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Oncologische revalidatie 

veelbelovend
De oncologische revalidatie zit in de lift. 

Zes pilotcentra hebben onlangs gewerkt aan 
de implementatie van de richtlijn voor dit 

jonge vakgebied. 
• John Ekkelboom

Ethiek tijdens 
de lunchpauze
Ethiek op een luchtige manier bespreken, 
zonder dat je er veel tijd voor hoeft uit te 
trekken. Dat is het doel van het ethiekspel, 
dat bij De Hoogstraat Revalidatie werd 
ontwikkeld. 
• Adri Bolt
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Wilt u reageren op RM? 

Hebt u een idee voor een artikel? 

De redactie hoort het graag: 

rm@revalidatie.nl.
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‘Een wetenschapsagenda 
is van groot belang’ 
ZonMw financiert en coördineert vanaf 
1998 revalidatieonderzoek. Renata Klop, 
tot voor kort programmacoördinator 
revalidatie, maakt de balans op en 
kijkt vooruit. 
• Alice Broeksma
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‘Mijn mogelijkheden zijn onbeperkt’

5RM 4 2014

Bij revalidatie van gewonde militairen speelt sport een steeds centralere rol. Het Militair Revalidatie 
Centrum in Doorn maakt ze ‘fit for life’ in plaats van ‘fit for action’. Met deelname aan bijzondere 
sportevenementen als een manier om grenzen te verleggen. • Door Tim de Hullu

Militairen revalideren met sportuitdagingen

Het Nederlandse team wint een bronzen medaille 

Rob in actie bij het discuswerpen 

Prins Harry, initiatiefnemer van de Invictus Games, speelt mee

Foto’s: Inge Hondebrink4 RM 4 2014

‘Militairen zijn gewend in teamverband te werken’

Ze groeien in aantal: mensen die tijdens of na een revalidatieperiode 

hun fysieke en mentale grenzen verleggen bij sportieve evenementen. 

Neem de HandbikeBattle in de Oostenrijkse Alpen of Mud Masters in 

eigen land, waarbij deelnemers allerlei hindernissen moeten trotseren. 

Voor deelnemers speelt sport een belangrijke rol in hun herstel en met 

een zware beproeving willen ze aan zichzelf en de buitenwereld laten 

zien wat ze nog kunnen. 

Mud Masters is door mariniers bedacht en dat verwondert niet. Obstakel-

races waren al onderdeel van militaire trainingen en militairen hebben 

het nodig telkens een stapje verder te gaan. Als een militair bij een 

missie gewond raakt, verandert die onverzettelijkheid vaak niet. 

Het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg ondersteunt 

militairen daarin met avontuurlijke activiteiten. Zo deden in september 

23 Nederlanders mee aan de eerste Invictus Games in Londen. In de 

Olympische stadions streden ze in verschillende sporten tegen militairen 

uit andere landen. 

Voor alle deelnemers regelde het MRC centrale trainingen. Er ontstond 

een hecht team dat veel medailles in de wacht sleepte. Een evenement als 

de Invictus Games past goed binnen de richting die MRC Aardenburg 

ruim twee jaar geleden insloeg: van ‘fit for action’ naar ‘fit for life’. ‘Dat 

betekent dat het eindniveau in revalidatie hoger ligt dan activiteiten voor 

dagelijkse levensbehoeften’, vertelt luitenant-kolonel Jeroen Hulst, binnen 

defensie verantwoordelijk voor het MRC. ‘De wereld voor gewonde mili-

tairen wordt in een split second compleet anders, ook voor hun familie. 

De gevolgen vereisen een andere behandeling dan de reguliere revali-

datiemethodiek.’ In de behandeling krijgt groepstherapie veel aandacht. 

Hulst: ‘Militairen zijn gewend in teamverband te werken. Samenwerken met lotgenoten doet 

veel in hun revalidatie.’ Dat het MRC na een behandeling contact houdt met gerevalideerden, 

vindt Hulst logisch. ‘Bij ons komen mensen die normaal gesproken nog wel 55 jaar te gaan 

hebben. Die willen meer in hun leven dan alleen kunnen lopen. Je moet hen nazorg blijven 

bieden.’

Bij die nazorg passen sportevenementen. ‘Sporten helpt militairen nieuwe doelen te stellen’, 

vertelt Hulst. ‘Wij kunnen ze prikkelen om te ontdekken waar hun grenzen liggen. Natuurlijk op een 

medisch verantwoorde manier.’ In Londen ontdekten de deelnemers nieuwe sporten, met nieuwe 

mogelijkheden. Hulst: ‘Zo werkt boogschieten heel therapeutisch. Doordat je je enorm moet concen-

treren, raakt je hoofd leeg en verlaagt je stressniveau.’ Ook voor deelnemers die verliezen, zijn eve-

nementen leerzaam. Welke stap je ook zet, er gebeurt iets met je en dat is goed voor de revalidatie, 

vindt de luitenant-kolonel. ‘Velen krijgen het bewijs dat ze op de goede weg zijn. Ik hoorde een 

moeder zeggen dat ze haar oude kind weer terugzag. Dat is waar je het voor doet.’ 

Kijk voor een diavoorstelling over de Invictus Games, gemaakt door 
Inge Hondebrink, op www.revalidatiemagazine.nl, ‘Invictus Games’.

‘Mijn leven is opnieuw begonnen. Ik moest alles 

opnieuw leren’, zegt marinier Rob* (41). Hij raakte 

in 2009 tijdens de missie in Uruzgan gewond door 

een bermbom. Hij had allerlei breuken en verloor 

zijn rechterbeen. Na negen dagen in coma en twee 

dagen in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht 

revalideerde hij acht maanden bij het MRC in Doorn. 

Hij kreeg onder meer arbeidstherapie, stabiliteits-

training, aquatherapie en looptrainingen. 

Herstellen is niet makkelijk voor een marinier als 

Rob. ‘Ik wilde te snel weer fietsen en hardlopen. 

Dat werkte tegen me.’ Er ontstonden wonden aan 

zijn stomp, waardoor hij een paar keer weer in een 

rolstoel belandde. Ook worden er jaren na dato nog 

kleine scherven ontdekt, met operaties als gevolg. 

Vallen en opstaan, Rob is het gewend en laat zich 

niet weerhouden om het maximale uit zichzelf 

te halen. ‘Ik wil de lat hoog blijven leggen. Het 

geeft genoegdoening als je je doelen haalt.’ Hij 

deed onlangs voor de tweede keer mee aan Mud 

Masters, een obstakelloop van twaalf kilometer. 

Pittig. ‘Maar als ik eraan begin, maak ik het ook af. 

Je zet de eerste én de laatste stap. De voldoening 

bij de finish maakt alles goed.’ Bij de Invictus 

Games haalde Rob brons met zitvolleybal, in een 

stadion vol uitzinnige Engelsen. Hij vindt het schit-

terend dat hij deze kans kreeg, mede dankzij het 

MRC. ‘Fantastisch wat dat centrum doet. Voor de 

revalidatiemedewerkers is het ook mooi: zij zagen 

ons als een hoopje ellende binnenkomen. Nu zien 

ze dat we medailles halen.’

Robs bucketlist met sportevenementen is nog niet 

afgewerkt. ‘Stel dat ik de kans krijg om de 

Kilimanjaro te beklimmen, dan zal ik die gelegen-

heid zeker aanpakken. Mijn mogelijkheden zijn 

onbeperkt, het is maar wat ik er zelf uit kan halen. 

Ik moet nu alleen een stuk harder werken dan 

voorheen.’

* Om privacyredenen zonder achternaam.



Eigen regie en participatie van cliënten worden steeds belangrijker. Het is 

de bedoeling dat mensen zo snel mogelijk hun leven weer in eigen 

hand kunnen nemen. Tegelijkertijd wordt de problematiek van cliënten 

die in het revalidatiecentrum worden opgenomen complexer, waardoor 

de personele formatie onder druk komt te staan. Om op deze gegevens 

te kunnen inspelen, is vorig jaar op de afdeling voor mensen met een 

dwarslaesie, amputatie of MS een project gestart om - met behoud van 

kwaliteit - meer groepsbehandeling en meer eigen keuze te realiseren. 

Boven het bed
Naast de individuele behandeling bestonden er voorheen twintig groepen; 

daar zijn ongeveer vijftien groepen bijgekomen. De groepen sluiten aan 

bij de levensgebieden uit de ICF-classificatie. Op activiteitenniveau is 

er onder meer een ADL-groep waar cliënten leren zichzelf weer te wassen 

en aan te kleden en zijn er verschillende loopgroepen. Op participatie-

niveau is er bijvoorbeeld een eigen-regie-groep en een buitenactivitei-

tengroep waarmee buiten het centrum getraind wordt op activiteiten als 

boodschappen doen of reizen met het openbaar vervoer. Er kunnen tot 

acht mensen meedoen aan de groepen, die steeds worden begeleid door 

twee therapeuten van verschillende disciplines. In de groepen wordt 

zowel individueel getraind als in groepsverband. 

Om overzicht te geven, is een geplastificeerde behandelkaart gemaakt 

waarop alle groepen in een weekschema staan. Deze kaart hangt bij elke 

7RM 4 2014

cliënt boven het bed, zodat mede-

werkers en cliënten altijd kunnen 

zien wat de mogelijkheden zijn. 

Samen met hun eerstverantwoor-

delijke behandelaar, die optreedt 

als coach, bepalen cliënten aan de 

hand van hun revalidatiedoelen en 

belastbaarheid welke groepen ze 

gaan volgen. Op elk moment van 

hun revalidatie kunnen ze instappen 

in de groepen. Iedere groep heeft 

in- en uitstroomcriteria. 

Motiverend
Sinds het begin van dit jaar wordt 

op de nieuwe manier gewerkt. 

Cliënten trainen nu veel meer in 

groepen en veel minder individueel. 

