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Van mogelijkheden naar maximaal resultaat. Onze missie en ons uitgangspunt van denken en 
handelen, in één zin verwoord. Uitgaan van de mogelijkheden, niet de beperkingen. En dan er 
alles aan doen om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bereiken. Dat is wat we al bijna 
honderd jaar doen en waar we ons dag in dag uit structureel in verbeteren. 

Duizenden cliënten maken jaarlijks gebruik van onze zorg en dienstverlening. En we doen het 
goed, getuige het grote aantal cliënten dat openlijk en met veel trots over ons spreekt. De 
prachtige verhalen in onze magazines zijn hier een mooi voorbeeld van. Toch staat onze missie 
al jaren onder enige druk, vooral vanwege de continue bezuinigingsdruk vanuit de overheid en 
de zorgverzekeraars. Steeds meer voor steeds minder, waardoor het behalen van maximaal 
resultaat een steeds moeilijkere uitdaging wordt. Kosten, dat is waar het alleen nog maar om 
draait lijkt het, en waar de media alleen nog maar over schrijven. Jammer genoeg is er veel 
te weinig aandacht voor wat onze dienstverlening oplevert, onze cliënt- en maatschappelijke 
meerwaarde. Zoals bijvoorbeeld aandacht voor de voordelen van iemand die maximaal 
participeert in economisch, sociaal en maatschappelijk opzicht. 
 
Je kunt stellen dat we voor wat betreft positieve profilering nog vooral op onszelf zijn aange-
wezen. We deden dat natuurlijk al volop, maar dit jaar zetten we hier nog een paar tandjes bij. 
Een ‘Accountmanager Verwijzers’ gaat onze relatie en samenwerking met verwijzers in onze 
regio verder versterken en verbeteren. Artsen en onderzoekers kunnen een training volgen 
op het gebied van media en PR waarin vragen worden beantwoord zoals: wanneer is nieuws 
nu eigenlijk nieuws (vanuit de stoel van de journalist gezien) en hoe verwoord je al het mooie 
dat we doen krachtig en helder? We gaan onze winkelformule verder implementeren en door-
ontwikkelen, zodat we ook in onze netwerkwerklocaties herkenbaar en consequent zichtbaar 
zijn. En we zetten in op een klanttevredenheidsscore van ten minste een 9, onder andere door 
de samenwerking tussen marketing en kwaliteit te intensiveren.
 
Kortom, we gaan ons nog actiever profileren zodat iedereen in ons werkgebied weet wat we 
doen, niet doen, doen in samenwerking en waar we uniek in zijn.

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur
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Jicht? Eet je zelf beter!
Tijdens zijn oratie ‘Het begin en het einde van reumatoïde artritis’ ging prof. dr. Dirkjan 
van Schaardenburg, hoogleraar Reumatologie aan de Universiteit van Amsterdam 
(AMC-UvA) en medisch divisiemanager en reumatoloog bij Reade Reumatologie, uitgebreid 
in op het verband tussen voeding en leefstijl en reumatoïde artritis. Ook bij jicht kan een 
gezonde leefstijl klachten verminderen.

Dirkjan: “Bij jicht schrijven de meeste artsen 
alleen medicijnen voor. Daarmee bestrijd je 
inderdaad het merendeel van de problemen. 
Toch is dat heel jammer, want met extra leef- 
stijladviezen kunnen nóg betere resultaten 
worden bereikt. Ik zie het in mijn dagelijkse 
praktijk bij Reade, laatst nog: ik had een 
cliënt met jichtaanvallen die meer was 
gaan bewegen en was overgestapt naar 
een dieet met onbewerkte, overwegend 
plantaardige voeding. Hij was 5 kilo afge-
vallen en kon met zijn medicijnen stoppen. 
Hij had zichzelf ‘beter gegeten’. Door zijn 
aangepaste leefstijl was de oorzaak van de 
jicht weggenomen en dat bereik je niet met 
medicijnen.”

Te veel urinezuur
“Jicht is een reumatische ziekte en in de 
loop der eeuwen een volksziekte geworden. 
De oorzaak is een overmaat aan urinezuur 
in het lichaam waardoor urinezuurkristallen 
neerslaan in de gewrichten. Dit veroor-
zaakt pijnlijke ontstekingen vooral in de  
gewrichten en slijmbeurzen. De vraag is  
natuurlijk hoe die overmaat, die opeen-
hoping ontstaat. Want normaalgesproken 
lost urinezuur op in de bloedbaan en plas-
sen we het gewoon uit. Een teveel aan 
urinezuur ontstaat daarom door een  
verhoogde aanmaak of aanvoer, of een 
verminderde afvoer. Dus als mensen te 
weinig uitplassen, bijvoorbeeld door het 
gebruik van bepaalde medicijnen, óf als ze 
te veel binnenkrijgen. Als je dan kijkt naar 
wat urinezuur nu eigenlijk is – een afval-
product dat vrijkomt bij de afbraak van 
purines – is het duidelijk dat je moet gaan 
onderzoeken hoe je de aanvoer van purines 

kunt beperken. En omdat purines in voeding 
en in drank zitten, ligt daar een mogelijke  
oplossing.”

Aanvoer beperken
“Een paar jaar geleden bestudeerde de 
Europese beroepsvereniging van reumato-
logen alle studies over een verband tussen 
leefstijl en jicht en publiceerde een reeks 
aanbevelingen. Eén daarvan was minder 
bier drinken. Mensen die dagelijks een ‘pint’ 
drinken, hebben 50 procent meer kans 
op een jichtaanval, blijkt uit Amerikaans  
onderzoek dat gepubliceerd is in The  
Lancet. Bier bevat namelijk veel purines 
door het gist dat wordt gebruikt. Maar we 
zien ook dat purinerijk voedsel, zoals vlees, 
vis, schaal- en schelpdieren, een risico 
vormt. Dat betreft dus de verhoogde aan-
voer. Als je dan kijkt naar vitamine C, koffie 
of magere melkproducten: die bevorderen 
de uitscheiding van urinezuur.”

Metabool syndroom funest
“Maar er speelt nog meer. Bij jicht is sprake 
van een ontregelde stofwisseling, veroor-
zaakt door een hoge inname van geraffi-
neerde koolhydraten (suiker, witte bloem), 
dierlijke producten, zout en alcohol, ge-
combineerd met weinig lichaamsbeweging. 
Dit leidt tot een lagere gevoeligheid voor 
insuline en tot een stijging van de hoe-
veelheid urinezuur in het lichaam. Na ver-
loop van tijd ontstaat dan bij cliënten het  
metabool syndroom, dat wordt gekenmerkt 
door overgewicht, een hoge bloeddruk, een 
verstoorde vethuishouding en resistentie 
tegen insuline. Een ideale basis voor jicht, 
maar ook voor hart- en vaatziekten. Meer 

bewegen helpt dan in combinatie met een 
ander voedingspatroon: volkoren kool- 
hydraten, groente en fruit, peulvruch-
ten en noten, weinig dierlijke producten.  
Studies laten zien dat overgewicht het  
risico op jicht verhoogt en dat gewichtsver-
lies de hoeveelheid urinezuur in het bloed 
én het aantal jichtaanvallen laat dalen.”

Brandbaar mengsel
“Alle reden dus om bij cliënten met 
jichtaanvallen verder te gaan dan het  
voorschrijven van medicatie. Je zult als 
arts echt moeten aandringen op een  
andere levensstijl door heldere voorlichting 
te geven. En je zou willen dat de overheid 
die taak ook meer serieus zou oppakken. 
Een gezonde leefstijl is weliswaar ieders 
persoonlijke verantwoordelijkheid, 
maar de overheid zou een 
krachtiger beleid moeten 
voeren om een halt toe te 
roepen aan de kostenverslin-
dende welvaartsziekten. Niet 
alleen door ons te stimuleren 
om meer te gaan bewegen, 
maar vooral door de voedings-
industrie te verplichten om 
minder schadelijke 
producten aan te 
bieden, in plaats 
van de huidige 
brandbare meng-
sels van lage 
voedingswaarde 
en veel zout en 
suiker.”

Bron: de Volkskrant



Jicht? Eet je zelf beter!

Jicht de meest voorkomende 
reumatische ontstekingsziekte 
is? Het gepaard gaat met een 
verhoogd risico op hart- en 

vaatziekten en dat toch maar 
48% van de jichtpatienten door 

de huisarts wordt behandeld met 
urinezuurverlagende therapie. Er 
lijkt dus een grote slag te maken 

in de behandeling van jicht.

  reade.nl/jicht

Wist u dat?
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Nu is het bijna vijf jaar later. Axel loopt 
met een brede glimlach de hal van Reade 
binnen en schudt her en der wat handen. 
Z’n gespierde lijf spreekt boekdelen, hij 
is weer in topconditie. Axel: “Ja, goed hè? 
Binnenkort doe ik mee aan de CrossFit 
Open Games en ik heb een bodybuilding-
wedstrijd op het programma staan. 
Bovendien heb ik mijn eigen bedrijf als 
Personal Trainer waarmee ik mensen 
die fit willen worden begeleid en geef ik 
bootcamp-lessen in het Westerpark. Zo zie 
je maar: je moet nooit opgeven.” 

Een wonder
“Het was verschrikkelijk toen mijn twee 
zonen voor het eerst aan mijn bed stonden. 
Hun sterke vader, voor de rest van hun 
leven in een rolstoel. Ik, als sporter, die 
leefde van de kracht van mijn benen, dacht 
eerst ‘Geef me dan maar een spuitje’. Maar 
toen ik de jongens zag, heb ik mijn grootste 
glimlach opgezet en ze gerustgesteld: ‘Het 
komt allemaal goed’. Drie weken later kon ik 
opeens mijn grote teen bewegen. A miracle. 
Het bleek dat een minuscuul zenuwhaartje 
nog intact was. De complete dwarslaesie 
was een incomplete dwarslaesie geworden. 
Nu wist ik zeker dat ik weer zou kunnen 
lopen. Ik zou die laatste wedstrijd voor mijn 
‘home crowd’ nog vechten.”

