘ES-shorts’, laten maken met 
ingebouwde elektroden, die automatisch contact maken 
met de huid. Hiermee zijn gedurende twee weken acht 
uur per nacht verscheidene protocollen van spieractiva-
tie van de bilspieren en de hamstrings getest. Hieruit 
bleek dat de spieren na acht uur stimulatie nog steeds 
samentrokken en dus actief waren. Bovendien bleek de 
slaapkwaliteit van cliënten vooruit te gaan.”

Andere toepassingen
“Al met al zijn nog niet alle toepassingsmogelijkheden  
in zicht. Want we hebben het nu eigenlijk alleen nog maar 
over stimulatie van de bilspieren en hamstrings gehad. 
Maar we boeken ook goede resultaten met het inzetten 
van elektrostimulatie op de rompspieren bij cliënten met 
onvoldoende rompbalans of hoestkracht. Of wat te  
denken van elektrostimulatie bij cliënten met een te lage 
bloeddruk? Door de stimulatie wordt de bloeddruk ver-
hoogd waardoor cognitieve problemen mogelijk minder 
optreden. Last van spasticiteit? Ook hierbij kan elektro-
stimulatie vermindering van klachten geven. Kortom: we 
hebben alle redenen om een lans te blijven breken voor 
de brede toepassing van elektrostimulatie.”

Dwarslaesierevalidatie is een van de onderzoekslijnen binnen divisie revali-
datie. Zo’n twintig jaar geleden werd elektrostimulatie voor het eerst ingezet 
bij revalidanten met een dwarslaesie. Toentertijd een unieke en vooruitstre-
vende behandelmethode in Nederland. En nog steeds heeft Reade een leiden-
de rol binnen dit terrein. Cliënten uit het hele land komen naar het Expertise-
centrum Elektrostimulatie vanwege de overtuigende resultaten.

reade.nl/elektrostimulatie
korverfysiotherapie.nl
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Maaike Heslinga, Milad Baniaamam en Daisy Vedder, on-
derzoekers bij Reade, richten zich op het onderzoek naar 
het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met reuma. 
Maaike heeft als onderzoeksveld reumatoïde artritis, 
Milad richt zich op de ziekte van Bechterew en Daisy richt 
haar onderzoek op mensen met jicht.

Breed onderzoek
Maaike: “Van 2011 tot 2015 namen 720 personen met reu-
matoïde artritis deel aan ons onderzoek: 375 cliënten van 
Reade en 345 cliënten van het Antonius Ziekenhuis in 
Sneek. Hierdoor hadden we een zeer brede onderzoeks-
groep. Een van de doelstellingen was om te komen  
tot een betrouwbare cardiovasculaire risicoscreening. 
Oftewel: op basis van data zoals bloeddruk, cholesterol-
gehalte, lengte, gewicht, aanwezigheid van diabetes, 
rookgedrag en familiegeschiedenis zo nauwkeurig moge-
lijk te bepalen hoe groot de kans is dat de betreffende 
persoon met reumatoïde artritis in de komende tien jaar 
te kampen krijgt met een vorm van hart- en vaatziekten. 
Daarbij hebben we uiteraard ook rekening gehouden met 
de eventuele behandeling die de mensen al kregen.”

Hoge risico’s, lage 
behandelingsgraad 
“Uiteindelijk hebben we kunnen concluderen dat 17% van 
de deelnemers een laag 10-jaarrisico op hart- en vaat- 

ziekten had (<10%), 21% een gemiddeld risico (10-19%), 53% 
een hoog risico (>20%) en dat 9% al leed aan een vorm van 
hart- en vaatziekten. Vervolgens hebben we dit afgezet 
tegen de (preventieve) behandeling die de mensen kregen. 
Het bleek dat 69% van de onderzoeksgroep voldoende 
indicatie had voor een preventieve behandeling. Daarvan 
kreeg echter 42% een ontoereikende behandeling en 40% 
geen behandeling. Kortom: de risico’s zijn hoog, preven-
tieve behandeling is gewenst, maar slechts een klein per-
centage krijgt een effectieve preventieve behandeling. 
Op basis van deze gegevens konden we stellen dat het 
hart- en vaatziekten risicomanagement bij cliënten met 
reumatoïde artritis te wensen overliet. Vanuit Reade heb-
ben we toen het initiatief genomen om de bewustwor-
ding van de risico’s bij huisartsen en cliënten te verhogen. 
Dat was in eerste instantie een moeizaam proces. Slechts 
35% van de mensen die wij adviseerden om de huisarts te 
bezoeken, gaf hier gehoor aan. Vandaar ook dat wij ver-
volgonderzoeken zijn gestart om te kijken hoe we dit  
proces effectiever kunnen maken. Daarnaast heeft Reade 
de risicoscreening in het reguliere zorgpad opgenomen. 
Door middel van een aantal doelmatige metingen, zo min 
mogelijk belastend voor de cliënt, kunnen we een goed 
risicoprofiel bepalen en er zo nodig bij de cliënt op  
aandringen dat een consult bij de huisarts (dringend)  
gewenst is.”

Alarmbellen
Milad: “Ook mensen met de ziekte van Bechterew heb-
ben mogelijk een grotere kans op bepaalde hartaandoe-
ningen, zoals klepafwijkingen en geleidingsstoornissen. 
Vandaar dat we zo’n vijf jaar geleden gestart zijn met een 
grote studie onder 200 reumapatiënten in de leeftijd van 
50 – 75 jaar. We zitten nu in een vervolgstudie met twee 
controlegroepen. Enerzijds een groep van mensen met 
artrose die vaker pijnstillers gebruiken en immobieler zijn 
en anderzijds een gezonde populatie. Bij reumatoïde 
artritis is al veel bewijs aanwezig dat de relatie legt tussen 
het ontstekingsmechanisme en hart- en vaatziekten. Je 
ziet bijvoorbeeld dat zowel de kransslagader als de kleine 
vaten in het hart zelf vernauwd kun-
nen raken door de ontsteking. 
Bij de ziekte van Bechterew 
hebben we deze directe 
relatie nog niet kunnen 
aantonen vanwege de 
complexiteit. Je hebt 
hier immers te maken 
met een laaggradige in-
flammatie en de aanwezigheid 
van andere risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten. Uiteindelijk 
hopen we, net als bij reuma-
toïde artritis, te komen tot 
een duidelijke risico-inschat-
ting. Zodat er ook alarmbel-
len gaan rinkelen wanneer 
de diagnose ‘Bechterew’ 
wordt gesteld. Hierbij zullen we samen 
moeten optrekken met de huisarts. Samen met 
hen kunnen we dan een belangrijke rol spelen in de 
preventie.”