De verhouding tussen individuele 

therapie en groepstherapie ging 

van 2:4 naar 1:5. In de individuele therapieën worden steeds nieuwe 

vaardigheden getraind en worden - aansluitend bij het werk in de groepen 

- de puntjes op de i gezet. Het dóóroefenen gebeurt in de groepen.

Het overstappen naar de nieuwe werkwijze vroeg inzet en flexibiliteit 

van de therapeuten, want natuurlijk was het voor hen wennen. In het 

begin vonden ze het lastig om overzicht te houden over de vorderingen 

van cliënten. Maar inmiddels zijn ze tevreden over de nieuwe aanpak. 

Ze vinden dat ze hun deskundigheid goed kunnen inzetten, zowel indi-

vidueel als in de groep. Doordat de groepen multidisciplinair begeleid 

worden, kunnen ze elkaars kwaliteiten gebruiken. 

Uit de evaluatie blijkt verder dat de cliënten erg tevreden zijn. Ze voelen 

zich meer betrokken bij hun therapie en denken actiever mee over de 

vraag wat tijdens de revalidatieperiode belangrijk voor hen is. Het werken 

in groepen kan erg motiverend zijn en cliënten vinden het leuk om van 

elkaar te leren. 

De voorlopige conclusie is dat het aantal therapieën is toegenomen met 

dezelfde inzet van behandelaars. De motivatie van cliënten is toegenomen, 

net als hun therapietrouw. De verwachting is dat deze veranderingen 

zullen leiden tot een kortere opnameduur.

Marcia Teunissen,
vakgroep-coördinator fysiotherapie Heliomare

Menukaart voor de behandeling
Heliomare Revalidatie ontwikkelde een behandelkaart: een soort menukaart waarmee klinische revalidanten 
- naast de individuele therapie - kunnen kiezen uit groepsactiviteiten. Het is een manier om hen meer regie 
te geven over de eigen behandeling en om de efficiëntie van de behandeling te vergroten.

B E R I C H T E N
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Revalidatie Magazine heeft een digitale aanvulling 

op www.revalidatiemagazine.nl. Daar zijn onder 

meer extra berichten te vinden, bijvoorbeeld over de 

stand van zaken rond behandelmodules. Een behan-

delmodule is een vast behandelpakket met een vaste 

prijs. Door de behandeling op te bouwen uit modules 

wordt inzichtelijker welke zorg precies 

wordt geleverd tegen welke kosten. 

Op www.revalidatiemagazine.nl staat ook een kort artikel over het ouderportaal van Rijndam 

Revalidatie in Rotterdam. Via het ouderportaal wisselen ouders en behandelaars digitaal informatie 

uit. Het portaal bevat onder meer een schriftje waarin ze per dag notities kunnen 

maken en foto’s kunnen bijvoegen. Op deze manier is voor iedereen goed te 

volgen hoe het met een kind gaat. Rijndam is het eerste Nederlandse revalidatie -

centrum dat dit communicatiemiddel breed inzet in de peutergroepen.  

Ouderportaal

Dankzij sensoren kunnen smartphonegebruikers nu al veel te weten komen over hun gezondheid. 

Het promotieonderzoek van Harm op den Akker bij de Universiteit Twente geeft wat dit betreft 

nieuwe mogelijkheden. Hij ontwikkelde een systeem dat advies op maat geeft over bijvoorbeeld 

meer bewegen of juist het inlassen van rustpauzes. Het systeem leert zelf op welke 

manier de gebruiker het liefst aangesproken wil worden: streng of vriendelijker. Op 

den Akker promoveerde op 17 oktober op zijn onderzoek. Meer informatie over deze 

en andere promoties staat op www.revalidatiemagazine.nl, Wetenschap en organisatie. 

Persoonlijk advies via smartphone

Tachtig zorgorganisaties hebben zich verbonden aan In voor Mantelzorg. Dit programma van 

Vilans en Movisie heeft twee doelen: het versterken van de samenwerking tussen mantelzorgers 

en beroepskrachten en het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers. De deelnemende 

organisaties komen onder andere uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheids-

zorg, ziekenhuiszorg en thuiszorg. Revalidatie-instellingen die meedoen zijn Groot Klimmendaal, 

Libra, locatie Leijpark, Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, en UMCG-centrum voor reva-

lidatie, locatie Beatrixoord. Alle organisaties krijgen advies op maat. De verzamelde kennis en 

ervaring wordt samengebracht op www.invoormantelzorg.nl. Daar is onder meer een toolkit met 

praktische instrumenten en actuele publicaties te vinden. 

Naar schatting 500.000 mensen hebben dagelijks te kampen met de gevolgen van hersenletsel. Het 

kan dan bijvoorbeeld gaan om concentratieproblemen of vermoeidheid, maar ook gedragsverande-

ringen komen veel voor. Iemand handelt bijvoorbeeld impulsief, is snel kwaad of kent geen grenzen 

in de sociale omgang met anderen. Voor de naasten kan het heel moeilijk zijn om daarmee om te 

gaan. Om hen te ondersteunen schreef neuropsycholoog Daniëlle Boelen de Zorgwijzer gedragsveran-
deringen, met informatie en tips. De zorgwijzer is een uitgave van de Hersenstichting en kost vijf euro 

exclusief verzendkosten. Bestellen kan via de site van de stichting.

In voor Mantelzorg

Zorgwijzer gedragsveranderingen

Kinderen die door een spierziekte of andere oorzaak 

verzwakte ademhalingsspieren hebben, hebben 

baat bij ademhalingstherapie. Om de therapie 

leuker te maken nam Ruud van der Wel, ademha-

lingstherapeut bij Rijndam Revalidatie, eerder al 

het initiatief om de Magic Flute te ontwikkelen. 

Met dit elektronische instrument train je de longen 

terwijl je muziek maakt. 

Om de speelse oefenmogelijkheden verder uit te 

breiden, heeft een team van Rijndam nu Groovtube 

ontwikkeld: een apparaat dat wordt aangesloten op 

een iPad en waarmee kinderen vervolgens adem-

gestuurde spelletjes kunnen spelen. Ze kunnen 

bijvoorbeeld een zelfgemaakte foto opblazen of al 

blazend andere speldoelen bereiken. Ondertussen 

kan worden gewerkt aan therapiedoelen als het 

aanleren van een ademritme, het versterken van 

de longfunctie of het trainen van de mondmotoriek. 

Bij Rijndam wordt de Groovtube ingezet bij adem-

therapie, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. 

In oktober is het apparaat gepresenteerd op de 

Rehacare-beurs in Düsseldorf, en bedrijven in 

China, Engeland, Finland en Zwitserland gaan de 

Groovtube daar onder de aandacht brengen van 

revalidatie-instellingen. Kijk voor meer informatie 

op www.revalidatiemagazine.nl, Links.

Ademhalingstherapie 
als spelletje

Behandelmodules 

WoordWolk is een nieuwe app die mensen met afasie - die wel in staat zijn om te lezen - helpt 

om woorden te vinden. De app laat steeds een aantal woorden zien die horen bij een bepaalde 

situatie. Je kunt het woord aanklikken dat het dichtst ligt bij wat je wilt zeggen, en daar 

komen dan nieuwe woorden omheen te staan die met dat woord verband houden. Zit er geen 

woord bij waar je iets aan hebt, dan begin je met een nieuwe 

woordwolk. Het is een makkelijke en speelse manier om al 

associërend woorden te vinden. De WoordWolk-app is gratis 

te downloaden van de appstore. Hij is ontwikkeld door 

de Radboud Universiteit, met onder meer steun van de 

Hersenstichting. 

WoordWolk



Drie onderzoeksprogramma’s
Het eerste revalidatieprogramma van ZonMw liep van 1998 tot 2005. 

Dit Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek, gericht op kennis over 

het beloop van ziektebeelden en op het creëren van een infrastructuur, was 

veruit het grootste van de drie en werd ook gesteund door de overheid. 

Het IIe Programma Revalidatieonderzoek, van 2006 tot 2010, richtte zich op 

de effectiviteit van interventies. Fondsen ondersteunden de revalidatiesector 

bij de financiering. Het IIIe Programma Revalidatieonderzoek, dat begon in 

2013, bouwt voort op het tweede. Daarnaast liep er van 2009 tot 2012 

een programma gericht op de implementatie van de opgebouwde kennis. 

ZonMw financiert en coördineert innovatief onderzoek in de gezondheidszorg. Waaronder, vanaf 1998, 
ook revalidatieonderzoek. Renata Klop, tot voor kort programmacoördinator revalidatie bij ZonMw, 
maakt de balans op en kijkt vooruit. • Door Adri Bolt

‘  Een wetenschapsagenda 
is van groot belang’

Illustratie: Roel Seidell

‘Nieuwe versnippering van het onderzoek dreigt’

Verder bouwen aan revalidatieonderzoek
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gebracht, en is er onderzoek gedaan naar de effecten van therapieën. 

Daar profiteren de revalidanten van, soms op onverwachte manieren. 

Zo bleek dat NDT, een gebruikelijke therapie bij CVA, zelfs een negatief 

effect had, en is die therapie geleidelijk vervangen door een aanpak die 

wél bewezen werkt. Dat zijn belangrijke stappen. Ook van het onderzoek 

naar het beloop van aandoeningen profiteren patiënten. Het is goed om 

een beeld te hebben van wat je kunt verwachten en daar je behandeling 

op te kunnen afstemmen. Met de onderzoeksprogramma’s is een basis 

gelegd voor meer evidence-based handelen in de revalidatiesector.’ 

Profiteerden alle vormen van revalidatie evenveel van deze 
programma’s?
‘Uiteraard moesten er keuzes gemaakt worden. Die keuzes werden mede 

bepaald door het beleid van de fondsen, want tijdens het IIe Programma 

Revalidatieonderzoek ging het geld van fondsen een grotere rol spelen. 