Chagrijnig en frustratie
“Twee maanden na het ongeluk kwam ik bij 
Reade Revalidatie. Ik kon helemaal niks en 

In 2012 was Axel Paulina in topconditie en stond hij voor zijn laatste kickbox-wedstrijd. Een 
bijzondere gebeurtenis, want met zijn 43 jaar was hij een ‘oude’ vechter. Nog één keer zou 
hij vlammen. Over drie weken. Toen gebeurde het ongeluk en kwam Axel bij op de intensive 
care van ziekenhuis Isala in Zwolle. Zijn wervels L3/L4 waren verbrijzeld en hij zou nooit 
meer kunnen lopen.

vond het afschuwelijk, soms vernederend 
zelfs. Begrijp me goed, de zorg en de 
mensen waren fantastisch. Maar beneden 
je broekriem doet niks het meer. Je hebt 
constipatie, ze moeten je helpen met 
je ontlasting, met wassen, verschonen, 
aankleden. Die afhankelijkheid, zo erg. 
Ik was dan ook vaak genoeg chagrijnig. 
En gefrustreerd. Want ik moest en ik zou 
leren lopen! En dat kostte bloed, zweet en 
tranen. Weet je hoe moeilijk het is om te 
gaan staan, je evenwicht te bewaren en 
dan die stap te zetten? Je staart naar je 
voet en weet dat je hersenen die moeten 
laten bewegen. Maar dat duurt en duurt. En 
ondertussen raak je doodop, je barst van de 
pijn en zweet van alle kanten. ‘Ja, dat was 
de eerste stap. Nog één.’ Na een poosje 
grijpen de therapeuten in en zeggen ze dat 
het genoeg is. ‘Nee! Ik wil verder, desnoods 
vanmiddag want ik heb mijn doel voor 
vandaag nog niet gehaald, mijn dag is zo 
verloren.’ Maar dan zijn ze onverbiddelijk. 
Dat begrijp ik nu ook. Ze moesten me tegen 
mezelf beschermen. Voordat je het weet, 
ga je jezelf overbelasten.”

Het moet!
“Zo heb ik maanden gestreden. Steeds 
maar doorzetten, letterlijk met vallen en 
opstaan. Ik bleef tegen mezelf zeggen 
‘Niet opgeven, het moet!’. Een gevecht ja, 
anders dan ik ooit had meegemaakt. En 
ik heb gewonnen. In 2015, drie jaar na het 
ongeluk kon ik weer goed genoeg lopen om 

anderen te gaan helpen. Want dat had ik 
me op de intensive care al voorgenomen. 
Als ik er heelhuids zou uitkomen, zou ik 
mijn kennis en ervaring in sport en voeding 
doorgeven aan anderen. En bij Reade kwam 
ik erachter hoezeer lopen en bewegen in 
feite ondergewaardeerd worden in het 
dagelijks leven. Het is een zegen als je 
dat kan. Ik ben toen met een opleiding 
tot Personal Trainer begonnen. En ook 
dat was weer een heel gevecht. Eigenlijk 
mocht ik niet hardlopen, niet springen en 
niet boksen. Maar in de opleiding moest 
ik op een gegeven moment een boks jump 
maken. Echt een sprongetje van slechts 30 
centimeter. Ik was doodsbang. Wist ook 
niet meer hoe ik moest springen. Kun je je 
dat voorstellen; Axel Paulina de kickboxer 
die geen sprongetje kan maken? Ik heb 
5 minuten voor dat blok gestaan terwijl 
m’n lijf maar op en neer ging. Ik leek wel 
een theezakje dat in en uit het kopje ging. 
Uiteindelijk lukte het me. En ik was zó blij. 
Want als ik dat kon, kon ik alles overwinnen. 
En inderdaad. Ik doe alle oefeningen, ik 
spring – heb zelfs m’n eerste high kick weer 
gedaan – en kan 5 kilometer ‘easy’ rennen. 
M’n basisopleiding heb ik nu afgerond en 
ik ga nog verder voor de modules Topsport 
en Medical.“

Ik heb zoveel van Reade
 gekregen, nu wil ik geven



Ambassadeur 
VondelGames 2017
“Ik heb zoveel gekregen en nu wil ik 
ook geven. Daarom was ik vereerd 
toen Reade me benaderde om 
ambassadeur voor de VondelGames 
te worden. Weet je, als ik hier 
binnenkom, zie ik mezelf weer door 
de gangen crossen met mijn rolstoel. 
Voel ik de ellende, pijn en het 
verdriet weer. Maar ik sta hier wel 
en loop straks de deur uit. Hartstikke 
fit. En dat komt door de perfecte 
begeleiding, veel geluk en mijn 
wilskracht. Als ik daar iets van kan 
overbrengen, mensen zou kunnen 
inspireren, zou dat fantastisch 
zijn. Geef niet op. Als je nog kunt 
bewegen – en er zijn voor de meeste 
mensen plenty mogelijkheden om te 
bewegen – koester dat dan en haal 
er het maximale uit. Nogmaals, 
het is een zegen. Dus schrijf je nu 
in voor de VondelGames 2017 op 
9 september, hét evenement voor 
aangepast sporten!” 

  vondelgames.nl

Ik heb zoveel van Reade
 gekregen, nu wil ik geven
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 Wat ik heb, gaat niet meer over

David: “Zo’n zes jaar geleden raakte ik in een heftige depressie. Ik was ‘als populaire jongen op 
de basisschool’ net naar de middelbare school gegaan en dat viel me zwaar. Ik moest vanaf 
nul beginnen met het opbouwen van vriendschappen; was mijn positie kwijt. Ik werd steeds 
somberder en kreeg zelfmoordgedachten, maar praatte er niet over, ook niet thuis. Op een 
gegeven moment ging het niet meer en heb ik het, na een jaar of zo, aan een docent verteld. 
Die sloeg meteen alarm. Schoolmaatschappelijk Werk werd ingeschakeld en uiteindelijk kwam 
ik in behandeling bij Eleos in Amersfoort.”

Onverklaarbare pijn
“Na ongeveer een jaar was ik ‘uitbehandeld’, maar al heel snel daarna kwamen alle klachten 
verergerd terug. Ik kreeg overal heftige spierpijn, was chronisch moe, lag veel op bed en praat-
te weer met niemand. Toen ben ik doorverwezen naar het AMC. Na allerlei scans en bloedon-
derzoeken, was nog steeds niet duidelijk waar de pijn vandaan kwam. En werd ik doorgestuurd 
naar Reade. Daar werd ik weer uitgebreid onderzocht, door een heel team van mensen, en 
werd vastgesteld dat een deel van de pijnklachten veroorzaakt werd door het feit dat mijn 
botten wel gegroeid waren, maar dat mijn spieren niet voldoende meegegroeid waren. Alleen 
dat verklaarde niet alles. Uiteindelijk was de diagnose depressie, chronische vermoeidheid en 
chronische aspecifieke pijnklachten.”

Vicieuze cirkel
“Er is vervolgens een behandelprogramma ‘op maat’ voor mij gemaakt, waarbij de nadruk 
lag op fysiotherapie en gesprekken met de psycholoog en maatschappelijk werk. In eerste 
instantie werd ik ook opgevangen in de sportgroep, maar dat was echt niks voor mij. Toen is 
er een individueel programma voor me opgesteld zodat ik toch kon werken aan mijn conditie. 
Maar achteraf beschouwd, denk ik dat ik het meest baat heb gehad bij de gesprekken. En mijn 
ouders natuurlijk ook, want zij werden er intensief bij betrokken. Voor mij was het zó belang-
rijk om met mensen te kunnen praten over mijn problemen, al was het voor anderen, zeker op 
school, soms moeilijk te begrijpen, want ja wat is een depressie? ‘Wat is er dan? Wat heb je 
dan?’, geef daar maar eens antwoord op als je in een vicieuze cirkel zit. Je hebt het zwaar, je 
hebt pijn, je gaat op bed liggen, maar daar gaat je pijn niet van weg, je wordt daar somberder 
door, nou ja, je begrijpt het wel. Maar alleen al het feit dat ik mijn verhaal kwijt kon, mensen 
gewoon luisterden, hielp mij heel erg.”

Eind goed, al goed
“Nadat ik de behandelcyclus had doorlopen, volgde er een eindevaluatie. Ik had goede  
vorderingen gemaakt, maar ik had nog wel extra handvatten nodig om beter om te kunnen 
gaan met mijn pijn. Vandaar dat ik nog een paar maanden gesprekken bleef houden met  
de psycholoog. En toen was het voor mij ook goed. Klaar. Ik weet dat wat ik heb niet meer 
overgaat, maar de pijn is veel minder. Ik weet nu dat ik mijn energie moet verdelen, wat ik wel 
en niet kan en wat ik moet doen als ik pijn heb. Ik ga niet meer op bed liggen als ik pijn heb, 
maar juist rechtop zitten. Wat me vooral heeft geholpen zijn de ontspanningsoefeningen: 
alleen maar focussen op mijn ademhaling. Het gaat echt stukken beter met me. Ik ben nu een 
jaar ‘weg bij Reade’ en ben heel dankbaar voor wat ze voor mij betekend hebben. Het was een 
heel intensief traject. Zelfs zodanig dat als ik door mijn ouders werd opgehaald, ik in de auto 
direct in slaap viel, zo kapot was ik dan. Maar nu heb ik weer een ‘normaal leven’ en inmiddels 
mijn havo-diploma behaald. Wie had dat een paar jaar geleden kunnen denken.”

  reade.nl/pijnrevalidatie

David Leeflang weet nu, op 
zijn 18e, dat hij zijn leven 
lang zal moeten leven met 
pijn en depressieve klachten. 
Maar het gaat goed met 
hem, steeds beter zelfs. 
Want hij weet inmiddels ook 
hoe hij hiermee om moet 
gaan en zelf kan doen om 
zijn klachten te verminderen. 



 Wat ik heb, gaat niet meer over
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Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) bestaat 
111 jaar. Onlangs is de nieuwbouw betrokken. 
Een ‘huiselijk’ gebouw met veel lichtinval. 
Op de ‘Zorgboulevard’ is de afdeling 
revalidatiegeneeskunde gevestigd. Reade-
revalidatieartsen Nicolet van Munster en 
Pieter Starmans zijn heel tevreden met hun 
gloednieuwe onderkomen.

