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Redactioneel
We hebben geprobeerd er weer een mooi, afwisselend
Adelante Magazine van te maken. Rode draad in dit
nummer is Innovatief blijven. Op het gebied van zorg
en onderwijs volgen wij de nieuwste ontwikkelingen.
Sinds eind vorig jaar bijvoorbeeld biedt Adelante als
één van de weinige centra amputatiecliënten met een
klikprothese intensieve revalidatie. En in mei gaat het
project i2-CoRT van start. Adelante is initiatiefnemer van
dit project voor Innovatie- en Implementatieversneller
voor Complexe RevalidatieTechnologie. Lid Raad van Bestuur Yvette van Horn licht in een interview toe waarom

medisch-specialistische revalidatiezorg zijn meerwaarde
moet bewijzen en de omslag moet maken naar zinvolle
zorg tegen zo laag mogelijke kosten. En in de column
van Lisa Morsink werpen wij telkens een blik op de toekomst.
Wij hopen dat u deze editie weer de moeite van het
lezen waard vindt.
Mocht u suggesties hebben of zelf een inhoudelijke
bijdrage willen leveren, mail dan gerust naar
magazine@adelante-zorggroep.nl

Anne van der Linden, hoofdredacteur
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TEKST John Ekkelboom BEELD Loraine Bodewes

“Een klik-

prothese vergt

intensieve

revalidatie”

Amputatiecliënten met een klikprothese
hebben intensieve revalidatie nodig om
weer goed te kunnen lopen. In samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen, dat
de operaties uitvoert, biedt Adelante speciaal voor deze doelgroep een trainingsprogramma aan. Cliënten kunnen nu voortaan
in Hoensbroek revalideren.

Adelante
begeleidt
nieuwe groep
amputatiecliënten
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In dit nummer van het Adelante Magazine
wordt de afdeling Amputatie, Traumatologie
en Orthopedie bij Adelante uitgelicht. Dit
behandelteam heeft al meer dan dertig jaar
ervaring op het gebied van amputatie en
prothesiologie. Het multidisciplinaire team
streeft daarbij naar continue verbetering van
de kwaliteit van de zorg, zowel voor de individuele cliënt als van het behandeltraject in de
keten ziekenhuis-revalidatiecentrum-thuis. Er
bestaat bij Adelante o.a. specifieke expertise
op het gebied van:
• dubbelzijdige beenamputaties
• geavanceerde protheseknieën
Revalidatiearts Anke Verlouw vertelt over haar
werk en revalidant Martin Claessen vertelt
hoe zijn leven is veranderd met een klikprothese.

Sinds 2009 heeft het Nijmeegse Radboudumc ruim
honderd amputatiecliënten voorzien van een klikprothese. In de beginjaren moesten deze patiënten vanuit
het hele land naar Nijmegen reizen voor poliklinische
revalidatie. Om het hen gemakkelijker te maken, zijn
er nu enkele revalidatiecentra verspreid over Nederland
die deze nabehandeling op zich hebben genomen. Eén
daarvan is Adelante in Hoensbroek. Anke Verlouw, revalidatiearts van de afdeling Amputatie, Traumatologie
en Orthopedie, vindt het belangrijk dat Adelante deze
service biedt aan cliënten in het zuiden van Nederland.
Zweten en huidproblemen
Verlouw benadrukt dat de gangbare prothese met koker
nog steeds de gouden standaard is. “Alleen als er problemen optreden, kan een klikprothese een oplossing
bieden. Dan moet je denken aan problemen met de pasvorm en heftige zweet- en/of huidreacties in de koker.
Tot nu toe zijn dan ook alleen cliënten geopereerd die al
eerder een kokerprothese hadden.” Maar ook zij komen
niet zomaar in aanmerking voor de klikprothese. Het is
een zwaar en langdurig traject van operaties en revalide5

Anke
Verlouw

De klikprothesen worden
ook wel osseointegratieprothesen genoemd omdat ze
in het bot worden bevestigd.

is revalidatiearts op de afdeling Amputatie,
Traumatologie en Orthopedie.

ren, nadat de cliënt ruim een jaar op de wachtlijst heeft
gestaan, licht de revalidatiearts toe. “Bovendien moeten
zware personen eerst afvallen, worden rokers uitgesloten vanwege infectiegevaar en krijgen mensen met suikerziekte of ernstig vaatlijden ook een negatief advies
omdat de kans op complicaties te groot is. Verder is een
goede hygiëne een voorwaarde om infecties te voorkomen. De pen in het bot staat immers in open verbinding
met de buitenlucht.”
Op dit moment zijn er twee typen klikprothesen, ook
wel osseointegratieprothesen genoemd omdat ze in het
bot worden bevestigd. Bij het Zweedse systeem wordt er
een pen in het bot van de stomp van het geamputeerde
onder- of bovenbeen geschroefd. In geval van de Duitse
klikprothese, die het Nijmeegse ziekenhuis toepast,
slaat de orthopedisch chirurg de pen in dat bot. Verlouw:
“De Duitse klikprothese heeft grote voordelen. De kans
op infecties is veel kleiner en dankzij de ruwe coating
op de titanium pen hecht het bot zich vast en ontstaat er
een zeer sterke verbinding.”
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Verzwakte spieren trainen
De operatie verloopt in twee stappen. De pen die tijdens
de eerste ingreep wordt ingebracht, zit nog onderhuids.
Na zes weken volgt een tweede operatie om een verbindingsstuk aan te brengen waarop de cliënt zijn of haar
klikprothese kan bevestigen. Verlouw maakt de vergelijking met een Gardena-systeem waarbij diverse soorten
tuingereedschap aan een steel kunnen worden vastgeklikt. “Daarna kan de revalidatie, die wordt vergoed door
de zorgverzekeraar, meteen beginnen. Samen met de
cliënt gaan we de belasting op de geïmplanteerde pen
opbouwen en de spieren trainen. De stompspieren zijn
sterk verzwakt doordat ze na de amputatie nauwelijks
een functie hebben gehad in de prothesekoker. En hoewel de cliënt ooit al heeft leren lopen met een kokerprothese, moeten we de looptechniek toch verbeteren en
verfijnen, zodat de cliënt tevens meer vertrouwen krijgt.
Na drie tot vier maanden sluiten we de revalidatie af en
moet de cliënt nog vele maanden in een fitnesscentrum
blijven trainen.”

Wereldwijd zijn er enkele honderden klikprothesen
geïmplanteerd. Onderzoeken hebben aangetoond dat
cliënten erg tevreden zijn en dat hun kwaliteit van leven
is verbeterd. Verlouw somt enkele voordelen op. “Zweetreacties en huidproblemen door de koker zijn verleden
tijd. Ook hebben ze een beter gevoel in de ruimte en
een betere beheersing over de prothese omdat die vastzit in het lichaam. Ze voelen bijvoorbeeld direct oneffenheden of bijvoorbeeld steentjes die op de grond liggen.
Het zitcomfort is beter omdat ze niet meer op de koker
zitten. Verder kun je snel en makkelijk zo’n prothese
aanklikken en weer ontkoppelen. Mooi is bovendien dat
door de belasting op de metalen pen de botdichtheid
toeneemt.“
Klikrobotarm
Nu Adelante sinds het najaar van 2017 ook cliënten met
een klikprothese revalideert, heeft het revalidatiecentrum alle soorten prothesiologie in huis. Adelante werkt
op dit gebied nauw samen met Livit Orthopedie, dat een

vestiging heeft op het terrein in Hoensbroek waar het
onder andere prothesen maakt, afstelt en uitlijnt. Op
dit moment volgen de eerste drie cliënten met een klikprothese het revalidatieprogramma. Verlouw denkt dat
er jaarlijks ruimte is voor tien tot vijftien van dergelijke
revalidanten, inclusief de nazorg. En er staat alweer een
nieuwe doelgroep in de startblokken. Het Nijmeegse
ziekenhuis heeft bij iemand met een armamputatie een
klikrobotarm geïmplanteerd die de cliënt via armzenuwen met zijn gedachte kan aansturen. Verlouw: “Deze
prothese vergt een geheel andere vorm van revalidatie.
In de toekomst zullen we ook die cliënten in het zuiden
van het land onder onze hoede nemen.”

Lees het verhaal van
Martin Claessen >>>
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TEKST Jaimy Scholte BEELD Loraine Bodewes

Martin:

“Het gaat

supergoed met

me nu ik een
klikprothese

Wat ben
ik blij dat ik
deze kans
heb gekregen
8

heb.”

Martin Claessen (40) uit Heerlen is werkzaam
in de beveiliging, woont samen en heeft twee
kinderen. In 2008 raakte hij op zijn motor met
hoge snelheid in een bocht een paaltje. Dit werd
fataal voor zijn linkeronderbeen. Het onderbeen
werd geamputeerd en vele jaren van ellende
met protheses volgden. Tot het moment dat
Martin in 2017 in aanmerking kwam voor een
innovatieve klikprothese (osseointegratie genaamd). Anno februari 2018 liep zijn revalidatie
bij Adelante in Hoensbroek ten einde en loopt
Martin zonder hulp van krukken of stok. “Wat
ben ik blij dat ik deze kans heb gekregen”.
“Van het ongeluk weet ik niks meer”, vertelt Martin. “Er
is me verteld dat mijn boven- en onderbeen in onmogelijke posities lagen en dat hulpverleners in eerste instantie dachten dat ik dood was. Drie operaties volgden.
Mijn bovenbeen was op drie plekken gebroken en er
werd een pin in gezet. Maar mijn onderbeen was niet te
redden, ik had geen gevoel meer en van onderaf begon
mijn been af te sterven. Ik was boos op mezelf, hoe had
ik zo stom kunnen zijn? ‘Haal maar eraf!’ riep ik, maar
ondertussen zakte de wereld onder me vandaan. Na de
amputatie durfde ik niet onder de deken te kijken. Toen
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“ Mijn

kinderen

noemen me

Aan de slag met fysiotherapeute Esther Meijers

ik werd overgeplaatst naar Adelante, durfde ik de eerste
weken ook niet van mijn kamer af. Na een paar weken
ging het langzaam beter. Maar echt accepteren zal ik het
nooit.”

“Ik heb een

flinke stap terug
moeten doen.”

Van een hele drukke jongen, naar bijna niks meer kunnen. Dat was een fikse omschakeling. Martin: “Ik heb
een flinke stap terug moeten doen. Mijn oude leven bestond niet meer, ik kon bijvoorbeeld niet meer in mijn
huis blijven wonen. Gelukkig heb ik in het ziekenhuis
een relatie gekregen met mijn huidige partner, waar ik
heel veel steun aan heb. De tijd bij Adelante was zwaar
maar ook fijn. Ik leerde veel mensen kennen en had een
fijne tijd met mijn vaste groepje. Er was veel herkenning,
en dat schept een band. Toen ik na drie maanden naar
huis mocht begon de jarenlange ellende met protheses.
De ene ontsteking na de andere volgde. Ik heb van alles
geprobeerd, wel zeven verschillende protheses, laserbehandelingen, niets hielp. Ik bleef huidproblemen houden, met name door de koker die om de stomp moet,
die aan alle protheses zat. Om de haverklap zat ik weer
thuis in mijn rolstoel en kon ik niets meer. Het werd van
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kwaad tot erger en dat bracht de nodige frustraties met
zich mee.”