Zo werd het dankzij een aantal kinderfondsen mogelijk om onderzoek 

te doen naar de effectiviteit van revalidatieprogramma’s bij kinderen, maar 

voor sommige andere thema’s werd het lastiger. Overigens heeft het 

Revalidatiefonds veel bijgedragen zonder de agenda te willen bepalen. 

Heel bijzonder is ook dat de sector als geheel veel heeft geïnvesteerd in 

het gezamenlijke onderzoek.’

Wat is de huidige situatie op onderzoeksgebied?
‘Het derde programma is van start gegaan, weer grotendeels gefinancierd 

vanuit verschillende fondsen. Revalidatiecentra investeren er zelf ook nog 

steeds veel in. Zij hebben los van de programmafinanciering eigen onder-

zoeksformatie en onderzoeksgelden, en het valt op dat ze bij de inzet daarvan 

hun eigen weg inslaan, zonder landelijke afstemming. Zo dreigt opnieuw 

versnippering te ontstaan. Ook blijkt uit een recent stageonderzoek van 

Carin Leijendekker dat nu telkens één revalidatiecentrum zich aan een UMC 

verbindt, en dat de andere centra in de regio zich daar vervolgens niet bij 

willen aansluiten. Centra doen eigen onderzoek en lijken ook steeds minder 

van elkaar te weten welk onderzoek dat is. Ik vind dat heel jammer, want zo 

kan het bijvoorbeeld gebeuren dat twee centra op hetzelfde terrein onderzoek 

Wat was het doel van de eerste twee onderzoeksprogramma’s, 
die liepen tot 2010?
‘Het onderzoek binnen de revalidatiesector was eind vorige eeuw sterk 

versnipperd, en er was onvoldoende samenwerking tussen universiteiten 

en centra. Kwantiteit en kwaliteit waren destijds onvoldoende en er werd 

te weinig gepubliceerd. Dat was de aanleiding tot het Stimuleringsprogramma 

Revalidatieonderzoek. Dit programma richtte zich inhoudelijk op het 

beloop van de verschillende aandoeningen, en daarnaast op het scheppen 

van een samenhangende infrastructuur. Dat wil zeggen: op het bevorderen 

van samenwerking tussen revalidatiecentra en universitaire medische centra. 

En we wilden stimuleren dat UMC’s vaste formatie voor revalidatieonderzoek 

gingen reserveren. Daarmee werden de condities gecreëerd voor samen-

hangend onderzoek waarin revalidatiesector en academische sector 

elkaar versterkten. De opgebouwde infrastructuur gebruikten we verder 

bij het IIe Programma Revalidatieonderzoek, dat zich meer richtte op 

onderzoek naar de effectiviteit van interventies.’

Wat is er bereikt?
‘De gestelde doelen hebben we voor een groot deel bereikt. Revalidatiecentra 

en UMC’s trokken samen op rond aantal onderzoeksthema’s. UMC’s gingen 

steeds meer in het revalidatieonderzoek investeren en de vaste formatie 

groeide. Daarnaast is het beloop van veel aandoeningen beter in kaart 

doen zonder de inhoud van de onderzoeken af te stemmen en zonder elkaar 

op de hoogte te houden van de resultaten. De meest gehoorde verklaring 

is dat de centra ook elkaars concurrent zijn, en dat ze op deze manier hun 

eigen unique selling points proberen te creëren.’ 

Hoe moet het verder met het onderzoek in de revalidatiesector?
‘Het is van groot belang dat er landelijk een goede wetenschapsagenda 

komt. Dat is nodig om relevante onderzoekterreinen af te bakenen, en 

om dus versnippering tegen te gaan. Bij veel medische specialismen ligt het 

initiatief voor het opstellen van zo’n agenda bij de specialistenvereniging. 

Ik kan me voorstellen dat dat ook binnen de revalidatiezorg zo gaat, en 

dat dus de vereniging van revalidatieartsen VRA het voortouw neemt. 

Als dat gebeurt, is het cruciaal dat de organisatie het proces goed 

afstemt met cliëntenorganisaties en met andere relevante partijen, zoals 

Revalidatie Nederland en collega-beroepsorganisaties. En de ontwikkeling 

van zo’n agenda moet op een transparante manier gebeuren. Verder kan ik 

me voorstellen dat de leidende rol voor bepaalde onderdelen bij andere 

partijen ligt. Zo zou onderzoek rond de effectiviteit van fysiotherapeutische 

behandelingen door de betreffende beroepsorganisatie aangestuurd kunnen 

worden. Door op deze manier een wetenschapsagenda te formuleren en 

te prioriteren, hoop je met beperkt budget het geld goed te besteden en 

de implementatie te bevorderen, omdat de vraag uit het veld komt. 

Daar hebben revalidanten baat bij, maar ook de centra zelf. Door een 

geconcentreerde, gezamenlijke inspanning krijg je meer kwaliteit, en 

dus een krachtiger sector.’ 

•  Het Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek werd gefinancierd 
door de ministeries van VWS en OC&W, Revalidatie Nederland, NWO, 
het Revalidatiefonds en ZonMw. 

•  Het IIe Programma Revalidatieonderzoek werd gefinancierd door Fonds 
NutsOhra, VSBfonds, Revalidatie Nederland, Revalidatiefonds, Prinses 
Beatrix Spierfonds, het Johanna KinderFonds, Stichting Rotterdams 
Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting, ZonMw en de Nederlandse 
Vereniging van Revalidatieartsen. 

•  Het IIIe Programma Revalidatieonderzoek wordt gefinancierd 
door Revalidatie Nederland, Fonds NutsOhra, Revalidatiefonds, 
Johanna KinderFonds (JKF) / Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie 
Fonds Adriaanstichting (KFA), de Nederlandse Vereniging van 
Revalidatieartsen en ZonMw.

Kijk voor informatie over het stageonderzoek van 
Carin Leijendekker op www.revalidatiemagazine.nl, ‘Links’.



‘Bij de commando’s krijg je een bikkelharde training en doe je extreme 

dingen. Parachutespringen was mijn specialiteit. Het was mooi, maar 

omdat ik veel interesse heb in mensen ging het toch wringen. Ik heb 

dat dus op een gegeven moment vaarwel gezegd en ben de journalistiek 

ingedoken. Voor mijn werk ben ik op alle continenten geweest. Mijn 

lichaam ben ik altijd blijven trainen en ik ben ook extreme dingen blijven 

ondernemen, zoals bergbeklimmen. 

Dit voorjaar was ik bij een uitspanning bij ons in de buurt toen ik onwel 

werd en op de grond viel. Ik heb heel goed geleerd hoe ik moet vallen, 

maar nu ving ik de klap op met mijn hoofd. De volgende dag kwam ik 

in het ziekenhuis bij met een schedelbasisfractuur en bloedingen in de 

hersenvliezen. Waarschijnlijk kwam dat door de val; het is nooit duidelijk 

geworden waarom ik onwel ben geworden. Ik had in ieder geval een ver-

lamming links, ik sprak moeilijker en de cognitieve functies waren ook 

niet allemaal in orde. Ik kon bijvoorbeeld zomaar in een nee-modus blijven 

hangen. Als je eerst vroeg of ik van spruitjes houd zei ik nee, want dat is 

ook zo. Maar vroeg je daarna of ik van mijn vrouw en kinderen houd, dan 

zei ik ook nee. Alles was dan nee. Dat zijn heel rare verschijnselen. 

Ik wilde maar één ding, en dat was terugkomen op het oude peil. 

Daarom was ik ook blij met de behandeling in het revalidatiecentrum. 

Wat daar voor mij een openbaring was, was de activiteitentherapie. Ik heb 

er altijd een hekel aan gehad om te werken met mijn handen; had vroeger 

op school ook een hekel aan handenarbeid. Activiteitentherapie leek me 

dan ook helemaal niets. Maar dan ga je toch maar starten en toen begon 

ik het zomaar leuk te vinden. Ik dacht: wat is dit zeg!? Ik werd er helemaal 

rustig van. En dat zag ik ook bij mijn mederevalidanten: het bracht ze 

allemaal een prettig soort rust en ze gingen vrolijker en tevredener weer 

naar buiten. En ondertussen oefen je, bijvoorbeeld doordat je moet proberen 

te focussen en doordat je met die moeilijke hand toch aan de slag gaat. 

Het is ook heel prettig als je dan merkt dat het lukt. Want ze zijn wel zo 

slim om je een opdracht te geven die je tot een goed einde kunt brengen, 

zoals voor mij het maken van een schaakbord. Heel bijzonder dat zóiets 

je zoveel goed kan doen.

Het herstel ging bij mij zeer voorspoedig. Ik ging in een rolstoel het revali-

datiecentrum binnen en kwam bij wijze van spreken huppelend weer naar 

buiten. De verlamming is over, het cognitieve is helemaal in orde en de 

vermoeidheid van het begin is verdwenen. Het enige dat ik er blijvend aan 

over heb gehouden, is dat alle geuren in mijn hersenen worden vertaald 

naar dezelfde zoete geur. Dat het zo snel zo goed ging, komt denk ik door 

verschillende factoren. Gewoon geluk, een snelle behandeling in het zieken-

huis, mijn goede conditie, een positieve levenshouding, een sterke wil en 

het feit dat ik als commando heb geleerd om door te zetten waar anderen 

stoppen. En natuurlijk ook de geweldige revalidatiebehandeling.’

Jan van Holten, zoon uit een keurig gereformeerd gezin, sloeg een avontuurlijk levenspad in. Na een periode als commando 

reisde hij als journalist de wereld over. En ondanks zijn 69 jaren werkt hij nog steeds. Of eigenlijk: werkt hij weer, want eerder 

dit jaar moest hij er even tussenuit om te revalideren. • Door Annelies van Lonkhuyzen 
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SPRINT brengt mobiliteitsonderzoek 
naar de markt
Steeds meer ouderen hebben zorg nodig, en de kosten van die zorg zijn een probleem. Onderzoekscentrum 
SPRINT ontwikkelt slimme technologieën die met name ouderen langer zelfstandig en in beweging houden 
- en dus zorgkosten besparen. Daarbij werken onderzoekers en bedrijven nauw samen. 
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Balanstraining thuis: met je lichaamsbeweging stuur je de schaatser aan. Je moet 

wakken ontwijken en onder bruggetjes door schaatsen, en ondertussen krijg je 

feedback over hoe je het doet en aanwijzingen om het beter te kunnen doen.