Werken in een andere wereld

De muren en gangen zijn nog wat kaal, want de aankleding moet 
nog verzorgd worden, maar verder is de afdeling fantastisch 
bedeeld. Hypermoderne oefenruimtes voor de ergotherapie, 
een ‘sportzaaltje’ voor de kinderen en een volledig ingerichte 
werkplaats voor de arbeidsrevalidatie, om maar wat te noemen. 
Pieter: “Van oudsher heeft revalidatie en dan met name 
arbeidsrevalidatie een belangrijke plaats in dit ziekenhuis 
ingenomen. Het is een typisch ‘Zaans’ ziekenhuis, middenin 
het industriegebied, met een typisch ‘Zaanse’ populatie: harde 
werkers met een rechttoe-rechtaan-mentaliteit en veel mensen 
met een interculturele achtergrond.”

Een complete afdeling
Nicolet: “Ja, we zitten er mooi bij hè? We hebben hier alles in huis. 
Voor wat betreft de fysiotherapie werken we in de klinische fase 
nauw samen met Fysio Centrum Zaanland dat ook op deze Zorg-
boulevard is gevestigd en verder hebben we onze ‘eigen’ fysiothe-
rapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, arbeidstherapeuten, 

kindertherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers. Al 
met al een team van ruim 30 mensen. En dan natuurlijk Pieter en 
ik als revalidatieartsen en onze stafarts Emil van Gorkum. Drie 
Reade-mensen dus in een ZMC-wereld. Toch voelen we ons nog 
meer dan genoeg Reade hoor. Daar zorgt ons stafoverleg wel 
voor. Bovendien raadplegen we onze Reade-collega’s in de andere  
netwerkziekenhuizen regelmatig; je profiteert zo van elkaars 
ervaringen en kennis.” 

Gevarieerd werk
Pieter: “Dat maakt dit werk ook zo leuk. Je raakt op heel verschil-
lende momenten betrokken bij je cliënten. Je hebt namelijk je 
klinische consulten aan het bed, je poliklinische cliënten en we 
worden voor consult ingeschakeld door de verpleeghuizen in de 
omgeving. Daarnaast zijn we goed op de hoogte van de ontwik-
kelingen bij Reade. Heel gevarieerd dus. En dat zal waarschijn-
lijk alleen maar toenemen, want je ziet toch de tendens dat de 
Noord-Hollandse ziekenhuizen steeds meer gaan samenwerken. 



Werken in een andere wereld

De afwisseling zit hem ook in het soort cliënten. We zien hier in feite alle diagnose-
groepen, maar hebben als speerpunten niet-aangeboren hersenletsel, chronische 
pijn, handletsel, oncologie, kinder- en arbeidsrevalidatie. Daarbij weet je dat je altijd 
kunt terugvallen op de expertiseteams binnen Reade voor de meer complexe cliënten.” 
Nicolet vult aan: “Dat is ook de uitdaging als je in een ziekenhuis werkt. Je moet je bij 
ieder specialisme zien te profileren. We merken dat ons dat ook steeds beter af gaat. 
We worden steeds vaker, door meer specialismen geraadpleegd. Het vraagt echter 
wel je voortdurende aandacht, want zaalartsen wisselen bijvoorbeeld regelmatig. 
Dan is het zaak om je weer even te gaan voorstellen. We zijn in ieder geval nu zover 
dat we een vaste plaats hebben in de introductieperiode van nieuwe artsen.”

Service aan huis
Pieter: “In die zin zit je wel in een afhankelijke positie. Het is bijvoorbeeld momenteel 
de vraag wat er gaat gebeuren met de klinische CVA-zorg in de regio. Dat zijn krachten 
van buiten waar je geen invloed op hebt. Maar we maken ons geen zorgen over de 
hoeveelheid werk hoor. Revalidatiezorg zo dicht mogelijk bij huis, blijft toch het motto. 
Wie weet krijgen we in de toekomst nog wel mobiele behandelteams die naar de 
mensen thuis gaan. Dat zou nog eens service zijn.”

PurmerendZaanstad

Haarlem

Amstelveen

Amsterdam

Zorg dicht bij huis
Reade biedt zorg zo dicht mogelijk  
bij de leefomgeving van de cliënt 
volgens het principe ‘dicht bij als 
het kan, centraal als het moet’. 
Daartoe wordt zorg geboden 
op de twee hoofdlocaties en in 
tal van algemene ziekenhuizen,  
gespecialiseerde kinderdagcen-
tra en scholen voor speciaal 
onderwijs. In de praktijk bete-
kent dit dat Reade momenteel 
14 behandellocaties heeft. In het 
Reade-magazine zal daarom in 
een vaste rubriek, aandacht 
besteed worden aan de verschil-
lende netwerklocaties. In de 
vorige editie was dat Ziekenhuis 
Amstelland, dit keer is Zaans 
Medisch Centrum aan de beurt. 

  reade.nl/onze-locaties
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Het is nu 15 maanden later. Fred opent 
zelf de voordeur en loopt voorop naar de 
huiskamer waar hij samen met z’n vrouw 
zijn relaas doet. Hoezo nooit meer lopen 
en praten? Fred: “Ja, niemand snapt er iets 
van. Ik was er echt slecht aan toe. Heel 
mijn rechterkant was verlamd, ik kon niet 
slikken, niet praten en was incontinent. De 
vooruitzichten waren zeer somber. Maar 
toch ben ik er altijd in blijven geloven dat 
het wel weer goed kwam. Anders hadden ze 
voor mij de stekker eruit mogen trekken.” 
Hanneke: “Natuurlijk snap je dat de artsen 
je geen ijdele hoop willen geven, maar nu 
schetsten ze wel het allerslechtste scena-
rio dat je kon bedenken. Gelukkig beschik-
te Fred over een grote dosis positiviteit en 
strijdlust. Hij kon eigenlijk alleen nog maar 
een beetje brabbelen in het ziekenhuis, 
maar gaf me toch duidelijk aan dat hij niet 
accepteerde dat dit zijn eindstation was. 
Hij zou ervoor gaan knokken.”

Verbindingen hersteld
Fred vervolgt: “Zo’n drie weken na mijn CVA 
werd ik overgeplaatst naar het verpleeg-
huis Oostergouw. Daar is de basis voor mijn 
herstel gelegd. Ik heb daar weer leren staan 
en leren lopen. Na vijf weken kon ook de 
sondevoeding eruit en vreemd genoeg heb 
ik vanaf dat moment weer herinneringen. 
Stukje bij beetje zijn daar ‘de verbindingen’ 
in m’n hoofd weer hersteld.” Hanneke: “Je 
weet dat die eerste drie maanden heel 
belangrijk zijn in het herstel. Achteraf denk 
je, hadden we toen maar meer aandacht 
besteed aan het functioneren van zijn arm 

Fred van Vegten, een grote sterke kerel, werkte jarenlang in de bouw. Tot hij op een ochtend 
nergens meer op reageerde. Zijn vrouw Hanneke wist direct dat het niet goed zat en binnen de 
kortste keren kreeg Fred een trombolysebehandeling vanwege een beroerte. Met als complicatie 
een hersenbloeding. Drie-en-een-half uur na de beroerte kwam hij van de operatietafel. Enige tijd 
later werden Fred en Hanneke geconfronteerd met een zeer somber toekomstbeeld: hij zou nooit 
meer kunnen lopen en praten.

en hand, want dat is nu nog zijn grootste 
‘handicap’. Maar dat kon niet omdat Freds 
arm uit de kom was geraakt bij een val. 
Die moest echt rust hebben. En weet je, je 
moet dan ook keuzes maken, je kunt niet 
alles even intensief beoefenen. En voor ons 
was op dat moment het belangrijkste dat 
Fred weer zou kunnen lopen.”

Ik líep
Fred: “Na tien weken Oostergouw, ben ik 
verder gaan revalideren bij Heliomare. Maar 
wat een vorderingen had ik al gemaakt! Ik 
was de sondevoeding kwijt, kon weer slikken 
en wat praten en ja, ik liep Heliomare bin-
nen. Weliswaar achter een rollator, maar ik 
líep en had het tegendeel van de prognose  
bewezen. Na zes weken kon ik weer naar 
huis en sindsdien ben ik poliklinisch aan het 
revalideren bij Reade in het Zaans Medisch 
Centrum: lekker dicht bij huis!”

Terugval
“Het is de afgelopen 15 maanden iede-
re dag een beetje beter gegaan dankzij de 
geweldige inspanningen van de mensen bij 
zowel Oostergouw, Heliomare als Reade. 
Iedereen heeft superwerk gedaan en nog 
steeds. Dankzij al die geweldige mensen ben 
ik weer op de been, kan ik weer fietsen en 
autorijden. En dan wil ik zeker fysiothera-
peut Evita Dubbeling noemen. Zij heeft mij 
door veel moeilijke momenten geholpen.  
O ja, dat was nog wel een dingetje … Toen 
ik weer ging autorijden, kreeg ik daarna 
een zogenaamde spanningsaanval. Er was 
die dag een beetje te veel gebeurd in mijn 

Weer op de been na een hersenbloeding

bovenkamer. Dus raakte ik van de wereld 
en kwam ik in het ziekenhuis terecht. Daar 
dacht men dat ik een epilepsieaanval had 
gehad en moest ik medicijnen tegen epilepsie 
slikken. Dat heb ik een hele tijd gedaan 
en het ging steeds slechter met me.” 
Hanneke vult aan: “Ja, Fred ging ziender-
ogen achteruit. Het leek wel alsof hij een 
half jaar werd teruggeworpen. Toen heeft 
dokter van Munster van Reade gelukkig  
ingegrepen. Fred moest onmiddellijk stoppen 
met de medicijnen en sindsdien gaat het 
weer goed met hem. Maar het was wel een 
belangrijke les: we moeten onze activiteiten 
doseren.”

Sterke wil
Hanneke: “Kijk, ik heb steeds gezegd, ook 
tegen onze zoon en schoondochter, we 
hebben het allemaal en we moeten het 
samen doen. Dat is ontzettend goed gegaan. 
Ook omdat ik steeds betrokken ben geweest 
bij Freds revalidatieproces en serieus ben 
genomen, dat deed iedereen super. Het is 
zo belangrijk dat je weet wat je thuis kunt 
doen. En ja, ik ben gewoon ontzettend blij 
dat ik hem nog heb. Nu kom ik thuis van 
mijn werk en heeft hij meestal al gekookt, 
dat is toch ongelofelijk als je nagaat waar 
hij vandaan is gekomen? En dat allemaal 
dankzij zijn wilskracht.”

  reade.nl/nah
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Sporten? Ik voel me er fantastisch bij!