De barrière doorbreken
Daisy: “Om het verhaal te completeren: Ook bij jicht be-
staat een grotere kans op hart- en vaatziekten. Jicht, de 
meest voorkomende reumatische ontstekingsziekte, 
wordt veroorzaakt door een overmaat aan urinezuur in 
het lichaam waardoor urinezuurkristallen neerslaan in de 
gewrichten. Dit veroorzaakt pijnlijke ontstekingen vooral 
in de gewrichten en slijmbeurzen. Het verhoogde risico 
op hart- en vaatziekten wordt deels verklaard door het 
vaker voorkomen van traditionele risicofactoren zoals hy-
pertensie, hypercholesterolemie en obesitas. Daarnaast is 

het vermoeden dat het hoge urinezuur in het bloed en de 
laaggradige inflammatie een rol spelen. We zien vaak on-
derbehandeling bij jichtpatiënten als het gaat om urinezuur 
verlagende therapie. Daarnaast is het verhoogde risico op 
hart- en vaatziekten nog niet altijd even bekend bij alle 
zorgverleners en zijn de onderzoeken bij Reade gericht op 
het creëren van meer bewustzijn in de eerste en tweede 
lijns zorg. Tevens doen wij onderzoek naar nieuwe medica-
menteuze en niet-medicamenteuze behandelinterventies. 
Een voorbeeld hiervan is de studie Plants for Joints. We 
weten nog lang niet alles. Maar reuma in algemene zin is 
een auto-immuunziekte. De ontstekingen die ermee  
gepaard gaan, beperken zich niet tot de gewrichten, maar 

hebben ook invloed op ons vaatstelsel. Zoals Milad 
zegt: zodra een reumatische aandoening 

wordt geconstateerd, moeten 
alarmbellen afgaan. Moet er 

aandacht besteed worden 
aan het risico op hart- 
en vaatziekten en moe-

ten zo nodig preventieve 
maatregelen worden geno-
men. Dat is onze gezamen-

lijke verantwoordelijkheid. En 
ja, dat zal om de nodige over-
tuigingskracht naar de reu-
mapatiënt toe vragen. Want 
in sommige gevallen is die 
‘behandel-moe’. “Ik heb al ge-
noeg aan mijn reuma”, wordt 

er dan gezegd. Dat is een  
barrière die we moeten zien te 

doorbreken.”

Reumatische aandoening? 
Wees alert op hart- en 
vaatziekten.

Een van de onderzoekslijnen binnen de divisie reumatologie bij Reade is 
‘cardiovasculaire comorbiditeit’. De afgelopen twintig jaar hebben tal van 
onderzoeken inmiddels aangetoond dat mensen met reuma een verhoogde kans 
op hart- en vaatziekten hebben. Ondanks die wetenschap worden zij hier in veel 
gevallen niet extra op gecontroleerd of preventief behandeld. Reade spant zich  
in om duidelijke risicoprofielen vast te stellen en huisartsen te ondersteunen  
bij de begeleiding van hun cliënten met een reumatische aandoening.

reade.nl/reumatologie/wetenschappelijk-onderzoek/
reade.nl/plantsforjoints
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Tijdens het jaarlijkse congres 
van de Nederlandse Vereniging van  
Klinische Chemie (NVKC) in 2018, heeft 
Reade-apotheker Renske Hebing een Noyons 
NVKC stipendium in ontvangst genomen. 

De beurs is toegekend voor het onderzoeksvoorstel 
‘Dried blood spot analysis of methotrexate (polygluta-
mates) as a potential marker for methotrexate levels in 
erythrocytes: the next step in therapeutic drug monito-
ring at home’. Renske: “Samen met de vakgroep Klinische 
Chemie van het AmsterdamUMC, zijn we een groot  
onderzoek gestart naar het meten van de metho trexaat-
spiegel in het bloed bij personen met reumatoïde artritis 
(RA). Specifiek onderdeel van deze studie – waar we de 
prijs voor hebben gekregen – is het onderzoek naar de 
mogelijkheid om in de toekomst bloed af te nemen via 
een vingerprik en in die bloeddruppel methotrexaat te 
meten. We nemen bij mensen op de ‘normale’ manier 
bloed af en brengen tevens een beetje bloed in een buisje 
die speciaal voor vingerprikken is ontworpen. Zo’n vinger-
prik is een veel gemakkelijkere wijze voor reumapatiënten 
dan de normale bloedafname en zou zelfs thuis kunnen 
plaatsvinden. Ook brengen we een paar druppels bloed 
vanuit de normale bloedafnamebuisjes op twee soorten 
hielprikkaartjes. Het bloed droogt op (dried blood spot, 

DBS) en is zo veel eenvoudiger te bewaren. Vervolgens 
gaan we testen of deze drie DBS-methodes dezelfde  
spiegels in de cellen laten zien, als bij een normale 
bloedafname.”

Voorkomen van bijwerkingen
“Daarnaast richt onze studie zich op het meten van  
methotrexaat in witte bloedlichaampjes. Tot voor kort 
konden we de hoeveelheid methotrexaat alleen nog maar 
meten in de rode bloedcellen. Op basis van deze spiegel, 
gerelateerd aan de ziekteactiviteit, kan zo inzicht verkre-
gen worden in de juiste dosering (Therapeutic Drug 
Monitoring). Heel belangrijk, want methotrexaat kan  
vervelende bijwerkingen hebben. Je wilt zoveel toedie-
nen als nodig is, maar ook zo weinig als mogelijk. 
Methotrexaat in rode bloedcellen zegt misschien weinig 
over de invloed op de reuma, want reuma is een ontste-
kingsziekte waarbij het immuunsysteem, en dus witte 
bloedcellen,  betrokken zijn. Vandaar dat we nu in de  
witte bloedcellen gaan meten. Mogelijk geeft dat een 

Noyons NVKC 
stipendium uitgereikt 
aan onderzoeks- 
groep Amsterdam  
UMC en Reade

accurater beeld en krijgt de reumatoloog meer en betere 
mogelijkheden om sneller tot een optimale dosering voor 
de individuele reumapatiënt te komen.

Een belangrijke stap
“Het AmsterdamUMC heeft ruime ervaring in het meten 
van methotrexaat in bloedkanker-gerelateerde witte 
bloedcellen. Dit gebeurt namelijk al binnen onderzoek  
in de oncologie bij kinderleukemie-patiënten die met  
methotrexaat behandeld worden. De gebruikte dosering 
van methotrexaat bij RA-patiënten is echter vele malen 
lager en dus veel moeilijker te meten. Maar sinds kort zijn 
de onderzoekers heel dicht bij een betrouwbare meet-
methode voor RA-patiënten [1,2]. Hiermee maken we 
goede reumazorg nóg beter!”* 

[1] IB Muller, RCF Hebing, G Jansen, MT Nurmohamed, 

WF Lems, GJ Peters, R de Jonge. Personalized 

medicine in rheumatoid arthritis: Methotrexate 

polyglutamylation revisited. Expert Review of 

Precision Medicine and Drug Development (2018).

[2] IB Muller, P Heydari, M Lin, EA Struys, RCF Hebing, 

CJ van der Laken, D van Schaardenburg, MT 

Nurmohamed, WF Lems, J Cloos, G Jansen, R de 

Jonge. Development and validation of a sensitive 

LC-MS/MS-based method for analysis of enzymatic 

activity of folylpolyglutamate synthetase and 

methotrexate polyglutamates in peripheral blood 

mononuclear cells of rheumatoid arthritis patients. 

EULAR abstract 18-5602.
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Zinvolle doelen  
in de revalidatie

Vrijwel iedereen geeft op een bepaalde manier zin aan zijn leven. 
Maar wat gebeurt er als je plotseling iets ernstigs overkomt?  
Als je bijvoorbeeld een dwarslaesie krijgt? Verandert de zingeving 
dan? Een belangrijke vraag, want dit kan invloed hebben op het 
verloop van het revalidatieproces. Om hierop een antwoord te 
kunnen geven startte Elsbeth Littooij, geestelijk begeleider bij 
de revalidatie afdeling van Reade, haar onderzoek.

Elsbeth: “Wat mij triggerde, was het feit dat ik regelmatig in mijn omgeving de opmer-
king hoorde ‘Nou, de mensen die zoiets ernstigs overkomt, zullen hun geloof en hoop 
wel verliezen’. Maar dat was niet wat ik in mijn 15-jarige loopbaan als geestelijk bege-

leider in de revalidatie had ervaren. Volgens mij veranderde er niet zoveel in het 
zingevingskader. Ik zag juist een enorme veerkracht bij mensen. Zoals een revali-

dant zei: ‘Ze zeggen dat ik niet meer de oude zal worden. Nou, dan moet ik maar 
de nieuwe worden.’ Toch was het een hele wezenlijke vraag: verandert de zin-
geving na zo’n ingrijpende gebeurtenis? Om hierop een gefundeerd antwoord 
te kunnen geven, ben ik met mijn onderzoek gestart.”