SPRINT - de naam staat voor Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention 

Technologies for improved mobility - is in 2011 opgericht om technologieën 

te ontwikkelen die leiden tot mobiliteitsverbetering. Het is een samenwer-

kingsverband van onder meer de universiteiten van Groningen en Twente, 

Roessingh Research & Development, de hogescholen van Leeuwarden en 

Groningen en vijf revalidatie-instellingen: MRC Aardenburg, Revalidatie 

Friesland, Roessingh, Sint Maartenskliniek en UMC Groningen. 

Projecten  
SPRINT richt zich op vier gebieden:

•  Screening: ontwikkeling van sensoren die mobiliteitsverlies tegengaan. 

Zo wordt gewerkt aan een sensor die mensen die herstellen van een 

beenoperatie waarschuwt als overbelasting van het been dreigt. 

•  Interventie: ontwikkeling van trainingsapparatuur om mobiliteitsverlies 

te voorkomen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een ‘exergame’ 

waarmee de balans getraind wordt.

•  Revalidatie: ontwikkeling van apparatuur om een deel van het revalida-

tieproces naar huis te kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld door tele-

 monitoring.

•  Prothesiologie/orthesiologie: ontwikkeling van prothesen, orthesen, 

schoenaanpassingen en rolstoelen die de mobiliteit vergroten. Denk bij-

voorbeeld aan een beenprothese die de zijwaartse balans van de prothe-

segebruiker verbetert.

SPRINT houdt zich ook bezig met de werksituatie. Steeds meer ouderen 

moeten steeds langer doorwerken. Voor werkgevers is het daarom belang-

rijk om maatregelen te nemen om de inzetbaarheid van hun oudere 

werknemers te stimuleren en uitval te voorkomen. 

Het project SPRINT@Work ontwikkelt hiervoor 

monitoring- en interventieproducten, zoals balans-

trainings-systemen en spierkrachttrainers.

Bedrijfsleven
In alle projecten van SPRINT werken onderzoekers 

samen met het bedrijfsleven; er zijn contacten met 

meer dan vijftig bedrijven. In dat brede netwerk 

zit veel kennis en kunde. Om toe te lichten hoe de 

samenwerking vorm krijgt, kan de exergame voor 

balanstraining als voorbeeld dienen. Uit onderzoek 

weten we dat balanstraining werkt, dat mensen er 

vaak mee stoppen omdat het saai is én dat games 

trainen leuker maken. Er zijn al trainingsgames op 

de markt, maar hun nut is nooit wetenschappelijk 

vastgesteld. Daarom is afgesproken dat nu eerst 

wordt onderzocht welk trainingsconcept zin heeft, 

en dat vervolgens deelnemende bedrijven die kennis vertalen in een game. 

In dit proces stuit je op een verschil tussen wetenschap en bedrijfsleven: 

wetenschappers willen het liefst alles tot in de puntjes uitzoeken, terwijl het 

bedrijfsleven de markt op wil. En wetenschappers willen als eindresultaat 

een publicatie, terwijl het het bedrijfsleven gaat om een product. Daarom is 

gekozen voor een aanpak waarmee beide partijen hun doelen kunnen 

bereiken. Eerst wordt het trainingsconcept gekozen en getest. In een later 

stadium wordt in klinische trials onderzocht of je met deze training de 

balans werkelijk verbetert. De afspraak is dat de game daarna zo vorm 

krijgt dat hij geschikt is om er ná marktintroductie vervolgtests mee te 

doen. Zo kan het bedrijf snel de markt op en kan de wetenschapper het 

gewenste onderzoek alsnog uitvoeren.

Het is belangrijk dat wetenschappers en bedrijven van elkaar weten wat de 

verwachtingen en belangen zijn. Daar moeten ze vooraf heldere afspraken 

over maken. Als je dat goed doet, heeft een intensieve samenwerking met 

het bedrijfsleven een groot voordeel: wetenschappelijk onderzoek vindt 

meteen zijn weg naar de markt. Zo voorkom je dat waardevol wetenschap-

pelijk onderzoek in de la verdwijnt.

Klaas Postema,
hoogleraar revalidatiegeneeskunde UMCG, 
klinisch directeur SPRINT

Klaas Postema leidt SPRINT samen met hoogleraar medische productontwik-
keling Bart Verkerke. Op 15 januari a.s. organiseert SPRINT het symposium 
‘Samen verzilveren’. Meer informatie staat op www.imdi-sprint.nl. 



Oncologische revalidatie 
veelbelovend
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Sinds het begin van dit millennium is in Nederland het aantal overlevenden 

na kanker verdubbeld tot momenteel bijna 700.000. De spectaculaire 

toename is vooral te danken aan betere diagnostiek en effectievere 

behandelingen. Maar deze positieve ontwikkeling heeft ook een keerzijde. 

Tijdens maar ook na de therapie hebben veel kankerpatiënten last van 

ernstige vermoeidheid, een verminderde conditie, pijn, depressie en/of 

angst. Om deze klachten te verminderen is jaren geleden het oncologi-

sche revalidatieprogramma Herstel & Balans ontwikkeld, dat grotendeels 

was gebaseerd op succesvolle praktijkervaringen. Inmiddels is de kennis 

verder wetenschappelijk onderbouwd en vertaald in een richtlijn, waarin 

ook belangrijke elementen van Herstel & Balans zijn opgenomen. De afge-

lopen twee jaar hebben zes pilotcentra - zowel revalidatiecentra als reva-

lidatieafdelingen van ziekenhuizen - deze richtlijn geïmplementeerd.

Miranda Velthuis, als adviseur richtlijnen bij IKNL (Integraal Kankercentrum 

Nederland) nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van 

de richtlijn voor oncologische revalidatie, vertelt dat ieder pilotcentrum 

de implementatie op zijn eigen manier heeft aangepakt. ‘Per locatie is de 

situatie weer anders. Zo zitten in de ziekenhuizen de revalidatieprofessionals 

dichter bij de verwijzers dan in de revalidatiecentra, waardoor het contact 

met hen makkelijker verloopt. Ook het patiëntenaanbod is per regio 

verschillend, wat mede bepaalt of je het programma individueel of aan 

groepen kunt aanbieden. En sommige centra hebben bijvoorbeeld een 

discipline als diëtetiek in huis, terwijl andere daarvoor een beroep 

moeten doen op externe professionals.’ Nu het pilotproject officieel is 

voltooid, blikt Velthuis tevreden terug en constateert ze dat een aantal 

locaties de doelstellingen heeft gehaald. De andere centra werken nog 

aan de implementatie en overal heeft borging de volle aandacht.

Knowledge brokers
Een van de centra die meededen aan de implementatiepilot is Revant, 

met revalidatiecentra in Zeeland en Noord-Brabant. Bas van de Weg, 

revalidatiearts bij Revant en voorzitter van de werkgroep Oncologische 

Revalidatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), 

legt uit dat Revant samen met de andere pilotcentra behandelprogramma’s 

heeft ontwikkeld voor oncologische revalidatie. ‘Het verschil met Herstel & 

Balans is dat nu de evidence-based richtlijn leidend is geweest, waarbij we 

via een intake de hulpvraag en behandeldoelen van de patiënt in kaart 

brengen en gezamenlijk met die patiënt een programma op maat opstellen. 

Waar Herstel & Balans alleen was gericht op de fase na de curatieve 

behandeling, beschrijven de nieuwe programma’s ook revalidatie tijdens 

die curatieve behandeling en in de palliatieve fase. Bovendien zien we nu 

een veel bredere groep patiënten. Dat past bij ons vak, waarin behandeling 

van de gevolgen van een stoornis immers belangrijker is dan de oorzaak 

als zodanig. Dáár ligt onze kracht.’

Om de kennis over de richtlijn en de behandelmodules - zoals ‘fysieke 

training en informatie’ en ‘psycho-educatie’ uit Herstel & Balans en de 

nieuwe modules ‘coaching en energieverdeling’, ‘voeding en diëtetiek’ en 

‘arbeid en psychosociale begeleiding’ - onder de teamleden te verspreiden, 

maakten de pilotcentra gebruik van lokale knowledge brokers. Landelijk 

wisselden deze professionals - vaak fysiotherapeuten of psychologen - 

kennis en ervaring uit en speelden zij een belangrijke rol in de acquisitie, 

zodat verwijzers voortaan makkelijker de weg vinden naar de revalidatie. 

Dat dit laatste ook lukt, bleek op de pilotlocaties van Revant in Goes en 

Breda. Tijdens de pilotperiode groeide het aantal verwezen patiënten fors. 

Van de Weg: ‘Dat deze patiënten tevreden zijn met de aangeboden zorg, 

blijkt uit het cijfer op Independer. Ze gaven ons gemiddeld een 8.8.’

