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Hoe maakt u de kwaliteit van uw 
revalidatiecentrum aantoonbaar?

www.dnv.nl/revalidatie

HKZ certificatie en trainingen als middel
Cliëntveiligheid en effectiviteit zijn juist in uw sector van groot
belang. HKZ certificering en trainingen zijn middelen om het
zorgproces te optimaliseren, de risico’s te verminderen en uw
kwaliteit als revalidatiecentrum aantoonbaar te maken.

Waar kunt u bij DNV voor terecht?
> Proefaudit /nulmeting: analyse van uw kwaliteitssysteem
> HKZ certificatie: externe beoordeling van uw kwaliteitssysteem
> Training: intern auditeren /opzet van een kwaliteitssysteem

Wilt u meer uit uw interne audits halen?
Download nu gratis tips via www.dnv.nl/revalidatie

DNV Certification
010 2922 700 
certificatie@dnv.com
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Revalidatiegeneeskunde 
in de lift 

De professionalisering van de revalidatie-

geneeskunde heeft de afgelopen decennia een 

enorme vlucht genomen. De volgende uitdaging: 

het verder ontwikkelen van het vak via

competentiegericht onderwijs. 

• John Ekkelboom

Cerebrale parese: een 
grote groep in de kinder-
revalidatie
Cerebrale parese vormt de grootste diagnose-

groep binnen de kinderrevalidatie. Maar wat

is het nou eigenlijk en wat zijn de behandel-

mogelijkheden? 

• Rosanne Faber
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  Over kunst en revalidatie, met onder andere 

een interview met Klaaske de Vos, directeur 
van Stichting Special Arts Nederland.
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7 >    Een interface in de hersenen
Het UMC Utrecht werkt aan een draad-
loos systeem waarmee verlamde mensen 
via hun gedachten hulpmiddelen kunnen 
aansturen.  

10 > MEE helpt na de revalidatie  
  Ondersteuningsorganisatie MEE kan hulp 

bieden bij de problemen die mensen na de 
revalidatie tegenkomen. 

11 >  ‘Ik trek me op aan anderen’
Ed Dijkstra.

15 > Het centrum 
 ViaReva.

16 > Bruggenbouwer tussen zorg en
 onderzoek  
  Twee jaar geleden werd de ‘knowledge 

broker’ in Nederland geïntroduceerd: een 
therapeut die optreedt als schakel tussen 
onderzoek en werkpraktijk.
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Helpende honden.

20 >  Het standpunt 
Oog voor aanvullende behandelmogelijk-
heden.

21 >  Het werk 
Lia van der Maas, psychomotorisch

 therapeut.

Wilt u reageren op RM? Hebt u een idee voor een artikel? De redactie hoort het graag: rm@bsl.nl!
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Revalideren op afstand
Telerevalidatie heeft de toekomst. Consult op 

afstand, training via internet, vanuit huis terug-

koppelen van gegevens: het wordt allemaal 

onderdeel van de behandelpraktijk. Dat komt 

de behandeling ten goede en drukt de kosten. 

• Adri Bolt

18>



4 RM 2 2010

Kunst zonder beperkingen

Helpt kunst bij revalidatie? ‘Ja’, antwoordt Klaaske de Vos, directeur van Stichting Special Arts 
Nederland. ‘Eerst werd alleen uitgegaan van een bijdrage aan integratie en socialisatie. Maar het 
is bewezen dat je door kunst en creativiteit ook gezonder wordt.’ • Door Alice Broeksma

Stichting Special Arts onderhoudt contact met 450 kunstenaars met een 
handicap en leent werk van hen uit. Zeventig procent van deze kunstenaars 
heeft een verstandelijke handicap, twintig procent komt uit de psychiatrie 
en tien procent heeft een lichamelijke handicap. Bijvoorbeeld een visuele 
beperking, een chronische ziekte of een probleem met de motoriek. Volgens 
De Vos levert kunstuitoefening een belangrijke bijdrage aan het herstelproces. 
‘Door esthetiek stel je jezelf belangrijke vragen: wie je bent en waarheen je 
gaat. Wezenlijke reflectie dus, zéker als je in een andere situatie bent gekomen 
door lichamelijke beperking.’ 

Helend

Klaaske de Vos vindt dat kunst nog niet voldoende wordt ingezet bij revalidatie. 
Een gemiste kans. ‘We zien bijvoorbeeld bij niet-aangeboren hersenletsel dat 
kunst het gezondste in een cliënt naar voren haalt. Dan is er wel iets beschadigd 
in fysieke zin, en daardoor ook in psychische zin, maar het werkt helend als 
iemand dan kan presteren op een heel ander terrein. Als je een product maakt 
dat wordt gewaardeerd door anderen, geeft dat een gevoel van zelfwaardering 
en zingeving.’ De directeur van Stichting Special Arts stelt dat de opleiding 
van mensen die in de revalidatiesector werken op de afdeling voor activiteiten-
therapie vaak ontoereikend is. ‘Meestal hebben activiteitenbegeleiders 
onvol doende artistieke vaardigheden. Dat los je niet zomaar op door kunst-
docenten aan te nemen, aangezien zij weer onvoldoende vaardigheden hebben 
om te kunnen omgaan met de beperkingen van revalidanten. Want dat leer 
je iemand niet zomaar: met één hand schilderen in bed, of beeldhouwen met 
een visuele beperking. Dat vergt ook behandelkennis. Je hebt dus verschillende 
soorten kennis nodig om dit werk goed te kunnen doen.’

Worsteling

Wim van Cappelle, sociaal-cultureel werker bij revalidatiecentrum Groot 

Klimmendaal in Arnhem, wil ook betere scholing. En graag op hbo-niveau, 
want: ‘Activiteitentherapeuten nemen deel aan het behandelproces.’ Zijn 
eigen achtergrond, van sociale academie en kunstacademie, komt hem in 
zijn werk goed van pas. Hij draagt bij aan het brede creatieve aanbod binnen 
het Expertisecentrum Volwassenen, waar hij voornamelijk werkt met CVA- 
en MS-patiënten: ‘Creatieve of kunstzinnige uiting maakt mensen enthousiast, 
het werken aan iets concreets geeft betekenis. Veel cliënten kijken uit naar 
dit deel van hun behandelprogramma, dat net een ander uitgangspunt heeft. 
Bij revalidatie ligt de nadruk vaak op wat er niet gaat en daar wordt dan aan 
gewerkt. Wij kijken naar wat er wél gaat.’ Van Cappelle zegt soms verbaasd 
te staan. ‘Door de lichamelijke beperking kan iets heel veel moeite kosten. 
Cliënten moeten dan echt een worsteling aangaan. Maar de activiteit inspireert 
voldoende om door te zetten. Het accent ligt op het maken van een werkstuk, 
maar tegelijkertijd worden zeker andere behandeldoelen ondersteund, op zowel 
fysiek als cognitief vlak. Ook belangrijk is dat het bij kan dragen aan een invul-
ling van de toekomstige tijdsbesteding, aan het leven na de revalidatie.’ 

Wim van Cappelle maakt deel uit van de Werkgroep Activiteitentherapeuten 
en Activiteitenbegeleiders binnen de Revalidatie (WAAR), die onlangs een 
officiële status kreeg door aansluiting bij Phorza, beroepsorganisatie voor 
sociale (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies. Van Capelle: ‘WAAR 
streeft naar een duidelijke profilering van activiteitentherapeuten binnen de 
revalidatie. WAAR wil meer eenduidigheid op het gebied van functie-eisen, 
vooropleiding, bijscholing en andere zaken die het vakgebied betreffen. 
Om deze ontwikkeling kracht bij te zetten, roepen we vakgenoten op om 
zich aan te sluiten.’ Informatie: www.phorza.nl, onder ‘Thema’s’ de knop 
‘Activiteitentherapie’ kiezen. 

Informatie over Stichting Special Arts Nederland is te vinden op www.specialarts.nl.
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‘Je gaat zien waartoe je nú in staat bent’

Voordat Marinus van der Werf in 2005 werd getroffen door een zwaar 

CVA kwam hij nooit toe aan schilderen. Hij had het als docent CKV 

altijd te druk met het geven van tekenles en kunstgeschiedenis, schrijven en 

begeleiden van theaterproducties op school. Nu is schilderen zijn passie. 

Van der Werf (56) schildert drie dagen per week bij Atelier 23 op De 

Buitenplaats in Arnhem, onderdeel van de Siza Dorp Groep. Bij het 

atelier wordt kwaliteit verwacht en geldt een proeftijd. Atelier 23 doet 

aan kunstuitleen, neemt deel aan exposities en dringt door in landelijke 

kunstwedstrijden. Juist de eisen hebben de oud-revalidant goed gedaan. 

‘Hier schilderen is wel even iets anders dan zomaar dagbesteding. Mijn 

dag besteden, dat kan ik zelf wel. Het op niveau moeten werken geeft 

je waardigheid terug. Dan verval je niet in oude glorie, maar ga je zien 

waartoe je nú in staat bent. Zo ontdekte ik zelfs dat ik meer ruimte in 

mijn hoofd heb dan voor het CVA. Ik kan dingen aanboren die ik eerst 

niet had. Ik tekende vroeger veel en dat kleine werk lukt nu bijna niet 

meer, maar wél het brede gebaar van schilderen. Dat is echt winst.’ 

Ook de collegialiteit tussen de kunstenaars is belangrijk. ‘We sporen 

elkaar aan. Er is goede begeleiding en er wordt kritisch gekeken naar je 

werk. Zo zie je dat je groeit. Er heerst binnen het atelier behalve veel 

positiefs natuurlijk ook veel tragiek. Dat delen we met elkaar.’ Fysiek 

en mentaal kan Marinus tegenwoordig weer meer, maar de gevolgen 

zijn nog steeds groot. Zijn linkerarm is verlamd, maar ‘ingrijpend is de 

neuro-psychologische functiestoornis’. Er zijn cognitieve problemen: het 

inschatten van ruimte en tijd kost moeite. Door neglect kan de kunstenaar 

moeilijk zaken waarnemen aan de linkerkant van zijn gezichtsveld. 

Vooral door het zware concentreren is hij meestal uitgeput als hij ’s 

middags van het atelier thuiskomt, maar dat is geen belemmering: ‘Het 

is op het atelier altijd weer een kick. Als de dag om is denk ik meestal: 

jammer, ik had nog meer willen doen.’ Hij wijst op een ander voordeel. 

‘Je hebt thuis ook weer wat te vertellen. Dat is heel wezenlijk.’ Groot 

Klimmendaal, waar hij revalideerde, prijst hij om de aanmoediging die 

hij daar kreeg. ‘De therapeuten gingen altijd een stap verder. Ze had-

den ook snel door hoe ze mijn intellect konden prikkelen. Ik gaf er dan 

een lesje kunstgeschiedenis, bijvoorbeeld. Dat steeg uit boven het puur 

fysieke.’ Via Atelier 23 draagt Van der Werf nu ook wel eens bij aan 

workshops voor bedrijven.

Echtgenote Rita noemt Atelier 23 ‘van levensbelang’. ‘Voor Marinus is het 

een heel belangrijke uitingsvorm. Maar het geeft ook een ritme aan de week.’ 