Op 6 december 2014 reed Ton in zijn auto 
terug naar huis. Hij was met een stel collega’s 
naar de kerstmarkt in Brussel geweest. Net 
over de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, 
moest hij zijn auto aan de kant zetten. Ton: 
“Ik kreeg opeens verschrikkelijke pijn op de 
borst. En zweten, zweten … m’n collega’s 
belden direct 112 en ik moest even naar 
buiten, een rondje om de auto lopen. 
Levensgevaarlijk eigenlijk, maar het moest. 
Daarna ben ik achterin de auto gaan zitten 
in de overtuiging dat ik een hartaanval had. 
Maar terwijl we op de ambulance wachtten, 
wat verschrikkelijk lang duurde, begonnen 
mijn benen opeens te tintelen, zowel links 
als rechts. En kon ik ze opeens niet meer 
bewegen! Zo’n vreemde gewaarwording.”

Domme pech
“Uiteindelijk hebben de ambulancebroe-
ders mij, met hulp van de politie, van de 
achterbank gekregen en in de ambulance 
gelegd. Er werd meteen een hartfilmpje 
gemaakt en dat zag er op zich niet vreemd 
uit. Raar. Eenmaal op de spoedeisende hulp 
van het Erasmus MC aangekomen, zag ik 
de arts al bezorgd kijken. En na een scan, 
was het duidelijk wat er was gebeurd: ik 
had een scheur van 20 cm in mijn aorta, en 
die scheuring had alle zenuwen kapotge-
trokken. Aneurysma met een dwarslaesie. 
‘Domme pech’, noemden ze het.”

Positieve benadering
“Na de operatie was ik 72 uur in levens-
gevaar en moest ik platliggen tussen al die 
piepende apparaten. Na ruim twee weken, 
op 23 december, werd ik uit het ziekenhuis 
ontslagen en hadden ze een plekje voor me 

Ton Kulik is ambassadeur van de VondelGames. Als rasechte Amsterdamse 
touringcarchauffeur (“Ik reed veel voor Ajax”), zit hij niet verlegen om een praatje. Hij 
straalt een en al energie uit. “Vind je dat gek? Ja, ik zit nu wel met een dwarslaesie in een 
rolstoel, maar was bijna dood. Ik kan nu nog lekker doorleven. Je moet gewoon positief 
blijven. De knop omzetten en gaan.”

bij Reade op de Overtoom. Nou, ik kan je 
zeggen, als je dan toch een dwarslaesie 
krijgt, dan kun je maar beter daar zijn. Wat 
een fantastisch bedrijf is dat. Ga het maar 
eens handlen, opeens niet meer kunnen 
lopen. Maar het was heel simpel ‘wat kan je 
nog en wat wil je nog?’. Vervolgens leren ze 
je wat je nog allemaal kunt doen. Ja, hoe ze 
dat brengen is fantastisch. Zo positief. En 
dat werkte voor mij ook aanstekelijk. Dan 
zag ik bijvoorbeeld dat een lotgenoot zich 
wat terugtrok en ging ik eropaf. ‘Kom, gaan 
we samen wat praten, wat eten’. Gewoon 
een beetje op ze inpraten.”

Nieuwe wereld
“In april was ik klaar met mijn revalidatie. 
Ondertussen had Adviesbureau Reade me 
geholpen bij het vinden van een nieuwe 
woning, want ik kon niet meer naar huis 
vanwege de trappen. Ik kreeg een pracht-
kamer naast een verzorgingshuis met een 
eigen keukentje, douchecel en tuintje. En 
dat in mijn eigen straat! Helemaal gewel-
dig. Vanuit daar ben ik mijn leven weer 
gaan oppakken. Ik had een nieuwe rolstoel 
en een handbike gekregen en daarmee 
ging een wereld voor me open. Ik was niet 
meer afhankelijk van de taxi en kon lekker 
zelf ‘crossen’ naar het Sportcentrum van 
Reade. Want ja, tijdens mijn revalidatie heb 
ik veel gesport en dat wilde ik niet opgeven. 
Ik voel me er fantastisch bij. Twee keer per 
week ben ik te vinden tussen de apparaten. 
Fiets ik op de LocoMed, werk ik met de 
leg-press, doe ik buik- en armspieroefeningen 
en badminton ik. Heerlijk.”

  reade.nl/dwarslaesie



Sporten? Ik voel me er fantastisch bij!

Ambassadeur 
VondelGames 2017
“En dan komen de VondelGames er 
natuurlijk aan! Daar heb ik nu twee 
keer aan meegedaan en dat is zo 
gezellig. Lekker een paar rondjes 
door het park rijden voor het 
goede doel. Vorig jaar werd er geld 
opgehaald voor kinderrevalidatie. 
Kijk, ik zie die kindertjes natuurlijk 
ook bij Reade, en dan denk ik, voor 
mij op mijn leeftijd is het allemaal 
niet zo erg, maar voor die ‘puppies’ … 
Dus dat was heel goed dat daar geld 
voor werd ingezameld. Er kan niet 
genoeg geld naar onderzoek gaan. 
En dit jaar dan voor uitbreiding van 
de sportapparatuur. Ook de moeite 
waard. Want ik heb aan mezelf 
gemerkt, wat voor een belangrijke 
rol sport kan betekenen. Je voelt je 
er lichamelijk en geestelijk stukken 
beter door en die kracht heb je 
nodig. Je moet niet bij de pakken 
gaan neerzitten, probeer er gewoon 
wat van te maken. Er is nog zoveel 
mogelijk, ook wat betreft sporten. 
Dus ja, ik promoot graag de 
VondelGames. Dat is voor iedereen 
goed.” Dus schrijf je nu in voor de 
VondelGames 2017 op 9 september, 
hét evenement voor aangepast 
sporten!” 

  vondelgames.nl

15



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 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 goe-
de 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”.



In 2007 belandde Funda Müjde door een 
verkeersongeval in een rolstoel. Ze revalideerde 
bij Reade Revalidatie en komt daar nog graag. Als 
ambassadeur van Stichting Vrienden van Reade 
heeft ze een missie: zoveel mogelijk aandacht 
genereren voor bewegen en aangepast sporten.

Funda: “De tijd na mijn ongeval was natuurlijk een belachelijk 
zwarte periode in mijn leven. Toch heb ik geen enkele negatieve 
associatie als ik bij Reade ben. Integendeel. Ik voel me er thuis, het 
is mijn vangnet en ik heb een band voor het leven met die mensen. 
Mede daarom ben ik ambassadeur. Uit loyaliteit. Giving back.”

De inclusieve samenleving
“Ik heb ervaren dat sporten genezend werkt, verhelderend, motive-
rend. Bewegen is écht leven. Daarom sport ik nog steeds bij Reade, 
doe ik mee aan de Handbikebattle en uiteraard de VondelGames. 
Om bewustzijn te creëren, te laten zien hoe geweldig het is om te 
sporten en hoe belangrijk het is dat sport ook toegankelijk is voor 
mensen met een beperking. Wat mij betreft kan dat zo hard en 
brutaal mogelijk van de daken geschreeuwd worden. Het is in feite 
de rode draad in mijn leven. Als migrantendochter is de ‘inclusie-
ve samenleving’ voor mij altijd een groot issue geweest. In mijn 
boek ‘Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom (sinds ik in een 
rolstoel zit)’ en mijn theatershow ‘Funda draait door’ ga ik daar 
dieper op in. We hebben het wel over ‘participatiemaatschappij’, 
maar dan moet je er ook voor zorgen dat iedereen inderdaad kan 
participeren. Het heeft 10 jaar geduurd voordat Nederland het 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit 
2006 heeft geratificeerd! Ik schrok me kapot toen ik in een rol-
stoel kwam. Weet je hoe ontoegankelijk het Openbaar Vervoer is, 
om nog maar niet te spreken over theaters, kleedkamers, podia, 
televisiestudio’s, et cetera. ‘Hey jongens, ik doe ook mee!’.

“Dus ja, mensen met een beperking horen erbij en moeten ook 
‘gewoon’ kunnen sporten. Het is daarom fantastisch dat de fondsen 
die met de VondelGames worden geworven, gebruikt worden voor 
de aanschaf van nieuwe apparatuur voor aangepast sporters. 
Daar zet ik me graag voor in.”

Meer informatie over Funda’s nieuwe boek, haar theatertour 
of haar stichting ‘Bewegen is leven’? Kijk dan op fundam.nl of 
stichtingbewegenisleven.nl. De eerstvolgende voorstelling is op 26 mei, 
Wilminktheater, Enschede.

Fotograaf: D
ingena M

ol

 De helende werking        
                        van sport

Funda Müjde 
Ambassadeur Stichting Vrienden van Reade
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ProActive Nursing: 
 kwaliteitsimpuls en extra uitdaging

Brenda Fibicher, operationeel manager 
verpleging bij Reade: “In de huidige zorg-
sector zien we een toename van cliënten 
met multimorbiditeit en complexe klinische 
situaties. Dit vraagt om verpleegkundigen 
die het probleem van de cliënt snel herkennen 
en deskundig meedenken met de arts. 
Oftewel om een proactieve en anticiperende 
verpleegkundige die de cliënt deskundig 
observeert, signalen opvangt, relevante 
cliëntgegevens verzamelt en interpreteert 
op basis van (bio)medische kennis. Vervolgens 
beredeneert de verpleegkundige welke 
acties er ondernomen moeten worden en 
kunnen deze alvast in gang gezet worden.
Dat is in een notendop ‘ProActive Nursing’: 
het klinisch redeneren bij verpleegkundigen.”

