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In een wereld waarin verandering een continue factor is en markten zich sneller ontwikkelen 
dan organisaties, is innovatief vermogen de sleutel tot succes. Niet voor niets is innovatie 
een van de vier kernthema’s van ons strategisch beleid. Maar aan welke knoppen draai je 
om het innovatieve vermogen van je organisatie te vergroten? Hoe creëer je een klimaat 
waarin medewerkers als ondernemers gaan denken en handelen? Hoe krijg je het voor  
elkaar dat nieuwe initiatieven, maar ook noodzakelijke veranderingen, succesvol worden 
gerealiseerd? Het zijn allemaal vragen waar we ons in de afgelopen periode intensief over 
hebben gebogen. Onder het motto ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’ zijn we 
inmiddels een groots project gestart. Het project is al een innovatie op zich, een buitenge-
woon originele aanpak. Bottom-up, leren door echt te doen (experimenteren), een corporate  
innovatieteam als de innovatiemotor en een eenvoudig, transparant innovatieproces. Ik  
denk dat innovatie op deze manier een natuurlijke plek krijgt binnen de organisatie en het  
innovatief vermogen in alle lagen van onze organisatie op een laagdrempelige én leuke  
manier wordt vergroot. Uiteindelijk leidt dit er toe dat innovatie in de cultuur wordt verankerd 
en we in een continu proces onze klantwaarde structureel vergroten. 
 
In het kader van innovatie denk ik altijd als eerste aan een artikeltje dat ik jaren geleden las. 
Het artikel had de kop ‘Anders denken’ en de verkorte versie deel ik graag met jullie:
 
Honderden jaren hebben mensen geprobeerd te vliegen door te zwaaien met constructies 
van veren, om zoveel mogelijk op vogels te lijken. We willen vliegen, net als de vogels, en 
dus moeten we met vleugels zwaaien, net als de vogels. Deze doelgerichte innovatiewijze 
beperkt de mogelijkheden en sluit een nieuwe manier van kijken bijna vanaf het begin uit. 
Pas toen mensen allerlei natuurkundige principes ontdekten, snapten ze hoe lift ontstaat; 
als de lucht met hoge snelheid tegen een schuin vlak aankomt. Pas toen konden ze de eer-
ste vliegtuigen bouwen. Niet omdat ze wilden vliegen, maar omdat ze inzicht en technieken  
ontwikkelden waardóór we konden vliegen. Eerst het principe, dan een nieuwe manier van 
kijken, dan de toepassing.
 
In dit nummer staan, naast de wederom prachtige cliëntverhalen, o.a. de volgende  
onderwerpen centraal: onderzoek CARE4STROKE, netwerklocatie BovenIJ Ziekenhuis,  
VondelGames en het project ‘hardlopen met reuma’.
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Op 9 september 2017 
verscheen ‘Team FIRST’ 
aan de start van de Vondel 
on Wheels tijdens de 
VondelGames: vier dames 
in strak zwart tenue dankzij 
hun sponsor First Athletes 
Energy Gum. Ingeborg van 
Bruggen, Margriet van den 
Broek, Josephine Rommers 
en Linda van Vliet hebben in 
de rolstoel zoveel mogelijk 
rondjes afgelegd in het 
Vondelpark om geld op te 
halen voor het nieuwe sport-
centrum van Reade. Wat dit 
mooie initiatief zo bijzonder 
maakt, is de gemêleerdheid 
van het gezelschap. Twee 
van de dames, Ingeborg 
en Margriet, zijn inder-
daad rolstoelafhankelijk, 
maar Reade-medewerkers 
Josephine en Linda hebben 
voor het eerst kennis-
gemaakt met ‘racen’ in een 
rolstoel. 

Om dan nog maar een groot verschil tussen 
de dames aan te halen: zowel Margriet 
als Linda zijn topsporters en Ingeborg 
en Josephine zijn gewoon ‘liefhebbers’. 
Margriet haalde op het atletiekonderdeel 
‘wheelen’ twee bronzen WK-medailles en 
een zilveren op het EK. Vorig jaar op de 
Paralympics in Rio kwalificeerde ze zich 
voor maar liefst drie finales. Daarnaast 
heeft ze zich nu als marathon-wheeler 
ontwikkeld. En wat voor één! Uitnodigingen 
voor de topmarathons in New York, Boston 
en London komen met grote regelmaat 
binnen. Linda heeft ook vele internationale 
prijzen gewonnen maar dan als triatleet 
en liep als guide samen met paralympiër 
Joleen Hakker op dit onderdeel naar een 
mooie zesde plaats in Rio. Wat brengt deze 
dames samen? Ingeborg, Margriet en Linda 
stellen Team First graag voor.

Samen op zoek
Ingeborg: “Margriet en ik kennen elkaar 
al zo’n acht jaar. Ik was bij Reade aan het 
revalideren voor het dwarsleasiebeeld, 
veroorzaakt door MS. Dat ik opeens niet 
meer kon lopen kwam keihard aan. Je 
worstelt dan verschrikkelijk met jezelf en 
het ging ook bergafwaarts met me. Het 
voelde alsof m’n leven me was afgenomen. 
Maar na een poosje ging de knop om. Ik 
wilde met m’n lichaam 0dding.” Margriet: 
“In die tijd kwam ik inderdaad ook bij Reade 
revalideren. Poliklinisch welteverstaan, 
na een heupoperatie. Ik heb namelijk 
heupdysplasie. Tot die tijd was ik een 
actieve ‘lopende sporter’. Maar omdat ik 
voortaan ook rolstoelgebonden zou zijn, 
moest ik wat anders vinden. Ingeborg en 
ik zijn toen met een zoektocht begonnen: 
wat voor een sport wilden we gaan 
beoefenen?” Ingeborg: “En dat viel dus 
erg tegen. Het was verschrikkelijk lastig 
om als aangepast sporters iets te vinden 
in Amsterdam. Uiteindelijk hebben we wat 
gesnuffeld aan fitness, krachttraining, 

roeien, zeilen en basketbal. Het was het 
allemaal net niet.”

Flink zweten
Margriet: “Op een gegeven moment, 
het zal zo in 2012 zijn geweest, heb ik 
me aangemeld voor een Talentendag 
voor aangepast sporten. Toen was ik 
38 jaar. En ik werd ontdekt!” Ze moet er 
nog om lachen. “Sindsdien is het als een 
speer gegaan. En zo heb ik Linda ook 
ontmoet.” Linda: “In 2014 zijn Centrum 
voor Aangepast Sporten Amsterdam 
(CASA) en VU Amsterdam gestart met het 
Testcentrum Aangepast Sporten. Daar 
testen we allerlei topsporters, waaronder 
Margriet, en geven we aan de hand van de 
meetresultaten de sporters en hun coaches 
handvatten om de prestaties te verbeteren. 
We hebben inmiddels ontzettend veel 
kennis opgedaan en gaan nu onze expertise 
breder inzetten. De ‘Fysiek Profiel Module’ 
is daar een voorbeeld van. Daarmee testen 
we de fysieke belastbaarheid van mensen 
die een aangepaste sport willen gaan 
beoefenen en komen zo tot een advies. 
Vervolgens bieden we een Hoog Intensief 
Trainingsprogramma in het Sportcentrum 
van CASA.” Ingeborg: “En dat gaat erop! 
Dat is nog eens wat anders dan die ‘laffe’ 
fitness-programmaatjes waar het er 
allemaal veel te voorzichtig aan toe gaat. 
Verschrikkelijk zwaar, maar heerlijk om er 
los te gaan! Je ziet per week je conditie 
omhoog gaan.” Linda: “Ja, deze combinatie 
van kracht- en cardiotraining is echt 
intensief, maar je ziet duidelijke resultaten. 
Ingeborgs vermogen is bijvoorbeeld met 
24% toegenomen. Maar dat is niet het 
belangrijkste. We zien gewoon dat ‘onze 
sporters’ een vat van energie worden. 
Ze kunnen veel meer aan waardoor 
de kwaliteit van leven aanzienlijk is 
toegenomen. Sporten is voor iedereen 
belangrijk, maar zodra je een beperking 
hebt, wordt het nog veel belangrijker.” 

Team FIRST: gedreven  door het Vondelpark

V.l.n.r. Ingeborg van Bruggen, Linda van Vliet en Margriet van den Broek

Steun Team FIRST
Margriet beaamt dit: “Als je niet sport, 
verpieter je. Door mijn sporten heb ik veel 
meer kunnen doen en veel meer uit het leven 
gehaald. En daar heb ik nu ook op een andere 
manier profijt van. Er is bij mij borstkanker 
geconstateerd. Ik ben nu geopereerd en 
krijg chemotherapie. Dankzij mijn conditie 
kom ik daar tot nu toe zeer goed doorheen.” 

Ingeborg: “Ja, zó belangrijk is die sport 
voor ons en daarom hebben wij dit 
als Team FIRST eens stevig onder 
de aandacht gebracht! We hebben ons zo 
goed mogelijk laten sponsoren, zodat we 
het Sportcentrum nóg beter en uitgebreider 
kunnen outilleren. Het is eigenlijk belachelijk 
dat het er niet eerder was, maar daar gaan 
we wat aan doen!”
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Adviesbureau Reade: 
 uniek in  Nederland

Zo’n 14 jaar geleden werd 
Adviesbureau Reade (toen-
tertijd ARCA) opgericht  
vanuit de wens om cliënten 
uit de kliniek te ondersteunen
bij een zo soepel mogelijke 
overgang naar de thuis-
situatie. Inmiddels is het  
Adviesbureau uitgegroeid  
tot een organisatie met 
zo’n 17 medewerkers die 
nog steeds cliënten uit de  
kliniek helpt met hun vragen 
om zorg en ondersteuning 
in de thuissituatie, maar 
voor specifieke doelgroe-
pen ook functioneert als  
gespecialiseerd Wmo-loket 
voor gemeente Amsterdam.