Haar man heeft bij de dagelijkse dingen thuis veel begeleiding nodig. Rita 

mag van de verzekering zes keer per jaar een week weg om bij te tanken, 

maar meestal komt het daar niet van omdat weggaan het patroon te veel 

verstoort. Zij concludeert: ‘Zonder het atelier zouden we het niet redden.’
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B E R I C H t E N

Op 18 maart jl. hield het Landelijk Innovatieplat -
form Kinderrevalidatie (LINK) in het Spoor-
wegmuseum in Utrecht het slotcongres Kinder-
revalidatie op het goede spoor. Tijdens dit congres, 
dat werd bezocht door circa 150 mensen, zijn de 
ontwikkelingen van de laatste tien jaar belicht. 
Over hetzelfde thema werd ook een boek gepre-
senteerd, Samen werkt beter. Meer informatie 
staat op www.kinderrevalidatie.info.

Kinderrevalidatie op 
het goede spoor
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Greet Meihuizen (voorzitter van LINK, midden) en Marja 
van Tol (voorzitter van de sectie kinderrevalidatiegenees-
kunde van de vereniging voor revalidatieartsen VRA, rechts) 
overhandigen het eerste exemplaar van Samen werkt beter 
aan Klazien Bron, oud-directeur en erelid van de vereniging 
van motorisch gehandicapten en hun ouders BOSK.

Revalidatie Nederland heeft een basisset 
prestatie-indicatoren: meetinstrumenten om de 
uitkomsten van zorg zichtbaar te maken. Vorig 
jaar werd de USER opgenomen in de basisset. 
De USER – Utrechtse Schaal voor Evaluatie van 
klinische Revalidatie – stelt revalidatiecentra in 
staat om de resultaten van klinische revalidatie 
te meten en evalueren. Inmiddels werken tien 
revalidatiecentra met de USER. Op 14 april 
organiseerde De Hoogstraat een bijeenkomst 
voor USER-gebruikers. Aan de hand van presen-
taties werden ervaringen gedeeld met het gebruik 
van USER in de patiëntenzorg en als uitkomst-
maat. Er blijkt behoefte aan verdere ontwikke-
ling van hulpmiddelen en standaarden voor het 
verwerken en rapporteren van USER en andere 
klinimetrie. 

Bijeenkomst USER 

Beslisboom hartrevalidatie
Het Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie, waarin ook Revalidatie Nederland participeert, 
bracht onlangs de Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 uit, een revisie van de 
beslisboom uit 2004. Aan de hand van de beslisboom kunnen zorgprofessionals vaststellen wat de zorg-
behoeften zijn van hartrevalidanten. In de nieuwe versie zijn verschillende vragenlijsten toegevoegd en 
wordt meer aandacht besteed aan het cardiovasculair risicoprofiel. De beslisboom sluit daarmee beter 
aan bij bestaande nationale en internationale standaarden. Kijk voor meer informatie op www.cardss.nl, 
knoppen ‘Professionals’ en ‘Hartrevalidatie’. 

Het LSR heeft in kaart gebracht welke resultaten cliëntenraden van onder andere revalidatiecentra boeken 
en wat de effectiviteit is van hun advieswerk. In 2009 vroeg het LSR cliëntenraden een vragenlijst in te 
vullen; 54% deed mee. Onlangs is het brancherapport voor de revalidatiecentra verschenen. Het rapport 
geeft inzicht in de mate waarin cliëntenraden gebruikmaken van de mogelijkheden die de Wet mede-
zeggenschap cliënten zorginstellingen biedt. Verder is het mogelijk om de algemene informatie over het 
functioneren van cliëntenraden te vergelijken met de situatie in de eigen organisatie. Dit geeft inzicht in 
de mate van medezeggenschap en in manieren om die medezeggenschap verder te versterken. 
De monitor is een gezamenlijk initiatief van het LSR en andere cliëntenorganisaties. De monitor is uit-
gevoerd door onderzoeksinstituten Prismant en het Verwey-Jonker Instituut. Het rapport is te vinden 
op www.hetlsr.nl/monitor.

Monitor cliëntenraden 

Relaties en seksualiteit kunnen voor jongeren met een handicap of chronische ziekte extra complicaties 
met zich meebrengen. Om het praten hierover te vergemakkelijken, is het bordspel SeCZ TaLK ont-
wikkeld. Het spel speelt zich af rond vier thema’s: je eigen lichaam; contact maken met anderen; seks; 
de toekomst. SeCZ TaLK wordt gratis verstrekt aan mytylscholen, revalidatiecentra en poliklinieken 
die groepsbijeenkomsten voor jongeren verzorgen. Zorgverleners en leerkrachten kunnen het spel als 
werkvorm gebruiken.
SeCZ TaLK is ontwikkeld door het projectteam Op Eigen Benen van de Kenniskring Transities in 
Zorg, Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met de Rutgers Nisso Groep, Erasmus MC, Sophia 
Revalidatie, TransitieNet en de BOSK. Financiële steun kwam van ZonMw, VSBfonds, Johanna 
Kinderfonds en Revalidatiefonds. Het spelontwerp is van Gamesformotion. Meer informatie staat op 
www.opeigenbenen.nu, knop ‘Projecten’. 

Bordspel SeCZ taLK
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 PROMOtIES EN BENOEMINgEN

>  Per 1 januari 2010 is Peter Heuts benoemd tot 

hoogleraar revalidatiegeneeskunde en afdelingshoofd 

revalidatiegeneeskunde bij het VU medisch centrum. 

Ook werd hij medisch directeur van de Stichting 

Holding RCA/JBI, het gefuseerde Revalidatiecentrum 

Amsterdam en Jan van Breemen Instituut. Hij vormt 

samen met algemeen directeur Jos Buijs de raad van 

bestuur. 

> Per 1 februari 2010 is drs. Pieter Windt benoemd  

  als raad van bestuur van Het Roessingh in Enschede. 

Hij volgt hiermee drs. Jan van Amstel op. Pieter 

Windt wordt verantwoordelijk voor alle bedrijfsonder-

delen en stichtingen die behoren tot Het Roessingh, 

en vormt samen met medisch directeur dr. Carrol 

Terleth de directie van het revalidatiecentrum. 

>  Universiteit Twente. Op 12 februari 2010 promo-

veerde Anke Kottink-Hutten op het proefschrift 

Assessment of a two-channel implantable peroneal 

nerve stimulator post-stroke. 

>  Rijksuniversiteit Groningen. Op 7 april 2010 promo-

veerde Otto Lelieveld op het proefschrift Physical acti-

vity and physical fitness in juvenile idiopathic arthritis. 

>  Rijksuniversiteit Groningen. Op 13 april 2010 sprak 

Pieter Dijkstra zijn oratie Zijn we op de goede weg? 

uit. Vanaf 1 juni 2009 is hij hoogleraar revalidatie-

geneeskunde bij het UMCG. 

>  Rijksuniversiteit Groningen. Op 28 april 2010 pro-

moveerde Henk Meulenbelt op het proefschrift Skin 

problems of the stump in lower limb amputees. 



Hoe ziet dit systeem er uit?

‘De patiënt heeft een computerscherm met een keuzemenu voor zich. In dat 
menu staan opties als ‘een boodschap typen’, ‘het licht aandoen’ en ‘het raam 
openen’. Als iemand bijvoorbeeld het raam wil openen, moet hij met zijn vinger 
naar die keuzeoptie willen gaan om daar het scherm aan te raken. Alleen die 
‘wilsactiviteit’ zorgt er al voor dat ons systeem een opdracht verstrekt aan een 
hulpapparaat om het raam te openen. Patiënten hoeven dus niet te worden 
getraind om het systeem te kunnen gebruiken.’ 

Hoe werkt het?

‘Op diverse plaatsen in de hersenen implanteren we sensoren, die hersenactivi-
teiten registreren. Die signalen geven ze door aan een zogenoemde brain-com-
puter interface. Dat apparaatje wordt epiduraal geïmplanteerd. Dat wil zeggen 
dat hij zich buiten het harde hersenvlies bevindt. Dat doen we om infecties te 
voorkomen. De interface bewerkt de hersensignalen en geeft ze door aan een 
computer bij het bed van de patiënt. Dankzij geavanceerde software kan de 
computer allerlei hulpapparaten bedienen, die taken voor de patiënt verrichten. 
Bijvoorbeeld een systeem dat ramen opent en sluit.’

Wat zijn de resultaten tot dusverre?

‘We hebben het principe getest bij twintig verlamde patiënten. De resultaten 
waren veelbelovend, ze konden heel precieze bewegingen maken. Hun interface 
was nog via draden verbonden met de computer, maar de komende maanden 
gaan we bij hen een draadloze variant testen.’
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Een interface in de hersenen

Ernstig verlamde mensen kunnen via gedachten hulpmiddelen aansturen, die bewegingen voor hen 
uitvoeren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht werkt aan een draadloos systeem, waarvan 
een onderdeel in de hersenen wordt geïmplanteerd. We spraken met onderzoeker dr. Aldemar Torres 
Valderrama. • Door Renske Cramer

Verlamde patiënt herwint controle over omgeving

Wat is uw uiteindelijke doel?

‘Over circa twee jaar willen we een verder geoptimaliseerd, draadloos systeem 
hebben ontwikkeld, waarmee verlamde patiënten ook buiten het ziekenhuis hun 
hulpapparaten kunnen bedienen. We willen hen uiteindelijk in staat stellen een zo 
normaal mogelijk leven te leiden, waarbij ze veel dingen zelf kunnen doen en 
bovendien met hun omgeving kunnen communiceren.’

gaan jullie het systeem dan op de markt brengen?

‘Het systeem is in eerste instantie bedoeld voor onderzoek en het klinisch bijstaan 
van mensen met bijvoorbeeld een beschadiging van het ruggenmerg, het locked-
in-syndroom of de dodelijke spierziekte ALS. We hebben nog geen plannen om de 
interface op de markt te brengen. Dat komt misschien in een latere fase.’ 

Veni-subsidie 

Eind vorig jaar kreeg dr. Torres Valderrama van de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor zijn onderzoek een zogehe-

ten Veni-subsidie van € 250.000. Veni-subsidies zijn bedoeld voor recent 

gepromoveerde onderzoekers, die met het geld verder kunnen met hun 

project. De NWO kende nog twee Veni-subsidies toe aan revalidatieprojec-

ten. Het eerste onderzoek is van Melvyn Roerdink en gaat over bewegen 

op externe ritmen. Een artikel hierover staat op pagina 7 van Revalidatie 

Magazine van juni 2009 (www.revalidatienederland.nl, knoppen ‘Actueel’ 

en ‘RM’). Het tweede onderzoek is van Edwin van Asseldonk en gaat over 

het effect van robotondersteunde looptraining. In hetzelfde RM staat op 

pagina 4 een artikel over dat onderwerp.
7RM 2 2010
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Revalideren op afstand

Telerevalidatie heeft de toekomst. Een consult op afstand, training via internet, het vanuit huis 
terugkoppelen van biomedische gegevens: het wordt allemaal onderdeel van de behandelpraktijk. 
Dat komt de behandeling ten goede en drukt de kosten. • Door Adri Bolt

‘Het is belangrijk dat patiënten de middelen krijgen aangereikt om in hun 
dagelijks leven zelf de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te nemen’, 
stelt Mirjam Vollenbroek. Zij werkt als clustermanager bij Roessingh Research 
and Development (RRD) in Enschede, en ze is sinds vorig jaar hoogleraar 
technology supported cognitive training bij de Universiteit Twente. ‘Dankzij 
telerevalidatie kunnen mensen vaker en intensiever oefenen, en dat maakt 
de behandeling effectiever. Daar komt de kostenoverweging bij. Want het 
beroep op de revalidatiezorg neemt toe, terwijl de budgetten onder druk staan. 
Daarom moeten we innovatieve diensten ontwikkelen en behandelconcepten 
veranderen.’