Gedegen vakkennis
Meedenken, zaken signaleren en oppakken 
is niet nieuw voor een verpleegkundige. 
Vaak gaat dit onbewust op basis van erva-

In 2016 heeft een groot aantal verpleegkundigen van Heliomare en Reade Revalidatie de 
vijfdaagse training ‘ProActive Nursing’ gevolgd en met goed resultaat afgesloten. Het 
maatwerk-onderwijsprogramma is verzorgd door VUmc Amstel Academie. Het animo onder de 
verpleegkundigen om deze vrijwillige training te volgen is groot, vandaar dat verwacht wordt 
dat vrijwel het gehele verpleegkundig personeel van beide instellingen in 2017 zal beschikken 
over het certificaat. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van onze zorg.

ring. Een verpleegkundige ‘voelt’ dat er iets 
mis is, dat er een verontrustende verande-
ring is opgetreden. Bij klinisch redeneren 
gaat het erom dat dit gevoel wordt omgezet 
naar een ‘klinisch beeld’ dat objectief wordt 
vastgesteld op basis van duidelijke para-
meters. En dat vraagt om gedegen vakkennis 
over anatomie, fysiologie, pathofysiologie, 
farmacologie en psychologie. 

Stappen zetten
In de intensieve training leren de verpleeg-
kundigen om op een professionele manier 
bepaalde probleemsituaties te analyseren. 
Dit gebeurt aan de hand van twaalf zorg- 
thema’s zoals ademhaling, circulatie, 
zuurstofbalans, vocht- en elektrolyten-
balans, bloed, neurologisch systeem, etc. 
Door de thema’s ook in verband met elkaar 
te brengen ontstaat een goed beeld van de 
gezondheidssituatie. In feite is dit de eerste 
stap bij het klinisch redeneren: oriëntatie op 

de situatie. Daarna worden nog vijf stappen  
doorlopen: klinische probleemstelling, 
aanvullend klinisch onderzoek, klinisch 
beleid, klinisch verloop en de nabeschouwing 
op het handelen.

Regiefunctie nemen
Wat betekent dit nu in de praktijk? Brenda: 
“De verpleegkundigen die zich het klinisch 
redeneren eigen hebben gemaakt, zijn in 
staat om hun ‘niet-pluisgevoel’ te staven en 
daar helder over te communiceren met de 
arts. Ze hebben zich een duidelijk totaalbeeld 
gevormd van de situatie en nagedacht over 
welke vervolgstappen de arts waarschijnlijk 
zal willen nemen. En wanneer nodig, hebben 
ze al de juiste acties in gang gezet. Het zal 
duidelijk zijn dat dit een kwaliteitsimpuls is 
voor onze zorg. De eerste ervaringen van 
zowel de verpleegkundigen als de artsen 
worden ook als bijzonder positief ervaren. 
Natuurlijk was het best spannend en uit-
dagend om als verpleegkundige zo’n duide-
lijke regiefunctie te nemen, maar dat is ook 
juist het bijkomende voordeel: de functie 
wordt daarmee nóg boeiender.” Dit sluit 
ook exact aan op het streven van Reade 
om een aantrekkelijke werkgever te zijn. 
In het vorige Reade Magazine schreven we 
al over de zogenaamde Magneet-ziekenhui-
zen die verpleegkundigen makkelijk konden 
werven en behouden, mede door de hoge 
arbeidstevredenheid dankzij onder andere 
de autonomie van verpleegkundigen; dat 
ze betrokken werden bij beslissingen ten 
aanzien van de cliëntenzorg. En dat is precies  
waar ProActive Nursing om draait.

Reade eerste revalidatiecentrum met 
Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
Verschillende verpleegkundigen hebben zich de afgelopen tijd verkiesbaar 
gesteld voor de VAR. Een VAR is een middel voor verpleegkundigen om 
medezeggenschap te hebben over de ontwikkelingen van de organisatie 
en beleid die de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundigen raakt. 
Inmiddels zijn de verkiezingen achter de rug; per 1 mei 2017 zullen vijf 
revalidatie- en reumaverpleegkundigen zitting nemen in de VAR. Van 
de revalidatiecentra in Nederland is Reade de eerste die een VAR heeft 
opgericht. In de volgende editie volgt een uitgebreid artikel hierover.



ProActive Nursing: 
 kwaliteitsimpuls en extra uitdaging

Na een traumatiserende gebeurtenis is medisch-specialistische revalidatie voor de 
verschillende doelgroepen op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied essentieel. De 
cliënt moet het ‘nieuwe leven’ kunnen vormgeven. Dat vraagt om specifieke competenties 
van de verpleegkundigen. Toch wordt in de reguliere opleidingen tot verpleegkundige 
maar weinig aandacht besteed aan ‘het vak’ revalidatieverpleegkunde. De kneepjes 
van het vak moesten afgestudeerden tot dusverre voornamelijk ‘in eigen huis’, in de 
praktijk leren.

Vanaf het begin
De nieuwe opleiding brengt hier verandering in. De studenten worden weliswaar 
opgeleid tot generiek verpleegkundige, maar kiezen daarbij vol overtuiging voor de 
revalidatiezorg en worden hiertoe al vanaf de basis gericht opgeleid. In de opleiding 
komt ‘revalidatie’ in de volle breedte aan bod en wordt specifiek ingegaan op de rollen 
die de revalidatieverpleegkundige moet kunnen bekleden. Daarbij wordt ook ingezet op 
de problematiek bij NAH-cliënten. Dit betekent dat het gat tussen de opleiding en de 
revalidatiepraktijk gedicht is. 

De opleiding is niet alleen bedoeld voor werknemers van Reade en Nieuw Amstelrade, 
maar ook voor medewerkers die bij een andere instelling werken en een BBL-opleiding 
met nadruk op revalidatie en NAH willen volgen. Het samenwerkingsverband stimuleert 
dat het initiatief navolging krijgt bij andere opleiders in het hele land. 

Aanmelden? Stuur je CV en een bondige motivatie naar hr@reade.nl.

Nieuwe mbo-opleiding gericht 
op revalidatie én NAH
In maart 2017 is de BBL-opleiding verpleegkundige met 
focus op revalidatie én niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) gestart. De opleiding is een coproductie van ROC 
TOP, OPPstap, Reade en Nieuw Amstelrade en uniek 
in Nederland. Reade Revalidatie heeft inmiddels de 
eerste drie BBL-studenten aangenomen. De opleiding 
wordt verzorgd door speciaal opgeleide deskundigen, 
betrokken docenten, experts van de eigen organisatie en 
ervaringsdeskundigen.
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Iedereen weet het: als we de zorg in de toekomst betaalbaar willen houden, dan moet er 
een omslag in denken en handelen komen. Betere zorg tegen lagere kosten vereist gerichte 
sturing op uitkomsten van onze zorg. Reade heeft al in 2009 de eerste stappen gezet naar 
deze waardegedreven zorg oftewel Value Based Health Care (VBHC) en loopt hiermee 
voorop in de revalidatiewereld.

Revalidatiearts, onderzoeker en medisch manager dr. Leo D. Roorda: 
“We komen er niet onderuit dat we keuzes moeten maken. Ga je 
wel of niet behandelen? Zo ja, welke middelen zet je in bij welke 
cliënt en hoe lang ga je door met behandelen? Welke gezondheids-
winst (waarde) mag een cliënt verwachten en is dat reëel? Om een 
voorbeeld te noemen: iemand heeft klachten en krijgt dan min of 
meer standaard een traject van negen fysiotherapiebehandelingen 
voorgeschreven. Maar weten we eigenlijk wat het resultaat is na 
zes behandelingen? Hoeveel winst boek je nog in de laatste drie 
sessies? En weegt dat resultaat op tegen de gemaakte kosten en 
de inspanningen van de cliënt? Dit zijn allemaal cruciale vragen 
waarop je aan het begin van het behandeltraject al antwoord wil 
hebben. En dat is alleen mogelijk als je je kunt baseren op gegevens 
over de effectiviteit van behandelingen. En daarover gaat onze 
systematische zorgevaluatie.”

Meten is weten
“Binnen de doelgroepen dwarslaesie, kinderreuma, knie- of 
heupartrose, handen, voeten en chronische pijn, meten we bij bin-
nenkomst van de cliënt een groot aantal kenmerken met behulp 
van vragenlijsten en fysieke testen. Dezelfde metingen verrichten 
we ook weer na de behandeling. Dus zeg maar bij de voordeur 
en achterdeur. Reade zoekt hierbij nadrukkelijk internationale 
aansluiting. Bij de keuze van onze meetinstrumenten hebben we 
terdege rekening gehouden met de internationale richtlijnen en 
uitkomstmaten. Daarnaast meten we ook de cliënttevredenheid 
over het zorgtraject. Met deze methodiek brengen we nauwgezet 
de resultaten van de behandeling in kaart en vervolgens koppe-
len we dit terug aan de cliënt. Op deze manier krijgt deze een veel 
duidelijker beeld van zijn voortgang. Ook het behandelteam krijgt, 
aan de hand van harde meetgegevens, feedback op de effectiviteit 
van de behandelmethode en kan hieruit lering trekken.”

 Systematische zorgevaluatie: 
noodzaak voor waardegedreven zorg



 Systematische zorgevaluatie: 
noodzaak voor waardegedreven zorg

Uitkomsten voorspellen
“We zijn nu in een nieuwe fase aangekomen. Je kunt je voorstellen 
dat er na acht jaar gegevens verzamelen een schat aan informa-
tie voorhanden is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
en innovatie. Op groepsniveau kan bijvoorbeeld geanalyseerd wor-
den welke behandelingen bij welke cliënten het meest effectief 
zijn. Op basis van deze gegevens zou je dan min of meer moeten 
kunnen voorspellen wat het eindresultaat van je behandeling is 
en welke gezondheidswinst voor de cliënt te behalen valt. Dat 
zorgt niet alleen voor een realistisch toekomstbeeld bij de cliënt, 
maar geeft je ook de mogelijkheid om samen met de cliënt af 
te wegen hoe ver je wilt gaan met de behandeling. Wat is nog 
relevante verbetering en welke prijs moet daarvoor worden be-
taald? En dan doel ik niet alleen op zorgkosten, maar ook op de 
belasting voor de cliënt. Zo kun je ook de nazorg veel eerder in 
gang zetten. Je weet immers bij de intake, min of meer, in welke 
conditie de cliënt zal zijn na de behandelperiode. Als je bijvoor-

beeld vrijwel zeker weet, aan de hand van indicatoren, dat 
een cliënt nooit meer zal kunnen traplopen, kunnen direct 
huisaanpassingen worden verricht.”