Zingeving: wat is dat?
“In eerste instantie richtte ik mijn onderzoek op revalidanten met een 

dwarslaesie, om daarna te kijken naar mensen die een beroerte hebben 
gehad. Voordat je kunt vaststellen of er veranderingen optreden, moet je 

natuurlijk ‘zingeving’ definiëren. Wat is dat eigenlijk? We hebben kunnen 
 vaststellen dat het zingevingskader bestaat uit vijf aspecten, namelijk: 
kernwaarden, relaties, wereldbeeld, identiteit en innerlijke houding. 
Met name dit laatste aspect is nieuw in de literatuur. Naar aanleiding 
van de gesprekken die we gevoerd hebben, kunnen we concluderen 
dat het zingevingskader bij deze personen niet veranderd was. Zoals 
een revalidant opmerkte: ‘fysiek is alles veranderd, maar verder 
niets. Ik ben nog dezelfde’. Bij de revalidanten met een beroerte 
kunnen we vaststellen dat de zingevingsaspecten hetzelfde zijn.  

Bij deze groep zie je echter wel verandering, met name op het  
gebied van identiteit. Mogelijk komt dit doordat bij een dwarslaesie 

de nadruk op fysieke gevolgen ligt, terwijl een beroerte ook conse-
quenties kan hebben op het gebied van communicatie, cognitie en/of 

gedrag. Ook kan de onzekerheid over het uiteindelijke herstel en de 
duur daarvan een rol spelen.”

Belangrijk in de revalidatie
“Vervolgens hebben we gekeken naar de rol van ‘zingeving’ 
in de revalidatie. We zagen hierbij dat deze aspecten met 
name op het gebied van motivatie en het reguleren van 
emoties/stress belangrijk waren. Door aan te sluiten  
op de waarden van de revalidant – ‘als de fysiotherapeut 
begreep wie ik ben, snapte wat voor mij belangrijk is, ging 
het goed’ – wordt het revalidatieproces positief beïn-
vloed. Al met al was ik blij met de resultaten. Toch riep dit 
voor mij ook weer een dilemma op. Het zingevingskader 
speelt duidelijk een rol in de revalidatie, maar wat revali-
danten hierover met mij delen, kan ik niet zomaar inbren-
gen in het behandelteam. In die zin bied ik ze een 
‘vrijplaats voor hun gedachten’. Vandaar dat we gestart 
zijn met het vervolgonderzoek ‘Zinvolle doelen in de 
revalidatie’.”

Wat wil je bereiken?
“Als je weet wat je leven zin geeft, kun je daar persoonlijke 
doelen aan koppelen. En dat is een wezenlijk onderdeel 
van de revalidatie. Bijvoorbeeld: opa wil er nog voor de 
kleinkinderen zijn en met hen naar de speeltuin kunnen 
gaan. Tot dusverre blijkt het echter moeilijk om doelen 
die persoonlijke betekenis hebben te formuleren. In  
samenwerking met Amsterdam UMC en de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen onderzoeken wij of we een ‘tool’ kun-
nen ontwikkelen om revalidatieartsen, het betrokken 
team en cliënten te helpen zinvolle doelen te stellen. 
Denk daarbij aan een ‘zingevingsgesprek’ aan het begin 
van de revalidatie, waarbij overstijgende doelen worden 
geformuleerd en die in het behandelplan worden opge-
nomen. Het onderzoek wordt overigens eind 2019 
afgerond.”

“Als je weet wat je leven zin  
geeft, kun je daar persoonlijke 

doelen aan koppelen. En dat is een 
wezenlijk onderdeel van de 

revalidatie.”
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Vroege 
reumatoïde artritis: 
wat is de optimale 
behandeling?

Daisy Vedder is arts-onderzoeker bij Reade en coördi-
neert het onderzoek onder de huidige 29 deelnemers in 
Nederland. Daisy: “Op het moment dat iemand wordt 
gediagnosticeerd met reumatoïde artritis wordt meestal 
de behandeling gestart met methotrexaat (MTX) in com-
binatie met prednison. Dat blijkt vaak effectief en af-
doende. Aan de andere kant: bij 30 tot40% van de reu-
mapatiënten blijkt deze behandeling onvoldoende 
soelaas te geven. Dan worden biologicals (geneesmidde-
len bestaande uit natuurlijke eiwitten) ingezet. Dat ge-
beurt dus pas na verloop van tijd, als de behandeling niet 
aanslaat. Gedurende de laatste jaren, mede door kleinere 
studies, rees de vraag of we niet eerder zouden moeten 
beginnen met het toedienen van biologicals. Bijvoorbeeld 
meteen bij het stellen van de diagnose. Oftewel: snel een 
‘grote klap’ geven op de ziekte. Dit onderzoeken we nu 
binnen NORD-STAR. Maar dat niet alleen. We bekijken 
ook wat de effecten zijn van het afbouwen van een deel 
van deze medicatie wanneer mensen goed reageren op 
de behandeling.”

Vier verschillende medicaties
“Potentiële deelnemers zijn hier snel in beeld. Wanneer ze 
willen meewerken aan het onderzoek volgt een screening 
of ze gezond genoeg zijn. Vervolgens vullen ze samen met 

de reumaverpleegkundigen vragenlijsten in, wordt licha-
melijk onderzoek uitgevoerd, worden gewrichtsscores 
vastgesteld en wordt er bloed afgenomen. Binnen twee 
weken na de diagnose kan vervolgens gestart worden met 
de medicatie. Deelnemers worden dan in vier groepen 
ingedeeld. De eerste groep krijgt de standaardbehande-
ling van MTX met prednison. De andere drie groepen krij-
gen MTX met hetzij abatacept, hetzij certolizumab, hetzij 
tocilizumab. Het eerste half jaar na de start zien we hen 
één keer per maand, het tweede half jaar eens per twee 
maanden. Na ongeveer een jaar bespreken we of er be-
gonnen kan worden met de afbouw van de medicatie. Dit 
gebeurt ook weer op basis van loting. Daarbij wordt be-
paald of de deelnemer direct gaat afbouwen of 12 weken 
later. In totaal duurt de studie voor de deelnemer zo’n 80 
tot 160 weken, afhankelijk van hoe men op de medicatie 
reageert. We verwachten dat de complete studie in 2021 
is afgerond met hopelijk een duidelijk inzicht in wat de 
meest optimale medicatie is voor mensen met vroege 
reumatoïde artritis. De eerste resultaten van de eerste 24 
weken behandeling worden naar verwachting eind 2019 
gepubliceerd.”

reade.nl/nord-star

Vanuit het Karolinska Institutet, Solna, Zweden is in 2012 de grote internationale  
NORD-STAR studie gestart onder leiding van Ronald van Vollenhoven, directeur van het 
Amsterdam Rheumatology & Immunology Center (ARC), het onderzoekssamenwerkings-
verband tussen AMC, Reade en VUmc. De studie beslaat zes landen en Reade neemt deel  
namens Nederland. In totaal zijn 800 reumapatiënten geïncludeerd in de NORD-STAR studie.

De sterkste man van Mijdrecht 
geveld door reuma
Zo’n zeven jaar geleden maakte brandweerman Marcel 
van Toorn (50) een val van grote hoogte. Een moeizaam 
proces van revalidatie volgde en hij knokte zich uit zijn 
rolstoel. Zeven jaar later had hij weer een redelijk normaal 
leven. Hij vond dat hij weer ‘lekker op gang was’. Tot er 
een schroef in zijn schouder afknapte, waardoor ook de 
pees knapte. Het begin van wederom een zware periode…
Totdat hij tot het NORD-STAR programma werd 
toe gelaten. 