‘Robocop”

“Mijn revalidatiearts bij Adelante vertelde mij op een gegeven moment over de innovatieve osseointegratieprothese. Vooralsnog was dit alleen mogelijk in Australië én
Nijmegen. Op dit moment komen slechts zo’n honderd
mensen per jaar hiervoor in aanmerking. Na onderzoeken in Nijmegen bleek mijn been geschikt. Na dertien
maanden wachten was ik op 25 augustus 2017 aan de
beurt. Ik vond het heel erg spannend. Voor de ingreep
zijn twee operaties nodig. Bij de eerste hollen ze het bot
uit en wordt er een dikke ijzeren pin in gezet. Dit was
heel erg pijnlijk. Zo’n tien weken later op 3 november
volgde de tweede operatie; op de eerder geplaatste
pin werd een koppelstuk geplaatst. Het was allemaal
erg heftig, maar de genezing ging best snel. Eén week
na de tweede operatie startte ik weer met revalideren
bij Adelante in Hoensbroek, deze keer poliklinisch, ik
hoefde niet te blijven. Ik was de eerste cliënt met een
klikprothese bij Adelante. Ik vond het spannend, maar
had absoluut vertrouwen door mijn goede ervaringen.
Tot voor kort kon revalidatie alleen in Nijmegen plaatsvinden. Ik was dus heel erg blij dat dit in Limburg ook
mogelijk was, zo dicht bij huis.”
“Zo’n twee weken na de tweede operatie mocht ik voor
het eerst proberen te staan op mijn nieuwe been. Mijn
prothese werd aangeklikt en gepast. Daarna startte ik
met drie keer per week fysiotherapie, dat is super en
gaat ook supergoed. Ik krijg looptraining, binnen en
buiten en sport veel. We oefenen nu ook trappen en
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Uw privacy
ook ónze zorg!

dergelijke. Ik oefen individueel en met een vaste groep.
Samen fitnessen en zwemmen, dat is gewoon heel prettig. Ik ga met de week vooruit en kan sinds januari zelfs
al zonder krukken én zonder stok lopen. Ik krijg veel reacties van mensen, veel vragen. Iedereen is positief en
nieuwsgierig. Omdat het zo’n vernieuwende prothese is,
vragen veel specialisten en cliënten om het te mogen
zien, daar heb ik geen enkel probleem mee. Iedereen is
even enthousiast. Mijn kinderen vinden mijn prothese
stoer, ze noemen me ‘Robocop’.”

We leven in een tijd waarin we privé steeds meer op een digitale manier gegevens
met elkaar delen. Denk aan social media zoals Facebook, Twitter en WhatsApp. Ook
organisaties gebruiken steeds meer digitale hulpmiddelen om informatie op te slaan. Daarnaast
delen we onze persoonsgegevens steeds vaker. Soms bewust, soms onbewust. Dit biedt nieuwe
kansen maar ook een nieuwe uitdaging in het zorgvuldig omgaan met gegevens.

“Al met al heeft de klikprothese mij veel goeds gebracht.
Het is gemakkelijk; met één klik is de prothese eraf of
weer erop, handig met douchen en dergelijke. Ik heb
geen ellende meer met een koker die huidproblemen
veroorzaakt, ik ben af van alle frustraties. Het enige dat
ik moet doen is twee keer per dag de wond schoonmaken voor de rest van mijn leven. Ik kan mijn been weer
buigen, bijvoorbeeld als ik zit. Hierdoor kan ik ook weer
goed fietsen. En daarnaast zit kleding tien keer beter,
omdat ik nu geen dikke knie meer heb door de koker.
Voor mij is het dé oplossing.”
“Wat mij heeft geholpen om het beste uit mezelf te halen ondanks de ellende? Veel therapie en veel praten.
Acceptatie is lastig, maar praten helpt om het een plek te
geven. En een dosis humor, dat relativeert. Ik flauwekul
bij Adelante steeds met iedereen en maak voortdurend
grapjes over mijn been. Vanwege een probleempje met
mijn knie duurt de revalidatie iets langer dan voorzien.
Maar als ik binnenkort klaar ben, ga ik me focussen op
een nieuw doel; over een jaar hoop ik weer te kunnen
sporten, dan is het bot sterk genoeg. Ik wil de Nijmeegse
vierdaagse lopen met een paar man, daar ga ik voor. En
ik heb één voordeel; ik kan maar aan één voet blaren
krijgen!”
Inmiddels heeft Martin het revalidatieprogramma bij Adelante

“Ik wil de

Nijmeegse

vierdaagse
lopen.”

De huidige wet- en regelgeving is opgesteld in een
tijdperk waarin het internet nog in de kinderschoenen
stond. Daarom gaat er op 25 mei 2018 een nieuwe privacywetgeving in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de huidige Wet
bescherming persoonsgegevens. De nieuwe privacywetgeving zorgt ervoor dat onze gegevens beter worden
beschermd. Organisaties, ook Adelante, krijgen meer
verplichtingen en moeten in heldere taal uitleggen welke gegevens ze gebruiken en onze cliënten krijgen meer
en sterkere privacy rechten. De wetgeving moet zoveel
mogelijk gaan voorkomen dat er gegevens in verkeerde
handen vallen, soms door kwaadwillenden, soms door
menselijke fouten.
Adelante is al meer dan een jaar bezig om in
het kader van kwaliteit en veiligheid zich goed
voor te bereiden op de komst van deze nieuwe
wetgeving. De nieuwe regels moeten vertaald
worden zodat medewerkers, cliënten en leerlingen ze kunnen begrijpen. Daarnaast deelt
Adelante niet zomaar gegevens met andere
partijen die daarom vragen. Hoe Adelante
omgaat met persoonsgegevens is onder

andere vastgelegd in een privacyreglement dat op de
website is terug te vinden. Middels een uitgebreide
bewustwordingscampagne bij medewerkers wordt aandacht gevraagd voor de noodzakelijke veranderingen.
Daarnaast wordt er kritisch naar processen en systemen
gekeken om te beoordelen of er voldoende rekening is
gehouden met de privacybescherming van de gegevens.
Adelante heeft een functionaris gegevensbescherming
(FG) aangesteld die als interne toezichthouder beoordeelt of Adelante voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. De FG is ook aanspreekpunt voor de Autoriteit
Persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de afhandeling van
datalekken. Deze FG houdt tevens een overzicht bij van
alle gegevensverwerkingen waarin persoonsgegevens
voorkomen en geeft op basis van risicoanalyses adviezen aan de organisatie om de persoonsgegevens optimaal te beschermen.
Adelante wordt ook extern getoetst op de uitvoering van
deze nieuwe privacywetgeving. Daarmee wordt geborgd
dat de maatregelen die we genomen hebben voldoen
aan de wet- en regelgeving en gegevens dus goed beschermd zijn! Uw privacy is ook ónze zorg!

succesvol afgerond.
> Poster interne bewustwordingscampagne
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TEKST Eric Schouten
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in
BEELD
Yvette van Horn
Yvette van Horn begon in 2010 bij Adelante als revalidatiearts binnen het team
Amputatie, Traumatologie en Orthopedie. In 2013 werd zij Medisch Manager en
op 1 januari 2017 lid van de Raad van Bestuur. Yvette aanvaardde de functie op
voorwaarde dat zij tevens als revalidatiearts kon blijven werken. (Be)sturen met de
voeten in de klei. Het blijkt een goede combinatie.
TEKST Karin Theunissen BEELD Loraine Bodewes

“Het lijkt alsof ik mijn carrière vooraf heb uitgestippeld”, lacht Yvette. “Het tegendeel is waar.
Beide vragen zijn onverwacht op mijn pad gekomen. Ik koester mijn werk als revalidatiearts,
maar heb beide keren uiteindelijk ja gezegd omdat ik wel iets wil veranderen in onze zorg. De
tijd dat ‘the sky the limit’ was in de revalidatiezorg, is voorbij. Na de eerste en tweede lijn zal
ook de medisch-specialistische revalidatiezorg zijn meerwaarde moeten bewijzen en de omslag
moeten maken naar zinvolle zorg tegen zo laag mogelijke kosten. Doen wat goed is voor de
cliënt, niets meer en niets minder. Ik ben daar voorstander van.”
Welke ontwikkeling moet Adelante hiervoor maken?
“We moeten verder professionaliseren. Overheid, zorgverzekeraars en inspectie verlangen van
ons dat wij zichtbaar maken aan welke eisen onze medisch-specialistische revalidatiezorg voldoet. Ook moeten wij kunnen onderbouwen dat de zorg die wij leveren de meest effectieve is.
Dit proces vraagt veel van de organisatie, maar helpt ons uiteindelijk vooruit. Door langer stil te
staan bij de vraag hoe we dingen doen en niet alleen te kijken naar wat op korte termijn nodig
is, kunnen we onze zorg én organisatie toekomstbestendiger maken.”
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in BEELD

Yvette van Horn
Wat betekent dat voor de zorg van Adelante?
“Bij Adelante lopen fantastische specialisten rond die hun cliënt bij wijze van spreken alles uit
handen willen nemen. Dat hebben we ook altijd gedaan. In de huidige zorgomgeving ligt er
een andere, meer afgebakende rol voor ons. Al vóór de intake zullen we kritisch moeten bekijken of wij iets voor een cliënt kunnen betekenen. Indien ja, dan leggen we bij de intake vast
wat de cliënt nodig heeft voor zijn of haar revalidatie en stellen we meteen ook een einddatum
voor de behandeling vast. Daar werken we naartoe en als de revalidatiedoelen gerealiseerd zijn,
stopt het voor ons, omdat de cliënt thuis of bij een andere zorgpartner verder kan. Van een langdurige zorgpartner worden wij zo meer een passant binnen de zorgketen, waarbij de regie bij
de cliënt ligt. Soms zullen we zelfs nee moeten verkopen, omdat er goedkopere alternatieven
zijn dan onze specialistische zorg. Dat is nieuw voor ons en vraagt om een andere mindset bij
onze professionals.”
Hoe wil je die verandering realiseren?
“Ik zie Adelante als een dynamische organisatie, die mee verandert met de samenleving. Dat
kan ook niet anders. Door de vergrijzing zien wij meer oudere cliënten met ouderdomsgerelateerde zorgvragen. Door de veranderingen in het sociale domein zien wij bijvoorbeeld ook
steeds vaker mensen met gedragsproblemen. Dat begint al op jonge leeftijd, ook op onze
school. Op dergelijke maatschappelijke ontwikkelingen moet je op voorhand anticiperen, zodat
de juiste expertise beschikbaar is. Daarbij wordt van ons als toonaangevende specialistische
zorgverlener verwacht dat wij volgens de nieuwste medische inzichten werken. Dat vraagt een
flexibele, lerende organisatie met medewerkers die kritisch naar hun eigen vaardigheden durven te kijken, open staan voor vernieuwing en verbetering en in dat traject ook actief stappen
zetten. Bijvoorbeeld door jezelf bij te scholen. Bestuur, management en medewerkers hebben
hier een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in.”
Hoe zie je Adelante over 10 jaar?
“Dan maken we deel uit van diverse netwerken waarin bijvoorbeeld de medische-specialistische
revalidatiezorg meer optrekt met de geriatrische revalidatie. En onze specialisten en behandelaren nemen deel aan multidisciplinaire spreekuren in de eerste of nieuwe anderhalvelijnszorg.
Vanuit speciaal onderwijs zullen we nog meer met het reguliere onderwijs optrekken. De deur
naar buiten gaat in ieder geval steeds verder open.”