Maximalisatie gezondheid
“De systematische zorgevaluatie heeft nog een belangrijk 
ander voordeel: je hebt een stuurinstrument in handen om 
de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Je kunt namelijk 
gefundeerd de resultaten van verschillende behandel-
methodes vergelijken. Je weet de effecten van het inzetten 
van krachttraining, van hard oefenen, zacht oefenen, noem 
maar op. Zo kun je je oefenprogramma’s voortdurend ver-
beteren en deze kennis delen, ook met de eerste lijn. Want 
laten we vooral niet vergeten waar het om draait: maximali-
satie van de ervaren gezondheid van de cliënt. Maar wel op 
een effectieve, kostenbewuste manier.”

  reade.nl/onderzoek
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Christof: “Als iemand een dwarslaesie krijgt, is dat vreselijk. 
Het verandert het leven dramatisch op zowel fysiek, mentaal 
als sociaal-maatschappelijk vlak. Dwarslaesie wordt al snel 
geassocieerd met verlamde benen. Maar het is veel ingrijpender; 
er zijn tal van complicaties zoals darmproblemen, incontinentie, 
osteoporose, ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. De 
meest voorkomende complicatie is decubitus. In ruwweg 85% 
van de gevallen wordt iemand met een dwarslaesie op enig 
moment geconfronteerd met decubitus. Decubitus is een wond 
die veroorzaakt wordt door druk- en schuifkrachten, met schade 
aan de huid, vet, fascie, spieren en vaak ook bot tot gevolg.” 

Actief stimuleren
“De huidige preventieve maatregelen tegen decubitus zijn 
ontoereikend. Goede drukverdelende zitkussens, op maat 
gemaakte rolstoelen, drukontlastende bewegingen: het zijn 
allemaal methoden met als doel het reduceren van de zitdruk en 
verminderen van schuifkrachten. Het probleem hiervan is dat het 
passieve maatregelen zijn, die de spieren niet activeren, en dus geen 
verbetering van intrinsieke risicofactoren – binnenin het lichaam – 
geven. Denk hierbij aan spieratrofie en verminderde bloedcirculatie. 
Elektrische stimulatie kan verlamde spieren activeren, als het 
ware de functie van het centrale zenuwstelsel overnemen, en zo 
op een actieve manier deze wonden voorkomen. Het is effectief, 
veilig, relatief eenvoudig toe te passen én de kosten zijn laag. Als 
je dit dan afzet tegen de ingrijpende gevolgen voor het zelfstandig 
functioneren van iemand met decubituswonden zoals verminderde 
mobiliteit, afhankelijkheid in de persoonlijke verzorging, vertraagde 
revalidatie, en uitsluiting van het werk en sociale activiteiten, is het 
duidelijk dat elektrostimulatie vaker moet worden toegepast in de 
klinische praktijk. Daarmee voorkomen we veel ellende en hoge 
kosten in de gezondheidszorg.” 

Op 13 januari 2017 promoveerde Christof Smit, revalidatiearts bij Reade, bij de Vrije Universiteit 
Amsterdam op zijn onderzoek ‘Electrical stimulation in spinal cord injury. Development of a 
pressure ulcer prevention method’. Een van de conclusies uit zijn onderzoek is dat het activeren 
van bil- en hamstringspieren met elektrostimulatie helpt om bij mensen met een dwarslaesie 
drukwonden te voorkomen. Dat scheelt veel problemen en hoge kosten. 

Bewegen in de slaap
“Voor het onderzoek hebben we speciale 
elektrostimulatiebroeken, ‘ES-shorts’, 
laten maken met ingebouwde elektro-
den, die automatisch contact maken 
met de huid. Hiermee zijn verscheidene 
protocollen van spieractivatie van de 
bilspieren en de hamstrings getest om 
tot een bruikbare methode te komen. Bij 
acht cliënten werd deze ES-broek ge-
durende twee weken acht uur per nacht 
getest. Hieruit bleek dat de spieren 
na acht uur stimulatie nog 
steeds samentrokken en 
dus actief waren. Boven-
dien bleek de slaap-
kwaliteit van cliënten 
sterk vooruit te gaan. 
Nachtelijke spieracti-
vatie met de ES-broek 
bleek niet alleen een 
goede, maar vooral 
ook haalbare metho-
de, die bovendien de 
slaap niet verstoort. 
Het zorgt voor een 
betere doorbloeding, 
een snellere wond-
genezing, een betere 
zenuwfunctie en geeft 
minder kans op hart- en 
vaatziekten, diabetes en 
obesitas.”

Elektrostimulatie: 
structureel onderdeel bij 
dwarslaesiebehandeling



Adinda Uittenbogaard is sinds september 2016 als projectmanager verantwoordelijk 
voor het opzetten van Expertisecentrum Elektrostimulatie binnen Reade: “Dat was 
al jaren een grote wens en dankzij de financiële bijdrage van Stichting Vrienden van 
Reade kunnen we dit nu realiseren. We willen ervoor zorgen dat elektrostimulatie veel 
breder wordt ingezet. Dus niet alleen binnen de behandelgroep Dwarslaesie, maar bij 
alle doelgroepen waar elektrostimulatie kan bijdragen aan de doelen van de cliënt. Dat 
het geborgd wordt binnen de klinische en poliklinische behandeling. Dat betekent nogal 
wat. Want je moet ervoor zorgen dat je de formatie op orde hebt, dat het financieel 
te verwezenlijken is en dat je voldoende apparatuur tot je beschikking hebt, om maar 
een paar aspecten te noemen. Daarnaast wordt elektrostimulatie geborgd binnen de 
onderzoekslijnen.”

Uniek in Nederland
“Omdat Reade het eerste centrum in Nederland is dat zich zo gespecialiseerd heeft 
in ‘deze tak van sport’, merken we dat we een groeiende, landelijke instroom hebben. 
Dit betekent dat je er in je organisatie – met name bij de poliklinische behandeling 
– terdege rekening mee moet houden, dat je cliënten uit het hele land krijgt die dus 
speciaal naar Amsterdam komen. Je wilt het hen dan zo gemakkelijk mogelijk maken 
en ze een ‘one-stop-shop’ aanbieden. Daarom hebben we ook een Elektrostimulatie 
Adviesteam ingericht. Direct aansluitend op het bezoek aan de revalidatiearts buigt 
het Adviesteam zich over de problematiek en kijkt of elektrostimulatie, en zo ja met 
welke apparatuur, bij die cliënt het meest effectief kan worden ingezet.”

Levenslang nut
“Met elektrostimulatie hebben we aantoonbaar goede resultaten geboekt. Het is nu 
zaak dat het standaard onderdeel wordt van de behandeling. We hopen dat de apparatuur 
voor thuisgebruik bovendien in de basisverzekering opgenomen zal worden. We zijn 
daarover in gesprek met het Zorginstituut Nederland, dat het ministerie adviseert. 
Vergeet niet: je zult elektrostimulatie levenslang moeten kunnen inzetten. Het is een 
vorm van sport voor de verlamde spieren en daarmee houd je de conditie op peil. Als je 
stopt, loop je weer direct het gevaar om complicaties te krijgen. Dat brengt niet alleen 
hoge kosten met zich mee, je wilt ook de cliënt alle gevolgen van decubitus besparen.”

  reade.nl/elektrostimulatie

Expertisecentrum 
Elektrostimulatie maakt 
landelijk naam

Minisymposium 
‘Prikkelen die billen, 
elektrostimulatie bij 
dwarslaesie’ 
Ter ere van de promotie van Christof  
Smit organiseerde Reade Academy  
op vrijdagochtend 13 januari een 
feestelijk en prikkelend mini-sym-
posium: ‘Prikkelen die billen!  
Elektrostimulatie bij dwarslaesie’. 
Reade past elektrostimulatie da-
gelijks toe bij mensen met een 
dwarslaesie. Zowel de theoretische 
achtergrond als de praktische  
toepassing werden uitgebreid 
besproken door inspirerende spre-
kers waaronder twee ervarings-
deskundigen.

  readeacademy.nl
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In het voorwoord van dit magazine ging Jos 
Buijs dieper in op het feit dat Reade wat 
tandjes gaat bijzetten op het gebied van ‘ex-
terne profilering’. Onze geheel vernieuwde 
website is daar een prachtig voorbeeld van.

‘Gemak dient de mens’, dat was het uitgangspunt bij het bouwen 
van de website. We hebben ons uiterste best gedaan om onze 
dienstverlening zo helder en toegankelijk mogelijk te maken 
voor zowel onze (potentiële) cliënten als onze verwijzers. Het is 
een belangrijke eerste stap naar een verdere verbetering van 
onze service waarbij de cliënt zelf via het portal mijnReade.nl 
(zeer) veel zaken, elektronisch kan regelen. Tel daar onze geheel 
nieuw ingerichte klantenservice bij op, dan zal het duidelijk zijn 
dat we ons uiterste best doen om die klanttevredenheidsscore 
van ten minste een 9 ook daadwerkelijk waar te maken.

Kort nieuws

Advertentie

www.tiltechniek.nl   |   info@tiltechniek.nl   |   0416 - 65 08 67

mensen-tiltechniek 160324.indd   1 25-03-16   12:22
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Op 16 februari 2017 promo-
veerde onderzoeker en fysio-
therapeut Mariëtte de Rooij 
aan de Faculteit der Genees-
kunde van VUmc. Daarnaast 
ontving zij tijdens de jaar-
lijkse Wetenschapsdag van 
het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiothe-
rapie (KNGF) en het Weten-
schappelijk College Fysio-
therapie (WCF) voor haar 
proefschrift ‘Comorbidity in 
knee osteoarthritis, deve-
lopment and evaluation of 
tailored exercise therapy’ de 
WCF Proefschriftprijs. 

Mariëtte: “Oefentherapie neemt een 
belangrijke plaats in bij de behandeling 
van knieartrose. We zien echter in de 
praktijk dat veel mensen met artrose 
ook een nevenaandoening hebben zoals 
hartproblematiek, diabetes type 2, COPD 
of obesitas. Maar liefst 60 – 85% van de 
artrosepatiënten heeft deze zogenaamde 
comorbiditeit en het is te verwachten dat 
dat in de toekomst, door de vergrijzing, 
alleen maar meer wordt. In de huidige 
artroserichtlijnen wordt geen advies 
gegeven over hoe oefentherapie aangepast 
kan worden aan de comorbiditeit. Het 
gevolg is dat men vaak huiverig is om 
therapie in te zetten, zeker omdat het een 
complexe groep cliënten is waarbij men 
geen risico wil nemen. Als er al therapie 
wordt ingezet, is dat veelal met een lage 

intensiteit waardoor de behandeling niet 
adequaat is. In feite vallen deze cliënten 
buiten de boot.”