Mono- en multidisciplinair
De revalidatiearts van Revant benadrukt dat de pilot een mooie aanzet 

was, maar dat er landelijk nog een hoop werk is te verzetten. Als voorbeeld 

noemt hij het overal invoeren van klinimetrie om het effect van de 

behandelingen te meten. ‘We kunnen dan beter laten zien dat onze aanpak 

echt werkt, zowel op stoornis- als op participatieniveau. Dit is belangrijk 

naar de zorgverzekeraars toe. Hoewel sinds begin 2011 medisch-specialis-
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De oncologische revalidatie zit in de lift. Zes pilotcentra hebben onlangs gewerkt aan de implementatie van 
de richtlijn voor dit jonge vakgebied en naar verwachting zullen spoedig andere centra volgen. Bovendien 
vragen nieuwe wetenschappelijke inzichten al om een revisie van deze richtlijn. • Door John Ekkelboom

Bij Lisa Dost (46) uit het Zeeuwse Driewegen werd in 2012 borstkanker geconstateerd. Na een borstbesparende 

operatie, chemokuren en bestraling volgde ze het oncologische revalidatieprogramma bij Revant in Goes. ‘Ik zou 

zes chemokuren krijgen, maar de laatste heb ik geweigerd omdat ik ontstoken aderen kreeg. Sommige raakten 

bijna verstopt. Ik had ontzettend veel pijn. Ex-kankerpatiënten wezen me op de mogelijkheid van oncologische 

revalidatie. Ik heb me toen in Goes aangemeld, waar ik een 

revalidatie programma volgde samen met lotgenoten. 

Ik was aanvankelijk erg bang om mijn lichaam te 

gebruiken. Je denkt dat je door die pijn niets 

meer kunt. Maar je kunt nog best veel en dat 

wordt je snel duidelijk gemaakt. Verder kreeg 

ik individuele begeleiding aangeboden van 

onder andere een maatschappelijk werker. 

Immers als je te horen krijgt dat je kanker 

hebt, stort je wereld in. Zelf denk ik dat 

het goed is als zo’n revalidatieprogramma 

al tijdens de behandeling start. Ik ben 

ontzettend blij dat ik deze hulp heb 

gehad. Ik voel me fysiek en mentaal 

enorm sterk. Al tijdens de revalidatie-

periode heb ik samen met mijn man 

de 1100 meter hoge Snowdon in Wales 

beklommen en onlangs hebben we een 

wandeltocht van 100 kilometer door de 

bergen van het Lake District 

gemaakt. Ook werk ik weer 

als apothekersassistente. 

Ik was bang dat ik dat 

nooit meer zou kun-

nen en durven. Ik 

maak namelijk zelf 

chemokuren 

klaar.’



D E  P R O F E S S O R

‘Complexe-pijnpatiënten zijn meer gebaat bij revalidatie’ 
Jeanine Verbunt (Breda, 1969) studeerde bewegingswetenschappen en genees-

kunde in Nijmegen. Zij volgde haar opleiding tot revalidatiearts bij Adelante 

in Hoensbroek en deed tegelijkertijd promotieonderzoek naar de relatie tussen 

chronische lage rugpijn en de lichamelijke conditie van de patiënt. Sinds april 

2013 is ze hoogleraar in de klinische epidemiologie in de revalidatiegenees-

kunde, met nadruk op chronische pijn, aan het Maastricht UMC+, waar ze ook 

patiëntenzorg doet. Verbunt houdt van sporten, reizen en fotograferen.

Een hoogleraar in de revalidatie aan het woord
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Door John Ekkelboom 

Regelmatig merkt ze dat mensen zich verbaasd afvragen of pijnbehan-

deling wel binnen het vakgebied revalidatiegeneeskunde thuishoort. 

Daarover bestaat volgens Jeanine Verbunt inmiddels geen enkele twijfel 

meer. ‘Wetenschappelijk onderzoek heeft overduidelijk aangetoond dat 

een multidisciplinaire aanpak bij complexe-pijnpatiënten veel effectiever 

is dan behandelingen door bijvoorbeeld alleen een fysiotherapeut, ergo-

therapeut, gedragstherapeut of psycholoog. De verschillende disciplines 

binnen een pijnteam, onder leiding van een revalidatiearts, vullen elkaar 

perfect aan. Gezamenlijk kun je een patiënt de optimale behandeling 

bieden.’

Verbunt houdt zich als bijzonder hoogleraar bezig met chronische pijn. 

Ze vertelt dat dit een groot maatschappelijk probleem is. ‘Veel mensen 

raken door die pijn beperkt of kunnen zelfs helemaal niet meer werken. 

Naast de persoonlijke problematiek kost dit de Nederlandse staat een 

hoop geld.’ Bij mensen die in de revalidatie belanden, spelen dikwijls 

lichamelijke, sociale én psychische factoren een rol, vervolgt ze. ‘Ze zijn 

vaak angstig en/of depressief, wat het pijnprobleem versterkt. Vandaar 

dat de multidisciplinaire behandeling zo waardevol kan zijn.’

Steeds meer pijnpatiënten krijgen een verwijsbrief voor revalidatie. 

Verbunt vertelt dat de vraag zo is toegenomen, dat alle revalidatiecentra 

in Nederland kampen met wachtlijsten. Verzekeraars bieden volgens haar 

onvoldoende ruimte om iedereen snel en adequaat te kunnen helpen. 

Als hoogleraar onderzoekt ze alternatieve behandelingen waarmee het 

ondanks deze beperkte financiële middelen toch mogelijk is de wachtlijsten 

weg te werken. Daarbij gaat het om nieuwe therapieën die patiënten nog 

beter en sneller revalideren, groepsbehandelingen waardoor meerdere 

mensen tegelijk geholpen kunnen worden en het onder begeleiding over-

hevelen van bepaalde revalidatiezorg naar de eerste lijn. Voorwaarde in alle 

gevallen is dat de alternatieve benadering even goed of zelfs beter werkt.

Er lopen in Maastricht nu onderzoeken naar verschillende nieuwe behandel-

programma’s die Verbunt en haar collega’s zelf hebben ontwikkeld. Een van 

die programma’s is specifiek voor jongeren met chronische pijn. Het richt 

zich vooral op hun angsten die samenhangen met de pijn, zoals de angst voor 

bewegen. Verbunt: ‘Onze behandeling komt voort uit de psychiatrie. Net als 

bij de aanpak van bijvoorbeeld een spinnenfobie laten we de jongeren onder 

deskundige begeleiding juist de activiteiten uitvoeren die ze niet meer durven 

te doen. Bij volwassen hebben we al aangetoond dat deze graded-exposure-

behandeling werkt, heel recent nog bij mensen met posttraumatische dystrofie. 

De vraag is of die in aangepaste vorm ook bij jongeren zinvol is.’ Verder 

noemt Verbunt als voorbeeld een lopend onderzoek naar het effect van een 

transmuraal zorgprogramma voor patiënten met lage rugklachten. Hierbij 

worden patiënten met matige beperkingen in het functioneren niet in het 

ziekenhuis of revalidatiecentrum behandeld, maar door een eerstelijns fysio-

therapeut. Dit gebeurt in nauw overleg met het revalidatieteam.

Zelf is Verbunt ooit opgeleid als agiko, wat staat voor assistent-geneeskundige 

in opleiding tot klinisch onderzoeker. Ze volgde de opleiding tot revalidatie-

arts en deed tevens promotieonderzoek. Ze vindt het erg jammer dat het 

fenomeen agiko door bezuinigingen onder druk staat. Dergelijke combinatie-

opleidingen duren langer en zijn duurder dan reguliere opleidingen. 

Verbunt, tot voor kort onderwijscoördinator in het Maastricht UMC+, hoopt 

dat er weer extra geld voor wordt vrijgemaakt. ‘Dat je op twee fronten tegelij-

kertijd wordt opgeleid, heb ik als heel waardevol ervaren. Je creëert bruggen-

bouwers die een belangrijke rol kunnen spelen bij innovatie. Die zijn voor ons 

vak van groot belang.’
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tische oncologische revalidatie 100 procent wordt vergoed, vinden de 

zorgverzekeraars dat we de toenemende vraag naar oncologische revalidatie 

moeten bekostigen uit het huidige budget door op andere revalidatiezorg 

te bezuinigen. Straks moeten we kiezen tussen een patiënt met de gevolgen 

van een beroerte of van kanker. Dat kan natuurlijk niet. Beide patiënten 

hebben er net zoveel baat bij en net zoveel recht op. Wetenschappelijk 

onderzoek bevestigt ons hierin. We geven heel veel geld uit aan de 

medische behandeling bij kanker, terwijl revalidatie gericht op optimale 

maatschappelijke participatie kennelijk wordt beschouwd als een luxe.’ 

Van de Weg wil de contacten met de verwijzers, zoals huisartsen, 

oncologen, radiotherapeuten en bedrijfsartsen, verder verstevigen. 

Achteroverleunen en wachten tot de patiënten komen, is volgens hem 

geen optie. ‘Er moet een hecht netwerk ontstaan waarbij ook de eerste-

lijns zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschap-

pelijk werkers en psychologen, volgens de stepped-care-principes worden 

betrokken: perifeer als het kan, centraal als het moet. Gaat het om complexe 

problemen op meerdere domeinen, dan kunnen we opschalen naar 

medisch-specialistische revalidatie. Over die taakverdeling moeten goede 

afspraken worden gemaakt.’

Webbased monitor
Nu de zes pilotcentra de eerste stappen hebben gezet, zullen zij hun 

kennis delen met andere centra die ook de richtlijn willen implementeren. 

Miranda Velthuis vertelt dat bij het verspreiden van de kennis het IKNL 

het voortouw zal nemen. Eigen adviseurs zullen de geïnteresseerde cen-

tra bezoeken en begeleiden bij de implementatie van de nieuwe instrumen-

ten, zoals de behandelmodules. Daarnaast is er een webbased monitor 

waarin centra de gegevens van iedere patiënt kunnen vastleggen. Deze 

geregistreerde gegevens zijn gebaseerd op de geadviseerde klinimetrie 

in de richtlijn. Zo kunnen professionals de vorderingen per patiënt 

volgen en zien wat het revalidatieprogramma uiteindelijk oplevert. En 

terwijl naar verwachting ook andere centra langzaamaan tot implemen-

tatie zullen overgaan, staat er al een revisie van de richtlijn op stapel. 

Velthuis: ‘De wetenschappelijk onderzoekers hebben de afgelopen jaren 

niet stilgezeten. Vooral over de fysieke training tijdens de behandeling 

van kanker is veel nieuwe literatuur verschenen. Een ander punt van aan-

dacht binnen de revisie is hoe we voor de verwijzers nog helderder kun-

nen maken wat we voor welke patiënt kunnen doen en waar die patiënt 

daarvoor terecht kan.’