telefysiek

Kijkend naar de huidige praktijk signaleert Vollenbroek drie vormen van 
telerevalidatie die in opkomst zijn. ‘Bij revalidatie zijn altijd meerdere 
zorgprofessionals betrokken, die vaak in verschillende instellingen werken. 
Telerevalidatie kan hen ondersteunen bij de informatie-uitwisseling. Zo kun 
je houdings- en bewegingsproblematiek moeilijk met woorden beschrijven. 
Daarom ontwikkelden wij de video-consultatiedienst Telefysiek, voor de over-
dracht van revalidatiekliniek naar eerste lijn.’ In 2007 werd Telefysiek beloond 
met een prijs van het Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT, een 
initiatief van zes ministeries om het ICT-gebruik in onder meer de zorg te 
bevorderen. Het geldbedrag dat aan de prijs is verbonden, werd ingezet om 
Telefysiek op meer plaatsen in te voeren. Op dit moment gebruiken 250 zorg-
professionals het systeem en werkt RRD aan blijvende verankering.

telegramstijl

Een tweede belangrijke vorm van telerevalidatie zijn de ‘webgebaseerde omge-
vingen’ om mensen thuis te trainen. ‘Vaak moeten revalidanten veelvuldig en 
blijvend motorische vaardigheden oefenen. Je moet je buikspieren blijven trai-
nen, of blijven werken aan je ademhaling. Normaal gesproken leer je dat in 

het revalidatiecentrum en moet je zelf thuis verder oefenen. Via internet kun je 
de patiënt thuis laten inloggen op een op maat gemaakt trainingsprogramma.’
Onlangs honoreerde ZonMw zestien innovatieve projectvoorstellen voor de 
revalidatie (zie kader). Maar liefst een kwart daarvan had een duidelijke link 
met telerevalidatie. Twee van die vier projecten zijn van de Sint Maartenskliniek 
in Nijmegen, en maken gebruik van webgebaseerde training. Beide projecten 
zijn gericht op mensen met hersenletsel; ze trainen respectievelijk een geheugen-
strategie en een spreekstijlstrategie. De spreekstijlstrategie is ontwikkeld door 
Marina Ruiter, die als gepromoveerd onderzoeker verbonden is aan het 
Ontwikkelcentrum Spraak- en Taaltechnologie van de Sint Maartenskliniek. 
Chronische afasiepatiënten die na hersenletsel geen volledige zinnen meer 
kunnen maken, leren hierbij in telegramstijl te spreken. ‘Uit wetenschappelijk 
onderzoek bleek dat dit de snelheid van de communicatie inderdaad bevordert. 
De patiënt moet een nieuw automatisme aanleren, en daarvoor is een heel 
intensief behandelprogramma nodig. Daarom gaan we nu een webapplicatie 
maken waarmee deze patiënten deels zelfstandig kunnen oefenen. Dat zal naar 
verwachting het resultaat ten goede komen.’ 

Feedback

De derde belangrijke ontwikkeling in de telerevalidatie is het combineren van 
ICT en biomedische technologie. Vollenbroek: ‘Daarmee meet je lichaams-
signalen – zoals spierontspanning of ademfrequentie – met sensoren op het 
lichaam.’ Die signalen worden naar een server gezonden, waar de patiënt op 
kan inloggen om feedback te ontvangen. Zo meet RRD bijvoorbeeld activiteiten 
bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom. ‘Zij kunnen op het 
moment zelf op een ontvangertje zien hoe actief ze zijn, en hun activiteiten 
daarop aanpassen. Daarvoor krijgen ze motiverende tips.’ Ook de zorgpro-
fessional krijgt de informatie en bespreekt die wekelijks telefonisch met de 
patiënt. Al eerder begon Roessingh een vergelijkbaar project rond chronische 
pijn, waarin ook spieractiviteit werd gemeten. ‘Pijnpatiënten hebben veel 

thuis oefenen onder begeleiding
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Revalideren op afstand
moeite met het ontspannen van hun nek- en schouderspieren. Wij meten de 
spieractiviteit en gebruiken die informatie om mensen te leren ontspannen en 
vooral ook om op een goede manier en meer te bewegen.’

Patiënt centraal

De opkomst van de telerevalidatie bevordert de uitwisseling tussen revalidatie 
en andere zorgsectoren, stelt Vollenbroek. ‘Telemedicine dwingt haast om de 
chronisch zieke of gehandicapte patiënt centraal te stellen. Die patiënt leert 
zijn ziekte zelf te managen, maar heeft daarvoor op gezette tijden ook zorg 
en zorgprofessionals nodig. Wanneer dat nodig is moeten zij onderling – bij-
voorbeeld de fysiotherapeut om de hoek en het revalidatiecentrum – zorg op 
afstand en feitelijke zorg naadloos van elkaar kunnen overnemen. Het is dus 
belangrijk om ICT te maken die door de verschillende zorgsectoren gebruikt 
kan worden.’ Daarbij zal de technologie steeds minder nadrukkelijk aanwezig 
zijn. ‘We onderzoeken momenteel of we sensoren in de omgeving kunnen 
gebruiken om het gedrag van mensen te meten. Dan hoef je ze niet meer op 
het lichaam te plakken.’
En het telerevalideren gaat leuker worden, denkt Vollenbroek. ‘Met gaming-
technologieën kun je mensen motiveren om meer te oefenen. Zeker als je 
daar in een virtuele omgeving anderen bij kunt betrekken. Zo houd je ook 
een groepselement in de revalidatie, en we weten uit de leertheorieën dat het 
belangrijk is om je prestaties te kunnen vergelijken. Al is het anoniem.’ Een 
mogelijke doelgroep zijn bijvoorbeeld mensen die na kanker genezen zijn 
verklaard. ‘Vaak zijn zij erg moe. Ze moeten dan leren om toch actief te blijven. 
Deze mensen hebben het hele medische circuit doorlopen en willen graag 
thuis oefenen, maar ze hebben ook graag contact met lotgenoten. Dus je zou 
hen samen kunnen laten oefenen.’

Resultaten reproduceren

Marina Ruiter verwacht in de telerevalidatie nog grote vooruitgang in de 

terugkoppeling door de computer. ‘Zo zal bij onze training de computer steeds 
beter leren ‘begrijpen’ wat een afasiepatiënt in telegramstijl inspreekt, en dus 
ook betere feedback kunnen geven. Mogelijk krijg je ooit zelfs een virtuele 
therapeut, die direct aangeeft hoe goed de boodschap overkomt.’ Verder helpt 
telerevalidatie om meer evidence-based te werken, zegt zij. ‘Omdat het zo sterk 
geprotocolleerd is, vergroot je de kans dat je in onderzoek behaalde resultaten 
in de klinische praktijk kunt reproduceren.’ 
Maar er zijn ook obstakels, met name in de verschotte financiering van de 
zorg. Vollenbroek: ‘Bij telerevalidatie ziet de zorgprofessional de patiënt minder 
vaak, maar de revalidatie-instelling moet wel investeren in extra technologie. 
De winst zit vaak bij de werkgever van de patiënt, want zijn werknemer wordt 
productiever. Maar de werkgever draagt niet bij aan de financiering van de 
behandeling. Dat financieringsprobleem maakt de borging van innovaties in 
de zorg vaak moeilijk. Toch merk ik dat revalidatiecentra steeds positiever 
worden over telerevalidatie. Het kost tijd, maar we gaan de goede kant uit.’

 Innovatieprogramma Revalidatie

 Het Innovatieprogramma Revalidatie (2009-2011) van ZonMw en 

Revalidatie Nederland heeft drie doelen: landelijke implementatie van 

innovaties die op kleine schaal al succesvol zijn gebleken; het ontwik-

kelen van nieuwe innovaties op basis van beschikbare kennis; het verbe-

teren van de toegankelijkheid van beschikbare kennis. Projectvoorstellen 

die zich richten op het eerste doel kunnen doorlopend worden ingediend 

bij Revalidatie Nederland. Projectvoorstellen die zijn gericht op het tweede 

doel kunnen tot 8 september 2010 worden ingediend bij ZonMw. De 

eerste zestien projecten in deze categorie zijn eind vorig jaar gehonoreerd. 

Voor het derde doel wordt een kennisportal ontwikkeld. Meer informatie 

over het innovatieprogramma is te vinden op www.revalidatie-innovatie.nl.

Illustratie: Roel Seidell



een partiële dwarslaesie. Tijdens zijn verblijf in het revalidatiecentrum kregen 
Henk en Ria veel steun van het maatschappelijk werk van het RRC, vooral bij 
de emotionele verwerking. Daarnaast was het niet gemakkelijk om de noodza-
kelijke woningaanpassing gedaan te krijgen. Vanuit het RRC zijn hiervoor al 
tijdens het verblijf in het revalidatiecentrum de eerste stappen gezet. Vanwege 
de korte lijnen met MEE, kon dit proces nadat Henk weer thuis was naadloos 
door MEE worden overgenomen. Nadat een autoaanpassing was geregeld 
kon Henk zich ook weer zelfstandig vervoeren. Ria Karremans is blij dat ze 
kunnen aankloppen bij het informatiepunt van het RRC en MEE. ‘De papier-
molen waar je mee te maken krijgt, wordt erg onderschat. Het is prettig om te 
merken dat je daarbij echt ergens op kan terugvallen.’

gezamenlijke doelgroep

MEE en revalidatiecentra werken steeds vaker samen, omdat hun dienstverle-
ning in elkaars verlengde ligt en zij op deze wijze hun gezamenlijke doelgroep 
zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. De MEE-organisaties en revalidatie-
centra in het land zijn zelfstandige organisaties en daarom verschilt de samen-
werking per regio. Het revalidatiecentrum kan het voorlichtingsmateriaal 
van MEE gebruiken om revalidanten te informeren. En als mensen al in het 
revalidatiecentrum kennismaken met MEE, weten ze - als ze daaraan behoefte 
hebben - na hun revalidatie de weg te vinden naar ondersteuning.

Ed Vervoorn, MEE Zuid-Holland Noord

MEE ondersteunt mensen met een handicap en hun sociale omge-

ving, zodat zij zelf de regie over hun leven kunnen voeren. MEE heeft 

een breed netwerk en kent de regelingen, voorzieningen en instanties. 

Daardoor is het mogelijk om samen met de cliënt een integraal aan-

bod te organiseren. MEE ondersteunt op alle levensgebieden en in alle 

levensfasen, van jong tot oud. Neem voor meer informatie contact op 

met het MEE-kantoor bij u in de buurt, via www.mee.nl of door te 

bellen met 0900 999 88 88 (lokaal tarief).

MEE Zuid-Holland Noord werkt al geruime tijd samen met het Rijnlands 
Revalidatie Centrum (RRC) in Leiden. In de hal van het revalidatiecentrum is 
een informatiepunt van MEE gevestigd. De samenwerking werpt zijn vruchten 
af, vertelt MEE-consulent Veronica Miltenburg: ‘De mensen die in het RRC 
revalideren kunnen met hun hulpvragen natuurlijk terecht bij hun eigen 
therapeuten en behandelaars. Ook de maatschappelijk werker kan hier een 
rol in spelen. So far so good. Maar als mensen het revalidatiecentrum verlaten, 
onderschatten ze nog wel eens de nazorg die nodig is. Ze zijn blij dat de hulp-
verlening achter de rug is; ze willen verder.’ Juist in die nazorg kan MEE een 
rol spelen. Een consulent van MEE kan ondersteuning geven nadat de revali-
datie is afgerond. De consulent kijkt samen met de ex-revalidant wat er nodig 
is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, en houdt de vinger aan de pols. 