Grote verbetering
“We zijn gestart met een literatuurstudie 
om te kijken welke nevenaandoeningen nu 
veel voorkomen bij mensen met knieartrose. 
Vervolgens hebben we een protocol 
ontwikkeld voor aangepaste oefentherapie 
en dit na een pilot aangescherpt. 
Daarna zijn we gaan onderzoeken of dit 
programma op maat effectief was in het 
verbeteren van het fysiek functioneren. 
Gedurende twintig weken kreeg een 
groep cliënten een geïndividualiseerd 
oefenprogramma, aangepast aan de 
comorbiditeit. De resultaten toonden aan 
dat dit zeer effectief was. De cliënten 

in de interventiegroep verbeterden 
zelfs nog in hun fysiek functioneren 
nadat het programma was afgelopen. 
En wat ook heel belangrijk is: de 
oefentherapie is veilig gebleken. Nu 
moeten we de vervolgstappen zetten. 
Dit promotieonderzoek was onderdeel 
van het DO-IT onderzoeksprogramma, 
in opdracht van en gefinancierd door 
het WCF van het KNGF. Nu zijn we 
bezig met een vervolgonderzoek, ook 
gefinancierd door het KNGF, waarin 
we gaan kijken of deze specifieke 
behandelprotocollen ook toegepast 
kunnen worden in de eerstelijn. Dat 
zou een belangrijke stap zijn in de 
verbetering van de behandeling van 
de vele mensen met knieartrose en 
(ernstige) comorbiditeit.”

Effectieve oefentherapie bij 
knieartrose en comorbiditeit 
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Menselijk contact net zo 
 helend als de behandeling

Hetty: “Ik wilde verpleegkundige bij Artsen 
zonder Grenzen worden en veel mooie dingen 
in Afrika doen. Maar al snel werd duidelijk 
dat die droom niet te realiseren was. Wat 
een teleurstelling! Tot mijn 35e heb ik nog 
parttime als medisch secretaresse gewerkt, 
maar toen werd ik voor 100% afgekeurd. Ik 
was kapot en kon eigenlijk niet meer lopen. 
Een enkelprothese deed wonderen. Ik ben 
‘als de brandweer’ gaan skiën en stuurde 
mijn orthopeed nog een kaartje. Daarna 
moest ik een zinvolle dagindeling zoeken. 
Eerst ben ik paardendressuur gaan doen, 
vrijwilliger geworden bij Stichting AAP en 
ten slotte blindengeleidehonden gaan 

Hetty van Riessen kreeg op haar 15e reumatoïde artritis (RA). Inmiddels is ze 52 jaar en heeft 
ze zoals ze zelf zegt ‘bakken met pijn moeten verstouwen’. Haar voeten, enkels en vingers 
‘zijn stuk’. Ze heeft enkelprothese-operaties doorstaan en bottransplantaties. Uiteindelijk 
bleek ook dat ze als gevolg van de medicatie geen kinderen kon krijgen. Maar Hetty is niet 
rancuneus of negatief. Integendeel. Ze geeft haar huidige leven het cijfer 9,5. Misschien wel 
dankzij haar reuma.

opleiden. Zo kennen ze me wel bij Reade, 
waar ik trouwens al 30 jaar kom, Hetty die 
daar met die ‘piesertjes en poepertjes’ door 
de gangen liep.”

Groot privilege
“Als je zo’n beperkingen hebt, word 
je op jezelf teruggeworpen en moet 
je heel bewust keuzes maken. Ik ben 
niet een carrière in gehobbeld en niet 
automatisch meegesleurd in de ratrace 
van elke dag. Natuurlijk had ik verdriet 
toen ik niet naar Afrika kon. Ik dacht dat 
al mijn kansen verkeken waren. Maar het 
tegenovergestelde is misschien wel waar. 
Ik heb juist allerlei kansen gekregen en 
dat is een groot privilege. Neem dit hier 
nou … daar word je toch helemaal ‘zen’ 
en gelukkig van?” Hetty wijst naar de 
prachtige natuur om haar heen. Naar de 
weilanden, het huisje en de vijf Walliser 
Swarznaseschapen van haar ‘Schaperie’ 
in het buitengebied van Almere Haven. 
Een uniek stukje natuur waarvoor ze 
de ‘Growing Green Cities’-speld heeft 
gekregen van de gemeente.

Mens, dier en natuur
“In 2012 moest mijn enkelprothese eruit 
omdat het bot eromheen was opgelost. 
Met bot uit mijn bekken en donorbot is dat 
toen verholpen, maar het betekende wel 
dat ik een half jaar moest revalideren. In 
die tijd vatte ik het plan op om met ‘De 
Schaperie’ te beginnen. Ik liep al jaren met 
mijn geleidehonden langs deze locatie 

en er gebeurde niks mee. Toen heb ik een 
voorstel naar de gemeente geschreven: ik 
wilde op het terrein heel kleinschalig mens, 
dier en natuur met elkaar verbinden. En 
het is gelukt! Ik ontvang hier nu allerlei 
kwetsbare doelgroepen. Of het nu gaat 
om dementerende bejaarden, kinderen met 
Downsyndroom of ouders die vlak voor of 
na de bevalling een kind hebben verloren. 
Dan zijn we creatief met de wol, spinnen we, 
zijn we stil, knuffelen we met de schapen of 
genieten gewoon van ‘het buiten’ zijn. Het 
is geweldig.”

Enorme pluim
“Kun je het je voorstellen dat ik hier 
hooibalen van zolder haal, de stal uitmest, 
de schapen zelf scheer, vachten was en vilt, 
mijn schapen hoedt? Welke reumapatiënt 
kan dat? En bijna pijnvrij! Ach, de medische 
wetenschap verdient zo’n enorme pluim. 
Dankzij al dat onderzoek zit ik nu aan de 
biologicals en kan ik dit allemaal. Wat dat 
betreft is Reade ook mijn baken. Natuurlijk 
heb ik wel eens gedacht, deze ziekte is niet 
te doen, ik maak er een einde aan. Maar al 
die mensen bij Reade geven je dan weer 
houvast. En ze hebben soms niet eens in de 
gaten wat hun aandeel in het proces is. De 
arts die me helpt, de zuster met de zakdoek, 
het kletsen op de dagbehandeling: iedereen 
geeft je steun, troost je en zorgt ervoor 
dat je het zelf weer kunt oppakken. Dat 
menselijk contact is eigenlijk net zo helend 
als de behandeling.”

  reade.nl/ra



Menselijk contact net zo 
 helend als de behandeling

Casper en Casprientje
Hetty en haar vriendin Femke uit 
Heerle kampen beiden met een 
ziekte. Ze hebben allebei een 
lammetje. Over enige tijd zullen 
‘Casper en Casprientje’ verkocht 
worden. De beestjes zijn vernoemd 
naar dr. Casper van Eijck, de be-
handelend arts van Femke van 
het Erasmus MC Rotterdam. Uit 
dankbaarheid dat er voor Hetty en 
Femke ‘een dokter Casper’ was en 
dat zij de juiste behandeling hebben 
gekregen die nooit mogelijk was 
geweest als er niet zoveel was  
geïnvesteerd in onderzoek, wordt 
de opbrengst van de verkoop 
van de lammeren gedoneerd aan 
Stichting leven met Alvleesklier-
kanker. Daarnaast is er een Face-
book-actie gestart en hebben veel 
winkeliers zich aangesloten met 
ludieke acties. 

  CasperCasprientje
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Effectief revalidatieprogramma 
 bij hoofd-halskanker

AVL-Casemanager Ellen Passchier, Reade- 
revalidatiearts Stefanie Kerkhof en 
AVL-coördinator van het revalidatiepro-
gramma dr. Lisette van der Molen lijken 
wel de drie musketiers: zeer bevlogen 
praten ze saamhorig over hun ‘strijd’ om 
het HHR-programma meer bekendheid 
te geven. Ellen: “Het is zo mooi om deze 
kwetsbare groep mensen perspectief te 
kunnen bieden. De revalidanten die het 
programma hebben gevolgd, herwinnen 
kwaliteit van leven en participeren weer 
volop in de maatschappij. Niet voor niets 
hebben de verzekeringsmaatschappijen, 
de patiëntenvereniging en de Nederlandse 
Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) 
het programma omarmd. Dat wil je dan toch 
van de daken roepen?”