One size fits all
Daarbij moet volgens de nieuwe richtlijn dus zorg op maat ontstaan. 

Dat kan het beste door de revalidatiebehandeling toe te spitsen op 

verschillende groepen kankerpatiënten, zegt bewegingswetenschap-

per en epidemioloog Laurien Buffart. Als onderzoeker van het EMGO 

Instituut voor Onderzoek naar Gezondheid en Zorg van het VUmc in 

Amsterdam bestudeert zij de effectiviteit van fysieke en psychosociale 

trainingsprogramma’s voor patiënten met kanker. ‘Op dit moment is 

het nog teveel een one-size-fits-all-benadering. Programma’s worden aange-

boden aan heterogene groepen patiënten. Wij denken dat het beter is om 

patiënten meer gericht te benaderen met bewezen effectieve programma’s. 

Via ons POLARIS-onderzoek - dat staat voor Predicting OptimaL cAncer 

Rehabilitation and Supportive care - willen we achterhalen welke aanpak 

bij welke subgroep het beste past. We verzamelen daarvoor nu wereld-

wijd de gegevens van alle gerandomiseerd gecontroleerde studies die we 

in een grote database stoppen. Als we de analyses hebben afgerond, zit 

daar straks de informatie in van alle soorten patiënten met kanker en 

behandelprogramma’s met de bijbehorende resultaten.’

Predictiemodel 
De ultieme droom van Buffart is te komen tot een predictiemodel waarmee 

het mogelijk is aan de hand van klachten en eigenschappen van de patiënt, 

de gepaste revalidatiebehandeling te geven. ‘Maar zover zijn we nog lang 

niet. Veel onderzoeken naar de effecten van training zijn gericht op borst-

kankerpatiënten. Van programma’s voor patiënten met bijvoorbeeld hoofd-

halskanker, slokdarmkanker of ovariumkanker weten we nog weinig. 

We moeten dat model straks voortdurend aanpassen vanwege nieuwe weten-

schappelijke inzichten. Ook hopen we met het predictiemodel verspilling 

te voorkomen door vroegtijdig in te schatten of iemand kan volstaan met 

beperkte begeleiding vanuit de eerste lijn of juist dure multidisciplinaire 

interventies nodig heeft.’ Dat oncologische revalidatie zinvol is, daarvan is 

Buffart inmiddels overtuigd. ‘En zeker niet alleen na chemo of bestraling, 

maar ook tijdens zo’n behandeling. Onderzoek in Australië heeft aangetoond 

dat high-impact-training, zoals touwtje springen en skipping, botontkalking 

kan tegengaan bij mannen die met hormonen worden behandeld vanwege 

prostaatkanker. Door die hormonen neemt hun spier- en botmassa af. Een 

recent Canadees onderzoek laat zien dat kankerpatiënten die trainen tijdens 

een chemokuur een hogere dosis cytostatica kunnen verdragen. Wellicht dat 

oncologische revalidatie dus ook een gunstig effect heeft op overleving.’

‘  We geven veel geld uit aan de medische 
behandeling, terwijl revalidatie kennelijk 
wordt beschouwd als luxe’



‘Een collega speelt onder werktijd vaak spelletjes op haar mobiel. Wat vind 

en doe je?’ Zomaar één van de vele lastig te beantwoorden vragen uit het 

ethiekspel. 

Bij het woord ‘ethiek’ denken mensen snel aan kwesties van leven of 

dood. Maar het gaat veel vaker om kleine dingen. ‘Ethiek is het denken 

over het juiste handelen in situaties waar geen duidelijk en eenduidig 

antwoord voorhanden is’, vertelt Nienke Uniken Venema, kwaliteitsadviseur 

bij De Hoogstraat. Zij is daar ook lid van de ethische commissie, die 

het spel ontwikkelde. ‘Binnen de revalidatiesector komen veel ethische 

dilemma’s voor. Vaak moet je kiezen tussen twee oplossingen, die misschien 

niet optimaal zijn. Op basis waarvan doe je dat? Waarom geef je een 

revalidant die dat nodig heeft wat extra aandacht, maar laat je anderen 

wachten? Hoe ga je om met twee revalidanten die ruzie hebben? Dat zijn 

dingen die er heel erg toe doen in het werk, terwijl er eigenlijk nooit tijd 

voor wordt genomen om ze met enige distantie te bespreken. Met dit spel 

kijk je eens van een afstand naar je eigen handelen.’ 

Facebook
Het ethiekspel heeft een speelbord en twee soorten kaarten: dilemmakaarten 

en integriteitskaarten. De dilemmakaarten beschrijven een concrete situatie. 

Bijvoorbeeld: ‘Een revalidant geeft je als dank voor de behandeling 75 

euro. Je weet dat één van je collega’s dat ook gekregen heeft. Wat doe je?’ 

Uniken Venema vindt dit een leuk dilemma: ‘Omdat het in de praktijk 

regelmatig gebeurt, en omdat mensen er heel wisselend mee omgaan. 

Er zijn geen specifieke regels over. Volgens mij is er maar één ding echt 

belangrijk, namelijk dat je er open over bent. Maar dat is dan weer mijn 

norm. Een ander interessant dilemma is of je vrienden wordt met een 

revalidant op Facebook. Het beleid bij onze organisatie is dat je daar 

goed over moet nadenken, en daar nodigt zo’n kaart je toe uit.’ Het is bij de 

Ethiek op een luchtige manier bespreken, zonder dat je er veel tijd voor hoeft uit te trekken. Dat is het doel 
van het ethiekspel dat bij De Hoogstraat Revalidatie werd ontwikkeld. Het spel kan bijvoorbeeld tijdens de 
lunch gespeeld worden. De gebruikers zijn enthousiast, want het ethiekspel is concreet, herkenbaar en leuk. 
• Door Adri Bolt

dilemmakaarten de bedoeling dat de speler een open antwoord geeft, zo 

mogelijk vanuit het perspectief dat op het vakje staat waarop hij al spelend 

is aangeland. Bijvoorbeeld dat van de behandelaar of de manager.

De integriteitskaarten zijn vaak wat algemener en abstracter van aard, 

en stellen gesloten meerkeuzevragen. Zoals: ‘Een calamiteit thuis vraagt 

van je om twee dagen vrij te nemen. Je hebt echter nog maar net genoeg 

vakantiedagen om met de kerst vrij te kunnen zijn. Wat vind/doe je?’ 

Dan volgen vier antwoordmogelijkheden, van je ziek melden tot overleggen 

met de leidinggevende. Ook hier is het gekozen antwoord vooral een 

aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan.

Perspectieven
‘En dat werkt’, vindt Mattijs Alsem. Hij is revalidatiearts in opleiding, en 

werkt momenteel bij De Hoogstraat. ‘Ik leerde het spel kennen tijdens een 

lunchdemonstratie door de makers, en vond het een erg leuke manier 

om over ethische kwesties na te denken.’ Daarom stelde Alsem voor 

om het met de artsen en arts-assistenten te spelen. ‘We hebben er een 

onderwijsuur van gemaakt. We begonnen met een korte inleiding over de 

ethische aspecten van ons werk, en speelden vervolgens het spel. Dat beviel 

goed omdat het heel toegankelijk is en je eigenlijk direct in discussie 

bent over de kwesties die op de kaartjes staan.’ 

De artsen vonden het daarbij interessant om vanuit verschillende perspec-

tieven over de vragen na te denken. ‘Zo realiseerden we ons tijdens het 

spel beter dat verpleegkundigen en therapeuten doorgaans meer en 

directer contact hebben met revalidanten. Ze noemen hen bijvoorbeeld 

sneller bij de voornaam en ze moeten lastige dingen doen, zoals hen 

motiveren om de therapie serieus te volgen. Daarom zullen zij eerder 

vriendschappelijk getinte relaties met revalidanten ontwikkelen, en dat 

zal dus ethische vragen rond de mate van professionele distantie met 

Ethiek tijdens de lunchpauze

zich meebrengen. Zo heeft ieder beroep zijn eigen dilemma’s en het is 

goed om daar onderling begrip voor te hebben, zodat je er ook als team 

op kunt inspelen.’ 

Ethisch beraad
Ethiek wordt te vaak nog beschouwd als een zaak van de ethische 

commissies die bij de meeste revalidatie-instellingen actief zijn, zegt 

kwaliteitsadviseur Uniken Venema: ‘Zo’n commissie denkt mee over pro-

tocollen: hoe ga je als organisatie om met euthanasie, of met het over-

lijden van een revalidant?’ Ook denken we desgewenst mee bij ethische 

vragen die spelen op een afdeling. Bij De Hoogstraat doen we dat in de 

vorm van een ‘ethisch beraad’, een gestructureerde manier om ethische 

thema’s te bespreken. Het gaat dan vaak om behoorlijk zware en inge-

wikkelde situaties, zoals de omgang met een revalidant die telkens het 

conflict opzoekt, maar ook heel kwetsbaar is. Of met een revalidant die 

voortdurend buitenproportioneel aandacht van de zorgverleners vraagt. 

Je begint met inventariseren van de feiten en denkt na over de betekenis 

daarvan vanuit verschillende perspectieven en over waarden die in 

het geding zijn. Je onderzoekt wat er speelt bij jezelf, als zorgverlener, 

maar ook bij de revalidant, zijn partner, zijn kinderen. Het is goed en 

leerzaam om zo als team bewust te kijken naar de situatie en naar het 

proces waarin je terecht bent gekomen. Er ontstaat meer begrip en meer 

inzicht.’ 