“Doen wat
goed is voor
de cliënt,
niets meer en
niets minder.”
Yvette van Horn

Behalve als bestuurder ben je ook nog actief als revalidatiearts.
“Klopt. Ik zou het contact met de cliënten niet willen missen, maar ervaar als arts ook wat er
speelt in de organisatie, en of systemen wel of niet werken. En je hoort nog eens wat in de
wandelgangen. Dan ben ik niet Yvette de bestuurder, maar Yvette de dokter. Voor mij is dat een
goede combinatie.”
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Per 1 mei mag ik samen met Yvette van Horn de Raad van Bestuur
van Adelante vormen. Met positieve gezondheid als leidraad zal de
medisch specialistische revalidatie de komende jaren verder ontwikkelen, vooral in samenwerking met anderen. Adelante als expertisecentrum biedt een breed palet aan diensten en behandelingen
voor alle leeftijden zowel in de revalidatie als in de audiologie. Voor
kinderen is met de onderwijspoot in huis de gedachte één kind één
plan vanzelfsprekend. Adelante betekent vooruit; oftewel het beste
uit jezelf halen. Dit geldt voor cliënten, voor medewerkers en voor de
organisatie. Een mooie visie. Ik zie dan ook uit naar de samenwerking met u allen.

Intimiteitsverpleegkundige
Nelleke van Winkelhof

Henri Plagge
Voorzitter Raad van Bestuur

Adelante heet

Henri Plagge

van harte welkom!

Elektronisch verwijzen

via ZorgDomein
Nog voor de zomer kunnen huisartsen hun patiënten
elektronisch verwijzen naar Adelante via de verwijsapplicatie ZorgDomein. Momenteel zijn de locaties Venlo
en Venray van Adelante al actief en de andere locaties
volgen zeer binnenkort. Daar wordt achter de schermen
momenteel nog hard aan gewerkt.
Aangesloten huisartsen vinden straks in ZorgDomein
ons actuele zorgaanbod en relevante informatie voor
patiënten over de afspraakprocedures, toegangstijden en de verwijscriteria. Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer wat live gaat en waar u alles
kunt vinden, dan mag u altijd een mailtje sturen naar
marcom@adelante-zorggroep.nl onder vermelding van
ZorgDomein.
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Ik verdiep mij vooral in de
seksuele vragen en problemen
die bij mensen ontstaan na
een ruggenmergletsel.
Mijn naam is Nelleke van Winkelhof en ik werk sinds 1999 bij het team dwarslaesie van Adelante. Ik ben daar begonnen als ziekenverzorgster en in 2001 ben ik de opleiding gaan doen voor
verpleegkundige. Tijdens mijn werk merkte ik dat ik vaak geen antwoord kon geven op vragen
van revalidanten op seksueel gebied. Dat vond ik niet kunnen! Na overleg met onze afdelingsarts ben ik in 2003 bij de Rinogroep in Utrecht de opleiding tot sekscounselor gaan doen.
Al snel kreeg ik bij Adelante een spreekuur. Helaas maar voor 4 uurtjes per maand, maar beter
iets dan niets. Ik hoop dat ik in de toekomst meer uren kan krijgen met uitbreiding naar andere
afdelingen.
Ik verdiep mij vooral in de seksuele vragen en problemen die bij mensen ontstaan na een
ruggenmergletsel. Kan ik nog wel kinderen krijgen? Wat kan ik nog op seksueel gebied? Met
technische hulpmiddelen of medicatie zijn er vaak nog vele mogelijkheden die ik dan met de
revalidant bespreek. Het geeft veel voldoening om weer een lichtpuntje te zien bij cliënten. Dat
ze erachter komen dat ze toch nog hun eigen intimiteit kunnen beleven. Ik adviseer ook vaak om
vooral een ontspannen sfeer te creëren en dat vrijen niet hoeft te voelen als ‘moeten’.
Naast het spreekuur verzorg ik samen met maatschappelijk werkster Karin Smeets een middag
van de infogroep die alle revalidanten krijgen aangeboden als ze op de afdeling worden opgenomen. Tijdens deze middagen zijn soms ook de partners aanwezig en wij proberen dan op een
ongedwongen manier het thema seksualiteit en intimiteit te bespreken.
Via het bijwonen van congressen houd ik mijzelf actueel op de hoogte over het onderwerp seksualiteit bij een dwarslaesie. En met onze nieuwe revalidatieartsenartsen zijn we bezig om het
onderwerp meer diepte te geven. Dat vind ik natuurlijk een prima ontwikkeling.
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Tinnitusbehandeling Adelante
in basispakket

TEKST Anne van der Linden

De tinnitusbehandeling, die door Adelante is ontwikkeld, wordt in het basispakket van zorgverzekeraars opgenomen als reguliere zorg. Dit is op 18 december 2017 besloten door Zorginstituut
Nederland. Met deze positieve duiding gaat deze gespecialiseerde behandeling van Adelante tot
de basisverzekering van de zorgverzekeraars behoren en kunnen mensen beter worden geholpen.

Met name de grote verzekeraars VGZ en CZ hebben zich
hard gemaakt voor de opname van de tinnitusbehandeling in het basispakket. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de tinnitusbehandeling bij Adelante. Het blijft
echter raadzaam bij de eigen zorgverzekeraar te informeren of deelname inderdaad wordt vergoed.
Tinnitus
Ongeveer 3 tot 5 procent van de Nederlandse bevolking
heeft last van ernstige tinnitus (oorsuizen). Het is niet altijd bekend dat het een behandelbaar probleem is. Een
zoektocht naar hulp leidt vaak tot langdurige verwijstrajecten.
Mensen met tinnitus horen continu een geluid zonder de
aanwezigheid van een geluidsbron in de omgeving. Tinnitusklachten kunnen leiden tot grote belemmeringen
in het dagelijkse leven zoals paniek, angst, somberheid,
concentratie- en slaapproblemen en extreme vermoeidheid. De klachten kunnen zo ernstig zijn dat iemand zijn
dagelijkse activiteiten niet meer kan uitvoeren.
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Effectiviteit wetenschappelijk bewezen
Adelante heeft een effectief behandelprotocol ontwikkeld: de gespecialiseerde stepped-care tinnitusbehandeling. Deze is opgesteld en onderzocht door dr. Rilana
Cima, psycholoog en wetenschapper bij Adelante en
Maastricht University. Het betreft een cognitieve gedragstherapeutische behandeling uitgevoerd door een
gespecialiseerd multidisciplinair team. De gespecialiseerde behandeling is effectief bewezen in een grootschalig onderzoek. Zo heeft Libra, na te zijn opgeleid
door het tinnitusteam van Adelante, meting gedaan naar
de mate van dupliceerbaarheid van de tinnitusbehandeling.
De behandeling is stapsgewijs georganiseerd en wordt
aangeboden met oplopende intensiteit, naargelang de
behoefte van de patiënt en volgens vooraf bepaalde criteria.
De tinnitusbehandeling van Adelante wordt momenteel
in Hoensbroek en Blerick aangeboden. Meer informatie
is te vinden op www.adelante-zorggroep.nl.

Kwaliteitsslag

TEKST Dominique Huveneers

Contigo medische kindzorg
In januari 2018 zijn twee verpleegkundigen van
Adelante Contigo, verpleegkundig kinderzorghuis, voor ruim een jaar gedetacheerd bij het
MUMC+, afdeling kinderrevalidatie. Daar volgen zij een praktijkjaar kinderverpleegkunde als
onderdeel van hun opleiding.
Het is verplicht om deze opleiding afgerond te hebben
voordat iemand als verpleegkundige kinderen mag verzorgen. Ieder jaar starten twee medewerkers van Adelante dit traject.
Kinderen kunnen naar Adelante Contigo worden verwezen als de behandeling in het ziekenhuis beëindigd is,
maar er nog wel intensieve verpleegkundige zorg nodig
is. Dit kan bijvoorbeeld bij 24-uurs monitoring, zuurstof
toediening of thuisbeademing, moeilijk instelbare epilepsie, stofwisselingsziekte, (ernstige) hartafwijkingen
of bij (ontregelde) diabetes zijn, waarbij een kind permanent verpleegkundig toezicht of zorg in de nabijheid
nodig heeft. Deze zorg wordt geleverd bij Contigo medische kindzorg.