Marcel: “Ja, die schouder, die kreeg in eerste instantie de 
schuld. Maar ik begon me steeds slechter te voelen. Ook 
het lopen ging steeds moeilijker. Het was niet meer uit te 
houden. En omdat mijn moeder zwaar reuma had, ging ik 
op een gegeven moment naar de huisarts. ‘Ik denk dat ik 
reuma heb’, maar nee. Er was niks te zien in het bloed. Het 
bleef daarna slechter gaan, elke week ging ik achteruit, ik 
kon niet eens meer traplopen en wat een pijn. Uiteindelijk 
ben ik in januari 2018 bij Reade terechtgekomen en ja 
hoor: het was reuma (RA)! Ik was echt blij. Je denkt name-
lijk aan de engste ziektes als het zo slecht met je gaat.”

Weer op de fiets
“Reuma, prima. Daar kon ik na mijn revalidatie ook wel 
weer tegen knokken. Ik geef nooit op. Ik ben een boom 
van een vent, op en top gezond met een sterk hart. Ik heb 
altijd gebokst en was de sterkste man van Mijdrecht, dus 
kom maar op. Vervolgens had ik ook nog de mazzel dat ik 
tot het NORD-STAR programma was toegelaten en direct 
kom beginnen met MTX en een biological. Ik ben daar 
onwijs positief over! Na 6 weken had ik al een ongelofelij-
ke vooruitgang geboekt en nu zit ik al weer bijna op mijn 
niveau van voor de reuma. Ik heb ook geen bijwerkingen 
of niks. Ach ja, ik ben nog wel wat moe en voel af en toe 
wat steken waardoor ik weet dat het er nog zit, maar ik 
kan weer fietsen op m’n mountainbike. En dan weet je het 
wel, dan ga ik tot de limiet.”

    * Cliëntverhaal
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Het beklimmen van de berg tijdens de HandbikeBattle is een topprestatie. 
Maar wat deze prestatie nog een extra dimensie geeft, is het feit dat de  
deelnemers in aanvang zeker geen topatleten zijn. Vrijwel elke deelnemer 
heeft in feite een ‘duwtje in de rug’ nodig. Moeten fysiek en/of mentaal  
fitter worden om goed en gezond met hun beperking door het leven te  
wkunnen gaan. In die zin is het echt een gevecht op de berg.

Sonja de Groot is senior onderzoeker bij Reade. Ze bege-
leidt Ingrid Kouwijzer, die aangesteld is bij Heliomare en 
hoopt te promoveren bij het Centrum voor Bewegings-
wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Sonja: 

“In 2013 is de HandbikeBattle voor het eerst georganiseerd. 
Sinds het eerste begin hebben we de deelnemers inten-
sief gevolgd met fysieke testen en vragenlijsten. De eer-
ste resultaten uit dit onderzoek laten zien dat trainen 
voor de HandbikeBattle duidelijk leidt tot verbetering 
van de fitheid en gezondheid. De zwaarte van de uit-
daging zorgt er echt voor dat de deelnemers ‘een knop 
moeten omzetten’. Slagen ze daarin, dan profiteren ze 
daar de rest van hun leven van. Ingrid is nu nader aan het 
onderzoeken of we op basis van de bestaande gegevens 
van ruim 400 deelnemers en nieuwe metingen die we bij 
de deelnemers van de editie 2019 hebben gedaan, kunnen 
komen tot goede testprotocollen en effectieve trainings-
methoden. Ook hopen we te zien dat de mentale weer-
baarheid verbetert en een relatie aan te tonen tussen 
mentale weerbaarheid en de lichamelijke fitheid van de 
deelnemers.”

Vertaling naar de praktijk
Ingrid: “In feite is de HandbikeBattle een gevecht dat de 
deelnemer met zichzelf moet voeren. Er zijn hindernissen 
in het proces, fysiek of mentaal, die zij zelf moeten over-
winnen om een goede kwaliteit van leven te kunnen  
bewerkstelligen. Veel van de trainingsarbeid wordt dus 
ook bij de deelnemer zelf gelegd. Eigen initiatief en eigen 
verantwoordelijkheid is dus cruciaal. Op basis van de 
meting en zien we ook een duidelijke progressie bij de 
deelnemers. Na de trainingsperiode hebben deelnemers 
gemiddeld 16% meer vermogen, een betere longfunctie 
en is de buikomvang geslonken. Daarnaast zien we ook 
dat deelnemers hoger scoren op kwaliteit van leven en 
dat deze toename een relatie heeft met de toename in  
fitheid. Maar houdt dit effect op de lange termijn aan?  
En zijn er ook effecten op de uitvoering van activiteiten in 

Een flink aantal uitdagingen
Elk jaar neemt Reade met ‘Team Capital’ deel aan 
de HandbikeBattle, een race bergop richting de 
Kaunertaler gletscher in Tirol waarbij deelne-
mers een wedstrijd handbiken van ruim 20 kilo-
meter. Hierbij krijgen ze te maken met zeer hef-
tige stijgingspercentages. Uiteindelijk wordt een 
hoogte bereikt boven de 2.000 meter. En dat op 
pure armkracht! De handbikers die meedoen zijn 
(oud)revalidanten, waarvan het merendeel een 
dwarslaesie heeft. Tijdens de race vaardigen 12 
revalidatiecentra een team van handbikers af die 
strijden om de HandbikeBattle trofee. 

De finish halen bij de HandbikeBattle kan alleen 
door je op alle gebieden goed voor te bereiden 
en er een gezonde leefstijl op na te houden. De 
deelnemers moeten hard trainen, aandacht heb-
ben voor goede voeding en mentaal goed voor-
bereid zijn. De deelnemende handbikers worden 
gestimuleerd om actief na te denken over wat er 
allemaal op hen afkomt en hoe ze problemen 
kunnen oplossen.

De relatie tussen 
fysiek fit en mentaal 
weerbaar zijn

het dagelijks leven?  Daarnaast willen we ook in kaart 
brengen wat de meest effectieve trainingsmethode is: 
hoe vaak moet je trainen en hoe intensief om zonder 
blessures fitter te worden, zowel fysiek als mentaal? Als 
we antwoorden op deze vragen krijgen, kunnen we dit 
vertalen naar de praktijk, naar de reguliere zorg. Zo krijgen 
mensen handvatten om mentaal en fysiek sterk een  
gezond een mooi leven te leiden. Zonder dat ze ‘de berg’ 
hoeven te beklimmen.” 

handbikebattle.nl
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In de periode van 2008 tot 2014 onderzocht fysiothera-
peut/onderzoeker Jesper Knoop, door subsidie van 
ReumaNederland (voorheen Reumafonds), bij Reade on-
der andere de effectiviteit van oefentherapie met stabili-
teitstraining (STABILO-onderzoek). “Deze stabiliteits-
oefeningen bleken geen meerwaarde te hebben boven 
de reguliere oefeningen, maar de oefentherapie zelf zorg-
de wel voor grote verbeteringen wat betreft pijnklachten, 
het functioneren en kniestabiliteit. Zelfs zodanig dat 
knievervangende operaties wellicht zouden kunnen wor-
den uitgesteld. Ook gaf het onderzoek indicaties dat het 
versterken van de bovenbeenspieren erg belangrijk is bij 
de behandeling van knieartrose.”