Nathalie Lopes Cardozo, Manager 
Bedrijfsbureau Reade Revalidatie, en Joely 
Koelstra, Selecteur Wmo, geven een kijkje 
achter de schermen. Nathalie: “Wat wij 
als Adviesbureau Reade bieden, is uniek in 
Nederland. Op de eerste plaats zijn we er 
voor de cliënten uit de kliniek. Wij begeleiden 
hen bij het aanvragen van voorzieningen 
en zorg om weer zo zelfstandig mogelijk 
te kunnen functioneren in de thuissituatie. 
Of die voorzieningen nu onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
vallen, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast 
bieden we onze dienstverlening ook aan, 
aan specifieke doelgroepen woonachtig 
in Amsterdam, namelijk: kinderen met 
een lichamelijke beperking, mensen met 
de aandoening Multiple Sclerose (MS), 
Neuromusculaire aandoeningen (NMA) of 
Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS). Dus 
ongeacht of ze een relatie hebben met 
Reade. Juist omdat deze doelgroepen vaak 
complexe zorgvragen hebben en wij een 
grote expertise hebben opgebouwd bij het 
helder krijgen van de zorgvraag. Je kunt ons 

zien als spin in het web tussen alle instanties 
en zorgaanbieders. We hebben een bijzondere 
samenwerking met de gemeente Amsterdam, 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het 
Indicatie Advies Bureau Amsterdam (IAB), 
leveranciers van voorzieningen en aanbieders 
van dagbesteding en ambulante zorg. Maar  
let wel, we spelen hierbij een ondersteunende 
rol. De cliënt houdt zoveel mogelijk de regie.”

Doorpakken
Joely: “Het is inderdaad het uitgangspunt 
dat de cliënt zoveel mogelijk zelf regelt. 

Maar met de wetgeving op het gebied van 
zorg, die in 2015 helemaal veranderd is, is 
het voor de leek niet altijd duidelijk wat de 
mogelijkheden zijn. Wij wijzen dan de weg 
omdat we van de hoed en de rand weten. 
Het is daarbij ook belangrijk dat het 
proces efficiënt verloopt. De opnametijd 
in de kliniek is de laatste tien jaar 
drastisch teruggelopen. Waar je vroeger 
maanden had om een en ander geregeld 
te krijgen, is het nu een kwestie van weken 
geworden. Terwijl het revalidatietraject 
nog in volle gang is, moeten we samen 

met de arts, therapeuten, de cliënt en zijn 
thuisfront een nauwkeurige inschatting 
maken van de uiteindelijke zorgbehoefte. 
En vergeet daarbij niet dat de cliënt op dat 
moment middenin een verwerkingsproces 
zit, met alle emoties van dien. Je bent 
dus ook druk bezig met het managen van 
verwachtingen.”

Zorg voor iedereen
Nathalie: “Ik denk ook dat dat onze kracht 
is. De aanwezige expertise en zaken snel 
voor elkaar krijgen door zeer goed overleg 
met alle betrokken partijen. We hebben 
concrete doorlooptijden met de gemeente 
Amsterdam afgesproken en daar houden we 
ons strikt aan. De eerste beoordeling vindt 
plaats door Joely. Zij beoordeelt of een cliënt 
bij ons aan het juiste adres is. Vervolgens 
wordt de aanvrager met een van onze 
casemanagers of ontslagcoördinatoren 
in contact gebracht. De casemanager 
brengt nauwgezet de beperkingen in beeld 
en verheldert de vraag. Vervolgens zet 
deze de aanvraag in gang en fungeert als 
het centrale aanspreekpunt voor zowel 
de cliënt als de betrokken instanties. 
Daarnaast krijgt de cliënt te maken met 
onze productadviseurs. Deze stelt een 
maatwerkadvies op, van een rolstoel tot 
woningaanpassingen, op basis van nader 
onderzoek en het inventariseren van de 
wensen. Vervolgens wordt samen met een 
technisch adviseur van een geselecteerde 
leverancier bepaald wat de meest geschikte 
voorziening is. De ontslagcoördinator 
ondersteunt cliënten bij het aanvragen 
van zorg uit de Wlz en de Zvw. Maar helpt 
ook cliënten die in de kliniek verblijven en 
niet in de gemeente Amsterdam wonen bij 
het indienen van de Wmo-aanvraag in de 
betreffende gemeente. Wat dat betreft zijn 
we er voor iedereen.”

  adviesbureaureade.nl
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Loïs Jurcka is 18 jaar. Ze is net gestart met haar 
hbo-opleiding Ergotherapie. Deze studiekeuze 
is mede ingegeven door haar positieve 
ervaringen bij Reade. Want hoe vrolijk en 
levenslustig ze nu ook op de bank zit, dat was 
vijf jaar geleden wel anders. Loïs had pijn, veel 
pijn. In haar rug, heupen, handen. En niemand 
kon haar vertellen wat er met haar aan de hand 
was. Totdat ze, na drie jaar onzekerheid, bij 
Reade kwam. De diagnose werd direct gesteld: 
Loïs’ klachten werden veroorzaakt door 
haar aangeboren hypermobiliteit.

Loïs zit gezellig met haar moeder Linda in de huiskamer. Ze moeten even 
nadenken over hoe het allemaal begon. Loïs: “Het is heel moeilijk te zeggen 
wanneer ik precies klachten kreeg, want eigenlijk sloop het er gewoon in. 
Dan had ik bijvoorbeeld pijn in mijn spieren, maar dacht ik dat het van 
het sporten kwam.” Linda: “Ze is altijd een heel energiek kind geweest. 
Als ik haar op de fiets naar school bracht, ging ze niet achterop, maar 
rende ze ernaast. En in die tijd, het zal in 2011 zijn geweest, sportte ze 
ontzettend veel. Competitietennis, ballet, hiphop, wedstrijddansen, extra 
sport op school, noem maar op. Als ze dan een dag pijn heeft, denk je al 
snel aan overbelasting. Bovendien zat ze flink in de groei en kwam ze in de 
puberteit. Misschien heeft het daarmee te maken?” 

Slopende jaren
Loïs: “Op een gegeven moment werd het echter wel duidelijk dat er iets 
anders aan de hand moest zijn. Ik moest me steeds vaker ziekmelden op 
school, kon gewoon mijn bed niet uit van de pijn en moest het sporten 
laten schieten. Dat was heel zuur. Iedereen gaat lekker door met z’n 
leventje, dat snap ik ook, maar jij zit dan aan de zijlijn. Langzaam maar 
zeker valt alles weg. Ik kon er ook heel moeilijk met mensen over praten, 
ik begon me heel erg in mezelf op te sluiten.” Linda: “Dat was geen fijne 
tijd. Je maakt je zorgen, wilt graag weten wat er aan de hand is, of er geen 
andere dingen spelen en je voelt je verschrikkelijk machteloos. We hebben 
talloze keren bij de huisarts gezeten, maar die kon geen oorzaak vinden. 
Ook de kinderarts in het ziekenhuis tastte in het duister. Het bloed was 
goed, de röntgenfoto’s lieten niks bijzonders zien en ze had geen reuma. 
Dat proces van uitsluiten, vaststellen van welke ziektes ze niet had, heeft 
zo’n drie jaar geduurd.“

Over onverklaarbare pijn, 
 dansen en  ergotherapie

Eindelijk een diagnose
Loïs: “Het was frustrerend. Ik zat in 4 havo en dreigde te blijven zitten. 
Elke dag moest ik al m’n krachten verzamelen om naar school te gaan, 
want ik wilde gewoon naar 5 havo. Maar dat lukte echt niet, ik moest 
het jaar overdoen. Uiteindelijk heeft de kinderarts ons naar Reade  
doorverwezen. Nu ruim twee jaar geleden. Dat was eigenlijk heel 
onwezenlijk, want binnen tien minuten, bij wijze van spreken, was het 
van “Je bent hypermobiel, dat is blijvend en er zijn geen medicijnen 
voor, maar je kunt er zelf wel iets aan doen zodat je minder klachten 
hebt’. Dat moest wel even landen. Maar meteen daarop was er ook 
een enorme opluchting; een gevoel van erkenning. Eindelijk was er een 
diagnose gesteld, had mijn ‘ziek zijn’ een naam gekregen. Ik was geen 
aansteller, het zat niet tussen m’n oren.”

Grenzen stellen
Linda: “Ja, dat was een openbaring. En de liefdevolle zorg die 
toen over ons heen kwam! We kwamen in behandeling bij het 
kinderrevalidatieteam en ik zeg bewust ‘we’. Want het hele gezin 
werd erbij betrokken. Fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk 
werk, de psycholoog … alles werd uit de kast gehaald.” Loïs: 
“Ja, het was geweldig. Iedereen was inderdaad heel lief en  
begaan, maar nog veel belangrijker: ik werd eindelijk heel serieus 
genomen. En na een half jaar wist ik precies waar ik aan toe was. Hoe 
ik mijn leven verder kon gaan inrichten met zo min mogelijk klachten. 
Waar mijn grenzen lagen. Want in de periode dat ik zoveel pijn had, ben 
ik steeds over mijn eigen grenzen heen gegaan. Ik moest door! Een heel 
simpel voorbeeld: niet alle beperkingen kun je zien. Dus als je als tiener 
met pijn in een overvolle bus of trein stapt, zul je moeten blijven staan. 
Want niemand staat voor je op en ik ga dan echt niet mijn verhaal doen. 
En daar betaal je dan je tol voor.”