Dat is dus heel zinvol, maar daarnaast zouden de alledaagse ethische 

vragen, die voor iedereen gelden en overal aanwezig zijn, veel meer 

aandacht moeten krijgen. ‘Met het ethiekspel willen we bereiken dat 

ethiek breder gaat leven.’ Tot nu toe leverde het spel louter enthousiaste 

reacties op. ‘Het is concreet, herkenbaar en leuk. Een aanleiding om 

eens expliciet over dingen te praten waar je het anders nooit over zou 

hebben. En om eens een ander perspectief aan te nemen.’  

De dilemma’s op de dilemmakaarten werden grotendeels aangeleverd door 
medewerkers van De Hoogstraat. Nog steeds kunnen dilemma’s worden aan-
geleverd, zodat het spel blijft groeien en actueel blijft. De integriteitskaartjes 
zijn afkomstig van jeugdzorgorganisatie LSG-Rentray. 

De onderdelen van het ethiekspel zijn te vinden via 
www.revalidatiemagazine.nl, ‘Links’. 
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‘Een revalidant geeft je als dank 
 voor de behandeling 75 euro’
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Ieder jaar verliezen ongeveer vijftig Nederlanders hun onderarm of een deel van de onderarm door een 
ongeval. En jaarlijks worden vijftig kinderen geboren met een ‘groter handdefect’. De prothesen die hen ter 
beschikking staan worden steeds beter. • Door Alice Broeksma

Gewoon een potje jam openmaken

Onderzoek naar verbetering van armprothesen is in ons land lang achter-

gebleven. Ongetwijfeld een kostenfactor, denkt hoogleraar revalidatie-

geneeskunde Corry van der Sluis, want relatief gaat het niet om een 

grote groep patiënten: vijf- tot tienduizend in totaal, schat ze. Maar nu is er 

- ook internationaal - een grote inhaalslag. De eerste prothesen worden 

uitgeprobeerd die met gebruik van geïmplanteerde elektrodes gevoel 

vanuit de kunstvingers kunnen overbrengen. ‘Daar zijn nog obstakels te 

overwinnen, maar de ontwikkelingen zijn erg interessant’, zegt de hoog-

leraar. ‘Hopelijk komt dit binnen het bereik van alle patiënten.’ Er zijn 

nu al kunsthanden beschikbaar voor het publiek waarbij alle vingers 

kunnen bewegen. Nog wel heel duur, kosten zo’n 35.000 euro. 

Hand in de kast
Ook om financiële redenen wordt nu vaker gekozen voor de myo-elektrische 

armprothese, met een prothesehand die opent en sluit, aangestuurd via 

spieren in de stomp. Maar uit onderzoek is gebleken dat dertig procent 

van de gebruikers uit ontevredenheid met het resultaat door de beperkte 

bewegingsmogelijkheden die hand in de kast legt.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen, waaraan Corry van der 

Sluis verbonden is, heeft onderzocht of een armprothese-simulator kan 

helpen om het gebruik van de myo-elektrische armprothese te bevorderen. 

De therapie met de simulator is gebaseerd op het fenomeen ‘bimanuele 

transfer’, waarbij niet de aangedane arm moet oefenen maar de gezonde. 

De simulator wordt met een manchet aan de gezonde arm bevestigd, 

waarna de patiënt deze op dezelfde wijze kan bedienen als bij een echte 

armprothese. Corry van der Sluis zegt dat wetenschappelijk onderzoek 

heeft bewezen dat het oefenen van motorische vaardigheden van één 

arm een gunstig effect heeft op beide armen. ‘Wij hebben nu aangetoond 

dat dit effect ook optreedt met deze simulator. Door de gezonde arm te 

trainen, wordt ook de geamputeerde arm vaardiger. Zo kun je mensen al 

meteen na de amputatie laten oefenen. Het trainen van een geamputeerde 

arm is in de herstelfase niet mogelijk, omdat de wonden nog niet zijn 

genezen. Door de simulator is dus tijd te winnen.’

Overbelasting 
Ook is winst te halen door beter advies aan cliënten over het vermijden van 

te veel compensatiebeweging. Van der Sluis: ‘We hebben onderzoek 

gedaan naar overbelasting en daaruit blijkt dat mensen na een armamputatie 

twee keer zo vaak klachten krijgen in nek en schouders. Daaraan moeten 

wij in revalidatie veel meer preventieve aandacht besteden.’

Tevreden is de hoogleraar over de recente implementatie van een protocol 

waaraan zij meewerkte en dat nu door tien revalidatieteams in het hele 

land wordt gebruikt bij het gestructureerd aanmeten van een armprothese. 

‘Je moet namelijk veel keuzes maken om tot het juiste hulpmiddel te 

komen. Proefprothesen kunnen helpen om de patiënt een idee te geven 

van wat een prothese voor hem of haar kan betekenen. Bij De Hoogstraat 

is een pasprothese in ontwikkeling, een soort koppelstuk waarmee je 

verschillende prothesen kunt uitproberen. Het maken van een individuele 

proefprothese is tegenwoordig ook mogelijk. Met de zorgverzekeraars 

hebben we afgesproken in welke gevallen we dat mogen doen.’ 

Belangrijk is ook, benadrukt Van der Sluis, dat er oog is voor het leren 

gebruiken van een prothese. ‘Op dit moment wordt gekeken hoe digitale 

games kunnen helpen bij het trainen. Natuurlijk is alle voortschrijdende 

techniek en kennis enorm belangrijk. Maar we mogen daarbij vooral 

de dagelijkse werkelijkheid niet uit het oog verliezen. Want een patiënt 

heeft toepasbaarheid nodig in de dagelijkse praktijk. Hij wil gewoon een 

potje jam open kunnen maken.’ 

C O L U M N

Hans Slootman is revalidatiearts
bij Heliomare in Wijk aan Zee.

Machine-operator Bert Pot verloor zijn linker - dominante - hand tijdens een 

bedrijfsongeval in 2006. Hij koos voor het dragen van een handprothese. 

Het werd de myo-elektrische prothese, die een grijpbeweging kan maken. 

‘Maar ook na flink oefenen was ik daar niet tevreden over, het voegde voor 

mij te weinig toe. Het was niet mogelijk om kleine dingen te pakken. Ik deed 

altijd veel met mijn handen, zoals houtbewerken en sleutelen aan mijn motor. 

Veel kon ik nu niet meer doen, of het ging een stuk langzamer.’

Op internet kwam hij de i-Limb tegen: een geavanceerde myo-elektrische 

prothese waarvan je de vingers kunt buigen en de duim kunt laten kantelen. 

‘Overtuigd van de voordelen probeerde ik deze prothese te krijgen. Van allerlei 

kanten werd me verteld dat dit moeilijk zou worden, omdat zorgverzekeraars 

niet staan te springen om zulke dure voorzieningen te vergoeden. Mijn zorg-

verzekeraar vertelde me inderdaad dat de prothese niet vergoed zou worden. 

Want er waren toch goedkopere voorzieningen die voldeden? Mijn myo-elek-

trische prothese kostte 17.000 euro; mijn i-Limb kostte 34.000 euro. Ik heb 

als eerste Nederlander toch die i-Limb gekregen, met een vergoeding vanuit de 

letselschade. Met de nieuwe prothese kun je bijvoorbeeld kiezen uit greepposi-

ties, zoals de pincetgreep en gebruik van wijsvinger. Ik kan hierdoor heel veel 

meer. Nu kan ik wél een beker vasthouden en van alles tweehandig doen, 

zoals stofzuigen of typen. Zorgverzekeraars zouden voor die meerwaarde oog 

moeten hebben. Ontwikkelingskosten voor dit soort voorzieningen zijn toren-

hoog, maar als er meer worden verkocht kan de prijs zakken. Als je verder 

moet met één hand, kan een prothese met meer functies heel veel verschil 

maken.’
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LAATSTE KEER

Het zit er op, ik ga met pensioen. Eén op de drie gesprekken 

op mijn werk gaat erover. ‘Je gaat weg hè!’ ‘Ik zal u missen.’ 

‘Wist niet dat je al zo’n ouwe lul was.’ ‘Ga je lekker van je 

rust genieten?’ Eerst vond ik het storend, daarna begon het te 

wennen en nu vind ik het eigenlijk wel prettig, want het helpt 

me ook om vooruit te kijken. Het voelt alsof ik bij een rivier sta 

waarin flessen voorbij drijven. In iedere fles zit een schatkaart 

en ik hoef die flessen er maar uit te vissen en kan van alles 

kiezen. Mijn nieuwe leven gaat beginnen. Dat nieuwe leven moet 

wel een beetje lijken op het vorige, omdat ik het mooiste beroep 

van de wereld heb. 

Revalidatie is veelzijdig en ik vind alles leuk. Werken met de 

aardigste collega’s die ik me kan wensen, met een team waar 

ik van hou en in een centrum waar geluisterd wordt als je een 

goed idee hebt. De revalidatie wordt wel sneller, zakelijker en 

technischer. Dat vind ik goed, want het moet en kan goedkoper, 

en het is een uitdaging om je processen beter in te richten. En 

de techniek maakt sprongen vooruit. De eerste mensen in het 

centrum lopen in een robotpak, kamers worden met domotica 

zo ingericht dat je ze met je iPad of je Google Glass kunt 

bedienen. 

Het is echt prachtig, maar zelf heb ik de keuze gemaakt om 

in mijn nieuwe leven te gaan werken in landen die nog niet zo ver 

zijn. Waar het niet nodig is om de deur met je Google Glass te 

kunnen openen, simpelweg omdat er geen deur is. Maar waar 

wel alle tijd is om met iemand te praten en waar het bezoek-

uur de hele dag duurt omdat relaties belangrijker zijn dan een 

carrière. Als ik mezelf zo hoor is het duidelijk, en als niemand 

anders het tegen me zegt moet ik misschien wel tegen mezelf 

zeggen: ‘Het wordt tijd dat je weggaat.’