Papiermolen

Henk en Ria Karremans hebben aan den lijve ondervonden dat een goede 
samenwerking positief kan uitpakken. Henk werd tijdens zijn werk als vracht-
wagenchauffeur geschept door een heftruck, met als gevolg hersenletsel en 

Als mensen klaar zijn met hun revalidatie, zijn ze er meestal nog niet. In hun dagelijks leven kunnen 

ze tegen allerlei problemen aanlopen. MEE kan dan ondersteuning bieden. Daarom is het goed als 

revalidatiecentra en MEE samenwerken; dan weten mensen na de revalidatie de weg te vinden. 

MEE helpt na de revalidatie 
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Het gezin Dijkstra vertrekt op 25 april 2009 voor een vakantie naar de Ardèche. In Luxemburg 

worden Ed en zijn vrouw Ingrid tijdens het verwisselen van een lekke band aangereden door een 

dronken automobilist. Ingrid overlijdt ter plaatse, dochters Judith en Anouk, die achter de vangrail 

staan te wachten, blijven ongedeerd. Ed raakt in coma en heeft een dwarslaesie. • Door Anne Merkies

‘Het eerste wat ik me herinner, is dat ik twee weken na het ongeluk met 
een helikopter naar Nederland werd gevlogen. Een week later in het zieken-
huis werd ik pas echt wakker. Op dat moment wist ik al dat mijn vrouw 
was overleden. In de tussenliggende weken schijn ik wel af en toe bij te 
zijn geweest, maar ik herinner me daar niets meer van. Waarschijnlijk is 
het slechte nieuws beetje voor beetje bij me binnengekomen, want op een 
bepaald moment wist ik het gewoon. Het was zo, net zoals het feit dat ik 
een dwarslaesie heb. Na vijftien weken ziekenhuis kon ik gaan revalideren. 
Ik was er klaar voor, want behalve drie keer per week wat oefenen met een 
fysiotherapeut had ik niets te doen. 

In het revalidatiecentrum ging ik snel vooruit. Na twee weken kon ik mezelf 
al aankleden en mijn bed in- en uitkomen. Samen met de therapeuten had 
ik mijn einddoel vastgesteld: zelfstandig voor mijn dochters zorgen en weer 
werken. Want ondanks de verschrikkelijke situatie voelde ik dat ik vooruit 
wilde. Het duurde drie weken, toen kreeg ik een ontsteking in mijn bil 
en moest ik plat. Uiteindelijk heb ik daar zes maanden mee gelegen! Om 
mobiel te zijn, kon ik op een rolbrancard, maar ik dacht: “Ik ga niet voor gek 
liggen op zo’n raar bed…” Na een week wist ik beter: liever op een rolbrancard 
dan aan bed gekluisterd. Gelukkig ben ik geen piekeraar, met al die gedachten 
schiet je geen bal op.

De psycholoog is drie keer geweest, waarvan een keer voor mij en twee keer 
over hoe ik het met mijn dochters moest aanpakken. Ik ben geen prater, en 
als ik er behoefte aan heb, doe ik het liever met familie of vrienden. Ze zijn 
er altijd voor me. In al die maanden heb ik nog nooit een dag geen bezoek 
gehad. Ik heb ook veel aan mijn mederevalidanten. We praten met elkaar, 
en ik leer van ze. Sinds een paar weken zit ik weer in mijn rolstoel en ben ik 
volop aan het oefenen. Als ik klaar ben bij fysiotherapie blijf ik vaak langer 
om te kijken hoe anderen het doen, daar trek ik me enorm aan op. Zo zag ik 
iemand omdraaien door eerst het ene been over het andere been te leggen. 
Nu kan ik dat ook, geweldig toch!

Nog even en dan zit de klinische revalidatie erop. Ik sport veel: krachttraining, 
tafeltennis, handbiken, basketbal, zwemmen. De sportconsulent gaat samen 
met mij kijken wat ik straks thuis kan doen; ik wil zeker blijven sporten. 
Bij ergotherapie ga ik nog leren koken vanuit de rolstoel. Binnenkort ga ik 
samen met mijn dochters pannenkoeken bakken. Ik kan weer terug naar mijn 
oude baan als projectleider bij een installatiebedrijf; ik hoop twintig uur per 
week, dat moet haalbaar zijn. Het zal erg wennen zijn. De kinderen zijn al die 
tijd door mijn zus en zwager verzorgd. Straks gaan we het met zijn drietjes 
doen.’
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‘Ik trek me op aan anderen’
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Michael Bergen, revalidatiearts en lid van de raad van bestuur van Rijndam revalidatiecentrum in Rotterdam: ‘Het nieuwe opleidingsplan 

is een mooi instrument om de inhoud en de structuur van de opleiding tot revalidatiearts te versterken. Hiermee kunnen we de revalidatie-

geneeskunde verder perfectioneren. In tegenstelling tot de algemene revalidatie, die wordt beoefend in verpleeghuizen en in de eerste lijn, 

gaat het bij dit specialisme om complexe problematiek. Een sporter die een enkel heeft verzwikt en moet revalideren, kan daarvoor bij de 

huisarts of fysiotherapeut terecht. Iemand die bijvoorbeeld zijn nek heeft gebroken, heeft daarentegen diagnostiek en behandeling nodig van 

een gespecialiseerd team onder leiding van een revalidatiearts. De grens tussen gewone revalidatie en medisch-specialistische revalidatie is 

overigens niet keihard. Bij twijfel is het altijd noodzakelijk de medisch specialist te raadplegen, die als expert kan bepalen welke vorm van 

revalidatie het meest passend is. Revalidatiegeneeskunde is een vreselijk mooi vak. Het is prachtig om mensen die door invaliderende aan-

doeningen in hun participatie en autonomie worden bedreigd, te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren.’

‘Het is een vreselijk mooi vak’



De professionalisering van de revalidatiegeneeskunde heeft de afgelopen decennia een enorme 

vlucht genomen. Inmiddels staat de sector een volgende uitdaging te wachten. Met het nieuwe 

opleidingsplan BETER wil de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) het vakgebied via 

competentiegericht onderwijs verder ontwikkelen. • Door John Ekkelboom

rof. dr. Peter Heuts weet nog goed dat de revalidatiegeneeskunde tijdens 
zijn studie medicijnen weinig aanzien had als medisch specialisme. Dat 
was in het begin van de jaren tachtig. Toch besloot hij destijds om zich 

juist in dat vak te specialiseren omdat het hem zo fascineerde. ‘Ik moest op 
een gegeven moment solliciteren naar een opleidingsplaats en daarvoor had 
ik referenties nodig. Ik vroeg hoogleraar anatomie Jan Drukker, die vorig jaar 
is overleden, of hij daartoe bereid was. Hij vertelde me dat revalidatiegenees-
kunde een mooi specialisme is, maar dat ik me wel moest realiseren dat het in 
de hiërarchie niet hoog stond aangeschreven. Het was niet het vak waarmee 
je kon scoren. Ondanks die goedbedoelde waarschuwing, heb ik destijds mijn 
plan doorgezet. Daar heb ik nooit spijt van gekregen.’

Inhaalslag

Inmiddels heeft Heuts vele jaren als revalidatiearts gewerkt, vooral in 
Hoensbroek. Hij legt uit dat zo’n arts specialist is op het gebied van diagnostiek 
en behandeling bij mensen met beperkingen in activiteiten en participatie. 
‘Het gaat om aandoeningen die niet volledig te genezen zijn. Dat vraagt 
een geïntegreerde kijk op het lichamelijk en psychisch functioneren, met 
veel aandacht voor de omgeving waarin de persoon leeft. Een revalidatiearts 
werkt in een multidisciplinair team waarover hij de leiding heeft.’ Sinds 
begin dit jaar is Heuts lid van de raad van bestuur van het gefuseerde Reva-
lidatiecentrum Amsterdam en Jan van Breemen Instituut, die vanaf september 
verdergaan als Reade, en tevens hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan het 
VU medisch centrum. Was dit vakgebied tijdens zijn studie nog een onder-
geschoven kindje, nu is het volgens hem een volwaardig specialisme dat zich 
in de loop der jaren enorm heeft ontwikkeld. ‘Dit is mede te danken aan de 
programmasubsidies die we van ZonMw hebben gekregen, waardoor veel 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk werd. Zo hebben we de revalidatie een 
evidence-based karakter kunnen geven. Verder is de revalidatie de afgelopen 
25 jaar steeds zichtbaarder geworden in de ziekenhuizen en hebben sinds 2009 
alle universiteiten, die nauw samenwerken met revalidatiecentra, een of meer 
leerstoelen revalidatiegeneeskunde. Ook is er een aparte leerstoel kinderreva-
lidatiegeneeskunde. Dit alles is een enorme inhaalslag geweest.’

Concilium

Het gaat goed met de revalidatiegeneeskunde, maar het kan natuurlijk 
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Revalidatiegeneeskunde in de lift

altijd beter, vindt de hoogleraar. Niet voor niets heet het nieuwe VRA-
opleidingsplan BETER. Dit is het acroniem voor Beschrijving Eerste 
Toetsbare Eindtermen Revalidatiegeneeskunde. Met deze opleidingseisen 
kunnen revalidatieartsen/opleiders en artsen-in-opleiding-tot-specialist 
(aios) – in dit geval tot revalidatiearts – nu aan de slag. Op zijn kantoor in 
het revalidatiecentrum toont Heuts enthousiast een exemplaar van het plan, 
waarvan hij zelf een van de opstellers is. De laatste jaren is hij voorzitter 
van het Concilium van de VRA, dat het plan heeft ontwikkeld. Overigens 
is de revalidatiegeneeskunde niet de enige sector die de vervolgopleiding 
heeft gemoderniseerd en aangepast aan de criteria van het Centraal College 
Medische Specialismen (CCMS). Alle medische specialismen werden enkele 
jaren geleden daartoe verplicht. 

Competenties

Voor die nieuwe opleidingsplannen heeft het CCMS competenties uit-
gewerkt naar een model uit Canada, het zogenaamde CANMeds. Iedere 
medisch specialist in Nederland moet deze competenties ontwikkelen. 
In totaal zijn het er zeven: medisch handelen, communicatie, samenwerking, 
kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en ten slotte 
professionaliteit. Deze zijn allemaal opgenomen en uitgewerkt in het 
VRA-opleidingsplan BETER. Het Concilium dacht aanvankelijk dat dit 
een relatief eenvoudige klus zou worden, zegt Heuts. ‘Immers, er lag al een 
Leerplan Revalidatiegeneeskunde van de VRA uit 2000. Daarmee liepen we 
als medisch specialisten voorop in Nederland. We meenden dat we het wel 
even zouden kunnen aanpassen aan de nieuwe CCMS-eisen. Dat viel helaas 
tegen. Het was daar absoluut niet op afgestemd. Uiteraard hebben we de 
goede aspecten eruit overgenomen en is dat leerplan uiteindelijk opgegaan 
in het nieuwe opleidingsplan.’

Portfolio

Het competentiegericht onderwijs is vrij nieuw voor de medische vervolg-
opleiding. Tot nu toe lag de nadruk altijd op de vakinhoudelijke kant, waarop 
het gehele curriculum was gebaseerd. Maar de huidige maatschappij ver-
wacht van artsen meer dan alleen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. 
Ze moeten over meer competenties beschikken. Vandaar dat aios de zeven 
competenties voortaan als leidraad moeten gebruiken om zelf hun opleiding > 
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>  in te richten. De resultaten daarvan leggen ze vast in een individueel portfolio. 
Heuts benadrukt dat de competenties in het nieuwe opleidingsplan specifiek 
zijn uitgewerkt voor de revalidatie. Ieder specialisme heeft immers weer zijn 
eigen karakteristieke kenmerken. Ter illustratie noemt hij de samenwerking 
in een multidisciplinair team, die bij een revalidatiearts heel intensief is en 
die totaal anders is dan bij bijvoorbeeld een solistisch werkende specialist of 
een chirurg die een team leidt op de operatiekamer.