Individuele behandeling in eerste lijn
Om nóg meer effectiviteit uit de oefentherapie te halen 
en te streven naar verdere ‘zorg op maat’, heeft Jesper 
een vervolgonderzoek uitgevoerd onder vijftig reuma-
patiënten met knieartrose (‘Artrosebehandeling op 
Maat’). “In dit pilot onderzoek werd onderscheid gemaakt 
tussen vier verschillende subgroepen: de ‘hoge spier- 

kracht groep’, de ‘lage spierkracht groep’, de ‘obesitas 
groep’ en de ‘graded activity groep’ (mensen die last heb-
ben van somberheid). De deelnemende cliënten  
werden op basis van enkele karakteristieken door een 
eerstelijns fysiotherapeut ingedeeld in een van deze sub-
groepen.Elk van deze subgroepen kreeg vervolgens een 
specifieke, individuele behandeling, gebaseerd op de eer-
der effectief gebleken oefentherapie, maar aangepast op 
de verschillende subgroepen. Een extra meerwaarde van 
dit onderzoek is het feit dat deze individuele behandelin-
gen zijn uitgevoerd in de eerste lijn, door zes deelnemen-
de fysiotherapiepraktijken, waardoor de toepasbaarheid 
van de subgroep-specifieke behandeling in de dagelijkse 
praktijk kon worden geëvalueerd en op basis hiervan  
verder verbeterd kon worden.” 

Grootschalig vervolgonderzoek
De resultaten van het pilot-onderzoek ‘Artrose-
behandeling op Maat’ zijn ronduit positief te noe- 
men, zowel bij de cliënten als bij de deelnemende 
fysiotherapeuten. 

Als vervolg op deze pilot is Jesper Knoop, tegenwoordig 
werkzaam aan de VU, in nauwe samenwerking met onder 
andere Reade en het LUMC, het onderzoek momenteel 
grootschaliger aan het evalueren, dankzij een subsidie van 
het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie). Ruim 400 reumapatiënten en 120 eerste-
lijns fysiotherapeuten uit Noord-Holland, Zuid-Holland 

Binnen Reade wordt al meer dan tien jaar onder-
zoek uitgevoerd naar de meest effectieve oefen-
therapie voor cliënten met knieartrose. De ge-
zondheidswinst die hiermee geboekt kan worden 
is enorm, aangezien er naar schatting ongeveer 
600.000 mensen zijn met de diagnose knieartrose  
(2016, NIVEL Zorgregistraties eerste lijn). 

Onderzoek leidt 
tot effectieve 
artrosebehandeling 
in de eerste lijn

De reumatologie afdeling van Reade is er onder andere voor mensen met 
artrose in één of meerdere gewrichten. Het artrosebehandelteam bestaat 
uit een reumatoloog,  revalidatiearts, onderzoeker klinimetrielaboratorium, 
maatschappelijk werker en fysio- en ergotherapeuten. Eventueel aangevuld 
met een psycholoog en/of  podotherapeut. Deze  teambehandeling is met name 
bedoeld voor artrosepatiënten met complexe problemen die zijn ontstaan door 
de aanwezigheid van nevenaandoeningen, zoals hart- en long aandoeningen, 
diabetes mellitus type 2, overgewicht en psychosociale aandoeningen zoals 
depressie en/of chronische pijn. Voor de teambehandeling zijn het in kaart 
brengen van de problemen door metingen in het klinimetrielaboratorium  
bepalend. 

Reade staat met 
artroseonderzoek 
internationaal  
op de kaart

Martin van der Esch is fysiotherapeut/onderzoeker, lec-
tor interprofessionele zorg bij chronische gewrichtsaan-
doeningen en coördinator van de Artrosepoli. Vanaf het 
eerste begin is hij betrokken geweest bij ‘de dataverzame-
ling’. Martin: “Toen ik in 2008 promoveerde ontstond de 
behoefte aan zorgvuldige evaluatie van de geleverde zorg. 

Maar zonder betrouwbare voor- en nametingen kun je 
geen uitspraken doen. We zijn toen op systematische wij-
ze alle cliënten die de Artrosepoli bezochten, op allerlei 
gebieden gaan meten, zowel voor als na de behandeling. 
Hoe gaat het met het dagelijks functioneren, de pijn, de 
stijfheid, de spierkracht etc.? In feite is toen de basis 

en Utrecht nemen deel aan dit onderzoek om de sub-
groep-specifieke behandeling te vergelijken met de  
bestaande fysiotherapiebehandeling. De resultaten  
van deze OCTOPuS-studie (Optimization of  exerCise 
Therapy in knee Osteoarthritis in a Primary care Setting) 
worden eind 2020 verwacht. 
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Binnen Reade werken zo’n zeven mensen aan systematische data-verzameling, 
waarvan vier in het klinimetrie lab op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat. 

Simon Verberne is bewegingslaborant in het klinimetrie 
lab. Simon: “Het is ontzettend leuk, afwisselend werk. 
Geen cliënt is hetzelfde. Maar de testen natuurlijk wel”, 
voegt hij er glimlachend aan toe. “Dat is de basis van ons 
werk, vergelijkbare data verzamelen van verschillende 
mensen. Alle testen zijn gestandaardiseerd. Dit bewaken 
we ook onderling.”

Oplossingsgericht werken
“Bij de zogeheten ‘T0-meting’ bij mensen die artrose heb-
ben, beginnen we met het invullen van de digitale vragen-
lijsten. Vervolgens nemen we de testen af. Dit duurt zo’n 
anderhalf uur. We meten tijdens de fysieke testen zaken 
zoals spierkracht en proprioceptie (zelfwaarneming).Bij 
de functionele testen kijken we onder andere naar ‘lopen 
en balans’ en daarnaast registreren we een aantal karakte-
ristieken als lengte, gewicht en stand van de knieën. De 
resultaten geven dan een goed inzicht in het functione-
ren van de cliënt. Dit bespreekt de fysiotherapeut vervol-
gens met de cliënt. Daarna worden doelen gesteld en een 
behandelplan opgesteld waarbij bekeken wordt welke 
disciplines kunnen worden ingezet. Iedereen binnen het 
artroseteam vindt dit een fijne manier van werken. De 

informatie is volledig en kan worden gebruikt in de keu-
zes voor de behandelplannen. Artsen en fysiotherapeu-
ten hoeven niet meer volledig zelf uit te vragen waar de 
problemen liggen. Ook de cliënten ervaren het als zeer 
prettig. Ze voelen zich beter begrepen en zijn blij met de 
snelle, oplossingsgerichte aanpak.”

Duidelijk inzicht in het resultaat
“Na ongeveer drie tot zes maanden voer ik de ‘T1-meting’ 
uit. Dezelfde vragen komen dan aan bod en dezelfde me-
tingen worden uitgevoerd. Vervolgens rolt hier auto-
matisch een rapportage uit. Deze krijgt de fysiotherapeut 
direct ter beschikking, zodat hij aansluitend op deze  
meting de resultaten in een eindgesprek met de cliënt 
kan overleggen. Wat is er wel en niet verbeterd en in welke 
mate? Zijn de doelen bereikt? Kortom: hoe effectief is de 
behandeling geweest? In een bepaald opzicht leggen we 
hiermee ook een mate van verantwoording af naar de  
cliënt. Daarom zijn we nu bezig  deze eindrapportage  
begrijpelijker te maken en meer te visualiseren zodat de 
cliënt in één oogopslag ziet wat het resultaat is. Dat blijft 
ook leuk aan dit werk. De actieve innoverende rol die we 
hebben.”

reade.nl/sze

Het klinimetrielab  
als startpunt van  
een effectieve 
behandeling

gelegd voor de systematische zorgevaluatie (SZE) zoals 
we die nu kennen.”