“Het is een pittige opleiding, maar ontzettend leuk en
leerzaam en een echte verrijking op verpleegkundig
kindzorggebied.”
Tessa Smolders
“Het is mooi dat ik van Adelante de kans krijg om mij verder te ontwikkelen als kinderverpleegkundige. Hierdoor
kan ik het kind en het gezin in de toekomst kwalitatief
betere zorg leveren.”
Nanneke van den Boogaard

Fotoalbum online

Op onze website staat een online fotoalbum van Adelante Contigo locatie Kerkrade. Chronisch en langdurig
zieke kinderen vormen een aparte en kwetsbare doelgroep. Contigo verpleegkundige kinderdagopvang in
Kerkrade, onderdeel van Adelante, biedt de zorg die voor deze kinderen noodzakelijk is om op te groeien
tot een zelfstandig individu. De verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers bieden het kind gerichte
stimulatie die het nodig heeft om zich, ondanks de ziekte, goed te ontwikkelen. Neem een kijkje in de keuken via www.adelante-zorggroep.nl
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Adelante
ZO Dichtbij

TEKST & BEELD Stephanie Boonen

thuis en op school

Phaedra Starmans was 7 jaar oud toen bij haar in 2014 een kwaadaardige bottumor boven haar
linkerknie werd geconstateerd. Vanaf dat moment begon voor haar een lange weg van chemokuren en behandelingen. Na 6 van in totaal 18 chemokuren werd het duidelijk dat Phaedra een
bovenbeenamputatie moet ondergaan omwille van haar genezing.
Phaedra (inmiddels 11 jaar) woont samen met haar vader, moeder, broers (23 en 21) en zus (16) in Born. Daar
gaat ze ook naar de openbare basisschool de Wissel,
waar ze in het laatste jaar zit.
Phaedra blijkt een enorme doorzetter. Want ondanks
de zware periode tijdens haar ziekte, waarin ze veel in
het ziekenhuis was, kon ze samen met haar klasgenoten
over naar het volgende schooljaar. De combinatie van
Phaedra’s wilskracht, virtuele ondersteuning met KlasseContact van KPN én ‘real-live’ ondersteuning van een
begeleider van Adelante ZO Dichtbij thuis en op school,
zorgden ervoor dat ze bijbleef met de studiestof.
Wennen aan prothese
“Ik moest heel erg wennen na mijn volledige boven-

beenamputatie. Het duurde ook best lang voordat ik
weer goed kon lopen met behulp van krukken. Sinds afgelopen december heb ik een nieuwe lichtere prothese
en loop ik ook goed zonder krukken. Ik draag mijn prothese niet elke dag. Dan kijken mensen soms lang naar
me. Bijvoorbeeld toen ik laatst met een vriendin naar de
bioscoop ging. Dan vind ik het niet fijn als mensen naar
me staren en als mijn vriendinnetje alles voor mij moet
dragen. Dat vindt zij zelf niet erg, maar ik voel me dan
een beetje schuldig.”
Blijvend met school verbonden
Phaedra’s klas- en schoolgenoten reageerden direct
heel goed toen Phaedra na een lange tijd weer volledig
terugkeerde in de klas. Haar toenmalige juf hield de

Adelante ZO Dichtbij: Zorg & Onderwijs passend in de reguliere leeromgeving. ZO Dichtbij biedt hulp aan scholen en leerlingen met een

“Ik heb een jaar
op school gemist,
maar ik heb mijn
klas toch bij
kunnen houden.”

(dreigende) fysieke beperking, leerlingen die ernstig, langdurig of chronisch ziek zijn en leerlingen die leer- en ontwikkelingsproblemen
hebben zonder duidelijke oorzaak om zo goed mogelijk deel te blijven nemen aan het regulier onderwijs. Zie www.adelante-zorggroep.nl

22

23

“Door de nauwe samenwerking tussen de begeleider van Adelante ZO Dichtbij, de ouders en de school
hebben we Phaedra de mogelijkheid gegeven zich
te ontwikkelen tot de kanjer die ze nu is.”

De leerkrachten
klasgenoten op de hoogte van Phaedra’s ziekte en ontwikkelingen. Ze vond het wel moeilijk om de klas voor
te bereiden op Phaedra’s terugkomst op school. Ze zag
er immers anders uit, met een mutsje op en een voller
gezicht door de medicijnen.” Phaedra vult aan: ”Eigenlijk wilde ik al veel sneller naar school, vlak na een kuur
of behandeling, maar mijn lichaam was te verzwakt.
In totaal heb ik een jaar op school gemist, maar heb ik
mijn klas toch bij kunnen houden. Via een verbinding
vanuit thuis met een scherm in de klas kon ik toch een
beetje op school zijn. Karin (red: Phaedra’s begeleider
vanuit Adelante ZO Dichtbij) kwam in die periode bij mij
thuis om mij te helpen met taal en rekenen. Dat vond ik
erg fijn. Ook toen ik weer op school was, bleef Karin mij
helpen. Eerst elke week, nu eens in de twee weken. Het
leukst vind ik als we samen spelletjes doen.”
Junior ambassadeur Make-A-Wish Nederland
In 2015 kwam Phaedra in aanraking met Make-A-Wish
Nederland. De organisatie vervulde Phaedra’s allerliefste wens door haar te laten schitteren als een échte filmster in een kinderserie op tv. Om zelf haar steentje bij te
dragen aan Make-A-Wish wilde ze graag ambassadeur
worden van de stichting. Sinds 2016 is ze officieel junior ambassadeur van de provincie Limburg en laat ze
de allerliefste wens in vervulling gaan van andere zieke
kinderen.
Klaar voor de toekomst
Over een paar maanden is het zo ver: dan stroomt Phaedra door naar de havo van Trevianum Scholengemeenschap in Sittard. Deze nieuwe periode betekent ook dat
Phaedra afscheid zal nemen van haar begeleider Karin.
Bij dat vooruitzicht kijken zowel Phaedra als Karin een
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beetje sip. Phaedra zegt dan snel opgewekt: “Maar ik ga
niet alleen. Mijn vriendin Mila gaat ook naar het Trevianum.” Karin vult aan: “Dat is zeker fijn. En de komende
maanden ben ik er ook voor Phaedra, om haar zo goed
mogelijk te ondersteunen en te begeleiden tijdens deze
grote stap. Met name het eerste moment, de kennismaking met de mentor en de nieuwe klasgenoten is altijd
spannend. Wat ga je vertellen over je ziektebeeld? Hoe
stel je je voor aan je nieuwe klasgenoten? Voor de vakdocenten van de nieuwe school verzorg ik ook de voorbereiding: zo geef ik voorlichting over de diagnose, over
eventuele aanpassingen aan het schoolprogramma, advies over hulpmiddelen zoals liftgebruik en digitale werkboeken. Alles wat nodig is voor een zo goed mogelijke
overdracht en toekomstige begeleiding van Phaedra. “

“Ik ga later mijn

eigen hotel openen

“Dankzij de steun van Karin is Phaedra blijven groeien in haar schoolprestaties en haar eigen vertrouwen daarin. Ook nu de toch al zo spannende overstap naar de middelbare school eraan zit te komen, is het voor
ons een zorg minder dat deze extra goed wordt begeleid. Adelante ZO
Dichtbij, en Karin in het bijzonder, is niet alleen voor Phaedra maar ook
voor ons als ouders een enorm belangrijke, onmisbare ondersteuning. Er
wordt ons een extra zorg uit handen genomen. Zeker al tijdens Phaedra’s
ziekte en behandeling, maar vooral ook daarna nog”.

De ouders

in Maastricht”

Phaedra kijkt zelf enorm uit naar deze volgende fase. “Ik
ga later mijn eigen hotel openen in Maastricht. Daar heb
ik zeker havo voor nodig. Nu oefen ik vaak met koken
thuis en met de borden uitserveren. Ik weet al precies
hoe ik het hotel ga inrichten. Daar heb ik al tekeningen
van gemaakt die ik heb verstopt. Ik wil niet dat iemand
er met mijn ideeën vandoor gaat,” eindigt ze vastberaden.
Het hele verhaal van Phaedra kun je lezen op
www.adelante-zorggroep.nl

Phaedra samen met
25Karin aan het werk

De handbikebattle
in voorbereiding

TEKST Anne van der Linden BEELD Loraine Bodewes

Alweer voor de zesde keer vaardigt Adelante in juni een handbiketeam af naar de HandbikeBattle in
Oostenrijk. De Battle wordt sinds 2013 georganiseerd en is een sportief evenement voor handbiketeams van diverse Nederlandse revalidatiecentra en een groeiend aantal individuele handbikers.
Wat gaat er eigenlijk allemaal aan vooraf voordat de deelnemers de zware klimtijdrit op de Kaunertaler Gletscherstraße kunnen volbrengen? En wat levert het ze op? We vroegen het Paul Grandjean,
sportarts bij Adelante in Hoensbroek.
“We beginnen vaak al in september met de samenstelling van het team. Onze therapeuten van de afdelingen
dwarslaesie en amputatie/trauma/orthopedie maken
een lijstje met revalidanten van wie zij denken dat die
baat hebben bij deelname aan de Battle en die natuurlijk willen en kunnen. We proberen een mix te maken
van jong en oud, man en vrouw, met meer en minder beperking. Het team bestaat maximaal uit 6 deelnemers.
Iedere deelnemer krijgt een sportmedisch onderzoek,
waarbij ik o.a. de hart- en longfunctie en de mate van
belastbaarheid onderzoek met een uitgebreide inspan-

Commitment
Adelante reserveert jaarlijks een bedrag voor deelname
aan de HandbikeBattle en stelt ruimte beschikbaar voor
de trainingen. De sportarts, fysiotherapeuten en ergotherapeuten verlenen voor een groot deel vrijwillige ondersteuning en begeleiding aan het Battleteam. Toetreden tot het team is voor de deelnemers niet vrijblijvend.
Paul: “Wij verwachten van de teamleden natuurlijk deelname aan de trainingen maar ze moeten ook zelf op zoek
naar een buddy: een partner, familielid of vriend(in) die
meefietst en ondersteunt waar nodig tijdens alle trai-

“Daar hebben de deelnemers ook in het
dagelijks leven profijt van.”

ningstest, want het moet natuurlijk wel verantwoord zijn
om mee te doen. Naast alle trainingen thuis wordt in het
najaar gestart met de gezamenlijke trainingen via een
schema dat bestaat uit een wekelijkse krachttraining
en een tweewekelijkse handbiketraining. In de winter
wordt binnen getraind en vanaf maart buiten op onze
handbikebaan en in het Limburgse heuvelland. Van
makkelijk naar moeilijke heuveltraining, steeds steiler
en langer. We sluiten de trainingen af met een generale
repetitie bij de Ruhrsee in de Eifel.”
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ningen en de HandbikeBattle zelf. Dat is best bijzonder
want bij andere teams zie je vaak dat therapeuten als
begeleiders meegaan. Wij willen graag dat deelnemers
en hun buddy’s ook ná de Battle samen blijven fietsen.
Ze moeten ook zelf zorgen voor een handbike en die zijn
best kostbaar. Vanuit de Wmo is vaak gehele of gedeeltelijke financiering mogelijk en anders is bijvoorbeeld
crowdfunding een optie. Daarnaast verlenen alle deelnemers aan de HandbikeBattle op vrijwillige basis hun
medewerking aan wetenschappelijk onderzoek waarbij
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TEKST & BEELD Anne van der Linden

de impact van handbiken op fysiek, mentaal en sociaal
vlak wordt onderzocht. De resultaten ervan worden in
binnen- en buitenland gepresenteerd. We zien in ieder
geval duidelijke verbeteringen in uithoudingsvermogen
en spierkracht. Daar hebben de deelnemers ook in het
dagelijks leven profijt van.”

het als een afsluiting van hun revalidatieperiode en zien
dankzij de Battle wat ze nog wél kunnen. Ze leggen zichzelf een uitdaging op. Het is loodzwaar, maar eenmaal
boven voelt iedereen dat ze iets bijzonders hebben gedaan. ‘Er gaat een nieuwe wereld voor mij open’ vertelde
één van de deelnemers. ‘In een handbike valt mijn beperking voor een groot deel weg’ liet een andere deelWedstrijd
nemer weten. Bij Adelante vinden we sport en bewegen
De HandbikeBattle begon in 2013 als wedstrijd tussen en in dit geval handbiken heel belangrijk. Het staat voor
teams. Maar het gaat om veel meer. Het gaat om het mobiliteit, het is een buitenactiviteit met snelheid en is
bedwingen van die berg, om het verleggen van fysieke heel goed te doen samen met valide fietsers. Daarom
en mentale grenzen, steeds een stapje verder. Paul: “De stoppen wij er graag onze tijd en energie erin. Niets
deelnemers verbazen ons en zichzelf ieder jaar weer: mooier dan mensen van revalideren op weg te helpen
je kan vaak meer dan je zelf denkt. Velen van hen zien naar onafhankelijk sporten.”