Tekort revalidatieartsen
Een goede medische vervolgopleiding is volgens Heuts belangrijk om een 
nieuwe lichting revalidatieartsen klaar te stomen die voldoen aan de maat-
schappelijke eisen van deze tijd. Maar niet alleen kwaliteit is belangrijk, ook 
de kwantiteit vergt meer aandacht, zegt de hoogleraar. Hij doelt op het chro-
nisch tekort aan revalidatieartsen in ons land. ‘Het is erg moeilijk om vaca-
tures te vervullen. Nu zijn dat er circa 40 (32 formatieplaatsen, red.), terwijl 
we 430 revalidatieartsen hebben. Dit komt vooral door de beperkte oplei-
dingscapaciteit, waardoor er te weinig revalidatieartsen worden afgeleverd.’ 
Daarnaast noemt Heuts nog enkele andere oorzaken. Zo duurt het langer 
de juiste kandidaat te vinden, omdat steeds meer revalidatieartsen voor een 
subspecialisme kiezen, zoals pijnrevalidatie, kinderrevalidatie of dwarslaesie. 
Bovendien neemt het aantal parttime revalidatieartsen toe. Daardoor zijn 
er meer specialisten nodig om dezelfde hoeveelheid banen op te vullen. Ten 
slotte neemt de behoefte aan revalidatie toe door nieuwe behandelingen en 
door de voortgaande vergrijzing. 

Fout

Het ministerie van VWS bepaalt jaarlijks per specialisme de instroom van 
het aantal artsen-in-opleiding, waarbij het zich baseert op het advies van 
het Capaciteitsorgaan. Janny Landheer, beleidsmedewerker van de VRA, 
vertelt dat de vereniging het ministerie heeft gewezen op een fout in dat 
advies. ‘Het Capaciteitsorgaan is er in het verleden onterecht van uitgegaan 
dat de vergrijzing geen invloed heeft op de capaciteit van de revalidatie-
geneeskunde. Daardoor klopten de inschattingen voor de toekomstige 
behoefte niet. Bovendien was tot een aantal jaren geleden de houding van 
het Capaciteitsorgaan behoorlijk rigide. Alle specialismen werden over één 
kam geschoren, terwijl in de revalidatiegeneeskunde het aantal parttimers 
hoger is dan bij andere specialismen.’ Die fouten in het capaciteitsadvies zijn 
nu gecorrigeerd, wat een verbetering heeft opgeleverd voor de revalidatie-
geneeskunde. Mochten er voorheen jaarlijks 24 tot 28 artsen-in-opleiding 
instromen, nu zijn dat er circa 35. Daardoor is het aantal vacatures ook met 
ongeveer 25 procent gedaald.

Carrièrebeurs

Om het vak te kunnen doorontwikkelen, pleit Heuts voor verdere uitbreiding 
van het aantal revalidatieartsen. Dat zou volgens hem ook meteen inhouden 
dat in de basisopleiding medicijnen de revalidatiegeneeskunde meer zichtbaar 
moet worden. Landheer licht toe dat de VRA al flink aan de weg timmert om 
dit te bewerkstelligen. Als voorbeeld noemt ze de actieve deelname aan de 
Carrièrebeurs van de KNMG, waarvoor de VRA een flyer maakte om artsen in 
opleiding te enthousiasmeren voor het vak. Mede dankzij de VRA zijn de leer-
stoelen in de revalidatiegeneeskunde en kinderrevalidatiegeneeskunde er gekomen 
en heeft het wetenschappelijk onderzoek een vlucht genomen. Dit heeft er toe 
bijgedragen dat de academische ziekenhuizen, de topklinische ziekenhuizen en 
de revalidatiecentra meer samenwerken, met als gevolg dat co-assistenten vaker 
met revalidatieonderzoek en revalidatiepatiënten te maken krijgen. 

Beeldvorming

Heuts beaamt dat de revalidatiegeneeskunde op de goede weg zit, maar con-
stateert dat de universiteiten nogal verschillen in de aandacht voor dit vak. 
Hij is erg te spreken over bijvoorbeeld het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. Daar is volgens hem het opleidingsaanbod op het gebied van 
de revalidatiegeneeskunde omvangrijk en volop in ontwikkeling. ‘Dat is de 
beste manier om revalidatie in beeld te brengen bij de mogelijke toekomstige 
beoefenaars van het vak. Ondanks het betere imago is revalidatiegenees-
kunde bij studenten nog steeds minder bekend en daardoor minder bemind. 
Veel studenten willen huisarts, chirurg of kinderarts worden. Pas wanneer 
je daadwerkelijk met het vak revalidatie te maken hebt gehad, merk je wat 
de meerwaarde daarvan is. Het gaat dus om de beeldvorming. We moeten 
er hard aan werken om de volgende generatie enthousiast te maken voor de 
revalidatiegeneeskunde.’

‘De huidige maatschappij verwacht van 
artsen meer dan alleen vakinhoudelijke 
kennis en vaardigheden’

Fo
to

: I
ng

e H
on

de
br

ink
 / 

Lo
ca

tie
: S

int
 M

aa
rte

ns
kli

nie
k



H E t  C E N t R U M

p tafel ligt een pen met het logo van ViaReva. De letters Via zijn 
zwart, die van Reva grijs en rechts ernaast staat een kleurrijke 
abstracte afbeelding van drie personen. In zijn kantoor vertelt Jan 

Bouwmeester, directeur-bestuurder van het centrum voor revalidatie in 
Apeldoorn, Deventer en Zutphen, dat een vrouwelijke revalidant het logo 
precies interpreteerde zoals ViaReva zelf tegen revalidatie aankijkt. ‘Het leven 
was zwart toen ze hier binnenkwam, daarna werd het grijs en uiteindelijk 
kreeg het voor haar steeds meer kleur. Dit hopen wij met revalidatie te bereiken.’ 
Ook de naam ViaReva, die in 2008 de oude vertrouwde Kastanjehof verving, 
moet duidelijker aangeven waar het centrum voor staat, zegt Bouwmeester. 
‘Wij maken mensen zelfstandiger via revalidatie en werken samen aan een 
nieuwe betekenisvolle toekomst.’

ViaReva wil in de maatschappij staan en revalidatie zo dicht mogelijk bij de 
mensen aanbieden. Vandaar ook de vestigingen in drie plaatsen. Bijzonder is 
bovendien de samenwerking met de verpleeghuizen Leiboom in Deventer en 
Sutfene in Zutphen. Bouwmeester: ‘Daar hebben we CVA Revalidatie Units – de 
CRU’s – met in totaal dertig bedden. Deze unieke samenwerking werkt 
fantastisch. Je ziet dat verpleeghuismedewerkers onder onze begeleiding helpen 
bij het revalideren van mensen. In 2009 kon van de 170 revalidanten op de 
CRU’s maar liefst 85 procent binnen 65 dagen naar huis. Dat is veel meer en 
in een kortere tijd dan voorheen. Een flink percentage van hen had nog wel 
intensieve thuiszorg nodig, maar het is toch een enorme sociale winst dat 
iemand weer thuis kan zijn.’

Bouwmeester constateert dat veel revalidatiecentra de verpleeghuizen als een 
bedreiging zien. ViaReva beschouwt ze juist als partners waarmee het centrum 
graag samenwerkt. Ook voor de financiering is een gezamenlijke oplossing 
bedacht. Immers, een CRU-indicatie, met als doel dat iemand na revalidatie 
weer naar huis gaat, valt onder de zorgverzekeringswet. Het deel dat vanuit het 
verpleeghuis wordt geleverd, onder andere verpleging en huisvesting, wordt 
vergoed vanuit de AWBZ. Beide financieringsstromen worden achteraf onderling 
met elkaar verrekend, en daar merkt de revalidant volgens Bouwmeester niets 
van. ‘Verder zijn de fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten uit de 
eerste lijn onze partners. Zolang het kan, laten we mensen graag thuis bege-
leiden en beperken wij ons tot het geven van consulten.’

Een nieuwe functie waarop ViaReva zich heeft toegelegd, is het aanbieden 
van sportactiviteiten. Zo geeft de Stichting Sportvariant ex-revalidanten de 
gelegenheid ook na ontslag te blijven sporten bij ViaReva. Met subsidie van 
de gemeente gaat het centrum dit aanbod uitbreiden, zodat alle mensen in de 
regio met een beperking hieraan kunnen meedoen. Bouwmeester beschouwt 
deze mogelijkheid als een springplank naar de reguliere sportverenigingen. 
‘Dat bevordert de integratie en participatie. Maar we gaan nog verder. Er zijn 
plannen voor een nieuw centrum, omdat het huidige onderkomen gedateerd is. 
We zijn in overleg met NOC*NSF en de gemeente om een regionaal sportcentrum 
te creëren met bijvoorbeeld een 25-meterbad. Ook de bestaande atletiek- en 
wielerbaan zullen daar onderdeel van uitmaken. Zo krijgen topsporters met 
een beperking eveneens de kans zich verder te ontplooien.’
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Een revalidatiecentrum in het centrum van de aandacht

Door John Ekkelboom
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Verpleeghuizen als partners 

Klinische revalidanten per jaar: 144 volwassenen

Poliklinische revalidanten per jaar: 162 kinderen
en 811 volwassenen

Medewerkers: 261

Revalidatieartsen: 10

Bedden: 36

Klinische Revalidatiebehandeluren (RBU’s) 
per jaar: 29.329 (inclusief CRU/HHU in 
verpleeghuizen)

Poliklinische Revalidatiebehandeluren (RBU’s) 
per jaar: 48.159

RM 2 2010



‘Ik ben ontzettend trots op de knowledge brokers. Ze hebben veel voor elkaar 
gekregen en veel verandering gebracht.’ Aan het woord is Marieke Harmer-
Bosgoed, coördinator van het project Knowledge Broker, dat twee jaar duurde 
en tot doel had om zes meetinstrumenten te implementeren in de behandeling 
van kinderen met cerebrale parese (CP). Harmer: ‘Knowledge brokers zijn 
behandelaars die binnen hun eigen team vernieuwing aanjagen. De kracht 
is dat ze, doordat ze de werkvloer goed kennen, beseffen wat ze vragen van 
collega’s. Ze weten wat nodig is om kennis bruikbaar te maken voor de praktijk 
en kunnen hun collega’s stimuleren, motiveren en toerusten om onderzoeks-
resultaten toe te passen in hun werk.’ 

Benutten

In het project hebben vier revalidatiecentra elk twee knowledge brokers aan-

gesteld. Deze acht mensen – ergotherapeuten en fysiotherapeuten – kregen 
elk gemiddeld twee uur per week voor de uitvoering van hun taak. Daarnaast 
ontmoetten ze elkaar eens in de twee maanden en communiceerden verder 
via een besloten digitaal forum. Zo vormden ze een netwerk. Harmer is 
ervan overtuigd dat deze werkwijze veel tijd heeft bespaard: ‘Veel centra zijn 
op een goede manier bezig met vernieuwing, maar er vindt nog weinig uit-
wisseling plaats. En dat terwijl je zoveel van elkaar kunt leren en gebruiken. 
Onze knowledge brokers deelden concrete producten, zoals een PowerPoint-
presentatie die ze hadden gebruikt om hun team te informeren of een brief 
die ze hadden gemaakt om ouders te informeren. Je merkte dat mensen 
elkaar echt gingen benutten, ook voor vragen die niet direct betrekking 
hadden op de meetinstrumenten. In de loop van de tijd werd steeds meer 
gebruikgemaakt van het forum.’