Trias Academica
“Ondertussen hebben we dusdanig inzicht verworven,  
dat we een zeer effectieve multidisciplinaire behandel-
methodiek hebben vormgegeven die ‘zorg op maat’ bij 
deze complexe cliënten mogelijk maakt. Wat dat betreft 
bevinden we ons binnen Reade in een unieke situatie: we 
hebben alle disciplines in huis. Denk daarbij ook aan  
radiologie, ons klinimetrielaboratorium en het chemisch 
bloed laboratorium . Dit biedt ons de mogelijkheid allerlei 

gegevens te kunnen combineren. Elke discipline werkt  
samen en profiteert van elkaars kennis. We hebben ons 
op wetenschappelijk gebied nationaal en internationaal 
op de kaart gezet. Het cohort dat we inmiddels hebben 
opgebouwd, met gegevens van een kleine 1.400 cliënten, 
is uniek in de wereld en een bron van informatie. Het 
vormt de basis voor vele wetenschappelijke onderzoeken 
en publicaties. We verbeteren onze zorg continu en dra-
gen het uit naar het onderwijs bij alle beroepsgroepen.  
Ja, de Trias Academica (zorg, onderzoek en onderwijs) is 
concreet vormgegeven in Reade. Prachtig toch?”

Zij zijn nauw betrokken bij de vormgeving van de fysieke, functionele testen, 
het samenstellen van de vragenlijsten, het daadwerkelijk meten van de  
verschillende waardes en de rapportage aan de behandelaars.



Reade Research Magazine 2019  |  3938  |  Reade Research Magazine 2019

Reumaverpleegkundige 
speelt belangrijke rol  
in wetenschappelijk 
onderzoek
Een van de onderzoekslijnen binnen de divisie reumatologie bij Reade is het 
onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van biologische therapie. 
In de komende vijf jaar richt het onderzoek zich voornamelijk op de verdere 
personalisatie in de behandeling met biologicals van cliënten met een  
reumatische ziekte. Met behulp van het meten van de medicijnspiegels in  
het bloed, Therapeutic Drug Monitoring, wil Reade concentratie gestuurd  
behandelen.

Merel l’Ami, onderzoeker en Marjolein Sanberg, reuma-
verpleegkundige bij Reade vertellen over de ontwikkelin-
gen. Merel: “Bij Reade besteden we veel aandacht aan het 
‘personaliseren’ van het medicijngebruik. Denk daarbij aan 
het afbouwen van biologicals 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 geneesmidde-
len met bijbehorende bijwerkingen. Of neem onze recen-
te studie naar de dosering van adalimumab. Uit deze stu-
die blijkt dat bij een specifieke groep cliënten met 
reumatoïde artritits een verlaging van de dosering met 
35% zonder problemen toegepast kan worden. Op basis 
van deze studie gaat Reade Reumatologie in ieder geval 
standaard de bloedspiegel meten bij elke cliënt die een 
behandeling met adalimumab krijgt. Aan de hand hiervan 
én de ziekteactiviteit van dat moment, kunnen de reuma-
toloog en cliënt in goed overleg besluiten de dosering aan 

te passen door het injectie-interval te verlengen met één 
week of mogelijk meerdere weken. Al met al is er veel 
gaande op het gebied van medicijngebruik en dan heb ik 
het nog niet eens over de overgang van biologicals naar 
biosimilars gehad. Het zijn ontwikkelingen waarbij de  
reumaverpleegkundige een belangrijke rol speelt.”

Belangrijke voorlichting
Marjolein: “Een belangrijke taak van de reumaverpleeg-
kundige is het geven van voorlichting, begeleiding en 
advies over reumatische klachten en de gevolgen daar-
van. We geven uitleg over de diagnose, prognose,  
behandeling, medicatie en leefstijladviezen. Wanneer 
er dan iets verandert in de medicatie, bijvoorbeeld het 
overstappen op een biosimilar, het verlagen van de  
dosering of het zelfs afbouwen van een medicijn, kunnen 
mensen met vragen en onzekerheden komen te zitten. 
Je moet niet vergeten hoe belangrijk het medicijn voor 

hen is. Het heeft hen er vaak weer bovenop geholpen. 
Dus op dat moment is heldere voorlichting, noem het 
ook geruststelling, van cruciaal belang. Daarnaast zijn 
we ook direct betrokken bij het onderzoek door gege-
vens te verzamelen via vragenlijsten en medisch onder-
zoek. Bovendien monitoren we de ziekteactiviteit,  
bijvoorbeeld via een DAS-meting (Disease Activity 
Score). Bij regelmatige afname geeft deze een goed 
beeld van de effectiviteit van de behandeling. Zo kun-
nen we een eventuele toename van ziekteactiviteit of 
bijwerkingen signaleren en direct overleggen met de 
reumatoloog of onderzoeker. Wat dat betreft zijn de 
lijnen lekker kort. En omdat we de meeste reumapati-
enten in het reguliere zorgpad regelmatig op spreekuur 
zien, houden we de vinger aan de pols en hoeven de 
mensen niet speciaal terug te komen voor een onder-
zoeksmoment. ”

Grote deskundigheid
Merel: “Alle reumaverpleegkundigen bij Reade zijn opge-
leid als ‘researchverpleegkundigen’ en hebben een enor-
me up-to-date-kennis van alle lopende onderzoeken  
binnen binnen de reumatologie afdeling van Reade en dat 
is een heel groot goed. Met hun deskundigheid zijn ze als 
het ware het verlengde van de reumatoloog en de onder-
zoeker. Ze hebben een eerste-signaalfunctie en zijn  
aanspreekpunt. Als cliënten vragen hebben over het on-
derzoek, met dingen zitten of wat dan ook, kunnen ze 
direct de reumaverpleegkundige aanspreken. Dat is voor 
de cliënten zeer prettig, maar ook voor ons als onderzoe-
ker. Het komt zonder meer de kwaliteit van ons onder-
zoek ten goede.”
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Op zoek naar een 
betrouwbare prognose van 
herstel na een beroerte

Het is belangrijk om al snel een goede voorspelling te kunnen doen van het 
functioneel herstel op de lange termijn bij mensen die een beroerte hebben  
gehad. Binnen Reade wordt op verschillende fronten gewerkt aan het  
vervolmaken van deze zogenaamde functionele prognose.  

Rinske Nijland, onderzoeker bij Reade: “Als 
je al heel snel na de beroerte weet wat de 

prognose is van het herstel kun je direct 
de juiste therapievorm inzetten, je 

verwijsbeleid erop afstellen en de 
cliënt en familie zo goed mogelijk 

informeren over het toekomst-
perspectief. Het voorkomt 

eventuele valse verwach-
tingen of geeft juist ver-

trouwen. Waarom zou-
den we een woning 

rigoureus aanpas-
sen als we weten 
dat de cliënt in 

kwestie over een 
poosje weer goed kan 

functioneren? Of aan de andere 
kant: kunnen we ons niet beter richten op het 

weer leren functioneren met een verlamde arm in plaats 
van de cliënt te belasten met ongeschikte therapie  
gericht op herstel, wanneer we al weten dat dit herstel 
zeer waarschijnlijk nooit zal optreden. Maar dan is het wel 
enorm belangrijk dat we zeker zijn van onze prognose.” 

Web-based predictiemodellen
“Kortom: iedereen is gebaat bij een vroege, zo accuraat 
mogelijke prognose. Maar er is nog heel veel dat we niet 
weten. In de eerste drie maanden na de beroerte vindt bij 
de meeste mensen spontaan neurologisch herstel plaats. 
Maar welke mechanismen liggen daar ten grondslag aan? 

Sandra Mast (49) werd in januari 2018 getrof-
fen door een herseninfarct. Ze was halfzijdig 
verlamd (rechts), kon niet meer lopen, haar 
stembanden waren verlamd en ze had geen 
slikfunctie meer. Na een week in het zieken-
huis kwam ze voor klinische revalidatie bij 
Reade, waar ze direct deelnam aan het PRO-
FITS-onderzoek. “Ga ik nog herstellen?, is de 
belangrijkste vraag die je bezighoudt, als je 
daar als kasplantje ligt. Natuurlijk wilde ik 
meewerken aan het onderzoek. Al was het 
niet voor mezelf, maar om anderen in de toe-
komst te helpen.”