Blijvend contact
Loïs: “Het gaat inmiddels hartstikke goed. Ik heb geleerd te doseren en 
m’n rust te nemen. Dat is het allerbelangrijkste. En als er wat is, kan ik 
altijd terugvallen op het team bij Reade. Af en toe zie ik ze nog, want ik 
heb daar inmiddels al twee workshops dansen verzorgd voor kinderen met 
een beperking, hartstikke leuk! En ja, ik ben dus geslaagd voor mijn havo 
en volg nu de opleiding Ergotherapie. Ik heb zelf ervaren, wat een mooi vak 
dat is en hoe goed je mensen kunt helpen. Dus wie weet …”     

  reade.nl/kinderrevalidatie
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Hardlopen met reuma?  Het kan!
Het is 21 juni, half zeven ’s avonds. De zon schijnt nog volop in het Olympisch Stadion. 
Tussen de trainende topatleten en hardlooptalenten loopt een groepje dames en één heer 
met zichtbaar plezier over de snelle kunststof atletiekbaan. “Je kúnt het, hou vol!”, klinkt het 
enthousiast vanaf de zijlijn. En het volgende rondje wordt ingezet. Op zich niets bijzonders, 
zou je zeggen, heel veel mensen hebben hardlopen als hobby. Toch is dit groepje speciaal, 
want alle deelnemers hebben een vorm van reuma. Van reumatoïde artritis tot de ziekte van 
Bechterew, van artritis psoriatica tot SLE.

Trainingsprogramma 
vrij beschikbaar
Het ‘Hardlopen met Reuma’-program-
ma is een trainingsprogramma waar-
bij deelnemers zeven weken trainen 
aan de verbetering van hun looptech-
niek, spierkracht en conditie. Er is 
één vaste groepstraining in de week. 
Daarnaast zijn er facultatieve ‘huis-
werktrainingen’ en worden adviezen 
gegeven over kracht- en coördina-
tieoefeningen. Uitgangspunt bij dit  
trainingsprogramma voor mensen 
met een inflammatoire reumatische 
ziekte is dat individuele aanpassing 
van het programma voorop staat. 
Ook adviseren professionals over het 
juiste sportschoeisel en -kleding. De 
deelnemers betalen € 49,50 voor het 
totale programma.

De hardlooptrainingen worden  
gegeven door zeer ervaren atle-
tiektrainers, die voorafgaand aan 
de trainingen zijn geschoold door  
Wilfred Peter (fysiotherapeut en  
onderzoeker Reade) en Irene Bultink  
(reumatoloog VUmc). Samen met 
Jelte Brontsema (projectleider 
Hardlopen met Reuma, tevens  
atletiektrainer en ervaren hardlo-
per) begeleiden zij de trainers en  
deelnemers tijdens de trainingen. 

Het is de slotdag van een wereldprimeur: het 
project ‘Hardlopen met Reuma’ dat Reade in 
samenwerking met VUmc en atletiekvereni-
ging Phanos heeft opgezet. Na een inten-
sief trainingsprogramma van zeven weken 
zijn de deelnemers in staat om 20 minuten 
achtereen in eigen tempo te hardlopen. En 
ze bewijzen het! De één plakt er nog een 
rondje aan vast, de ander roept: “Nu begrijp 
ik waarom hardlopen verslavend is, wat een 
kick.” Atletiektrainer Gerard Bouwman en 
reumatoloog Irene Bultink, kijken vol trots 
naar de dames en heer. Irene: “Kijk, hier doe 
je het voor. Je bent als reumatoloog snel ge-
neigd om te zeggen: ga maar zwemmen of 
fietsen, als het om sport beoefenen gaat. De 
veilige keuzes. Maar nu hebben we bewezen 
dat hardlopen ook een optie is. Daarmee bie-
den we de deelnemers het genot van lekker 
buiten in de natuur bewegen, de vrijheid en 
inderdaad de kick van het hardlopen. En als 
ik ze hier zo bezig zie… Ja dan geniet ik echt.”

Vraagbaak
Jelte Brontsema is namens Reade projectlei-
der van Hardlopen met Reuma: “Het project 
is van alle kanten geslaagd. De deelnemers 
geven aan dat ze na dit trainingsprogramma 
ook zeker zullen doorgaan met hardlopen, 
een mooier resultaat kun je eigenlijk niet 
wensen. Het succes zit hem in de zorgvuldige 
en professionele opbouw van de training en 
het enthousiasme van de trainer en begelei-
ders. Die driehoek van trainer, reumatoloog 
en fysiotherapeut is heel belangrijk, zeker in 
de opstartfase.” Irene haakt hierop in: “Met 
name in het begin zijn de mensen onzeker. 
Dan krijgen ze bijvoorbeeld last van hun on-
derrug en gaan ze twijfelen. Is het de reuma 

die opspeelt of is het een blessure? Je kunt 
daar dan direct op inspelen en advies geven. 
Maar kijk nu: ik heb mezelf overbodig ge-
maakt in deze groep. Vandaag is er niemand 
bij me gekomen met vragen. Ze hebben 
geleerd om heel goed naar hun lichaam te 
luisteren en hun zelfvertrouwen is beduidend 
toegenomen.” Terwijl ze met een stralend 
gezicht naar de groep kijkt die bezig is met 
de cooling down, vult ze aan: “Kijk eens hoe 

technisch goed ze de oefeningen uitvoeren! 
Nee, ik ben hier niet meer nodig, mooi hè?” 
Samen met trainer Gerard – “Ik zal morgen in 
de groepsapp nog wel even informeren hoe 
het met de spierpijn is.” – sluit ze de sessie 
af met een dankwoordje en spreekt ze haar 
bewondering uit voor de deelnemers. Omdat 
ze de moed hadden om deel te nemen aan 
‘dit experiment’ dat ze door hun volharding 
tot een succes hebben gemaakt.

Het begeleidingsteam is zo enthousiast over de behaalde resulta-
ten dat ze graag hun ervaringen delen met andere fysiotherapeu-
ten en reumatologen, in de hoop dat dit programma landelijk navol-
ging krijgt. Om niet steeds het wiel opnieuw te hoeven uitvinden,  
wordt het trainingsprogramma graag ter beschikking gesteld. 
Meer informatie?  hardlopenmetreuma.nl
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Thuis met een vingerprik een druppeltje 
bloed afnemen, hoe makkelijk is dat? Onder-
zoekers van Sanquin en Reade Reumatologie 
hebben met de vingerpriktest een nieuwe en 
zeer patiëntvriendelijke methode ontwik-
keld om de aanwezigheid van het reumame-
dicijn adalimumab te meten in bloedspots. 
De reumapatiënten vangen de bloeddruppel 
op met een speciaal papiertje en sturen dit 
naar het lab. De uitslag ligt klaar wanneer 
ze de volgende keer bij de specialist komen. 
Als het nodig is, kan die de behandeling me-
teen aanpassen. Een innovatieve methode 
die al in studieverband wordt getest. 

Innovatieve vingerpriktest 
voor optimale behandeling 

Biologicals
Adalimumab behoort tot de biologicals, een klasse van zeer krachtige 
medicijnen. Ook andere biologicals kunnen met de vingerpriktest 
gemeten worden. Biologicals worden steeds vaker voorgeschreven. 
Over de hele wereld hebben alleen al een miljoen patiënten baat 
bij adalimumab. De vingerpriktest maakt het makkelijker om de 
medicijnspiegels te monitoren. Dat is voordelig voor de patiënt en 
helpt om dit soort medicijnen, die niet goedkoop zijn, optimaal in 
te zetten. Karien Bloem, senior onderzoeker bij Sanquin: “Zodra 
behandelaren hoorden van de vingerpriktest werden ze meteen 
enthousiast. Er lopen inmiddels klinische validatiestudies op het 
gebied van kindergeneeskunde en darmziekten. Dit soort studies zijn 
nodig voordat de methode algemeen kan worden toegepast.”

Adalimumab remt ontstekingsreacties en wordt voor-
geschreven bij reumatische aandoeningen zoals reumatoïde 
artritis, psoriasis, de ziekte van Bechterew en darmziekten 
als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Voor iedere 
reumapatiënt is de ideale dosis net even anders. Door 
regelmatig de medicijnspiegels in het bloed te meten kan de 
behandeling optimaal worden aangepast. “Thuis met een 
vingerprik een druppeltje bloed afnemen en opsturen maakt 
dit nog eenvoudiger en is prettiger voor de reumapatiënt, 
zeker voor kinderen”, zegt Gert-Jan Wolbink, reumatoloog 
en onderzoeker bij Reade. De onderzoekers publiceerden de 
nieuwe methode in de British Journal of Clinical Pharmacology.

Bloedspot
Bij 161 reumapatiënten die met adalimumab werden behandeld, 
werd op de gewone manier een buisje bloed afgenomen en 
daarnaast ook een druppeltje bloed met de vingerprik. De 
druppel werd op een filterpapiertje opgevangen en gedroogd. 
Op een later moment werd de bloedspot opgenomen in een 
vaste hoeveelheid vloeistof. De onderzoekers vonden een 
mooie correlatie tussen de concentratie in de buis en die van 
de bloedspotmethode. Je kan bloedspots heel gemakkelijk per 
post versturen en zeker drie maanden bewaren, gewoon buiten 
de koelkast.