Bruggenbouwer tussen zorg en onderzoek
Als onderdeel van het onderzoeksprogramma PERRIN werd twee jaar geleden de ‘knowledge broker’ 

in Nederland geïntroduceerd. Een knowledge broker is een therapeut die optreedt als verbindende 

schakel tussen wetenschappelijk onderzoek en werkpraktijk. • Door Mia Willems
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C O L U M N

A 
Helpende honden

Ik ben een hondenmeisje. Honden zijn helend gezelschap 

en echte leermeesters bovendien. Als ik naar onze drie 

honden kijk, verbaas ik me over hun pure zijnskwaliteit. 

Ze zijn wie ze zijn, doen wat ze doen, slapen wanneer ze 

moeten slapen en spelen als ze willen spelen. Ze bekritiseren 

de werkelijkheid niet, maar accepteren haar. Ze veroordelen 

nooit, alles is welkom in hun wereld. Onze honden zijn 

voor mij een inspiratiebron bij het schrijven: ze herinneren 

me eraan inhoudelijk bij de basis te blijven, maar ook 

om op tijd rust te nemen en lekker naar buiten te gaan. 

Honden laten ons zien dat wij onszelf best kunnen ontslaan 

als ‘manager van het universum’; dat dingen die zo urgent 

lijken dat meestal toch niet zijn.

Het is dan ook niet zomaar dat ik sinds april dit jaar 

ambassadeur ben van Stichting Hulphond. Ik heb geen 

honden die de was doen, mijn All Stars ’s avonds uittrekken, 

de deur openen (zo galant zijn onze Friese boerenhonden 

niet), alles wat op de grond valt voor me oprapen of – let 

op, het is echt waar! – op een knop drukken om me te 

waarschuwen dat er een epileptische aanval aankomt. 

Míjn honden helpen me op een andere manier, zij houden 

me lichamelijk én mentaal gezond.

Stichting Hulphond leidt hulphonden op voor mensen 

met een motorische of auditieve beperking of epilepsie. 

De honden zorgen voor meer vrijheid, veiligheid en zelf-

redzaamheid; ze helpen mensen hun plek in het leven in 

te nemen. Bovendien wijst onderzoek uit dat deze honden 

een positief effect hebben op het algehele welbevinden 

van hun baas. Stichting Hulphond biedt mensen nieuw 

perspectief. Het trieste is alleen dat de stichting zelf in 

grote nood verkeert. Daarom maak ik even vrijpostig 

van deze situatie gebruik en vraag jullie om donateur te 

worden van Stichting Hulphond. Kijk voor informatie op 

www.hulphond.nl. Dank jullie wel!

Annemarie Postma

Confronterend

Het is niet de bedoeling, vertelt Harmer, dat de zes meetinstrumenten bij alle kinderen 
worden ingezet. Wel is het de bedoeling dat behandelaars de instrumenten kennen 
en ze op de juiste momenten inzetten. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om 
het meten zelf, maar ook om het gebruiken van de meetresultaten in de behandeling. 
De coördinator benadrukt verder dat het belangrijk is om resultaten ook te bespreken 
met ouders en kind; iets wat behandelteams in de praktijk niet eenvoudig blijken te 
vinden: ‘Het vraagt van teamleden dat ze zeer vertrouwd zijn met een instrument, 
dat ze de resultaten goed kunnen interpreteren en op een begrijpelijke manier aan 
ouders kunnen uitleggen. Dat is niet altijd makkelijk, ook omdat de resultaten 
confronterend kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld de GMFCS, een classificatiesysteem 
dat het mogelijk maakt om een voorspelling te doen over toekomstige motorische 
vaardigheden. Als dan bijvoorbeeld blijkt dat een kind waarschijnlijk nooit zal 
lopen, is het overbrengen van die boodschap aan ouders natuurlijk moeilijk.’

Andere kennis

De resultaten van het project Knowledge Broker zijn positief. Uit de evaluatie blijkt 
onder meer dat er in de teams veel meer kennis is over de instrumenten en dat de 
instrumenten ook daadwerkelijk meer worden gebruikt. Marieke Harmer is zeer 
tevreden met de resultaten, en leert er ook van: ‘We zien dat daar waar concrete 
afspraken met het hele team gemaakt én opgeschreven zijn, de implementatie beter 
is verlopen. Ook hebben we geleerd hoe belangrijk het is dat de teammanager en 
revalidatiearts zich uitspreken over het belang van gebruik van de instrumenten. 
Dan gaat de implementatie een stuk beter en sneller.’ De vier deelnemende revali-
datiecentra zijn enthousiast en besloten na afloop van de subsidie hun knowledge 
brokers te behouden. Acht nieuwe revalidatiecentra hebben zich bij het netwerk 
van knowledge brokers aangesloten. Voorlopig richt het netwerk zich nog op 
de zes meetinstrumenten, maar in de toekomst zal het ook gebruikt worden om 
andere kennis – als eerste de CP-richtlijnen – naar de behandelpraktijk te brengen. 
Harmer is blij met dit succes en zou graag zien dat de volwassenenrevalidatie mee-
profiteert: ‘Inmiddels is een project met eenzelfde opzet uitgewerkt voor het ver-
spreiden van kennis uit de CBO-richtlijn voor de behandeling van mensen na een 
beroerte. Hartstikke goed, want een netwerk van knowledge brokers werkt echt!’ 

PERRIN en de knowledge brokers 

In onderzoeksprogramma PERRIN (zie ook pagina 19) is aangetoond 

dat zes meetinstrumenten, gericht op kinderen met cerebrale parese, de 

behandelpraktijk kunnen verbeteren. Het gaat om GMFCS, GMFM, MACS, 

MPOC, PEDI-NL en het Rotterdams Transitieprofiel. Om het gebruik van 

de instrumenten in de praktijk te bevorderen, heeft PERRIN de know-

ledge broker – het begrip is afkomstig uit Canada – geïntroduceerd in 

Nederland. In vier revalidatiecentra – Rijndam revalidatiecentrum, Sophia 

Revalidatie, Revalidatie Friesland en De Hoogstraat – zijn begin 2008 elk 

twee knowledge brokers aangewezen. Het project Knowledge Broker werd 

gefinancierd door ZonMw en gecoördineerd vanuit het Kenniscentrum 

Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Voor de nieuwsbrief over de resultaten 

van het project: www.perrin.nl.
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Cerebrale parese of CP vormt de grootste diagnosegroep binnen de kinderrevalidatie. Maar wat is het 

nou eigenlijk en wat zijn de behandelmogelijkheden? Een toelichting door Jeanine Voorman, kinder-

revalidatiearts bij revalidatiecentrum de Trappenberg. • Door Rosanne Faber

eanine Voorman: ‘Bij CP is er sprake van een hersenbeschadiging, 
met als gevolg problemen in het bewegen. De mate waarin de benen en met 
name ook de armen en handen zijn aangedaan, heeft veel invloed op het 
functioneren in het dagelijks leven. Daarnaast kunnen andere problemen 
een rol spelen, onder andere op het gebied van spreken, leren of zien. Ook 
epilepsie komt voor. Uit onderzoek is verder gebleken dat gedragsproblemen 
vaak voorkomen, bij ruim 40%. In westerse landen krijgen jaarlijks twee op 
de duizend kinderen CP. CP ontstaat vóór, tijdens of na de geboorte, door 
bijvoorbeeld een infectie, een hersenbloeding of zuurstoftekort. Kinderen 
die te vroeg geboren worden hebben een hoger risico op CP, omdat hun 
brein nog erg gevoelig is voor beschadiging. In Nederland hanteren we 
meestal de eerste verjaardag als grens voor het ontstaan van CP. De achter-
liggende gedachte is dat de beschadiging optreedt voordat een kind bepaalde 
functies ontwikkeld heeft, zoals lopen en het hanteren van voorwerpen.’

Veelzijdig

‘Te vroeg geboren kinderen worden goed gevolgd, dus daar wordt CP snel 
herkend, maar er is ook een groep waarbij de diagnose pas later wordt 
gesteld. De problemen zijn niet altijd even duidelijk of zichtbaar. Daardoor 
duurt het soms lang voordat een kind in revalidatie komt, en dat kan jammer 
zijn. Het is fijn als we snel met de behandeling kunnen beginnen. Een 
belangrijk onderdeel van de behandeling is het creëren van voorwaarden 
zodat een kind zich kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld: het kind helpen bij het 
leren staan, zodat het ook kan leren lopen. En we kunnen de ouders op veel 
gebieden ondersteunen met praktische adviezen. Een kind heeft bijvoorbeeld 
langer verzorging nodig, maar wordt ook zwaarder. Dan kan tiladvies van de 
fysiotherapeut helpen. Of als het kind problemen heeft met praten en daar ver-
drietig over is, kunnen de logopedist en de orthopedagoog helpen. Ik vind het 
mooi dat revalidatie zo veelzijdig is. Je werkt als team met kind en ouders 

samen om er zoveel mogelijk uit te halen en die dingen te bereiken die kind 
en ouder graag willen.’

Intensief

‘Tachtig tot negentig procent van de kinderen met CP heeft last van spasti-
citeit. Hun spieren werken eigenlijk te hard: ze spannen onwillekeurig aan, 
waardoor ze tijdens bewegen te veel spanning opbouwen. In de spieren die 
spastisch zijn, treedt ook vaak verkorting op. Je kunt spasticiteit behandelen 
met medicijnen die de spierspanning verlagen, zoals baclofen. Een mooie 
behandelvorm is een combinatie van botox-injecties, ingipsen, fysiotherapie 
en spalken. Met de botox verslap je de spieren en door ingipsen verleng je 
vervolgens de verkorte spieren. Door intensieve therapie rek je de spieren 
verder op en train je de spieren die minder krachtig zijn. Op een gegeven 
moment is de botox wel uitgewerkt, maar door de training houdt het effect 
vaak wel langer aan en kan het kind beter bewegen. Het dragen van spalken 
zorgt dat dit effect zo lang mogelijk aanhoudt. Als het effect echt minder 
wordt, vaak na negen maanden tot een jaar, kan de behandeling herhaald 
worden. Een andere behandelvorm is forced use, waarbij kinderen met een 
halfzijdige verlamming leren om hun aangedane arm en hand zo effectief 
mogelijk te gebruiken. De goede arm wordt in een sling gedaan, zodat ze 
die niet kunnen gebruiken, en vervolgens gaan de kinderen in een groep 
intensief oefenen met een aansprekend thema, zoals piraten of Bob de 
Bouwer. Van deze aanpak is wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Dat is 
belangrijk, want dit soort intensieve behandelingen vragen veel van kind en 
ouders. Dan moeten zij wél weten waar ze het voor doen.’ 

grote lijnen

‘Ik heb zelf mijn opleiding tot revalidatiearts gecombineerd met een promotie-
onderzoek en ben daardoor enthousiast geworden over de combinatie onder-

‘J
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Cerebrale parese: een grote
groep in de kinderrevalidatie



zoek-praktijk. Als arts ben je altijd bezig met de individuele patiënt, maar als 
onderzoeker kijk je naar de grote lijnen. Zo is het in de individuele zorg soms 
best lastig om vragenlijsten in te vullen, maar als onderzoeker zie je juist hoe 
belangrijk dat is, omdat je zo de hele groep in beeld brengt. We zijn de afgelopen 
jaren veel beter gaan vastleggen wat er gebeurt, doordat we nu goede meetin-
strumenten hebben. Hoe functioneert het kind? Wat zijn de wensen van kind 
en ouders? Zijn de gestelde doelen behaald? Dat houden we nu allemaal bij. 
Daardoor kunnen we de zorg verbeteren en kunnen we kinderen en ouders 
beter vertellen wat ze in de toekomst kunnen verwachten.’ 