Sandra: “Voor mijn infarct sportte ik vijf dagen in de week, voorna-
melijk hardlopen en kickboksen. Mijn bewegingsdrang was dus 
enorm en daar lag ik dan als kasplantje. Dan vraag je je direct af of 
je ooit nog 100% gaat herstellen. De onzekerheid is enorm, maar ik 
ben gelukkig positief ingesteld, dus ik ging daar gewoon vanuit. 
Maar wat zou het geweldig zijn als ze aan je bed komen, metingen 
verrichten en vervolgens kunnen zeggen ‘geen probleem Sandra, 
het is nu even zwaar, maar je herstelt vrijwel geheel’. Hoeveel hoop 
en kracht zou je daar wel niet uit kunnen putten?! Dus ik wilde 
graag aan het onderzoek deelnemen.”

PROFITS
Binnen het PROFITS-onderzoek maken we gebruik van de 
metingen van de SZE binnen Reade, maar starten we eer-
der met de metingen, namelijk al in de ziekenhuisfase. 
Zoals gezegd, het gaat om structurele dataverzameling. 
Deze data wordt vervolgens vastgelegd in GEMSTRACKER, 
een web-based beveiligde server. Door de monitoring 
dan te vervolgen in Reade met dezelfde testen krijgen we 
nog beter zicht op de herstelprofielen na een beroerte. 
Met deze gegevens hopen we de ontwikkelde predictie-
modellen steeds nauwkeuriger te maken. Daarnaast kan 

Dat begrijpen we grotendeels nog niet. Daarnaast vindt 
bij 20 tot 30 % van de cliënten dit herstel niet plaats. Wat 
maakt het nou dat de één wel herstelt en de ander niet? 
Zo zijn er tal van vragen die we op termijn alleen maar 
kunnen beantwoorden door zoveel mogelijk data te ver-
zamelen. Met de systematische zorgevaluatie (SZE) bij 
Reade en het daaraan gekoppelde PROFITS-project me-
ten we op vaste momenten (in week 5, 12 en 26) na de 
beroerte het herstelproces en geven we een inschatting 
van de functionele prognose. Dit gebeurt op basis van 
klinische observatie en ervaring. Helaas blijkt het in de 
praktijk nog vaak lastig te zijn om tot een goede voorspel-
ling te komen, mede vanwege de interpretatie van de 
meetgegevens. Een belangrijk dilemma is dat de prognos-
tische waarde van verkregen meetgegevens ‘tijdsafhanke-
lijk’ is als gevolg van het niet-lineaire neurologische her-
stel over de eerste 8 weken. We weten dat  dynamische 
computermodellen, waarbij de functionele uitkomsten 
worden voorspeld met algoritmes een betere voorspel-
ling kunnen geven. Reade en de onderzoeksgroep van het 
Amsterdam UMC, onder leiding van professor Gert 
Kwakkel, werkt daarom samen met het Erasmus MC  
aan tijdsafhankelijke, web-based predictiemodellen. 
Deze modellen zijn in staat om de voorspelling op ieder  
moment aan te passen wanneer er nieuwe meetge- 
gevens beschikbaar zijn, waarbij het model zeer nauwkeu-
rig rekening houdt met het moment van meten. Op deze 
manier kunnen we straks op individueel niveau een bete-
re voorspelling maken van de  prognose voor arm- en 
handvaardigheid, loopvaardigheid, ADL-zelfstandigheid 
en ontslagrichting.” 

GEMSTRACKER dienen als ICT-infrastructuur binnen de 
keten van CVA zorg. Wanneer wij op een structurele wijze, 
al voor opname, inzage hebben in de meetgegevens uit 
het ziekenhuis zal dit ten goede komen aan de start van 
het revalidatietraject hier in Reade. Het is dan ook wense-
lijk dat PROFITS, in samenhang met de landelijke behan-
delrichtlijnen, bijdraagt aan een samenhangende zorgver-
lening in de revalidatie keten door gebruik van dezelfde 
klinimetrie, zonder dat er onnodig 
veel getest wordt.”

Tweeledig effect
“In de tijd dat ik bij Reade was, zowel klinisch als poliklinisch, zijn er 
zes metingen verricht. De laatste na een half jaar. En die metingen 
werden voor mij een soort van houvast, pilaartjes die aangaven 
waar ik zelf stond. Dat kwam ook doordat je direct de resultaten te 
horen krijgt. Je kunt zo het verloop van je herstel heel goed volgen. 
Dat geeft je zelfbevestiging, geruststelling en een stimulans om 
door te gaan. Ik vroeg me soms wel af wat die balansoefeningen 
voor zin hadden - ik deed alles op kracht - maar als je dan je vorde-
ringen op dat gebied ziet, zet je weer lekker door. Dus voor mij 
werkte het onderzoek twee kanten op: ik kon meehelpen om een 
goed prognosemodel te ontwikkelen en het had voor mijzelf een 
motiverende werking.”

100% herstel
“Nu is ‘mijn navelstreng’ met Reade doorgeknipt. En ik ben ze ont-
zettend dankbaar voor wat ze voor mij hebben betekend. Ik kon 
niks meer, alles moest weer op gang gebracht worden. En kijk mij 
nou: een half jaar later sport ik weer alle dagen, werk ik weer een 
paar uurtjes, kan ik een interview geven! Ja, ik heb nog wel restver-
schijnselen, maar die accepteer ik voor dit moment. Ik ga er name-
lijk gewoon vanuit dat ik 100% herstel. Dat is mijn doel en mijn 
overtuiging.”

Meten van vorderingen heeft een stimulerend effect

    * Cliëntverhaal
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PROMIS CATs: 
precies en 

klantvriendelijk
kwaliteit van  

leven meten

Om een goed beeld te krijgen van de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid 
van een persoon, wordt deze veelal gevraagd om velen vragen te beantwoorden. 
Dat kan wellicht belastend zijn. De e vragen zijn niet altijd relevant voor de  
betreffende persoon, de betrouwbaarheid van de uitkomsten is niet altijd zeker  
te stellen en zijn vaak gericht  op een enkel ziektebeeld. Met PROMIS CATs komt 
daar verandering in.

Leo Roorda is revalidatiearts bij Reade en nauw verbon-
den aan de ‘Dutch-Flemish PROMIS groep’. Leo: “We zien 
dat mensen steeds vaker te kampen hebben met meer-
dere chronische ziektes. Dat komt doordat mensen 
steeds langer (met ziektes) leven. ‘Kwaliteit van leven’ is 
dan ook een centraal thema in de gezondheidszorg ge-
worden. Het is niet langer ‘adding years to life’, maar ‘ad-
ding life to years’. Maar hoe meet je ‘kwaliteit van leven’ 
eigenlijk?”

Een gestandaardiseerd meetsysteem
“Binnen de gezondheidszorg zijn we in het verleden vele 
Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) gaan ont-
wikkelen. Er is een grote hoeveelheid van deze vragenlijs-
ten die bedoeld zijn voor mensen met één bepaalde ziek-
te. In geval van multimorbiditeit (meerdere ziektes), zijn 
deze niet voldoende ‘op maat’. . Geeft de persoon bij-
voorbeeld zijn leven een vier vanwege zijn hartproble-
men, zijn prostaatklachten of zijn versleten knie? Dat is er 
niet uit te halen. Dit werd ook binnen de Amerikaanse 
gezondheidszorg geconstateerd, waarna de overheid een 

subsidie van $ 110 miljoen verstrekte om een gestandaar-
diseerd meetsysteem te ontwikkelen: het Patient 
Reported Outcome Measures Information System 
(PROMIS).”