Adelante
on wheels

TEKST Meike van Haperen BEELD Loraine Bodewes

Adelante on Wheels is een vereniging voor Adelante on Wheels biedt mensen met een beperking
paracycling, ook wel aangepast wielrennen genoemd. De vereniging, een initiatief van Adelante, is voortgekomen uit deelname aan de eerste
HandbikeBattle in Oostenrijk en bestaat sinds 1
januari 2017.
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de mogelijkheid om zowel op recreatief- als topsportniveau (aangepaste) wielersport te beoefenen. Parasporters met een grote diversiteit aan fysieke beperkingen
kunnen deelnemen aan één van de vier disciplines van
paracycling: tandemrijden, tricycling, cycling en handbiken. We willen deze sporters stimuleren om hun fysieke
en mentale grenzen te verleggen en een actieve leefstijl
te volgen. Dit alles onder het motto ‘Haal het beste uit
jezelf’. Plezier in het sporten is hierbij erg belangrijk, net
als het ontmoeten van anderen met een beperking.
Leden krijgen door de nauwe samenwerking met
Adelante ondersteuning van professionals op het gebied van medische begeleiding, training en materiaalaanpassing. Kijk voor meer informatie over de vereniging op www.adelanteonwheels.eu.
Naast de HandbikeBattle is ook de Adelante Challenge,
de afsluitende wedstrijd in de Nederlandse Handbike
Competitie, een belangrijk jaarlijks terugkerend evenement voor de vereniging. De Adelante Challenge wordt
dit jaar op 19 augustus georganiseerd op de Geulhemmerberg.

Mitch
Valize
ambassadeur voor Adelante
Op 15 februari is oud-revalidant Mitch Valize ambassadeur geworden voor Adelante. Mitch en Yvette
van Horn, lid Raad van Bestuur, ondertekenden een document om deze samenwerking formeel vast
te leggen. Met Mitch als ambassadeur geeft Adelante haar speerpunten DOORgaan én handbiken
een sympathiek gezicht met een voorbeeldfunctie. Ook kan hij een inspiratiebron zijn voor zowel
validen als invaliden in het algemeen en handbikers in het bijzonder.
Als revalidatiearts van Mitch heeft Yvette van Horn hem
leren kennen als een enorme doorzetter. “Hij liet zich
nergens door weerhouden en maakte steeds grote
sprongen vooruit. Hij wil altijd nieuwe mogelijkheden
uitproberen en heeft de ambitie om verder te komen.
Wij zijn trots dat hij heeft toegezegd onze ambassadeur
te worden.”
Mitch is zich aan het voorbereiden op de paralympische
spelen in Tokio in 2020. Hij is daarom heel blij met de
materiële en immateriële ondersteuning van Adelante.

“Ik vind het een hele eer om mede namens Adelante
sporten, en handbiken in het bijzonder, uit te mogen
dragen. Ondanks je beperking begint nog meer uit jezelf halen meteen al bij de revalidatie. Hoe eerder je begint met sporten en bewegen des te beter. Daarom hoop
ik ook kinderen met een beperking al op jonge leeftijd
te kunnen enthousiasmeren.”
Adelante zal in diverse media regelmatig verslag doen
van de ervaringen van Mitch richting de Spelen.
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Wist u dat...
BRON www.adelante-zorggroep.nl

... Adelante vrijwilligers zoekt voor intern vervoer?
De vrijwilliger van het intern vervoer begeleidt cliënten
van en naar therapieafspraken. Indien er voldoende tijd
is kan er ook een praatje met cliënten gemaakt worden
in de huiskamer op de afdeling. Onze vrijwilligers
werken minimaal 2 dagdelen per week, dit kunnen
dagdelen of hele dagen zijn.
Interesse? Neem dan contact op via tel. 045 - 528 22 80
of via vrijwilligers@adelante-zorggroep.nl

... Adelante Arbeid samen met Integrated Care Limburg
donderdag 7 juni 2018 een symposium organiseert
over Burn-out: de zichtbare en onzichtbare gevolgen? Een veel besproken onderwerp waar u, als u bedrijfsarts of medewerker personeelszaken bent, tegenwoordig regelmatig mee te maken krijgt. Deelname is
gratis. In verband met alle voorbereidingen verzoeken
wij uw aanmelding per mail te bevestigen vóór 1 juni
2018 via arbeid@adelante-zorggroep.nl

illustratie

... deze
een beeld is uit de animatie
over de cliëntbespreking van Adelante? Bekijk de animatie op
onze website www.adelante-zorggroep.nl
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... Adelante recentelijk actief betrokken is geweest bij
twee promovendi van vakgroep revalidatiegeneeskunde van de Universiteit Maastricht?
Tessa Westendorp deed onderzoek naar de behandeling van jongeren met chronische pijn. Ze onderzocht
o.a. hoe het deze jongeren, die revalideerden tijdens
hun adolescentie, vergaat als ze volwassen zijn geworden. Reni van Erp onderzocht het effect van een eerste
lijnsbehandeling van patiënten met chronische pijn
volgens een biopsychosociale aanpak.

...zorg mensenwerk is? Daarom gaat Adelante zorgvuldig met haar medewerkers om. Dat begint al bij de
start. Een nieuwe medewerker kan voor aanvang in de
nieuwe functie bij Adelante via een ‘Serious Game’
thuis al kennis maken met de visie en omgangsvormen. En in een digitaal welkomstpakket vinden ze
uitgebreide algemene, persoonlijke en cliëntgerichte
informatie. Bij aanvang volgt een passend inwerkprogramma waarbij een introductiebijeenkomst natuurlijk
niet mag missen.

... Adelante Mytylschool nu ruim een jaar werkt
met een Makerbot 3D printer? Wat begon als
een stuk nieuwsgierigheid maakt nu deel uit van de
lespraktijk binnen onze VSO theorie afdeling. Er vindt
op dit moment een pilot plaats met Micro-Bit computers onder andere gecombineerd met 3D printen. De
resultaten worden tentoongesteld tijdens de 7e editie
van de Dutch Technology week van 4 t/m 9 juni 2018 in
Eindhoven.

... Adelante Arbeid voor het eerst een college in de aula
in Hoensbroek voor zo’n dertig bedrijfs- en verzekeringsartsen in opleiding van het Radboud UMC in
Nijmegen heeft verzorgd?
Het programma werd enthousiast ontvangen door de
aanwezigen. Ria Sandbrink, bedrijfsarts en instituutsopleider: “De aios hebben de dag met gemiddeld een 8
gewaardeerd. Enkele opmerkingen die er uitsprongen:
veel geleerd, praktische kennis, ik weet nu veel beter
hoe de belastbaarheid getraind kan worden. Wat een
gastvrijheid!”

... het Adelante Gala 2018 een spaaractie heeft
gewonnen van de Stichting Specsavers Steunt? De
jongeren van Adelante leerweg VSO Praktijk hebben
alle reden om te juichen. Er wordt nu een jaar lang voor
ze gespaard. Met deze financiële bijdrage kunnen we ze
een onvergetelijke avond bezorgen. Wil je ook bijdragen? Bij Specsavers in Maastricht staat een spaarbox.
De actie loopt tot en met 30 november 2018 10.00 uur.

... Adelante ook een therapeutische peutergroep
genaamd ‘Dikkertje Dap’ heeft in Venlo? Als een
peuter een lichamelijke beperking heeft, verloopt de
ontwikkeling niet zo spontaan als bij leeftijdsgenootjes.
Hij/zij heeft extra hulp en therapie nodig om bijvoorbeeld beter te leren bewegen of praten. Adelante biedt
deze zorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar in de therapeutische peutergroepen in Valkenburg a/d Geul en in
Venlo. Een uitdagende leeromgeving waar veiligheid
en vertrouwen de basis vormen.

... de kinderrevalidatieafdeling van Adelante al een
tijdje op volle toeren draait in het VieCuri Medisch
Centrum te Venlo? Nu kunnen de ‘look & feel’ van
Adelante niet achterblijven. Binnenkort ondergaat de
afdeling dan ook een ware metamorfose. De ontwerpers zijn hiervoor afgereisd naar de belevingswereld
van het kind en zullen zorgen voor een ware beestenboel. Terwijl kinderen wachten op hun spreekuur of zich
van de ene naar de andere ruimte verplaatsen, volgen
zij de sporen van verschillende dieren en leren zij meer
over het dierenrijk.

… onze afdeling Marketing & Communicatie samenwerkt met de Maastricht Academy of Media Design and
Technology van Zuyd Hogeschool. Studenten helpen
ons om jongeren met een beperking te laten zien wat
woontrainen bij Adelante voor hen kan betekenen op
weg naar zelfstandigheid en ze een beeld geven van
wat ze kunnen verwachten.