De BOSK heeft een dvd gemaakt over CP: ‘Alles over cerebrale parese’. Hij kan 
worden besteld via info@bosk.nl (alleen verzend- en administratiekosten).
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Betere behandeling dankzij onderzoek 

Onder de naam PERRIN is de laatste tien jaar uitgebreid wetenschap-

pelijk onderzoek gedaan onder kinderen en jongeren met cerebrale 

parese. Marjolijn Ketelaar, senior-onderzoeker bij De Hoogstraat en 

programmaleider van PERRIN: ‘We hebben in diverse studies de ont-

wikkeling van kinderen en jongeren in kaart gebracht en onderzocht 

welke factoren invloed hebben op die ontwikkeling. Aanvankelijk is 

veel aandacht besteed aan het beschikbaar maken en valideren van 

meetinstrumenten om alles goed te kunnen vastleggen. Daarna zijn 

grote groepen kinderen en jongeren langere tijd gevolgd. PERRIN 

heeft het onderzoek in de kinderrevalidatie een enorme stimulans 

gegeven. De verschillende disciplines zijn goed gaan samenwerken in 

het onderzoek, waardoor sterke onderzoeksprogramma’s zijn ontstaan. 

PERRIN heeft vorig jaar een vervolg gekregen in LEARN 2 MOVE, 

een onderzoeksprogramma waarin leeftijdsspecifieke interventies bij 

kinderen met CP worden vergeleken. Daarnaast zijn er steeds meer 

studies waarin de effecten van behandelvormen, zoals botuline-toxine 

of fitnesstraining, worden bestudeerd. Het is geweldig dat onderzoeks-

resultaten tot verbetering van de behandeling leiden. Maar wat ik 

misschien wel het belangrijkste effect vind van tien jaar onderzoek, is 

dat er veel meer aandacht is gekomen voor het totale functioneren van 

een kind; er wordt nu echt vanuit kind én gezin gedacht.’ Een overzicht 

van onderzoeksprojecten is te vinden op www.kinderrevalidatie.info, 

meer informatie over PERRIN op www.perrin.nl.

Symposium over CP 

Op 18 juni houdt PERRIN in Utrecht een symposium over ontwik-

keling en prognose van kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

met CP. Op dit symposium worden resultaten gepresenteerd van 

studies waarin grote groepen kinderen en jongeren een aantal jaren 

zijn gevolgd. Ook zijn er workshops over de praktische implicaties 

van de resultaten. Het symposium is toegankelijk voor iedereen die 

betrokken is bij praktijk en onderzoek in de kinderrevalidatie, zoals 

revalidatieartsen, therapeuten, jongeren met CP en ouders van kin-

deren met CP. Meer informatie en inschrijfformulier: www.perrin.nl. 



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

ijf jaar geleden werd ik, 48 jaar oud, 
getroffen door een hersenbloeding. Ik lag 
zes dagen op de intensive care in MCH 

Westeinde in Den Haag, en moest daarna nog drie 
weken in het ziekenhuis blijven. Mijn linkerarm 
functioneerde niet en ik had een stekende hoofd-
pijn die bleef aanhouden. Voor mijn arm kreeg 
ik fysiotherapie, maar na dertig sessies was er nog 
geen grote verbetering. Ik kon mijn arm wel ophef-
fen, maar die viel dan krachteloos naar beneden. 
De artsen zeiden dat het beter kon worden, of niet. 
Na enkele maanden in Nederland vertrok ik weer 
naar Dubai, waar ik woon in verband met het werk 
van mijn Britse echtgenoot. Toen een bevriende 
Duitse arts en homeopaat me in Dubai bezocht, zei 
ik hem dat ik maar niet van mijn klachten af kwam. 
Hij vertelde me over de doorbraak in Duitsland 
van de Dorn-methode, een zelfhulpmethode die is 
ontwikkeld door Dieter Dorn. De methode lijkt op 
manuele therapie, met het verschil dat de cliënt de 
meeste bewegingen zelf uitvoert, zijn eigen lichaam 
op zachte, veilige en eenvoudige wijze ‘uitlijnt’ en 
daarmee, zegt Dorn, blokkades opheft die talloze 
medische aandoeningen kunnen veroorzaken.

De bevriende arts vertelde dat de methode interes-
sante resultaten opleverde, ook in gevallen zoals 
de mijne. Hij bracht me in contact met een Dorn-
behandelaar en ik was verbluft over het effect: na 
twee sessies kon ik mijn arm weer volledig gebrui-
ken. Het bleek dat de armuitval niet in de herse-
nen was veroorzaakt, maar door een plotselinge 
verschuiving van mijn nekwervels door scoliose, 
ergens in de periode rond de hersenbloeding. 
Door één verkeerde beweging kunnen bij scoliose 
ruggenwervels verdraaien, waardoor zenuwbanen 
bekneld raken. Scoliose is, afhankelijk van de 
ernst, door Dorn vaak eenvoudig te verhelpen en 
zodra de wervels weer in de juiste stand stonden 
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Hebt u ook een standpunt dat u kwijt wilt? Mail met rm@bsl.nl.

functioneerde mijn arm meteen. Ook mijn zware 
hoofdpijn was over. Ik was onder de indruk van dit 
resultaat en omdat ik zelf gediplomeerd sportmas-
seur ben, besloot ik me in de techniek te verdiepen. 
De Dorn-methode gaat ervan uit dat veel lichame-
lijke problemen in verband staan met het scheef of 
gekanteld staan van het heiligbeen. Door domino-
effect kunnen wervels verkeerd komen te staan 
en dit kan lichaamsfuncties verstoren. Dorn ziet 
verband met onder meer gewrichtsontstekingen, 
bloedsomloopproblemen, migraine en depressie.

In 2006 heb ik de Dorn-methode opgenomen 
in mijn behandelprogramma in de Manchester-
kliniek in Dubai. Ik werk in de kliniek nauw 
samen met artsen, die aanvankelijk uiterst 
sceptisch waren. Nu zijn ze dat allang niet meer, 
door de goede resultaten bij onder meer chro-
nische pijn, lage-rugpijn en nekpijn, en zelfs bij 
herstel na het breken van rugwervels. Ook bij 
MS zien wij resultaten. Bij hersenbeschadiging 
ligt het anders, maar als het probleem uit de rug 
komt kan er veel. Dorn krijgt in het buitenland 
door de logica en resultaten veel bijval, ook 
van neurologen en andere specialisten. Op dit 
moment loopt wetenschappelijk onderzoek. De 
Dorn-methode wordt in Duitsland inmiddels 
als massagetherapie vergoed door een van de 
grootste ziektekostenverzekeraars. Conferenties 
over de techniek worden er druk bezocht. Ook in 
Nederland bekwamen geleidelijk meer paramedici 
en masseurs zich erin.

Oog voor aanvullende 
behandelmogelijkheden

De Dorn-methode leert ons dat we niet te snel 
moeten zijn met het voorschrijven van bijvoor-
beeld steunzolen en speciale schoenen bij scheef-
stand van het bekken. Dat soort hulpmiddelen 
stabiliseert meestal een verkeerde stand en na 
de eerste verlichting volgt dan vaak chronische 
pijn. Heel voorzichtig moeten we zijn met de 
chirurgische correctie van wervels bij chronische 
rugpijn en scoliose. Deze risicovolle ingreep laat 
een ongelijke beenstand onveranderd, terwijl 
die de oorzaak kan zijn van het probleem. Ik zie 

Dorn als een goedkope, additionele methode, vóór 
er drastisch wordt ingegrepen, eindeloos wordt 
doorbehandeld of vóór er tegen een cliënt wordt 
gezegd: ‘Leer er maar mee leven.’ En ongetwijfeld 
zijn er meer van dit soort methoden, die nu nog 
niet breed worden ingezet. Natuurlijk, soms is 
iemand echt uitbehandeld en dan is die persoon 
niet gebaat bij vergeefse hoop. En soms is er geen 
fysieke oorzaak voor chronische pijnklachten en 
kan het blijven zoeken naar die oorzaak iemand 
afhouden van herstel. Maar wat we patiënten 
verschuldigd zijn als professionals, in het regu-
liere circuit of daarbuiten, is dat we breed blijven 
kijken en serieus nieuwe mogelijkheden onder-
zoeken waarmee we wellicht problemen kunnen 
oplossen en voorkomen. 

José Garbe-Vilijn,
sportmasseur, therapeut en docent Dorn-methode, 
joségarb@emirates.net.ae, www.piddds.com

‘Na twee sessies kon ik mijn arm
 weer volledig gebruiken’

RM 2 2010
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Hoe leg je aan een leek uit wat een psychomo-

torisch therapeut doet?

‘Dat is altijd lastig! Ik vertel dat ik door middel van 
lichaams- en bewegingservaring mensen bewust 
maak van hun gevoelens, gedachten en gedrag. 
Met de bedoeling om psychosociale problematiek 
te verminderen of op te heffen. Ik doe dat veel in 
groepswerk: de groep is de kracht van ons beroep. 
In een groep kunnen mensen bijvoorbeeld afstand 
en nabijheid ervaren, of leren opkomen voor 
zichzelf. Maar als iemand niet durft of als heftiger 
trauma’s aan de orde zijn, ben ik één op één bezig. 
We gebruiken de ervaring die iemand opdoet 
tijdens de oefening om in een gesprek uit te zoeken 
wat er speelt en of het wellicht ook anders kan.’ 

Kun je een voorbeeld geven?

‘Ik werk vooral met revalidanten met chronische 
pijn; zij hebben vaak moeite om grenzen te trekken. 
Dan vraag ik mensen bijvoorbeeld om in de ruimte 
een eigen plek te maken met materialen. Een plek 
waar ze zich rustig en prettig voelen, met een 
duidelijke grens. Mensen ervaren zo wat ze nodig 
hebben om zich rustig te voelen. Vervolgens nodig 
ik mezelf uit om op bezoek te komen. Wat gebeurt 
er? Pas je je aan, raak je gestrest? Je ziet dat mensen 
door het inzicht dat ze zo opdoen in het dagelijks 
leven ook anders gaan reageren, door niet in hun 
automatische gedrag te schieten maar grenzen aan 
te geven.’

Zijn er psychomotorische therapeuten in alle 

revalidatiecentra?

‘Nee, nog lang niet. We zien dat overal in het land 
centra proberen psychomotorische therapie een 
plek te geven. Ook merken we dat collega-behande-
laars – óók revalidatieartsen – er positief tegenover 

staan. Maar een nieuwe therapievorm erbij is niet 
zomaar te realiseren, daar zitten haken en ogen aan. 
Het is één van de redenen dat ik een onderzoek ben 
gestart, om te laten zien dat het toch echt zinvol 
kan zijn. Bij ons in het revalidatiecentrum volgen 
we twee groepen revalidanten met chronische pijn, 
waarvan één groep de gangbare behandelmodules 
volgt en de andere groep daarnaast psychomotori-
sche therapie krijgt. Door middel van vragenlijsten 
vergelijken we beide groepen op psychosociale 
factoren, zoals depressie, lichaamsbeleving en 
doemdenken. Het onderzoek is nog in volle gang, 
maar we kunnen nu al stellen dat de groep die ook 
psychomotorische therapie krijgt het beter doet.’ 