Snel tot de kern
“PROMIS bestaat uit een dynamisch systeem van item-
banken: een set van vragen die allemaal hetzelfde pro-
bleem (domein) meten, bijvoorbeeld: dagelijks functio-
neren, vermoeidheid, depressie of belemmeringen door 
pijn. Met deze vragen kunnen de lichamelijke, geestelijke 
én sociale aspecten van gezondheid en welzijn zeer pre-
cies worden gemeten, zowel bij volwassenen als bij kinde-
ren. Eén toepassingsvorm van een PROMIS itembank is 
een zogeheten Computer Adaptieve Test (CAT). Dit is een 
slimme, digitale vragenlijst. Op basis van een algoritme 
bepaalt de computer na ieder antwoord de beste ver-
volgvraag. Het is in feite ongelooflijk, maar na zo’n vier tot 
zeven vragen weet je al zeer precies wat de ernst van het 
probleem is en hoe de score van deze persoon zich ver-
houdt tot de gemiddelde score van de Nederlandse 

populatie. Stel iemand scoort een waarde van boven de 
70, dan weet je dat deze tot de slechtste 2,5% van 
Nederland behoort (gemiddelde score = 50).”

De voordelen
“Wat betekent dit in de praktijk? In de eerste plaats is het 
natuurlijk super klantvriendelijk. De cliënt krijgt alleen 
maar een klein aantal relevante vragen voorgelegd en 
voelt zich ook beter begrepen. Door deze meting aan het 
begin van de behandeling te verrichten, weet je als be-
handelteam precies waar het probleem zit en welke disci-
pline je dient in te schakelen. Binnen Reade werken we 
hiermee in het Artritisteam en het is zeer efficiënt. Binnen 
de kortste tijd weet je welke problemen iemand ervaart 
en of de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de maat-
schappelijk werker en/of de psycholoog ingeschakeld 
moeten worden om het probleem te verhelpen. Je be-
handeling wordt zo veel gerichter. En door ook nog eens 
aan het einde van de behandeling te meten, weet je exact 
welke vorderingen de cliënt heeft gemaakt. Over Value 
Based Healthcare gesproken… Een laatste aspect is 

natuurlijk het feit dat we ziekteonafhankelijk meten, vakge-
bied-overstijgend. PROMIS CATs laat zien op welk terreinen 
de cliënt de meeste problemen heeft. Noem het een ‘uni-
verseel consult’. Hiermee faciliteert PROMIS CATs de 
overdracht en samenwerking tussen de lijnen in de 
gezond heidszorg.”

Breed uitrollen
“Inmiddels hebben we samen met Amsterdam UMC 
twaalf jaar gewerkt aan de Nederlands-Vlaamse vertaling 
van PROMIS en beschikken we over 17 itembanken voor 
volwassenen en 9 voor kinderen, waarvan er steeds meer 
toegepast kunnen worden als CAT. Nu is het belangrijk 
dat PROMIS CATs zo breed mogelijk worden toegepast 
binnen de Nederlands en Vlaamse gezondheidszorg.”

reade.nl/cat
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De tweede groep betreft cliënten met artrose én het me-
tabool syndroom (een combinatie van risicofactoren  
zoals overgewicht, ongunstige bloeddruk, bloedsuiker en 
cholesterol). Ook zij zullen overgaan op een gezondere 
leefstijl, wat mogelijk de pijnklachten kan verminderen. 
De derde groep betreft mensen met een verhoogd risico 
op reuma. In totaal hopen we 175 deelnemers bij het on-
derzoek te kunnen betrekken. De onderzoeksgroep krijgt 
in tien groepssessies een multidisciplinair programma aan-
geboden dat ingaat op goede, plantaardige voeding, meer 
beweging en stressmanagement. 
Daarbij speelt ‘ontspanning’ en ‘goed slapen’ een belang-
rijke rol. Het programma duurt vier maanden, waarna we 
deze groep nog een jaar volgen. Als we de effectiviteit van 
deze begeleiding naar een gezonde leefstijl kunnen aan-
tonen, willen we het programma bij Reade in het zorgaan-
bod opnemen en hopelijk ook implementeren bij andere 
zorginstellingen. Natuurlijk kost zo’n programma geld. 

Maar stel je eens voor wat dit ook aan een verlaging 
in kosten kan opleveren. Minder medicatie, een aanzien-
lijke daling van het risico op hart- en vaatziekten, etc. Om 
nog maar niet te spreken over een geweldige winst aan 
kwaliteit van leven.”

Het onderzoek Plants for Joints is mogelijk gemaakt door 
een belangrijke bijdrage van Reade Foundation. Hierdoor 
kon de onderzoeksopzet gerealiseerd worden. De onder-
zoekers hebben echter nog extra financiering nodig om 
het project daadwerkelijk te voltooien. Heeft u interesse 
of ideeën voor financiering van het resterende deel, dan 
horen wij dat graag via fondsenwerving@reade.nl. 

De meest voorkomende chronische aandoeningen zoals artrose, diabetes type 
2 en hart- en vaatziekten, maar ook reuma (in het algemeen) zijn gerelateerd 
aan een bepaalde leefstijl: een voedingspatroon dat rijk is aan dierlijke  
producten, suiker en bewerkte voeding, te weinig beweging, stress en roken. 
Reade probeert met de onderzoekslijn ‘Plants for Joints’ een kosteneffectieve  
therapie te ontwikkelen gericht op de oorzaak van welvaartsziektes.

Wendy Walrabenstein is onderzoeker bij Reade: “Ik werk-
te als econoom in de financiële wereld in Nederland, Italië 
en in Zwitserland. Na 15 jaar zette ik hier een punt achter, 
ik wilde mijn leven een andere wending geven. In de tijd 
dat ik in Italië woonde, raakte ik in de ban van voeding en 
leefstijl. Wist je dat er op de wereld vijf regio’s zijn, zoge-
naamde Blue Zones, waar mensen tot tien keer vaker  
ouder dan 100 jaar worden? Sardinië is zo’n gebied. Het 
blijkt dat mensen in die gebieden overwegend plantaardig 
eten, wat meer bewegen en niet te veel stress hebben. 
Enfin, mijn interesse was gewekt en ik ging voeding &  
diëtetiek studeren. Ik werkte vervolgens in VUmc, startte 
mijn eigen praktijk en schreef het boek ‘Food Body Mind’.  

Ondertussen wees een vriendin, een cliënt van dr. Dirkjan 
van Schaardenburg, mij op zijn oratie ‘Het begin en het 
einde van reumatoïde artritis’ waarin hij uitgebreid in gaat 
op het verband tussen voeding en leefstijl en reumatoïde 

artritis. Van het een kwam het ander. Samen hebben we 
een plan ontwikkeld om het effect van leefstijl aan te  
tonen bij reumatische aandoeningen. Vervolgens willen 
we op basis van deze gegevens, evidence-based dus, een 
effectieve therapie ontwikkelen.”

Kosten-baten
“Op zich is het een lastig verhaal om aan te tonen dat ver-
andering van leefstijl een belangrijke rol kan spelen in het 
afnemen van klachten. Vandaar dat we onderzoek uitvoe-
ren onder drie groepen reumapatiënten. De eerste groep 
betreft mensen met actieve reumatoïde artritis. Ondanks 
de verbeteringen in de behandeling van reuma reageert 
30% niet op de medicatie en heeft 65% nog steeds pijn- en 
vermoeidheidsklachten en slaapt slecht. In het onderzoek 
helpen we deze personen om anders te eten, meer te be-
wegen en hun stress te verminderen. We hopen hiermee 
aan te kunnen tonen dat dit de ziekteactiviteit verlaagt. 

Een effectieve  
therapie ontwikkelen  
om welvaartsziektes  
terug te dringen

reade.nl/plantsforjoints
readefoundation.nl

“Als we de effectiviteit  
van de begeleiding naar  

een gezonde leefstijl 
kunnen aantonen, willen  

we het programma bij Reade 
in het zorgaanbod.”
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