Deelnemers Mascha en  
Mirjam zijn lovend over  
het programma en de bege-
leiding. 

Mirjam: “Dit is een verwennerijtje hoor, 
een supercadeau. Al die persoonlijke 
aandacht, het is heel erg een-op-een. 
Wat voor een vragen je ook hebt, je kunt 
bij iedereen terecht voor tips. Ze zijn zo 
geduldig en begripvol, echt heel fijn om 
mee te maken. En ook onderling in de 
groep is de sfeer geweldig.” Mascha: “Ja, 
grappig is dat. Ik weet eigenlijk niet eens 
wat iedereen precies mankeert, maar je 
voelt de saamhorigheid. Mensen onder 
elkaar die zich niet laten kisten door hun 

Publicatie:
Dried blood spots from finger prick facilitate therapeutic drug 
monitoring of adalimumab and anti-adalimumab in patients 
with inflammatory diseases.
E.L. Kneepkens, M.F. Pouw, G.J. Wolbink, T. Schaap,
M.T. Nurmohamed, A. de Vries, T. Rispens, K. Bloem. 
The British Journal of Clinical Pharmacology

Ik ben duidelijk 
sterker geworden

ziekte. Er hangt gewoon een heel veilige, 
prettige sfeer. Iedereen snapt het ook 
als iemand een off-day heeft, dat wordt 
zonder vragen geaccepteerd.”

Bewegen helpt
Beide dames hadden al ervaring met 
hardlopen, maar moesten er door 
blessures mee ophouden. Mascha: “Ik heb 
vaak last van mijn aanhechtingen. Dat 
zorgde er ook voor dat ik om de haverklap 
blessures had. De langzame opbouw 
van deze training, het aanleren van de 
juiste looptechniek en de krachttraining 
hebben ervoor gezorgd dat ik nu veel 
minder last heb van de aanhechtingen. 
En ook mijn conditie is weer op peil, dus 
ik ben helemaal enthousiast.” Mirjam 

deelt haar enthousiasme: “En dat je in 
zo’n korte tijd zo ver kan komen! Ik ben 
duidelijk sterker geworden en je leert je 
lichaam en je grenzen veel beter kennen. 
Dat geeft je zoveel meer zelfvertrouwen! 
Als iemand met reuma ook maar een 
beetje twijfelt of hij moet beginnen met 
zo’n training, zeg ik uit de grond van mijn 
hart ‘doen!’.” Mascha: “Bewegen helpt 
gewoon, hoeveel pijn je ook hebt. Je boekt 
telkens weer een beetje winst, dus ja, het 
is echt een aanrader. Vrijwel iedereen in 
de groep wil in september ook weer door 
met de tweede trainingsserie, dat zegt 
genoeg.” “En natuurlijk meedoen met de 
VondelGames!”, sluit Mirjam lachend af.

>>
Kort nieuws
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Op de eerste plaats lijkt het programma 
te zorgen voor een betere voorbereiding 
in de overgang naar de thuissituatie, 
zowel bij de revalidant als de naaste. Door 
samen intensief te oefenen, ervaren de 
revalidant en zijn naaste wat de revalidant 
daadwerkelijk kan in het dagelijkse leven. 
Het verwachtingspatroon naar elkaar is 
realistischer. Een tweede punt dat uit de 
interviews naar voren kwam, is dat de 
revalidant en de naaste zelf gaan meedenken 
in de oefentherapie en de eigen regie pakken 
in het revalidatieproces. Hoewel er 37 
standaardoefeningen aangeboden worden, 
gaan de betrokkenen in overleg met de 
fysiotherapeut om zo een oefenprogramma 
op maat samen te stellen. Ze zijn zeer 
actief betrokken in het proces en geven 

Het CARE4STROKE-onderzoek is nog in volle gang. Ondertussen is er een systematische 
review gedaan van verschillende studies (eind 2016 gepubliceerd in de Cochrane-database) 
die voorzichtig concludeert dat oefentherapie met een naaste een positief effect kan 
hebben. Ook zijn een aantal deelnemers aan het CARE4STROKE-programma binnen Reade 
geïnterviewd. Zij geven aan dat ze het programma als positief hebben ervaren.

direct feedback op de oefeningen, waarom 
deze juist wel of juist niet in hun situatie 
effectief zijn. 

Gezamenlijke regie
Het bleek ook dat zowel de cliënt als de 
naaste het fijn vonden om de oefeningen 
samen te doen. De naaste voelde zich niet 
langer een toeschouwer die hulpeloos moest 
toekijken en was blij iets te kunnen doen. De 
revalidant ervaarde deze betrokkenheid ook 
als positief; het bracht ze dichter bij elkaar. 
Daarbij moet echter wel een kanttekening 
geplaatst worden. Uit de interviews bleek 
dat er sprake was van drie vormen van regie: 
de revalidant voerde de regie, de naaste deed 
dit of ze hadden gezamenlijk regie. Als de 
revalidant de regie nam, bestaat het risico op 

CARE4STROKE: 
 eerste positieve  ervaringen

Het hoofddoel van deze studie is de evaluatie van 
de haalbaarheid en (kosten)effectiviteit van een 
aanvullend oefenprogramma voor revalidanten 
samen met hun naaste(n). Bij dit programma 
oefent de revalidant samen met een naaste 
(bijvoorbeeld de partner, broer of zus, kind) 
verschillende vaardigheden en doet oefeningen 
om de mobiliteit, kracht en balans te verbeteren. 
Het programma duurt acht weken en er wordt  
minimaal vijf keer per week gedurende  
dertig minuten geoefend. Zowel de revalidant als 
de naaste worden wekelijks gemonitord door een  
fysiotherapeut en ondersteund door een speciaal 
daarvoor ontwikkelde app op een iPad, waarin 
oefeningen met video en voice-over worden  
gepresenteerd. Door dit aanvullende programma 
kan de trainingsintensiteit worden verhoogd.

overbelasting, omdat hij dan alles zelf moest 
regelen, contact met naasten moest leggen 
en soms bij herhaling naasten moest vragen 
om samen te oefenen. Als de naaste de regie 
had kon deze overbelast raken, omdat die 
nu alles moest regelen en initiëren. Naasten 
voelen zich vaak verantwoordelijk en kunnen 
daardoor al veel stress ervaren. Het is 
daarom belangrijk dat het oefenprogramma 
in goed onderling overleg en harmonie wordt 
uitgevoerd.

CARE4STROKE uitgebreid
Het CARE4STROKE-onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksgroep vanuit VUmc en Reade, onder leiding 
van prof. dr. Gert Kwakkel en senior-onderzoekers dr. Rinske Nijland (Reade) en dr. Erwin van Wegen (VUmc). 
Judith Vloothuis en Marijn Mulder zijn betrokken als promovendi. Het onderzoek is in 2013 gestart bij Reade en 
VUmc, maar is inmiddels uitgebreid naar meerdere ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra in binnen- 
en buitenland. In eerste instantie richtte het onderzoek zich op mensen die een beroerte hebben gehad en hun 
naasten, maar inmiddels is CARE4STROKE uitgebreid naar mensen met ander niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH), zoals mensen met hersenletsel na een ongeluk of een hersentumor. Op korte termijn worden de eerste 
resultaten verwacht over het eerste deel van het onderzoek.

 ervaren beter voorbereid 
te zijn in de overgang 
naar de thuissituatie.

 
pakken zelf 

de regie in het 
revalidatieproces.

zijn dichter 
bij elkaar gebracht.

CARE4STROKE

REGISSEUR

Cliënt en naaste:

+

+
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De afdeling Reumatologie van het BovenIJ 
Ziekenhuis in Amsterdam-Noord bestaat 
uit twee reumatologen, Franktien Turkstra 
en Gerard Tijhuis en een ondersteunend 
secretariaat. Zowel Franktien als Gerard 
zijn in dienst van Reade Reumatologie. De 
meeste cliënten zijn daarvan op de hoogte, 
maar voor hen maakt dit geen verschil. 
Zolang ze maar in het BovenIJ geholpen 
kunnen worden, want ze zijn toch wel erg 
gehecht aan ‘hun’ ziekenhuis.

Franktien: “Het BovenIJ ziekenhuis is een relatief klein ziekenhuis 
dat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft staan. 
Iedereen kent elkaar eigenlijk wel. Niet alleen zijn daardoor de 
lijnen voor overleg lekker kort, maar dat geeft ook een bepaalde 
sfeer. Mensen waarderen dat. En het feit dat ze niet door ‘de 
tunnel’ naar het centrum hoeven. Wat dat betreft is Amsterdam-
Noord een op zichzelf staand stadsdeel dat zijn eigen faciliteiten 
bijzonder waardeert. Reade komt daar graag aan tegemoet met 
de filosofie van ‘alles dichtbij wat kan, iets verder als het moet’. En 
in de meeste gevallen kunnen wij ook dezelfde kwalitatieve zorg 
op locatie geven. Soms moet ik echter cliënten doorverwijzen 
naar onze locatie aan de Dr. Jan van Breemenstraat, bijvoorbeeld 
in het geval van een specialistische punctie met echografie 

of wanneer ze biologicals gebruiken. Dan krijgen ze de zorg 
aangeboden via onze biopoli.”