Wat is er zo leuk aan je vak?

‘Ik vind het mooi als mensen zichzelf tijdens de 
therapie tegenkomen en daarmee nieuw inzicht 

WERK > PSyCHOMOTORISCH THERAPEUT BIJ HET VOORMALIGE REVALIDATIECENTRUM AMSTERDAM, DAT IS GEFUSEERD MET HET JAN VAN 

BREEMEN INSTITUUT EN VANAF SEPTEMBER VERDERGAAT ALS READE  LEEFtIJD > 29 JAAR  PRIVé > GETROUWD, EERSTE KIND OP KOMST   

gROOtStE HOBBy > KORFBAL  HEKEL AAN > ‘MENSEN DIE ZICHZELF HOGER ACHTEN DAN ANDEREN’
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‘Na twee sessies kon ik mijn arm
 weer volledig gebruiken’

Lia van der Maas
Door Kitty Rotteveel

verwerven. Neem weer even mensen die het moei-
lijk vinden om grenzen aan te geven: in een simpele 
oefening waarbij een ander steeds een stapje dich-
terbij komt kunnen zij voelen wat dit met ze doet. 
Iemand kan op zo’n moment opeens heel duidelijk 
ervaren: dit is wat er altijd gebeurt! Samen bekijk je 
vervolgens wat voor deze persoon de beste oplos-
sing is: loop je bijvoorbeeld weg, of doe je een stap 
naar achteren? Revalidanten noemen het soms ‘een 
stom spelletje’, maar ze merken ook dat het echt 
effect kan hebben. Ik vind het prachtig om te zien 
als mensen de link maken naar het leven van alle-
dag, en wat ze hebben geleerd ook gebruiken.’ 

Informatie over het onderzoek van Lia van der Maas 
staat op www.nvpmt.nl, knop ‘Documenten’, kiezen 
‘Werkveldgroep revalidatie’ en ‘Poster-presentatie 
revalidatie.ppt’.
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• stalen stang geklemd tussen vloer en plafond
• houvast naast bed, stoel of bad
• hulp bij omdraaien in bed
• voor transfer naar bank of bed
• geen schade aan vloer en plafond
• geschikt voor personen tot 150 kg

een sterke steun in 5 minuten geplaatst 
demonstratie  lmpjes op de website
proefplaatsing mogelijk

Pakpaal® producties     T 076-5614500

PAKPAAL

www.pakpaal.nl

Uitgeverij Ankh-Hermes bv
T (0570) 678900  I www.ankh-hermes.nl  E info@ankh-hermes.nl

The Deeper SecreT of Love 
voor eLke Dag
52 coachingkaartjes voor meer liefde in je leven
Annemarie Postma
€ 19,90 isbn 97890 202 03943 

Leven in verbinDing
Prinses Irene in gesprek met 
prof.dr. Matthijs Schouten 
over mens-zijn
Irene van Lippe-Biesterfeld
€ 19,90 isbn 97890 202 03882

Yoga voor 
compuTergebruikerS
Verbeter je houding, 
werk ontspannen
Sandy Blaine
€ 19,90 isbn 97890 202 03714 

emoTioneLe 
afhankeLijkheiD
Loslaten doe je zo!
Dr. Rudolf Snel
€ 19,90 isbn 97890 202 04001  

Naamloos-1   1 06-05-2010   15:29:17

Gelijke kansen voor kinderen met 
beperkingen

Heijenoordseweg 3
6813 GG Arnhem
Telefoon (026) 352 69 81
ING-bank 65.40.13.004

Het Johanna Kinderfonds zet
zich van oudsher in om de
kwaliteit van leven van kin-
deren en jongeren tot 30 jaar
met (lichamelijke) beperkin-
gen te verbeteren door het
financieel ondersteunen van
onderzoek en projecten. 

Of het nu gaat om scholing,
arbeid, wonen, relaties: het is
de wens van veel kinderen
en jongeren met beperkingen
om ‘gewoon mee te kunnen
doen’ en eigen keuzes te
kunnen maken. In de prak-
tijk blijkt dat zij dat niet in
alle gevallen kunnen.
Daarom ondersteunt het
Johanna Kinderfonds vele
initiatieven die dit ‘gewone
meedoen’ bevorderen. 

Bijvoorbeeld door het onder-
steunen van wetenschappe-
lijk onderzoek, maar ook het
stimuleren van initiatieven
op het gebied van onderwijs
en doorstroom naar betaalde
arbeid voor deze jongeren.
Ook projecten op het gebied
van sportbeoefening, culture-
le activiteiten, vakanties en
andere vormen van vrijetijds-
besteding worden door het
Johanna Kinderfonds finan-
cieel ondersteund.

Met uw steun bouwen wij
verder aan het streven om
kinderen en jongeren met
beperkingen een volwaardige
plaats in onze maatschappij
te geven. Meer informatie:
www.johannakinderfonds.nl



Jaarcongres DSNR 

FUNCTIONEEL HERSTEL NA EEN BEROERTE EN DE ROL VAN SPASTICITEIT
Met internationale topsprekers op het gebied van spasticiteit 

schrijf nú in via www.bsl.nl/beroerte

 Cursussen & Congressen

www.bsl.nl/beroerte

Donderdag 7 oktober 2010, Jaarbeurs, Utrecht U ontvangt antwoord op vragen als:

• Is spasticiteit bij de bovenste extremiteit een probleem voor herstel van 

functionaliteit?

• Is spasticiteit een probleem voor het slikken?

• Is spasticiteit meetbaar?

Bestemd voor:

Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, (neuro-) verpleegkundigen, 

neurologen en revalidatie-artsen

BSL_adv_DSNR_215x135.indd   1 26-05-10   11:29

Meer toegevoegde waarde met innovatie
Revalidatie richt zich op het herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk 
letsel of een lichamelijke beperking. De kwaliteit van leven neemt toe en de zorgkosten nemen af. Elke 
geïnvesteerde euro in de revalidatie levert meer dan 5 euro op. Revalidatiezorg biedt de maatschappij dus 
toegevoegde waarde.

Deze toegevoegde waarde wordt alleen maar groter door innovatie. Om innovatie in de revalidatiezorg te 
stimuleren, voeren Revalidatie Nederland en ZonMw van 2009 tot en met 2011 het Innovatieprogramma 
Revalidatie uit. 

Revalidatie Nederland stimuleert ervoor dat succesvol gebleken innovaties breed worden geïmplementeerd 
en ontwikkelt een kennisportal om de kennis in de sector beter beschikbaar en toegankelijk te maken. 
ZonMw draagt zorg voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties.

Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van het Innovatieprogramma Revalidatie? Via de website kunt u 
zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Kijk op www.revalidatie-innovatie.nl.

Oudlaan 4, Postbus 9696, 3506 GR Utrecht   T 030 273 93 84   
F 030 273 94 06   info@revalidatie.nl   www.revalidatienederland.nl



Ergotherapeut Dorrit Jansen: ‘In deze uitvoering van de stoel 
zit het dijbeen van een kind tegen de armlegger aan. De arm-
leggers zijn verstelbaar, sluiten precies aan op de heup en 
geven steun en stevigheid aan de buitenkant van het been. 
Tussen de dijen hebben we een abductie-klos geplaatst. 
Abductie betekent spreiding en dat is precies wat de klos 
doet. Kinderen moeten daar wel even aan wennen, want 
het is natuurlijk raar, zo’n klos tussen de benen. We hebben 
uitgebreid getest of het comfortabel zit, of een kind gemak-
kelijk kan opstaan en wat het effect is op hun leerprestaties 
en concentratie. Die ervaringen zijn heel positief. Kinderen 
vinden het al snel prettig om ‘vast’ te zitten, worden minder 
snel moe en zitten fijner. Ook de klasgenootjes reageerden 
enthousiast: ze zien dat hun vriendje of vriendinnetje rustig 
rechtop kan zitten en beter mee kan doen met de rest.’

Sophie voor Kids, Junior en Tiener
Ook met deze stoel doet Maatwerk zijn naam eer aan. 
Jozef van de Wijdeven is één van de ontwikkelaars en hij vindt 
het elke keer weer een uitdaging om de wensen van een 
klant technisch te vertalen. Jozef: ‘Dat is ons bestaans
          recht, ook vanuit onze ideologie. We willen niets 
                 liever dan een stoel, tafel of bed maken dat het 
                   leven van een kind flink verbetert. De Sophie   
                   met schuine armleggers bestaat in drie variaties 
                   voor verschillende leeftijdsgroepen: kids, junior 
                   en tiener. De abductieklos is er voor elke variant 
                           en we maken de stoelen veelal van dezelfde 
                             buizen en onderdelen. Dankzij dat modulaire 
               systeem kan een school met zo weinig 
                                     mogelijk onderdelen op de plank,   
                               zoveel mogelijk stoelen 
                  samenstellen.  Ook het
                 remsysteem is – in alle 
                   bescheidenheid – 
                   tamelijk ingenieus. 
               Een kind wil zelf mobiel 
                                               zijn, dus we hebben 
   een systeem bedacht 
  waarmee hij of zij zelf de stoel op 
 de rem kan zetten. Dat gaf de Sophie echt 
             een enorme stimulans.’ De producten van 
         Maatwerk zijn maatwerk, maar hebben wel een 
       aantal duidelijke overeenkomsten. Ze zijn degelijk  
  zodat ze lang mee gaan, veilig in gebruik en leuk om te zien. 
Jozef: ‘We praten eerst uitgebreid met de kinderen waar we 
een product voor gaan maken. Zij weten het allerbeste wat 
hun lijf kan en wat ze nodig hebben. 
Samen komen we tot de ideale oplossing.’ 

Stoel Sophie voor 
heupbeleid cerebrale parese

Maatwerk  
  levert een modulair   
  systeem dat gericht 
  is op hergebruik op de 
  middelange en lange 
  termijn

Maatwerk  
  is een productiebedrijf 
  met veel vakmanschap 
  dat alles zelf in huis 
  maakt

Maatwerk 
  heeft korte lijnen met 
  de productie in huis 
  en daardoor  is er    
  sprake van effectieve 
  communicatie

Maatwerk  
  is servicegericht

Revalidatiearts Martin Vugts werkt dagelijks met kinderen en 
maar liefst 70% van hen heeft een cerebrale parese (cp). Een 
aangeboren hersenbeschadiging, die moeite met lopen en in 
sommige gevallen pijn veroorzaakt. Een cp in combinatie met 
een bepaalde afwijking in de heupen kan grote gevolgen heb-
ben voor later. Vugts: ‘We hebben een heupbeleid ontwikkeld 
om problemen met zitten, staan en lopen te voorkomen. 
De essentie is dat de benen van een kind in een bepaalde 
hoek zitten van 60 of 45 graden, zodat het gewricht zich goed 
ontwikkelt. Dat doen we door de heup vast te zetten en daar 
heb je een speciale stoel voor nodig. We zijn op zoek gegaan 
naar geschikte voorzieningen die aansluiten op ons beleid en 
die vonden we bij Maatwerk.’

Speciale Sophie met armleggers en klos
De stoel Sophie is één van de eerste producten die Maatwerk 
ooit maakte. Sophie bewijst zich al ruim tien jaar, dankzij het 
handige modulaire systeem, de stevige bouw en het esthe-
tische design. En nu is er de vernieuwde versie met schuine 
armleggers en abductieklos. 
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