Hans Slootman
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D E  S P E C I A L I S T E N

WAT: KINDERTEAM VAN HET CENTRUM BIJZONDERE TANDHEELKUNDE VOGELLANDEN (CBT VOGELLANDEN), GEVESTIGD BIJ REVALIDATIECENTRUM 

VOGELLANDEN IN ZWOLLE

WAAROM: BEHANDELING VAN HET GEBIT BIJ KINDEREN MET EXTREME ANGST, EEN GEDRAGSSTOORNIS EN/OF VERSTANDELIJKE/LICHAMELIJKE BEPERKING  

WIE: GESPECIALISEERDE TANDARTSEN, ORTHODONTIST, PREVENTIE-ASSISTENTEN, ASSISTENTEN, MONDHYGIËNIST, PSYCHOLOGEN EN FYSIOTHERAPEUT

GESPREK MET: BERNADET SPAAN, KINDERTANDARTS-PEDODONTOLOOG EN TEAMCOÖRDINATOR 

Door Kitty Rotteveel

Bij revalidatie-instellingen is veel expertise aanwezig. Soms zetten ze deze expertise óók in voor mensen die niet in een regulier revalidatietraject zitten, 

en soms zetten ze in reguliere revalidatietrajecten expertise in die niet gangbaar is. Dit keer een voorbeeld van beide, dus bijzondere expertise die ook 

wordt ingezet in korte adviestrajecten. 

‘Goede tandzorg vraagt soms om specialisme’

H E T  S T A N D P U N T

Hebt u ook een standpunt dat u kwijt wilt? Mail met rm@revalidatie.nl.

20 RM 4 2014

Goed volgerschap maakt onze 
organisaties veiliger en onze zorg beter

Revalidatieprofessionals moeten beter leren volgen.
Eens? Oneens? Laat het weten op www.revalidatiemagazine.nl.

Het is een algemeen aanvaarde gedachte dat 

de kwaliteit van een organisatie, welke organi-

satie dan ook, afhankelijk is van de kwaliteit 

van het leiderschap. Bij een crisis, welke crisis 

dan ook, is het het leiderschap dat als eerste 

ter discussie staat. En terecht, de leider is 

immers de persoon in wie verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden zijn samengebracht 

die nodig zijn voor het richten en inrichten 

van de organisatie. En zij of hij wordt over het 

algemeen ook een stuk beter betaald. Maar 

tegenover goed leiderschap staat de misschien 

nog wel belangrijker kwaliteit van goed vol-

gerschap. Een leider is nergens als zijn of 

haar medewerkers niet bereid zijn de koers te 

volgen die is uitgezet. Maar over goed volger-

schap staat weinig in de krant en bij een crisis, 

bijvoorbeeld bij een voetbalteam dat te vaak 

verliest, is het de trainer die ontslagen wordt 

en niet het elftal. 

Er is wel literatuur over volgerschap. Die 

beschrijft dat goede volgers ideeën toevoe-

gen aan de opvattingen van de leider, vragen 

durven te stellen en de antwoorden kritisch 

beschouwen. Maar hebben goede volgers een 

besluit begrepen en hun vragen beantwoord 

gekregen, dan steunen ze het besluit van de 

leider zonder terughoudendheid of cynisme. Of 

ze het nou met het besluit eens zijn of niet, in 

het vertrouwen dat hun argumenten gehoord 

en gewogen zijn passen ze zich aan en nemen 

in de nieuwe context de verantwoordelijkheid 

voor hun handelen.

In onze zorgorganisaties krijgt goed volger-

schap er tegenwoordig een nieuwe dimensie 

bij. Met het toenemen van kennis en van 

inzicht in best practices worden zorgstandaar-

den en richtlijnen een steeds belangrijker 

onderdeel van ons werk. De ‘leiders’ die met 

deze standaarden en richtlijnen ons werk 

beïnvloeden zijn echter niet zichtbaar, we 

komen ze in onze wandelgangen niet tegen 

en ze zijn niet te beïnvloeden of te bevragen. 

De richtlijnen komen tot stand in grote, soms 

internationale, netwerken waaraan veel indi-

viduen een kleine of grotere bijdrage leveren. 

Aanpassing aan zulke regels die van buiten 

over ons komen is strijdig met ons gevoel van 

autonomie en professionele zelfbeschikking. 

We hebben als goede professionals geleerd te 

wikken en te wegen, de leider te bevragen en 

te bekritiseren en min of meer op basis van 

eigen oordeelsvorming te besluiten de koers 

al dan niet te volgen. Maar nu komen er steeds 

meer drieletterwoorden - VMS, HKZ, NEN, 

EPD - met onbevraagbare regels die ons dwingen 

de ringen af te doen, de witte jas  aan te doen, 

de deuren dicht te doen maar de dossiers voor 

de patiënt juist open te doen. Dat is wennen! 

Goed volgerschap dwingt hier nog meer dan 

anders tot de volgende kritische zelfreflectie: 

‘Ben ik bereid niet de regels te toetsen, maar 

te vertrouwen op de wijze waarop ze tot stand 

zijn gekomen?’ Laten we eerlijk zijn, veel 

regels en richtlijnen komen - in een mix van 

wetenschappelijke en politieke debatten - voort 

uit kennis, ervaring én persoonlijke opvat-

tingen die mogelijk over enige jaren weer ter 

discussie staan. Maar voor nu is het het beste 

wat we hebben. Goede volgers maken daarom 

een keuze en passen de regels toe in de weten-

schap dat zij, op basis van de kennis van van-

daag, daarmee de zorg veiliger maken. Het aar-

dige is dat goede volgers, door zich te schikken 

naar de normen en géén tijd te verspillen aan 

terughoudendheid en cynisme, tijd overhouden 

voor het inzetten van eigen oordeelsvorming 

en creativiteit voor de vragen van de patiënt. 

En dáár wordt de zorg beter van.

 

Steven Berdenis van Berlekom,
lid raad van bestuur De Hoogstraat Revalidatie

Hoe gaan jullie te werk?

‘We hebben bij het CBT Vogellanden een aantal 

aandachtsgebieden: angstbegeleiding, gehandi-

captenzorg, kindertandheelkunde, tandheelkunde 

voor kwetsbare ouderen, orthodontie, maxillofaci-

ale en volledige prothetiek en dysfunctie van het 

kauworgaan. De tandarts, kaakchirurg of huisarts 

verwijst cliënten naar ons. Mijn team ziet kinde-

ren met gedragsproblematiek als autisme, met 

het syndroom van Down, met lichamelijke beper-

kingen en met extreme angst. We beginnen altijd 

met een vragenlijst. Als er sprake is van angst, is 

de psycholoog aanwezig bij het intakegesprek en 

wordt eerst ingezet op het leren omgaan met de 

angst. Als de cliënt niet meer zo angstig is, gaat 

de preventie-assistent de behandeling toelichten. 

We werken aan de hand van de tell-show-feel-do-

methode. We nemen de tijd om alles uit te leggen 

en het kind behoudt de regie door bijvoorbeeld 

met een hand aan te geven hoe het gaat. De 

ouders blijven in de wachtkamer. Op deze manier 

creëren we een ingang voor de tandarts om de 

behandeling te beginnen. Voor kinderen met een 

verstandelijke beperking is een tandartsbezoek 

vaak extra spannend; ook dan nemen we de tijd 

om het kind gerust te stellen. Zo kan het helpen 

als zijn of haar favoriete muziek wordt opgezet.’ 

 

Tandheelkunde in een revalidatiecentrum, 

werkt dat goed samen?

‘Heel goed! Begin 2014 zijn we onderdeel 

geworden van Vogellanden. De ideeën over 

ons werk komen goed overeen. De slogan van 

Vogellanden is ‘het ongewoon goed doen’ en 

dat past volledig bij onze werkwijze. Als team 

zoeken we, samen met de cliënt, naar het 

best haalbare resultaat. Daarbij hebben we te 

maken met kwetsbare doelgroepen, waardoor 

de uitdaging groter is. Ons uiteindelijke doel is, 

net als in de revalidatie, het overdragen van de 

zorg naar behandelaars dicht bij huis, in ons 

geval de eigen tandarts. Maar aan kinderen met 

een handicap blijven we soms langer zorg ver-

lenen. In de toekomst verwacht ik meer samen 

te werken met de revalidatiearts als verwijzer. 

De kinderen en volwassenen die gezien wor-

den in het revalidatiecentrum hebben immers 

ook te maken met gebitsproblematiek die soms 

vraagt om een specialistische behandeling.’ 

Wat bieden jullie méér dan de gewone 

tandarts?

‘We werken multidisciplinair samen, waardoor 

we gebruik maken van elkaars kunde en ken-

nis. Ons team bevat naast tandheelkundigen 

onder meer een fysiotherapeut en psychologen. 

Verder hebben we een aangepaste werkruimte. 

Zo hebben we een tillift om een kind in de stoel 

te krijgen. Bij spasticiteit maken we gebruik van 

korrelkussens die het lichaam ondersteunen en 

ontspanning bieden. Ook kunnen we behandelin-

gen onder narcose uitvoeren. Als het gesproken 

taalbegrip minder is, bijvoorbeeld bij kinderen 

met een verstandelijke beperking, kunnen we 

met pictogrammen duidelijk maken wat er gaat 

gebeuren. Zo kunnen we de structuur van de 

behandeling laten zien: een duidelijk begin en 

einde, zichtbaar gemaakt met behulp van plaat-

jes. Het is heel gevarieerd wat er nodig is om 

een kind te helpen. Zo hadden we een meisje 

met een lichamelijke beperking die op haar kin 

gevallen was. Ze kon haar mond niet goed meer 

openen, waardoor we niet konden behandelen. 

De oplossing vonden we in een speciaal appa-

raat waarmee het meisje zelf kon oefenen op 

het openen van de mond. De ouders kregen tips 

aangereikt om haar te motiveren. Het uitdagende 

is: wij zijn als team het eindstation, het moet bij 

ons wel lukken! En als dat gebeurt, maakt het de 

kinderen, de ouders en ons vaak heel trots.’ 
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