Flinke veranderingen
“Ik werk sinds augustus 2005 bij Reade en sinds mei 2006 ben ik 
enkele dagen per week bij het BovenIJ. Voor mijn gevoel is het dus 
nooit anders geweest en de afwisseling tussen de locaties bevalt 
me prima. Zo was er laatst een huisartsen/specialistendag: een 
ontmoeting tussen alle huisartsen uit Amsterdam-Noord en de 
specialisten van het ziekenhuis. Dat was erg leuk en waardevol en 
dat krijg je dan mooi mee. Verder verschilt het werk daar of hier 
bij Reade niet of nauwelijks. Zeker niet nu het BovenIJ Ziekenhuis 
in mei is overgegaan op het elektronisch patiëntendossier. Dat is 

een hele vooruitgang. Tot voorkort moest ik namelijk twee dossiers bijhouden: met 
de hand bij het BovenIJ en digitaal bij Reade. Dat was natuurlijk tijdrovend en maakte  
de communicatie niet altijd gemakkelijk. De communicatie gaat nu via het veilige 
Manza-netwerk. Als ik overleg wil hebben met de dermatoloog of longarts is dat zo 
gepiept, via de veilige ZorgMail. Ideaal natuurlijk, zeker wanneer cliënten bij het BovenIJ 
op hun afspraak komen en tegelijkertijd bij de biopoli in behandeling zijn. In die zin is het 
werk behoorlijk veranderd de afgelopen tien jaar en dan heb ik het nog niet eens over 
de behandelmogelijkheden. Die zijn enorm toegenomen en worden steeds effectiever. 
Wie weet waar we over tien jaar staan …”

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 daar-
om in een vaste rubriek, aan-
dacht besteed worden aan de 
verschillende netwerklocaties. 
In de vorige edities waren dat 
Ziekenhuis Amstelland en Zaans 
Medisch Centrum. Dit keer is  
BovenIJ Ziekenhuis aan de beurt.

  reade.nl/onze-locaties

Mensen waarderen  het dat ze 
           niet door ‘de  tunnel’ hoeven
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Probleemloos gestopt met  Enbrel

Frida: “Mijn eerste behandeling bestond 
uit medicatie en goudinjecties. Wat een 
ellende was dat. Ik heb negen maanden 
op bed gelegen, ik kon niet op of neer. 
Die injecties maakten me doodziek en 
ik begon veel gewicht te verliezen. Toen 
ben ik ermee gestopt, zo kon het niet 
langer. Door wat wisselingen in de wacht 
bij de specialisten in het ziekenhuis, 
ben ik uiteindelijk bij het toenmalige 
JBI – tegenwoordig Reade-locatie  
Dr. Jan van Breemenstraat – terecht- 
gekomen. Wat een verademing was dat. Mijn 
reumatoloog was heel begaan met me en ik 
kreeg daar echt een huiskamergevoel. Dat is 
sindsdien niet veranderd. Nu ben ik al ruim 
10 jaar onder controle bij dr. Turkstra, een 
superarts! Ik kan in het BovenIJ Ziekenhuis 
terecht en bezoek regelmatig de biopoli op 
locatie Dr. Jan van Breemenstraat. Dat ik in 
het BovenIJ terecht kan, is ideaal want we 
wonen in Marken.”

Complicaties
“De RA heeft de afgelopen dertig jaar 
flink huisgehouden bij me. Ik heb zichtbare  
schade aan mijn handen en voeten, en ik 
heb inmiddels twintig jaar een nieuwe 
heup en sinds vijf jaar een nieuwe knie. Het 
grote probleem daarbij was dat ik ontzet-
tend bevattelijk ben voor infecties na een 
operatie. Dat werd 38 jaar geleden bij mijn 
grote operatie al duidelijk. Vandaar ook dat 
ik zo lang mogelijk heb gewacht met de 
knie-operatie. Maar op een gegeven mo-
ment moet je wel. Gelukkig is die ingreep 
goed verlopen dankzij een zeer goede voor-
bereiding met allerlei kweken, antibiotica 
en scrubben.”

Frida de Groot (58) heeft nogal wat te vertellen als het over haar reumatoïde artritis (RA) 
gaat. Het is een verhaal dat 38 jaar geleden begon met een zware ingreep vanwege trombose 
achter het sleutelbeen. De ene complicatie volgde op de andere. En de klachten die achteraf 
waarschijnlijk aan de RA waren te wijten, werden in eerste instantie gezien als gevolgen 
van de operatie. Gelukkig geniet ze tegenwoordig samen met haar man Cees volop van  
het leven.

Meteen stoppen
“Weet je die vergroeiingen en schade stam-
men eigenlijk allemaal vanuit de begintijd. 
Toen waren er nog geen goede medicijnen. 
Maar zo’n acht jaar geleden ben ik naast 
de methotrexaat, Enbrel gaan gebruiken. 
Echt een fantastisch middel. En omdat 
de ziekte hierdoor rustig is geworden,  
adviseerde dr. Turkstra om dit te gaan 
afbouwen. Nou, afbouwen dat werkt niet 
voor mij, dat vind ik een beetje doormod-
deren. Maar stoppen, ja daar had ik wel 
oren naar. Het blijft tenslotte een medi-
cijn dat je slikt. Dus ben ik een half jaar 
geleden meteen gestopt. Natuurlijk werd 
ik daarbij goed in de gaten gehouden en 
heb je de zekerheid dat je direct terecht- 
kan op de flare-poli. Je kunt trouwens 
sowieso altijd bellen en dat is voor mij 
heel belangrijk. Juist omdat ik heel vlug 
ziek word bij een ontsteking. Dan is snel  
handelen noodzaak”.

Genieten
“Maar goed, ik ben dus een half jaar ge-
leden gestopt en ik voel me er uitstekend 
bij. De ziekte is nog steeds rustig en ik ben 
pijnvrij. Ik ervaar nauwelijks beperkingen. 
Ik wandel graag en veel en doe vrijwel al-
les in huis. Stofzuigen, wassen, strijken, 
poetsen, het is allemaal geen probleem. 
Het enige waar ik wat moeite mee heb, is 
boodschappen doen, lang winkelen en in de 
tuin werken. Dat mag Cees daarom doen en 
dan ik ga wel in de tuin zitten”, sluit Frida 
lachend af.

  reade.nl/biological-op-maat

Overbehandeling
Steeds meer onderzoek naar 
biologicals laat zien dat één dosering 
voor iedereen niet altijd nodig is. 
Soms kan de dosering verlaagd 
worden omdat de ziekte rustig is en 
soms omdat de standaarddosering 
hoe dan ook te veel is. Onderzoekers 
van Reade Reumatologie hebben 
gekeken of de dosering van de 
biological adalimumab (humira®) 
verlaagd kan worden door te 
meten hoeveel medicijn er in het 
bloed aanwezig is. Iedereen start 
namelijk met dezelfde dosering, 
maar de hoeveelheid medicijn die in 
het bloed overblijft is bij iedereen 
anders. Sommige mensen houden 
zoveel medicijn ‘over’ in het bloed, 
dat zij de volgende injectie een week 
kunnen uitstellen. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat cliënten die veel 
medicijn in het bloed hebben, minder 
vaak hoeven te spuiten en de ziekte-
activiteit toch stabiel blijft.*

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

19



Sara van der Kooi (37) kreeg in 2005 de diagnose MS. Inmiddels heeft ze de secundaire 
progressieve vorm van deze ziekte. Ze heeft geen helder zicht meer, intentietremoren en is 
sinds vijf jaar aan de rolstoel gekluisterd door een partiële dwarslaesie. Zoals ze zelf zegt: “Met 
mij gaat het goed, maar mijn lichaam heeft het zwaar”. In 2017 is haar boek ‘Hersenvlekken’ 
verschenen. Een bundeling van zeer persoonlijke verhalen. Een weerspiegeling van haar 
zielenroerselen en kracht, met de nodige humorvolle reflectie op haar haperende lichaam.

Schrijven is nog  mijn 
 enige  uitingsvorm 

Sara: “Vóór mijn ziekte kon ik me op allerlei manieren uiten. Vioolspelen, pipes spelen, 
voetballen, rennen, ik vond het allemaal heerlijk om te doen. Nu blijft alleen het schrijven 
over. Mijn verhaal moest er ook echt komen. Ik wist alleen nog niet hoe. Maar toen ik een 
lithografie van Bart van der Leck had gezien, waar losse fragmenten de beeltenis van een 
meisje en een koe vormden, besefte ik dat ik het verhaal eigenlijk al had geschreven. Alle 
losse tekstjes, die ik al sinds 2012 aan het schrijven was, wáren mijn verhaal.”

Openhartig
“Door het boek te publiceren, laat je de wereld binnen in je lijf en je hoofd. Ik heb alles 
gedeeld. En natuurlijk was het schrijven een vorm van verwerken, maar ik wilde ook iets  
achterlaten. Zoveel van mij gaat stuk, maar mijn gedachtes in de vorm van mijn boek zullen 
overblijven; zo blijft er iets van mij heel. En ja, het zou fantastisch zijn als mensen er ook nog 
wat aan hebben. Niet alleen lotgenoten. Misschien wel juist mensen bij wie de gezondheid 
(nog) geen probleem is. Omdat je nooit weet wat er in het leven gebeurt. Je neemt zoveel als 
vanzelfsprekend aan. En als het opeens anders loopt, heeft het vaak geen zin om zaken te 
proberen te begrijpen, te verklaren. Het is zoals het is, lijkt mij de beste grondhouding. Dat 
was ook zo fijn toen ik voor mijn revalidatie bij Reade was: je leert om je over te geven aan 
de situatie. Ik had daar een veilig gevoel en een erg fijne tijd. Maar ook een bewogen tijd. Hoe 
ga je om met het feit dat je opeens niet meer kunt lopen? Je wordt geconfronteerd met de 
situatie waarin je nu weer verzeild bent geraakt. Dat geeft een inwendige wrijving. Totdat je 
op het punt komt van ‘Oké, lichaam, dit vind ik niet fijn, maar wat is er nog te doen?’”