...Adelante haar luxe sportaccommodaties verhuurt? Verenigingen, organisaties of particulieren
kunnen bij Adelante in Hoensbroek (sport)ruimtes en
materialen huren. Denk aan de sporthal, fitnessruimtes
en de zwembaden. Ze zijn optimaal ingericht voor revalidatiedoeleinden, maar zijn ook zeker geschikt voor
regulier sporten en bewegen. We stellen onze faciliteiten daarom ook beschikbaar aan externe huurders.
Krijg een goed beeld van onze mooie moderne accommodaties via de foto’s op onze website en neem contact
met ons op.
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Onderzoek,
innovatie en
onderwijs

De verbindende schakel
Adelante vormt een verbindende schakel tussen behandelaren en wetenschappers, innovatiedeskundigen en zorgonderwijs. Het is een brandpunt
waar kennis ontwikkeld wordt, samenkomt en overgedragen wordt aan
iedereen die een bijdrage levert aan het multidisciplinaire traject dat volwassenen en kinderen met een beperking leidt naar een zo zelfstandig en actief
mogelijk leven en deelname aan de maatschappij. Op het gebied van leren en
opleiden helpt Adelante zowel in- als extern om expertise en kennis naar een
hoger niveau te tillen.
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BEELD Loraine Bodewes

Toekomstbestendige zorg

Eenvoudig vitale functies meten

Verpleegkundigen meten regelmatig vitale functies bij
opgenomen patiënten binnen Adelante. Er zijn nieuwe
technologieën op de markt die het regelmatig meten
van deze functies minder tijdrovend en belastend voor
de patiënt kunnen maken. Ook binnen Adelante worden deze ontwikkelingen op de voet gevolgd. Zo is er
onlangs een testperiode gestart waarin enkele verpleegkundigen een nieuw apparaatje gaan uitproberen.
Dit apparaatje, de CheckMe Pro van Viatom, meet vitale
functies, zoals ECG, saturatie, temperatuur en bloeddruk, in slechts een paar minuten. Op dit moment wordt
in de praktijk bekeken of dit een uitkomst kan bieden
voor onze zorgprofessionals, cliënten en organisatie en
of de technologie genoeg ontwikkeld is om in de toekomst structureel in te kunnen zetten.
Meer informatie:
Lisa Morsink, l.morsink@adelante-zorggroep.nl
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Pijnklachten bij musici

Vera Baadjou deed onderzoek

Musculoskeletale klachten, zoals pijn, stijfheid of tintelingen, die gerelateerd zijn aan het
bespelen van een muziekinstrument komen vaak voor. Vera Baadjou, revalidatiearts in opleiding bij Adelante, deed er onderzoek naar.
Uit dat onderzoek blijkt dat 67% van de muziekstudenten deze klachten ervaart. Dat beïnvloedt de kwaliteit
van musiceren, maar ook de kwaliteit van leven.
Risicofactoren voor het ontstaan van klachten bij musici
zijn nog niet exact bekend. Houding wordt gezien als een
mogelijke beïnvloedende factor. Daarnaast lijken angst
en stress ook een rol te spelen. In het huidige onderzoek
werd het specifieke effect van een musiceerhouding volgens oefentherapie Mensendieck, methode Samama
onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat deze houding tot
een gunstiger spieractiviteitenpatroon tijdens het musiceren leidt, wat mogelijk kan leiden tot voorkomen van
klachten.
In een multicenter gerandomiseerde studie werd vervolgens het effect onderzocht van een programma waarin
houding gecombineerd wordt met psychosociale educatie. Er werd gekeken of studenten die deelnamen aan dit
programma minder (beperkingen door) klachten ervoeren in vergelijking met een controlegroep van studenten
die een 10.000 stappen loopprogramma kregen aangeboden. Het effect was in beide groepen vergelijkbaar.
Klachten en beperkingen lijken te dalen.
Muziekstudenten zelf waarderen het bio-psychosociale
programma het meest. De samenwerking tussen medische wereld en conservatoria wat betreft gezondheidsbeleid is van groot belang om de gezondheid van beroepsmusici te kunnen verbeteren. Specifieke expertise
op gebied van klachten bij musici is daarom vertegenwoordigd in het Pijn Expertisecentrum van Adelante.
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Voor meer informatie:
Vera Baadjou,
revalidatiearts in opleiding en onderzoekster,
v.baadjou@adelante-zorggroep.nl

Beeldbellen

BEELD Loraine Bodewes

Consult op afstand

Zorg op afstand gaat in de toekomst een
grote rol spelen binnen de zorg. Afspraken
die net zo goed op afstand gedaan kunnen
worden, zullen niet meer plaats vinden binnen de zorginstelling. Dit bespaart cliënt en
mantelzorger veel tijd en kosten. Ook voor
de zorginstelling heeft dit voordelen.
Studies tonen aan dat een consult op afstand gemiddeld
20% korter duurt dan een consult op locatie, terwijl de
resultaten hetzelfde blijven. In 2016 heeft er bij Adelante reeds een pilot beeldbellen plaatsgevonden. Gedurende drie maanden hebben twee psychologen van
Adelante 15 consulten gehouden via een videoverbinding. Doel van deze pilot was het testen op bruikbaarheid in de praktijk. Cliënten gaven aan dat het hen veel
gemak opleverde en uit de vragenlijsten bleek onder
andere dat de relatie met de psycholoog door de videoconsulten juist verbeterd was. Ook psychologen zagen
een duidelijke meerwaarde en vonden het bijvoorbeeld
erg nuttig om te zien hoe de cliënt functioneert in de
thuissituatie. Zowel cliënten als psychologen waren erg
enthousiast. Wel gaven beiden aan dat het essentieel is
dat de software feilloos werkt. Op technisch vlak bleek
er een aanpassing nodig, die nog tijdens diezelfde pilot
getest is.
De veelbelovende resultaten uit deze pilot en andere
zorginstellingen resulteert nu in een vervolg. De afgelopen tijd is hard gewerkt om dit concept verder uit te werken om beeldbellen op grotere schaal in te gaan zetten.
In maart 2018 zijn 12 enthousiaste zorgprofessionals op
verschillende afdelingen gestart met het inzetten van

beeldbellen binnen Adelante. Inmiddels hebben ook
de revalidatieartsen in Hoensbroek interesse getoond.
Met een set richtlijnen in hun achterhoofd gaan deze
twee groepen het nu gewoon dóen. Leren van ervaringen staat centraal. Het klinkt heel simpel, maar er komt
veel bij kijken. Processen zullen anders moeten worden
ingericht; denk bijvoorbeeld aan het plannen van een
afspraak of het reserveren van een ruimte. Al doende leren we om technologie in te passen in de huidige zorgprocessen.
Meer informatie:
Lisa Morsink, l.morsink@adelante-zorggroep.nl
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Blik op de toekomst

Nieuwe behandeling

bij pijn na borstamputatie

Jaarlijks ondergaan in Nederland ongeveer 5000 vrouwen een borstamputatie vanwege
borstkanker. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 20 en 52% van deze vrouwen te maken krijgt
met chronische post-mastectomie pijn (CPMP) ofwel pijn als restklacht na een borstamputatie.
Een enquête van de Borstkankervereniging wijst uit dat
pijn, na vermoeidheid en cognitieve problemen, op de
derde plaats staat van belangrijkste problemen die ervaren worden na een borstamputatie. Op dit moment wordt
CPMP op dezelfde manier behandeld als pijnklachten
tijdens kanker: met medicatie. Het effect van medicatie
is vaak beperkt en ook kan medicatie bijwerkingen hebben. 42% van de Nederlandse CPMP-patiënten blijkt onvoldoende effect te ervaren van pijnmedicatie. Een grote
groep vrouwen wordt dus langdurig geconfronteerd met
pijnklachten in bovenlichaam, schouder en arm en is
daardoor ook beperkt in het functioneren.
Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie van Adelante
en de Universiteit Maastricht willen voor deze groep
een nieuwe behandeling ontwikkelen, om vrouwen te
helpen weer beter te functioneren ondanks de klachten. Dat doen zij samen met het Antoni van Leeuwenhoek Instituut in Amsterdam, het VieCuri in Venlo en

de Borstkankervereniging Nederland. Eerste onderdeel
wordt gevormd door focusgroep-interviews bij vrouwen
die deze klachten ervaren, om zo een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van de dagelijkse consequenties. Op die
manier kunnen we de nieuwe behandeling zo goed mogelijk afstemmen op de problemen die mensen tegenkomen. Deze interviews worden gehouden in de regio
Amsterdam en Venlo. Vervolgens wordt met de kennis
en ervaring over chronische pijn en de nieuwe kennis
specifiek over deze doelgroep een nieuwe behandeling
ontwikkeld en het effect daarvan onderzocht.
Door deze aanpak is het de bedoeling beperkingen en
pijnklachten bij vrouwen na een borstamputatie te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Voor meer informatie:
Marlies den Hollander
(gedragstherapeut & projectleider)
m.hollander@adelante-zorggroep.nl

BEELD Loraine Bodewes

Zijn er in 2040 nog wel revalidanten? En welke
rol zou Adelante dan moeten vervullen? Dit zijn
zomaar twee vragen waarop de antwoorden wellicht niet zo duidelijk zijn als we nu denken. De
gezondheidszorg verandert. Waar anno 2018 de
gezondheidzorg ingericht is rond het ‘systeem’,
zal dit in de toekomst steeds verder verschuiven
naar de ‘persoon’.
Op dit moment wordt zorg vooral gebruikt om gezondheidsproblemen te behandelen. In de toekomst
zal dit meer en meer verschuiven naar preventie. Op
basis van real life data per persoon kan gekeken worden wat voor hem/haar de beste leefstijl is. Het is niet
voor niks dat er gepleit wordt voor meer aandacht voor
leefstijlgeneeskunde.

Column

Dat deze ontwikkelingen de revalidatiezorg zullen veranderen staat buiten
kijf, maar dat de revalidatiezorg in
zijn totaliteit vervangen gaat worden
door preventiezorg lijkt een brug
te ver. Niet alle gezondheidsproblemen zijn immers te voorkomen
door preventie en aanpassingen
in de leefstijl. Wel zal de zorg voorspelbaarder, gepersonaliseerder en
‘people powered’ worden. Met een open
en nieuwsgierige blik gaan we de toekomst
tegemoet!
Lisa Morsink, coördinator innovatie

Gezondheidszorg is ontworpen om
ontstane problemen te ‘repareren’.
Nu werken we aan het voorkomen
van problemen.
Daar waar zorg nu vooral vanuit instellingen verzorgd
wordt, zal dit in de toekomst meer en meer decentraal
gebeuren, bijvoorbeeld vanuit huis of zelfs onderweg.
Technologie maakt veel mogelijk. Ook Adelante speelt
hierop in door onder andere de inzet van beeldbellen.
Behandeling en zorg vindt nu vooral op intervalbasis
plaats. Zorg wordt geleverd als er een probleem is. In
de toekomst zal dit meer een continue dienst zijn. Ook
hier is technologie weer van belang voor het continue
verzamelen en monitoren van data in de persoonlijke
omgeving van de cliënt. Tijdig inspelen op veranderende waarden moet gezondheidsproblemen voorkomen.
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Project i2-CoRT van start

Efficiënter revalideren door gebruik van technologie

In mei start het project i2-CoRT met als doel de revalidatietechnologie een flinke boost te
geven. Initiatiefnemer Adelante heeft diverse partijen in de regio bereid gevonden hieraan
mee te werken. In drie klinische testcentra zal nieuwe technologie ter ondersteuning van de
revalidatie worden ontwikkeld en getoetst. Ook Adelante in Hoensbroek krijgt zo’n centrum.
De cryptische titel van het project i2-CoRT staat voor Innovatie- en Implementatieversneller voor Complexe
RevalidatieTechnologie. Bedenker en initiatiefnemer is
Henk Seelen, onderzoekscoördinator bij het Adelante
Kenniscentrum. Al vier jaar geleden liep hij met het idee
rond om de revalidatietechnologie een extra impuls te
geven. “Ik merkte dat bedrijven regelmatig bij Adelante
aanklopten met innovatieve producten ter ondersteuning van de revalidatie. Die bedrijven kwamen via verschillende wegen binnen. Als Adelante hadden we weinig zicht op wat er met dat aanbod gebeurde, waardoor
er wellicht prachtige producten verloren gingen. Daarnaast kregen we als centrum te maken met innovaties
die al zover waren ontwikkeld, dat ze niet pasten bij onze

therapievormen. Dat is uiteraard doodzonde. Ze hadden
ons beter in een eerder stadium kunnen benaderen om
zo’n innovatie gezamenlijk de gewenste richting te geven.”
Primeur
Het project i2-CoRT heeft als doel voortaan de voordeur
voor die bedrijven wagenwijd open te zetten om samen
op te trekken in de innovatieve processen, waarbij ook
patiënten nauw worden betrokken. En om de kans van
slagen te vergroten, heeft Adelante een consortium opgericht bestaande uit elf partners in de grensregio Nederland, België en Duitsland: vijf universiteiten, twee
hogescholen, een kenniscentrum en drie revalidatiecen-