Unieke multidisciplinaire 
aanpak
Lisette: “Het begon allemaal begin 2009. 
Het was bij het Antoni van Leeuwenhoek 
en met name bij de initiatiefnemer 
professor dr. Frans Hilgers (inmiddels eme-
ritus-hoofd-halschirurg), overduidelijk dat 
HH-patiënten gebaat zouden zijn bij een 
specialistisch revalidatietraject dat gericht 
is op kwaliteit van leven en participatie. 
Om de juiste expertise in huis te halen, is 
toen contact gezocht met Reade en is re-
validatiearts Annemiek L’Ortye aan het 

De gevolgen van hoofd-halskanker en de behandeling ervan zijn zeer ingrijpend voor een 
cliënt. Dit komt mede doordat de tumoren zich in een kwetsbaar en voor iedereen zichtbaar 
gebied bevinden: essentieel voor onmisbare levensfuncties zoals ademhalen, voedselopname 
en spreken. Pijnklachten, moeite met eten en drinken, communicatiestoornissen, cosmetische 
problemen en psychosociale klachten kunnen de kwaliteit van leven sterk verminderen. Het 
Antoni van Leeuwenhoek (AVL) ontwikkelde samen met Reade Revalidatie een uiterst succesvol, 
multidisciplinair hoofd-halsrevalidatieprogramma (HHR) dat resulteert in een sneller herstel, 
versnelde participatie en een significante verbetering van de kwaliteit van leven.

project verbonden. In 2010 is het evidence 
based HHR-programma uitgebracht, erkend 
door de Nederlandse Zorgautoriteit en 
opgenomen in het basispakket. Inmiddels 
is Ellen in 2011 als casemanager aange-
trokken en is Stefanie de langst betrokken 
revalidatiearts (werkzaam in het AVL sinds 
2014). Ondertussen heeft onderzoek aan-
getoond dat cliënten die hebben deelgeno-
men aan het HHR-programma een signifi-
cant betere kwaliteit van leven hebben na 
deelname en dat deze scores vergelijkbaar 
zijn met de ‘normale’ populatie (Passchier 
et al. (2016))*.” Stefanie: “De bundeling van 
expertises is de sleutel tot succes geweest. 
Hierdoor werd duidelijk dat een multidisci-
plinaire aanpak noodzakelijk was. Afhan-
kelijk van de problematiek en de doelen 
die de cliënt stelt, draagt iedereen hier zijn 
steentje bij: fysiotherapie, ergotherapie, 
logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk, 
de psycholoog, de creatief therapeut, de 
psychiatrisch verpleegkundige, de revalida-
tiearts en de casemanager. Lisette: “Daar-
naast is er een belangrijke rol weggelegd 
voor de betrokken hoofd-halsradiothera-
peut (Arash Navran) en hoofd-halschirurg 
(dr. Martin Klop). Zij nemen deel aan het 
multidisciplinair overleg (MDO) om ervoor 
te zorgen dat ook het oncologische (na)
traject in ogenschouw wordt genomen. In 
gezamenlijk overleg geven we het revali-

datietraject vorm en zorgen we ervoor dat 
alle neuzen rondom een revalidant dezelfde 
kant op staan. Het heeft kruim gekost om 
het zo te organiseren en is voor andere 
instellingen misschien wel de bottleneck 
om het ook op deze manier van de grond 
te krijgen, maar het is in onze ogen een  
onmisbaar programma voor HH-cliënten.”

Harde bewijzen
Ellen: “Dankzij het feit dat het programma 
is opgesteld aan de hand van het ICF- 
model, kan rekening worden gehouden 
met persoonlijke factoren die het dagelijks 
functioneren van de cliënt beïnvloeden. We 
zien de resultaten van onze aanpak, maar 
dat is natuurlijk nog geen hard bewijs dat 
ons programma daadwerkelijk toegevoegde 
waarde heeft ten opzichte van monodisci-
plinaire revalidatie. Daarom zijn wij een 
‘multi-centeronderzoek’ aan het opzetten, 
waarin de (kosten)effectiviteit van het 
HHR-programma wordt vergeleken met 
programma’s in andere NWHHT-centra. 
Hiermee hopen we op nog meer bewijs-
kracht. Stefanie: “Op zich is dat weer een 
spannende fase, maar we zien de uitkomsten 
met vertrouwen tegemoet.” Lisette: ”We 
weten dat het uniek is wat we hier hebben 
opgezet en krijgen dan ook zeer enthousiaste 
reacties zowel uit binnen- als buitenland. 
We worden nauwlettend gevolgd door 

* E Passchier, MM Stuiver, L van der Molen, MWM van den Brekel, FJM Hilgers. The impact of a multidisciplinary rehabilitation program on Health Related Quality of Life in patients treated 
for head and neck cancer. Eur Arch ORL. 2016; 273: 1577-1587.
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instellingen in onder andere Engeland, 
Zweden en Australië.” 

Voor iedereen beschikbaar
Lisette: “Vandaar dat we nu ook vol trots het 
HHR 2.0-programma breed willen uitdragen. 
De afgelopen jaren hebben we besteed aan 
het updaten van het oorspronkelijke protocol. 
We hebben met het gehele HHR-team onder 
andere de wetenschappelijke onderbouwing 
aangepast op basis van de meest recente 
literatuur en door nieuwe inzichten en er-
varingen daar waar nodig de behandelmo-

Download het 
programma!
Het multidisciplinaire revalidatie- 
programma voor patiënten met  
hoofd-halskanker is dermate effec-
tief dat het Antoni van Leeuwenhoek 
en Reade Revalidatie graag de 
opgedane expertise en ervaringen 
willen delen met andere instellin-
gen en behandelaars. Het ‘HHR 
2.0-programma’ is zowel in het 
Nederlands als in het Engels online 
beschikbaar en te raadplegen. Dit 
‘flipbook’ geeft alle ins en outs van 
het behandelprogramma- en het 
behandelproces, de organisatie 
van de zorg en de wetenschappelijke 
onderbouwing per discipline. Voor 
meer informatie is coördinator 
Lisette van der Molen te bereiken 
via het e-mailadres: 
l.vd.molen@nki.nl.

  http://bit.ly/flipbook-HHR

dules aangepast. Instellingen die ook 
een multidisciplinair HHR-programma  
willen opzetten, kunnen met ons 
nieuwe protocol profiteren van tien 
jaar ervaring en expertise op dit 
terrein. We delen die kennis graag. 
Wij willen echter wel benadrukken dat 
het HHR-programma gekoppeld moet 
zijn aan een door de NWHHT erkend 
hoofd-halscentrum en de Diagnose 
Behandel Combinatie (DBC) ‘geschre-
ven’ moet worden door een revalidatie-
arts, verbonden aan de eigen instelling.”
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Reade-projectleider Marike van der Leeden: 
“Vrijwel alle mensen (90%) met RA krijgen 
op enig moment voetklachten. Denk daar-
bij aan pijnklachten, gezwollen gewrichten, 
stijfheid en huidproblemen. Uiteindelijk kan 
er ook gewrichtsschade ontstaan en afwij-
kingen in de stand van de voet. Zelfs als de 
ziekte zich rustig houdt, in remissie is, is er 
bij een derde van de mensen met RA sprake 
van pijn of zwelling van de voetgewrichten. 
Het is dus een groot probleem, maar het 
blijkt dat slechts 40% van de reumacliënten 
hiervoor behandeld wordt. Dit komt omdat 
er onvoldoende aandacht voor is, de voeten 
vaak niet meegenomen worden in de peri-
odieke controles, er veel zorgverleners bij 
goede voetzorg betrokken zijn en er geen 
uniforme aanpak is. Dat willen we met de 
nieuwe aanbevelingen doorbreken. We willen 
hiermee een bijdrage leveren aan het ver-
krijgen van uniformiteit met betrekking tot 
diagnostiek, behandeling en begeleiding van 
cliënten met RA-gerelateerde voetklachten. 
Bovendien willen we een handvat bieden 
voor een betere inrichting van de praktijk-
voering van zorgverleners én een bijdrage 
leveren aan verbeterde communicatie 
tussen zorgverleners onderling en tussen de 
patiënt en zorgverlener.”

Unieke aanpak
Junior-onderzoeker bij Reade, Marloes Tenten, 
hoopt te promoveren op het onderzoek dat 
aan de basis lag van de aanbevelingen: “De 
41 aanbevelingen die tot stand zijn geko-
men, zijn geformuleerd op basis van litera-
tuuronderzoek en de kennis en ervaring van 
22 gespecialiseerde zorgverleners en twee 

Fotograaf : Studio Kasterm
ans

Onlangs zijn multidisciplinaire aanbevelingen gepubliceerd voor de diagnostiek en 
behandeling van voetklachten bij reumatoïde artritis (RA). Dit project is vanuit Reade 
gecoördineerd en uitgevoerd in samenwerking met VUmc en LUMC, en gefinancierd 
door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, de Nederlandse Vereniging van 
Orthopedisch Schoentechnici en Provoet. Het is wereldwijd voor het eerst dat er dergelijke 
aanbevelingen zijn opgesteld.

Let op voetklachten bij 
reumatoïde artritis

mensen met RA. Het feit dat we reumato-
logen, verpleegkundig reumaconsulenten, 
verpleegkundig specialisten, physician as-
sistants, revalidatieartsen, orthopedisch 
chirurgen, podotherapeuten, orthopedisch 
technologen, orthopedisch schoenmakers, 
medisch pedicures en cliënten op één lijn 
hebben kunnen brengen, maakt dit project 
uniek. Nu is het zaak om deze multidiscipli-

naire benadering van de voetzorg goed op 
de kaart te zetten.” Marike: “We willen dit 
graag internationaal publiceren en beschik-
baar stellen. Denk daarbij bijvoorbeeld ook 
aan een online cursus in EULAR-verband 
(European League Against Rheumatism). 
De aanbevelingen zijn in ieder geval al te 
downloaden via de site van de Nederlandse 
Health Professionals Reumatologie.”

  nhpr.nl/sectie/voetzorg



Verdiepingsmasterclass 
Goede Voeding
Datum: 27 juni 2017
Doelgroep: medewerkers van Reade
Locatie: auditorium, locatie Dr. Jan van 
Breemenstraat
Kosten: geen kosten

Save the date: VondelGames 
symposium
Datum: 8 september 2017

Cursus kinder- en babyreanimatie
Datum: 28 september 2017 
van 18.15-21.45 uur
Doelgroep: geïnteresseerden
Locatie: Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: € 55,00, vergoed door diverse 
zorgverzekeraars via de aanvullende 
verzekering
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Publicaties/promoties van Reade-onderzoekers

Reade magazine 
is het relatiemagazine van Reade en verschijnt 4x per 

jaar in een oplage van 4.000 exemplaren.

Uitgave
Reade, Amsterdam

Hoofdredactie
Ed Loet-loetoer, Karin Bax, Michelle van Beek

Redactie, vormgeving en productie
HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven

Fotografie
Reade, HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven,

Studio Kastermans, Dingena Mol

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

Training Reanimatie / AED
Datum: 12 oktober 2017
Doelgroep: geïnteresseerden
Locatie: Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: € 55,00, vergoed door diverse 
zorgverzekeraars via de aanvullende 
verzekering

VTS Advanced training
Datum: 3, 4, 5 november 2017
Doelgroep: teachers, museum educational 
workers, psychologists, psychology students, 
therapists, doctors and medical students who 
participated in the Beginners Practicum
Locatie: Reade, Overtoom 283, Amsterdam, 
The Netherlands
Kosten: 700,- (until 23rd of June 2017)
Regular price: € 750. Lunch and entry 
to the museums is included. Prices include 
21% VAT

Meer informatie: www.readeacademy.nl