Doorzetten
“Nadat ik mijn boek had afgerond, heb ik een terugval gekregen. Dat is confronterend. Je 
krijgt nooit het gevoel dat de ziekte stilstaat. Maar goed, je raakt er op een of andere manier 
wel aan gewend. Ik zou waarschijnlijk enorm schrikken als het opeens weg is. Dit is nu mijn 
leven, voornamelijk hier thuis in mijn rolstoel. Dan is alles overzichtelijk. Zodra ik uit mijn stoel 
ga, gaan mijn benen hun eigen leven leiden. Willen ze alleen maar strekken, heel vervelend. 
Ik schrijf nog steeds en houd me bezig met mijn studie van de Arabische taal. Ik ben daar 
in 2013 mee begonnen en dat is fascinerend. Zo blijf ik nieuwe werelden ontdekken. Ik zal 
ongewoon doorgaan.”

Uitreiking van het eerste exemplaar door Job Cohen.

STRIJD
Er woedt een strijd binnen in mij,  
geheel buiten mij om. Mijn lichaam is 
niet meer het mijne en tegelijkertijd van 
niemand anders dan van mijzelf. Voor 
geen goud zou ik met iemand anders 
willen ruilen, ik zit in mij, ik ben blij dat ik 
ben wie ik ben, ik zal er altijd voor haar 
zijn. Haar, mijn eigen lichaam, dat ben ik 
zelf.
Uit: Hersenvlekken

STEUN
Het rauwe proces van 
verliesverwerking.

De psycholoog in het revalidatiecentrum 
Die geen psycholoog is maar 
gedragskundige
Die naast de revalidanten
Ook de therapeuten coacht om te gaan
Met de tragiek waarmee ze werken.

Haar steun, onze gesprekken over mij
Ik het onderwerp en zoveel verder 
voorbij
Het steunt me.

Ze gaat met pensioen en als afscheid 
geef ik haar 
Het nummer van mijn telefoon.
Uit: Hersenvlekken
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Het project ‘Protocol setting meaningful goals in rehabilitation’ is genomineerd voor de Ipsen 
Revalidatie Jaarprijs voor Innovatieve patiëntenzorg 2017. Met dit project wil Reade in samen-
werking met VUmc een instrument ontwikkelen voor cliënten en medici om haalbare en zinvolle 
doelen vast te stellen voor de revalidatiebehandeling. Tot op heden is dit instrument nog niet 
beschikbaar, terwijl hier wel veel behoefte aan lijkt te zijn. Met behulp van het instrument kan 
het revalidatieteam samen met de cliënt heel specifiek toewerken naar haalbare, zinvolle doelen 
in het revalidatieproces.

Van algemeen naar specifiek
Eerst worden de algemene, persoonlijke doelen van de cliënt 
in kaart gebracht, zoals fundamentele overtuigingen en 
levensdoelstellingen. Dit leidt tot algemene revalidatiedoelen 
zoals ‘willen bijdragen aan de samenleving’. Deze algemene doelen 
worden middels een format gedeeld met het revalidatieteam. 
Op basis hiervan wordt het team aangemoedigd om vanuit de 
algemene doelen zeer specifieke doelen vast te stellen. Alles in 
nauwe samenspraak met de cliënt. Met behulp van kwalitatieve 
onderzoeksmethoden wordt het instrument geëvalueerd en 
aangescherpt, zodat de kwaliteit en toepasbaarheid bewaakt 
wordt. Dit gebeurt met verschillende onderzoeksmethoden zoals 
semi-gestructureerde interviews en focusgroepen.

Verpleegkundigen van Reade werven 
nieuwe verpleegkundigen. Op diverse 
(metro)stations in Amsterdam, 
waaronder station Amsterdam Centraal, 
station RAI en station Lelylaan, wordt 
de wervingsspot met daarin onze 
verpleegkundigen in de abri’s (open 
wachtruimtes op het metroperron) 
getoond. Deze campagne wordt ook 
doorvertaald naar social media en is 

Prijsuitreiking
Naast ons project zijn nog twee andere projecten genomineerd. 
Op donderdag 9 november 2017 wordt de winnaar van de prijs 
bekendgemaakt.

terug te zien op het Facebook-, Twitter- 
en LinkedIn-kanaal van Reade.

Meer weten over hoe het is om bij 
Reade te werken als verpleegkundige? 
Of benieuwd welke vacatures er open 
staan? 

  reade.nl/verpleegkundige

Altrecht in vogelvlucht
Mensen met een ernstige en complexe psy-
chiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht 
voor specialistische behandeling. Jaarlijks 
behandelt Altrecht zo’n 25.000 cliënten. Bij  
Altrecht werken ongeveer 2.700 medewerkers 
in onder andere Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Den 
Dolder en Woerden. ‘Lichtere’ psychische en psy-
chiatrische problemen en ziekten worden in de 
huisartsenpraktijk en de basis GGZ behandeld. 
Als de hulp die mensen hier krijgen niet vol-
doende is, kunnen zij naar Altrecht voor meer 
specialistische of TOPGGz-behandeling. Altrecht 
Neuropsychiatrie Vesalius biedt hoogwaardige 
specialistische poliklinische diagnostiek en be-
handeling aan cliënten die als gevolg van ver-
worven hersenletsel te maken hebben met (ern-
stige) neuropsychiatrische symptomen.

Reade en VUmc genomineerd
voor Ipsen Revalidatie Prijs

Als cliënten met hersenletsel en psychiatri-
sche problemen stagneren in hun revalidatie 
bij Reade, zal Altrecht Neuropsychiatrie Ves-
alius hen voortaan diagnosticeren en behan-
delen. De diagnostiek en behandeling vindt 
plaats op een van de hoofdlocaties van Reade, 
aan de Overtoom in Amsterdam. Altrecht – 
met hoofdvestiging in Woerden – is hierdoor 
beter toegankelijk voor verwijzers in de regio 
Groot Amsterdam en cliënten van Altrecht 
kunnen sneller naar Reade worden doorver-
wezen voor advies op het gebied van medisch 
specialistische revalidatie. 

    Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius en
Reade Revalidatie bundelen hun krachten

Frank Jonker, leidinggevende en klinisch neuropsycholoog 
bij Altrecht: “Wij kunnen vanuit onze expertise aanvullende 
diagnostiek en behandeling bieden om daarmee de revalidatie 
op gang te helpen of te bespoedigen. Soms blijkt dat cliënten 
eerst een traject bij ons nodig hebben voordat een behandeling 
gericht op de gedragsverandering door hersenletsel gestart 
kan worden. Van daaruit kunnen zij, mits geïndiceerd, 
weer openstaan voor revalidatie”. Anne Marie ter Steeg, 
divisievoorzitter en revalidatiearts bij Reade Revalidatie vult 
aan: “Daarnaast leidt de nauwe samenwerking ertoe dat 
cliënten bij Altrecht sneller doorverwezen kunnen worden 
naar Reade voor een advies op het gebied van medisch 
specialistische revalidatie.”

Goede aanvulling
Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen de beide 
organisaties getest in een pilot. Deze is door zowel 
zorgprofessionals als cliënten positief gewaardeerd wat heeft 
geleid tot de samenwerkingsovereenkomst. Ter Steeg geeft 
aan blij te zijn Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius letterlijk 

Kort nieuws

in huis gehaald te hebben: “De expertise is daarmee 
toegankelijk voor onze cliënten en vormt een goede 
aanvulling op ons zorgaanbod. Voor cliënten is het heel 
fijn dat ze op ‘hun eigen’ locatie ook gezien kunnen worden 
door Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius”. Ook Altrecht 
Neuropsychiatrie Vesalius is verheugd met de nieuwe 
locatie, omdat hun zorgportfolio nu beter toegankelijk is 
voor verwijzers in de regio Groot Amsterdam. 

Voor meer informatie kunnen zowel verwijzers als cliënten 
contact opnemen met de intakecoördinator Hans Schriever 
via zijn e-mail: h.schriever@altrecht.nl. Voor meer 
informatie kijk op   reade.nl en   altrecht.nl

Reade start met wervingscampagne 
verpleegkundigen
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In 1989 neemt Erik van Wieringen het roer over 
van zijn vader en zet het hoveniersbedrijf voort. 
En wat voor een bedrijf! Honderd man personeel 
en een jarenlange traditie van de aanleg en het 
onderhoud van de Floriade. Zo ook in 2002 voor 
de editie in de Haarlemmermeer. Erik gaat drie 
weken voor de opening nog even op een korte 
skivakantie met vrienden. Hij valt en keert 
huiswaarts met een hoge dwarslaesie. Een nieuw 
leven met andere mogelijkheden begint.

Erik: “Als ondernemer denk je in mogelijkheden. Natuurlijk, in 
het begin dacht ik ook ‘dit overleef ik niet’, maar al snel overwon 
mijn nuchterheid. Wat kan ik nog wel? Een cruise bijvoorbeeld in 
plaats van wandelen op een Grieks eilandje. Zo krijgt je leven een  
nieuwe invulling.”