Henk Seelen, onderzoekscoördinator
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tra. Voor de komende drie jaar heeft dit samenwerkingsverband 3,9 miljoen euro ter beschikking. Ongeveer de
helft van dat geld krijgt het van Interreg Euregio MaasRijn. Regionale overheden vullen deze subsidie deels
aan. Seelen: “Dit wordt een heel spannend project. Voor
Adelante is dit een primeur. Niet eerder hadden wij de
leiding over een Europees project. Het was overigens
heel makkelijk om geschikte partners hiervoor te vinden. Iedereen gelooft erin.”
Testcentra
Er komen drie testcentra waar therapeuten, patiënten,
onderzoekers en industrie bestaande technologie kunnen verbeteren of nieuwe ontwikkelen om vervolgens
het resultaat op effectiviteit te onderzoeken. Deze testfaciliteiten worden ondergebracht bij de drie deelnemende revalidatiecentra, namelijk bij Adelante in Hoensbroek en in België bij centra in Luik en Herk-de-Stad. De
drie testcentra zullen nauw met elkaar samenwerken.
Seelen zegt dat het ook om business gaat. “We willen
bedrijven in Europa aantrekken om samen met ons
producten te ontwikkelen die aansluiten op de markt.
Die producten worden mogelijk ook gecertificeerd. Dat
levert nieuwe bedrijvigheid op in de regio. Maar ook
Adelante kan zelf die innovaties gebruiken in bestaande
behandelprogramma’s. En wie weet leiden sommige innovaties tot geheel nieuwe therapieën.”
Werkpakketten
Alle ideeën van bedrijven zijn welkom. Om alles in
goede banen te leiden, zal het consortium de interne
werkprocessen voor de testcentra beschrijven. Daarnaast
zijn er zogenoemde werkpakketten, waarin nieuwe re-

TEKST John Ekkelboom BEELD Loraine Bodewes

validatietechnologie wordt ontwikkeld. Eén daarvan
betreft robotica en het gebruik van robots in de ondersteuning en optimalisatie van therapie in de revalidatie.
Andere werkpakketten zijn gericht op sensortechnologie
en een dynamische spalk. Als voorbeeld van sensortechnologie noemt Seelen de mogelijkheid om bewegingen
van patiënten op afstand te volgen via sensoren op het
lichaam. “Als therapeut wil je weten bij welke vaardigheden een patiënt in het dagelijkse leven zijn aangedane
hand gebruikt en wat de kwaliteit van die bewegingen
is. Met die kennis kun je de therapie bijsturen, zo mogelijk ook op afstand. Dat identificeren van vaardigheden
doen we via patroonherkenning.” De dynamische spalk
is bedoeld voor mensen die na een beroerte of dwarslaesie hun handen niet meer kunnen openen. Seelen
denkt aan een gemotoriseerde spalk die de strekking
van vingers en pols ondersteunt bij het vastpakken van
voorwerpen. “Die spalk is in eerste instantie bedoeld om
de hand te trainen. Heeft die training onvoldoende effect, dan zou de patiënt het hulpmiddel dagelijks kunnen dragen.”
Geen eendagsvlieg
In mei gaat i2-CoRT officieel van start en op donderdag
24 mei organiseert Adelante in Hoensbroek voor
genodigden een openingssymposium. Seelen hoopt
dat het consortium niet beperkt blijft tot de projectduur
van drie jaar. “Ook daarna willen we het netwerk continueren. Het mag geen eendagsvlieg worden. Uiteindelijk doel is dat technologie-ondersteunde training een
standaard onderdeel wordt van de revalidatie. Ondanks
het dreigende personeelstekort kunnen we dan toch betere zorg verlenen aan een groeiende groep patiënten.”
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Actief zijn ondanks pijn

met exposurebehandeling

De EXP-therapie van Adelante blijkt bij veel patiënten met chronische pijnklachten zeer effectief te
zijn. Voor professionals die deze behandeling willen toepassen, biedt de Academie van Adelante
een uitgebreide cursus aan.
Zo’n zeventien jaar geleden maakte Jeroen de Jong de
bestaande exposure-behandeling geschikt voor mensen
met langdurige pijnklachten. Hij is gedragstherapeut bij
Adelante in het UMC+ in Maastricht. “We merkten dat
een deel van die mensen geen baat heeft bij de gangbare therapieën, zoals medicatie, zenuwblokkades en
elektrostimulatie. Het bleek dat ze angst hadden voor
bewegen en daardoor inactief werden. Toen kwamen we
op het idee om hen te leren die gedachten bij te sturen
en hen juist bloot te stellen aan bewegingen en activiteiten. Vergelijk het met de exposure-therapie bij spinnenfobie. Dat bleek heel succesvol. Diverse onderzoeken
naar onze aanpak - exposure in vivo genaamd: kortweg
EXP - hebben dat daarna ook bevestigd.”

zien als een zure appel waar patiënten doorheen moeten
om er vervolgens psychisch en fysiek beter uit te komen.
Je moet als behandelaar niet bang zijn om tot het gaatje
te gaan.”
Eigen regie terug
De cursus, die Adelante alweer zo’n tien jaar aanbiedt,
evolueert zich voortdurend, zegt De Jong. “We passen
de inhoud aan volgens de nieuwste inzichten op basis
van wetenschappelijk onderzoek. Zo was aanvankelijk
de gedachte dat je de oefeningen stapsgewijs moest opbouwen: licht beginnen en langzaamaan steeds zwaarder. Nu blijkt het zelfs beter om vanaf het begin zware en
lichte activiteiten af te wisselen.” Den Hollander vult aan
dat de cursus voorheen vijf dagen achtereen werd gegeven en nu wordt verspreid over drie jaar. “Dat is aantrekkelijker. Ook ontwikkelt onze vakgroep nu een EXPcursus die specifiek is afgestemd op jonge patiënten. Bij
die therapie worden ook de ouders betrokken. Met EXP
leren de mensen anders met de pijn om te gaan. Het is
prachtig om te zien als ze weer hun sporten en hobby’s
oppakken en de regie over hun leven terugkrijgen.”

Zure appel
Omdat de belangstelling voor de therapie nationaal en
internationaal toenam, besloot De Jong naast lezingen
ook cursussen te geven aan professionals die EXP zelf
willen toepassen. Dat doet hij nu samen met zijn collega en tevens gedragstherapeut Marlies Den Hollander.
Zij vertelt dat veel zorgorganisaties in Nederland van
deze mogelijkheid gebruik maken. “Ook in België en
Duitsland hebben we de exposure-cursus aangeboden. Kijk voor inhoudelijke informatie op
Onlangs hebben we zelfs een verzoek gekregen vanuit www.kenniscentrum.adelante-zorggroep.nl
Italië. Wij vinden het belangrijk dat deze aanpak in de
zorg gaat doordringen. Behandelaars zijn zelf vaak terughoudend omdat ze denken dat patiënten niet meer
op hun oude niveau kunnen functioneren. Terwijl wij het

40

Blademetrun
clinic
paralympiërs
Eind maart werd door het Adelante amputatieteam in samenwerking met Össur* een blade run
clinic georganiseerd in de sporthal van Adelante in Hoensbroek.
Vijftien enthousiaste cliënten met een amputatie namen
deel. Het was even wennen, want het lopen, maar zeker
ook rennen, vraagt om een hele andere techniek. Alle
deelnemers hebben hun eigen grenzen verlegd.
Er waren een aantal prominenten aanwezig: Guido Bonsen, oud bondscoach van het Nederlands Para Atletiek

BRON www.adelante-zorggroep.nl

Team, Fleur Jong, atlete van de Paralympische Spelen en
Marléne Gansewinkel, atlete van het paralympisch team.
Bekijk de foto’s in het fotoalbum op onze website.
*Össur is wereldwijd een marktleider op het gebied van niet-invasieve orthopedische hulpmiddelen.
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Netwerk
Adelante in stuurgroep
Integrale Kindzorg
TEKST Dominique Huveneers BEELD Loraine Bodewes

Regio Limburg/Zuidoost-Brabant is één van de in totaal 7 regio’s waar een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) wordt gestart. Een NIK levert een waardevolle bijdrage binnen gezinnen met een ernstig
ziek kind. Op 22 mei is de kick-off van dit regionale netwerk in de Kindervallei op het terrein van
Adelante in Valkenburg.
Het NIK ondersteunt en begeleidt gezinnen met een
kind met een levensbedreigende of levensduurverkortende diagnose en de betrokken hulpverleners. Het kind
kan hierdoor op een zo goed mogelijke manier zijn/haar
leven leiden. Door goede, gecoördineerde zorg te bieden wordt bovendien het volledige gezin ontlast. Ook de
impact van de ziekte op broertjes en zusjes is hierbij een
aandachtspunt.
Adelante Contigo verpleegkundige kindzorg is zowel in
de stuurgroep actief als in het netwerk van NIK Limburg/
Zuidoost-Brabant, samen met een aantal grote partijen
in de regio die in deze zorg mee participeren. Adelante
Contigo biedt palliatieve zorg voor kinderen met een levensbedreigende diagnose.

financieel? Ook kijkt het netwerk naar wat de regio
nodig heeft. Zijn er bijvoorbeeld wel genoeg thuiszorgorganisaties specifiek gericht op kinderen om
aan de vragen te voldoen? Dit alles om aan de overkoepelende doelstelling te voldoen om de zorg voor
kinderen in de palliatieve fase het best te organiseren.
Wanneer kinderen bij Adelante in de palliatieve fase zitten of wanneer daar vragen over zijn, is het belangrijk
dat onze kinderverpleegkundigen en andere betrokken
professionals daar juist op kunnen handelen. Bij sommige kinderen is het heel duidelijk wanneer de palliatieve
fase overgaat naar de terminale fase. Dan wordt tijdig
contact gezocht met een kinderthuiszorgorganisatie om
te zorgen voor een goede begeleiding en overdracht.