Wat een verschil
“Dat ik mijn benen niet kan gebruiken is één ding, maar leven 
met een dwarslaesie behelst veel meer. Ik heb sinds het ongeluk 
een zeer lage hartslag en bloeddruk. En als je jaren in een stoel 
zit, gaat je conditie gierend achteruit. Ik was zeer futloos, had 
nauwelijks energie. Tot Reade me benaderde om mee te werken 
aan proefsessies op het gebied van elektrostimulatie. Zo ben ik in 
aanraking gekomen met de BerkelBike; een fiets met elektrische 
stimulatie van de spieren. Die ‘fiets’ heeft mijn leven veranderd. 
Ik train een paar keer per week op de BerkelBike en wat een ver-
schil! Mijn conditie is stukken beter, ik heb meer energie en ben 
fitter. Ik merk dat het me minder moeite kost om de auto in en uit 
te gaan, dat ik langer kan rollen op de weg en beter een hellinkje 
trek. Doordat ik me fitter voel, ben ik helderder, actiever, reis ik 
meer. Mijn wereld is er echt groter door geworden.”

Mooie bijdragen
“Ik ben ambassadeur van Vrienden van Reade geworden om mijn 
steentje bij te dragen aan het werven van fondsen voor onderzoek, 
om waardevolle initiatieven te kunnen ondersteunen en mensen  
ervan te overtuigen hoe belangrijk bewegen is. Het is  
daarom ook fantastisch dat Stichting Vrienden van Reade voor 
het project Elektrostimulatie bijdragen heeft gekregen van de  
nabestaanden van de heer Vinkers, W.M. de Hoop Stichting,  
Dr. C.J. Vaillantfonds en Stichting Voorzorg Utrecht voor de  
aanschaf van elektrostimulatie-apparatuur voor het onlangs  
opgerichte Expertisecentrum Elekrostimulatie.”
 

De BerkelBike vergroot 
mijn wereld

Ambassadeurs Stichting Vrienden van Reade

Job Cohen

Fotograaf: Torrenfotografie

Funda Müjde

 

Youp van

’t Hek

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

“Na mijn verkeersongeval heb ik  
tijdens mijn revalidatie bij Reade 
kennisgemaakt met allerlei sporten. 
Dankzij mijn behandelaars/therapeu-
ten heb ik ervaren dat er een leven is 
na en met een dwarslaesie. Daarom 
wil ik mijn lotgenoten verleiden om te  
bewegen. Bewegen is leven. Met mijn 
ambassadeurschap hoop ik, naast 
aandacht voor aangepast sporten, 
ook iets terug te geven aan al diege-
nen die mijn leven zo hebben verrijkt”. 

“Reade is mijn Amsterdamse 
buurman waar ik dagelijks langs- 
fiets. Ik weet wat ze daar doen. 
Mens beter maken, mensen na een 
ongeluk of ziekte weer zo goed 
mogelijk aan de praat krijgen.  
Ik steun hun werk. Beter een 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”.

Erik van Wieringen
Ambassadeur Stichting Vrienden van Reade
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Renske: “Op macroniveau hebben we  
binnen onze divisie een afgesproken voor-
keursbeleid voor de start van en switch 
naar biologicals. Wij hebben hier als  
apotheek een, tot op zekere hoogte,  
sturende en faciliterende rol in: de  
onderhandelingen worden namelijk door  
de beherend apotheker (Judith Vetten)  
gedaan, in samenwerking met de  
bedrijfseconomisch adviseur (Evelien 
Zandvliet) en de reumatologen. We vallen  
als apotheek onder Reade Reumatologie, 
en de biologicals vallen hier inhoude-
lijk ook onder. De inkoop en logistiek 
regelen wij, de uiteindelijke financiële  
afhandeling gaat via de overkoepelende 
afdeling. Daarom staan we hier als  
apotheek niet ‘los’ van; we hebben alle-
maal dezelfde uitgangspunten en doelen!”

Demissionair minister 
Schippers stelde in 2016 
in haar ‘Visie op genees-
middelen’ dat ze het 
gebruik van biosimilars 
wil stimuleren om daar-
mee tot ‘substantiële be-
sparingen’ te komen. Hoe 
staat Reade tegenover deze 
geneesmiddelen en leidt het 
inderdaad tot besparingen? 
Renske Hebing, poliklinisch
apotheker en wetenschap-
pelijk onderzoeker van 
Apotheek Reade, geeft een 
kijkje in de ‘apothekers-
keuken’.

Overstappen naar biosimilars 
 vraagt om heldere  communicatie

Ingewikkeld speelveld
“Met het verlopen van de patenten op  
biologicals is de strijd echt losgebarsten. 
Je leest dat de prijzen van biosimilars  
vaak 20 tot 40% lager liggen dan de  
merkproducten, de bio-originators. Soms 
wordt wel 50 tot 70% geroepen. Dan zou het 
leven redelijk simpel zijn: we kunnen meer 
geneesmiddelen inkopen voor ongeveer het-
zelfde geld, dus bij een relatief gelijkblijvend 
budget kunnen we meer mensen helpen. 
Overstappen maar! Helaas steekt de werke-
lijkheid wat ingewikkelder in elkaar, want de  
merkfabrikanten geven hun marktaandeel 
natuurlijk niet zomaar op. Je ziet bijvoor-
beeld dat sommige fabrikanten gaandeweg 
kleine productwijzigingen doorvoeren, zodat 
het voor een biosimilar-fabrikant moeilij-
ker wordt om een gelijk product te leveren.  

En natuurlijk zijn de merkfabrikanten  
gedwongen om een keuze te maken of ze 
meegaan in de prijsverlagingen of niet. 
Maar dan heb je nog geen rekening ge-
houden met andere spelers op de markt: 
de zorgverzekeraars. Nog voordat wij onze 
onderhandelingen zijn begonnen, claimen 
zij een groot deel van de korting die wij in 
hun ogen zouden kunnen verkrijgen. Dat be-
tekent dat wanneer je die prijsafspraak niet 
kunt verwezenlijken, je er als Reade op moet 
inleveren. Kortom: alleen al economisch  
gezien, is de opkomst van biosimilars een 
gecompliceerder proces dan je op het eerste 
oog zou vermoeden.”

Goed uitleggen
“Natuurlijk blijft het een positieve ontwik-
keling, want in de kern klopt het: als de 

prijs van de medicatie daalt, dalen de zorg- 
uitgaven per cliënt. En als de veiligheid, 
de effectiviteit en het gebruiksgemak van 
een middel gelijkwaardig zijn, dan geeft de 
prijs de doorslag. Dat was het geval bij een 
van de biologicals en daarom hebben we in 
goed overleg met alle betrokkenen beslo-
ten om daadwerkelijk over te stappen op de  
biosimilar van infliximab. Dan start een 
zorgvuldig proces van voorbereiding waarbij 
eenduidige, heldere informatievoorziening 
naar de cliënt vooropstaat. Je moet niet 
vergeten dat sommige mensen al jaren de 
biological gebruiken met hele goede resul-
taten. Ze zijn als het ware gehecht aan hun 
vertrouwde medicijn en terughoudend, arg-
wanend misschien zelfs, om de omzetting 
te maken. Je moet als team terdege reke-
ning houden met dat soort psychologische  

effecten en op één lijn staan: als de cliënt 
vragen heeft, moet hij hetzelfde antwoord 
krijgen van de reumatoloog, de verpleeg-
kundige, de apotheker of de apothekers- 
assistente. Je moet de tijd nemen om uit te 
leggen waarom besloten is om over te stap-
pen naar de biosimilar. Dat het een even 
veilig, gelijkwaardig product is met dezelfde 
werking en kwaliteit, ook al heeft het een 
andere naam, zit het in een andere verpak-
king en is de pen of wegwerpspuit misschien 
net even wat anders van vorm. Geef ze de 
tijd om aan het idee te wennen, neem twij-
fel weg en uiteindelijk kun je de overstap  
succesvol maken. En daar zijn we allemaal 
bij gebaat. We bieden dan een zo goed  
mogelijke zorg tegen lagere kosten. Mede 
hierdoor kunnen we onze excellente reuma-
zorg nog lang blijven verlenen!” 

  reade.nl/apotheek

Biologicals en 
biosimilars
In de afgelopen vijftien jaar zijn 
dankzij biologische medicijnen, 
de zogenaamde biologicals, be- 
langrijke stappen gezet in  
de reumazorg. Naast de ont-
wikkelingen met de niet-biolo-
gische medicijnen, hebben deze 
geneesmiddelen ervoor gezorgd 
dat de kwaliteit van leven bij 
veel reumapatiënten aanzienlijk 
is verbeterd. Aan het gebruik 
van biologicals hangt echter 
wel een stevig prijskaartje: zo’n 
€ 15.000,- per cliënt per jaar. 
Hier is echter verandering in 
gekomen. De patenten van een 
aantal van deze medicijnen zijn 
namelijk inmiddels verlopen 
of verlopen binnen afzienba-
re tijd. Daarmee is de weg vrij 
voor goedkopere ‘generieke’  
geneesmiddelen, de zogenaam- 
de biosimilars. Deze kunnen 
met meer korting in de markt 
worden gezet omdat bepaalde 
hoge ontwikkelkosten van het  
oorspronkelijk medicijn, de zo-
genaamde bio-originator, niet 
op de prijs drukken. Tegelij-
kertijd boeten de biosimilars 
niet in op kwaliteit. Inmiddels 
zijn er biosimilars verkrijgbaar  
voor etanercept, infliximab en 
rituximab. Binnen afzienbare 
tijd zal er ook een biosimilar 
voor adalimumab beschikbaar 
komen. 
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Zo kun je het verschil  maken

Brenda Fibicher, operationeel manager verpleging bij Reade 
Revalidatie is bestuurslid van de V&VN-afdeling neurorevalidatie 
(N&R) en voorzitter van de vakgroep revalidatie. Paul de Jong, 
verpleegkundige bij Reade Revalidatie is tevens bestuurslid N&R 
met ‘communicatie’ in zijn portefeuille. Reade-verpleegkundigen 
Antonio Baltes en Esther Heemskerk zijn ook actief betrokken 
bij de activiteiten van V&VN. Antonio als lid van de vakgroep 
revalidatie en Esther als lid van de vakgroep CVA. Al meteen aan 
het begin van gesprek met deze vier V&VN’ers, kwalificeren ze 
zichzelf als ‘vakidioten’. Want samen steken ze vele uren per week 
in de vereniging, naast hun drukke baan. Hun betrokkenheid bij de 
revalidatiegeneeskunde houdt niet op als ze de deuren bij Reade 
achter zich sluiten. Vervolgens gaat het al heel snel over op de 
passie voor het vak en komt de enorme gedrevenheid boven tafel.

Een schitterend vak
Antonio is nu zo’n acht jaar betrokken bij allerlei landelijke 
vak- en werkgroepen en uiteindelijk de V&VN. Hij stond 
aan de basis van de oprichting van de vakgroep revalidatie. 
Antonio: “Revalidatieverpleegkundige is een onwijs gaaf, 
schitterend vak. Daar wil ik het uiterste uit halen. En dan 
houdt je bemoeienis niet op als je van de werkvloer stapt. 
Ik wil dat uitstralen, m’n vak zo goed mogelijk bijhouden 
en een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van het  
vakgebied. Het is toch geweldig als je betrokken bent bij het 
opstellen van het Expertisegebied Revalidatieverpleegkundige? 
Dan kun je je stem, en die van je collega’s laten horen, je expertise 
laten meetellen. Zo kun je het verschil maken.”

Trots
Brenda haakt hierop in: “Deze inbreng, van professionals uit de 
dagelijkse praktijk, is zo belangrijk voor ontwikkelingen in de  

Enkele zinnen uit het Strategisch Beleid van Reade: ‘We werken samen, over de eigen muren 
en de muren van de organisatie heen. Iedereen draagt proactief bij aan de verhoging van 
onze kwaliteit. De medische professie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van beleid 
en de bedrijfsvoering.’ De actieve inbreng van onze medewerkers in de beroepsvereniging 
Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN) sluit hier naadloos op aan.

beroepsgroep. Je leert van en met elkaar en om over de muren 
van je eigen instelling te kijken. Daarom ben ik er ook heel trots 
op dat veel van onze medewerkers op wat voor een manier dan 
ook, bij de V&VN of bijvoorbeeld vanuit het knowledge broker 
netwerk CVA, naar buiten treden. Zo intensief bezig zijn met de 
ontwikkelingen in het vakgebied en uiteindelijk mede het beleid 
bepalen. Er zijn tal van manieren om een bijdrage te leveren.”

Brede blik
Paul werkt nu drie jaar bij Reade Revalidatie en hij moet lachen 
“Ja, ik vond het doodeng en megaspannend toen ik voor het eerst 
in het bestuur kwam. ‘Wat kan ik nou bijdragen?’, dacht ik. Maar 
iedereen kan het, als je maar de juiste innerlijke motivatie hebt. 
De inbreng van de verpleegkundigen is zó waardevol, op welke 
schaal dan ook. Ik wilde gewoon meer weten van het vak, zo 
enthousiast ben ik erover. Nu kom ik in aanraking met zoveel meer 
thema’s en ben ik als eerste op de hoogte van veranderingen, van 
nieuwe onderzoeken, noem maar op. Je gaat wat breder denken 
en dat maakt het allemaal nog interessanter.” Esther herkent zich 
hier helemaal in: “Ja, ook ik wilde steeds meer weten van het vak. 
Sinds 2014 ben ik bij Reade Revalidatie betrokken bij mensen 
met NAH en dat is superleuk. Maar ik wilde het breder trekken. 
Wat wordt er in Nederland gedaan op het gebied van CVA? Ik 
wilde met collega’s in het land praten, ook met verpleegkundigen 
in ziekenhuizen; verbinding zoeken. En de V&VN is daar een 
uitstekend platform voor. Je bent echt met dingen bezig die ertoe 
doen. Neem bijvoorbeeld ook de scholingen op het gebied van 
CVA. Dat is een enorme wirwar, waar niemand meer wijs uit kan. 
Wij gaan dat nu goed in kaart brengen. Ach, er is zoveel te doen, 
en wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan.”

V&VN: met trots, passie 
en professioneel
V&VN is met ruim 85.000 leden de 
grootste beroepsvereniging van 
Nederland. De vereniging bestaat 
uit zo’n veertig gespecialiseerde 
afdelingen en platforms waaronder 
de afdeling Neuro en Revalidatie 
(N&R). De V&VN is er voor 
verpleegkundigen, verzorgenden 
en verpleegkundig specialisten. De 
activiteiten zijn er onder andere 
op gericht de doelgroepen in 
staat te stellen hun beroep op het 
hoogste kwaliteitsniveau en met 
trots, passie en professioneel uit 
te oefenen. V&VN stelt normen en 
ontwikkelt standaarden waaraan de 
professionals zich kunnen spiegelen 
en waarmee de omgeving zicht 
krijgt op wat van verpleegkundigen, 
verzorgenden en verpleegkundig 
specialisten verwacht mag worden. 

V.l.n.r. Paul de Jong, Antonio Baltesen, Esther Heemskerk.
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Cursus reanimatie / AED
Datum: 23 november 2017
Doelgroep: geïnteresseerden
Locatie: Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: € 55,00, vergoed door diverse 
zorgverzekeraars via de aanvullende 
verzekering

VTS Training - Beginners
Datum: 3, 4, 5 november 2017
Doelgroep: logopedisten, (neuro)psycho-
logen, therapeuten, (revalidatie)artsen, 
medisch studenten, leraren, activiteiten 
begeleiders en museummedewerkers.
Locatie: Reade, Overtoom 283,  
Amsterdam, The Netherlands
Kosten: 750,-. incl. BTW, lunch en  
toegang tot de musea

Reade Academy events
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Publicaties/promoties van Reade-onderzoekers

Reade magazine 
is het relatiemagazine van Reade

Uitgave
Reade, Amsterdam

Hoofdredactie
Karin Bax en Michelle van Beek

Redactie, vormgeving en productie
HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven

Fotografie
Reade, HOW communicatie  |  creatie, Eindhoven,

Contact
Reade, afdeling Marketing & Communicatie

Postbus 58271, 1040 HG  Amsterdam

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

Bezoekadres
Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam

Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB  Amsterdam

VTS Training - Gevorderden
Datum: 3, 4, 5 november 2017
Doelgroep: logopedisten, (neuro)psycholo-
gen, therapeuten (revalidatie)artsen, medisch 
studenten leraren, activiteitenbegeleiders en 
museummedewerkers die de training voor 
beginners hebben gevolgd.
Locatie: Reade, centrum voor revalidatie en 
reumatologie, Overtoom 283, Amsterdam
Kosten: 750,-. Dit is inclusief lunch en  
toegang tot de musea tijdens de training

Leerlijn Handicapbeleving
Datum: gedurende het hele jaar
Doelgroep: met name scholen voor 
speciaal onderwijs
Locatie: op de eigen locatie (school)
Kosten: € 985,- inclusief lesmateriaal

Meer informatie: www.readeacademy.nl

Kort nieuws

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

mensen-tiltechniek 160324.indd   1 25-03-16   12:22

Advertentie

Jeannette was zeer vereerd dat de jury haar werkzaamheden 
rondom het Heen en Weerboekje op deze bijzondere manier 
heeft beloond. Het Heen en Weerboekje is een zelfmanagement 
instrument dat het kind gestructureerd ondersteunt in het 
omgaan met jeugdreuma gedurende schooldagen.

Naast bloemen en een replica van de sculptuur kreeg zij 
een geldbedrag t.w.v. € 10.000,- uitgereikt. Jeannette heeft 
volop ideeën over hoe zij het prijzengeld zal gaan inzetten. 
Het bedrag zal met name gebruikt worden voor de verdere 
ontwikkeling van het boekje.

Wouter Bos, reumatoloog bij Reade, werd uiteindelijk tweede 
met de innovatieve ReumaMeter App. Met de ReumaMeter kunt 
u met behulp van korte vragenlijsten zien hoe het met de reuma 
gaat om zo meer grip op de reuma te krijgen. Een gedeelde 
derde plaats was voor Liesbeth van Vulpen met de MegaPower-
groep en Rinske Nijland met CIMT.

Het is alweer de zevende keer dat 
de Peter Koppe Kwaliteitsprijs 
uitgereikt is aan een medewerker 
of een groep van medewerkers 
van Reade, die zich buitengewoon 
verdienstelijk hebben gemaakt 
voor verbetering van de kwaliteit 
binnen Reade.

Jeannette Cappon wint 
Peter Koppe Kwaliteitsprijs 2017

De Peter Koppe Kwaliteitsprijs 2017 is dinsdag 19 september door Jos 
Buijs, voorzitter Raad van Bestuur, uitgereikt aan Jeannette Cappon, 
kinderfysiotherapeut cluster kinderen en jongeren. 



Samen maken we meer mogelijk
www.vriendenvanreade.nl

Help mee 
steun ons!