Vraagbaak
Het netwerk fungeert als vraagbaak voor zowel professionals en medewerkers uit de eigen organisatie als
voor ouders. Voorbeelden van vragen zijn: Hoe richten we de zorg thuis verder in? Hoe regelen we dit

Innovatietraject
Daarom is Adelante een innovatietraject gestart. Dit gaf
ons de kans aan te sluiten bij het NIK en om een eigen
netwerk op te bouwen. Daarnaast volgen zes medewerkers van Contigo een specifieke opleiding over kinder-
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palliatieve zorg. Zij verdiepen zich nog meer in hoe ze
een kind en het gezin passende begeleiding kunnen
bieden in de palliatieve fase en in de terminale fase. De
kinderverpleegkundigen nemen deel aan symposia en
congressen en leren ze als team hoe om te gaan met
rouw en de begeleiding die daarbij past. Bovendien gaat
één van de medewerkers in opleiding tot palliatief consulent en kan daardoor straks meedenken over het juiste

traject voor een kind en samen met de hoofdbehandelaar het behandelplan mee vormgeven.
Het team van Contigo kan straks intern als vraagbaak fungeren, bijvoorbeeld wanneer kinderen die bij Adelante
naar school gaan en/of revalideren met palliatieve zorg
te maken krijgen. Het doel is om deze kinderen, hun ouders, broertjes, zusjes en klasgenoten zo goed mogelijk
te kunnen begeleiden.
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Melissa Voorn
Melissa Voorn is gespecialiseerd fysiotherapeut oncologie en onderzoeker bij
Leeftijd

Adelante Revalidatiegeneeskunde in Venlo en Venray. In 2010 startte ze als alge-

33 jaar

meen fysiotherapeut bij de revalidatieafdeling van VieCuri Medisch Centrum, die

Geboren en opgegroeid

op 1 januari 2017 door Adelante is overgenomen.

Rotterdam

Burgerlijke staat
gehuwd

Kinderen

3 kinderen van 9, 8 en 6 uit eerste huwelijk
en 2 stiefkinderen van 22 en 17 uit tweede
huwelijk

Woonplaats
Tienray

Vrije tijd

vrijwilligerswerk in hospice in Horst,
bestuurslid ouderraad basisschool,
beheerder parochiehuis, bestuurslid
kindervakantiewerk, veel dorpsactiviteiten
zoals lid van dorpsraad, lid sinterklaascommissie, lid 4 mei commissie.
Maar ook wandelen en gitaar spelen.
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TEKST & BEELD Wendy Wetzels

Na 3 jaar in een particuliere fysiotherapiepraktijk te hebben gewerkt, koos Melissa in 2010 bewust voor het ziekenhuis. “Ik wilde dolgraag in een team werken, graag meer met collega’s
sparren. Ik hou van samenwerken. Dan gaat de kennis ook dieper. In het ziekenhuis bouw je
ook veel meer een band op met cliënten. En de uitdaging is groter vanwege de meervoudige
problematiek bij cliënten. Door verdieping in wetenschappelijk onderzoek blijf ik bovendien op
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied.”
Hoe heb je de overgang naar Adelante ervaren?
“We werden ongeveer 2 jaar van tevoren geïnformeerd over de overnameplannen. Ongeveer
een jaar voor de overname zijn de maandelijkse medewerkersbijeenkomsten gestart. Hierdoor
werden we als medewerkers actief betrokken en goed geïnformeerd. En nu hebben we nog
steeds ieder kwartaal een medewerkersbijeenkomst. Met een hoge opkomst. Adelante heeft
het logistieke en zorgtechnische proces goed op orde. Er is een andere manier van werken en
andere manier van cliëntencontact. Er zijn goede afspraken en we geven ook richting op basis
van cijfers.”
Wat wilde je vroeger worden?
“Vroeger wilde ik altijd aan de Pabo studeren en leerkracht in het basisonderwijs worden. Tot 5
havo. Ik vond biologie altijd heel interessant en via de bewegingstechnologie kwam ik in aanraking met het vak fysiotherapie. Als ik toen niet gekozen had voor dit vak zou ik waarschijnlijk
biologie gestudeerd hebben. En lerares biologie zijn geworden in het middelbaar onderwijs.”
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Melissa Voorn

Welke persoonlijke ambities heb je?
“Verdere verdieping in wetenschappelijk onderzoek zodat ik de beste zorg voor de cliënt kan
leveren en een goede ondersteuning kan zijn voor mijn collega’s. Mezelf blijven ontwikkelen
op het gebied van gedrag en gevoel van de cliënt in combinatie met fysieke vooruitgang. En ik
streef ernaar revalidatie hoog op de agenda van het ziekenhuis te krijgen en te houden.”
Hoe omschrijf je jouw persoonlijkheid in het kort?
“Vrolijk, optimistisch, doorzetter, nieuwsgierig, energiek, open. Ik vind het leuk om collega’s te
enthousiasmeren, om dingen te delen. Ambitieus, maar je hoeft niet altijd heel groot te denken.
Juist door kleine stapjes te zetten, bereik je vaak het meest. Positief, ik focus op dat wat goed
gaat. En ik vind heel veel dingen leuk en interessant waardoor ik soms lastig kan kiezen.” Lachend: “mijn vader noemde me laatst onverwoestbaar…”
Wat is jouw lijfspreuk?
“Behandel anderen zoals jezelf ook behandeld wil worden. En oordeel niet te snel. Dat geldt in
mijn werk en mijn privéleven. Ik geef het mijn kinderen ook mee.”
Waar haal je voldoening uit?
“Als cliënten tevreden zijn met de zorg die ze krijgen en hetgeen ze bereikt hebben. En samen
met collega’s plannen maken over wat je wilt bereiken met de cliënten. Als je elkaar daarin kunt
vinden.”
Wat vind je lastig in je werk?
“Als ik een cliënt niet verder kan helpen omdat zijn of haar ziektebeeld het niet toelaat. En in
de onderzoekswereld vind ik het soms frustrerend dat we aan zoveel regels moeten voldoen.”
Lachend: “en dat soms zoveel mensen er iets van moeten vinden. Ik begrijp het wel, maar het
blijft lastig.”
Waar ben je trots op in je werk?
“Dat ik mensen met elkaar kan verbinden. Dat ik een spil in het team ben en de verbinding kan
zijn naar het ziekenhuis. Ik weet mensen te vinden en zij mij.”

“Adelante
is een
ontzettend
ambitieuze
organisatie. ”
Melissa Voorn

Wat wil je nog absoluut gedaan hebben in je leven?
“Wat ik wil, dat doe ik ook gewoon. Maar ik hou wel van een uitdaging. Ik wil heel graag naar
Noorwegen met een camper. Dat is echt een wens. En ik zou echt wel een keer willen skydiven.”
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Ik kon wel
zingen van
vreugde
Het leven van An Rosendaal (82) uit Valkenburg
was lange tijd zwaar beperkt door een hevige evenwichtsstoornis. Dankzij het vestibulaire revalidatieprogramma van Adelante in samenwerking met
MUMC+, kreeg haar leven niet alleen veel meer
kleur maar leerde ze ook zichzelf open te stellen en
te praten. En dat op haar 82ste!

TEKST Jaimy Scholte BEELD Joke Batink
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Mevrouw Rosendaal is alleenstaand, heeft drie kinderen, drie kleinkinderen en één achterkleinkind. Ze is
opgegroeid in de Achterhoek maar woont nu, na 18 verhuizingen, in Valkenburg waar ze veel tijd schilderend
doorbrengt met vriend Leon ‘van de overkant’. Mevrouw
Rosendaal komt uit een groot en sociaal gezin met veel
kinderen en pleegkinderen. “Ik kreeg geleerd om niet
te veel te praten en zelf mijn problemen op te lossen.
Dingen die ik meemaakte stopte ik weg, ook hele hevige
dingen zoals het verlies van mijn zoon na een bijna voldragen zwangerschap. Dat was een hele zware periode,
maar er werd heel laconiek op gereageerd. Zo ging dat
vroeger; het werd stilgezwegen, er mocht niet over gepraat worden. Met het ouder worden kwam dit allemaal
weer naar boven. Toen ik in 2016 mijn zus lange tijd verzorgde na een herseninfarct, ging ik flitsen zien en werd
ik duizelig. Dit was eigenlijk de druppel die mijn evenwichtsproblemen heeft uitgelokt. Vanaf dat moment
had ik er voortdurend last van. Ik moest me constant
overal aan vasthouden, het was vreselijk. Alles draaide
en flitste. Mijn huis paste ik zelf aan door bijvoorbeeld
overal stoelen te zetten; ik liep dan van stoel naar stoel.”
Via de huisarts kwam mevrouw Rosendaal terecht bij
de KNO-arts in het MUMC+. Ook kwam ze bij een psycholoog terecht om te praten over het verlies van haar
baby. Uiteindelijk werd ze door de KNO-arts doorverwezen naar het audiologische centrum van Adelante voor
vestibulaire revalidatie. Deze behandeling is gericht op
het verminderen van duizeligheid, het verbeteren van
de balans, verminderen van angst en verbeteren van dagelijkse activiteiten. “Ik greep deze kans met beide handen aan. Ik stond er volledig open voor, had niets te verliezen. Ik deed mee aan een soort onderzoek, hiermee
zou ik ook anderen in de toekomst kunnen helpen. Dat
wilde ik wel! Al die tijd stond Leon volledig achter me.
Hij bracht en haalde me, praatte met me. Ook mijn kinderen waren er voor me, dat was heel fijn. Na een intake
bij Adelante in Hoensbroek kwamen we met ons groepje
van vijf bij elkaar. Allemaal met gelijksoortige problemen.

Onder begeleiding van psycholoog Ken Ceulemans, hij is
echt geweldig, leerde ik in zestien bijeenkomsten in acht
weken tijd om te gaan met mijn evenwichtsklachten. Ik
leerde het accepteren en ik leerde het nut van doelen
stellen. Ik stelde mezelf tijdens de revalidatie als doel om
weer alleen langs de rivier de Geul te durven en kunnen
lopen met mijn rollator. Dat ging namelijk echt niet meer.”

“Het was zo fijn
om problemen te
herkennen en
erkenning

te krijgen.”
“In de groep, het was een gemengd gezelschap, leerde
ik praten, mezelf blootstellen. We spraken af dat alles
vertrouwelijk behandeld werd binnen ons groepje, en
één voor één kwamen we los. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje. De gesprekken waren heel belangrijk en
ook heel fijn. Uiteindelijk bleek ik een voorbeeld voor
de rest; durfde ik mezelf als eerste open te stellen. Met
het praten kwamen de tranen, ik stond verbaasd van mezelf. Maar het hielp echt. Ik leerde dat ik niet raar was,
iedereen had wel iets. Het was zo fijn om problemen te
herkennen en erkenning te krijgen. We kregen ook fysiotherapie. Ik was als een plank zo gespannen, dat viel
de therapeut meteen op. En ik was niet de enige die met
zijn schouders omhoog rondliep. We leerden ontspannen. Hiervoor moest ik heel veel oefenen, ook nu nog.
Net als met oogbewegingen, daar hou ik me dan ook
heel netjes aan.”
“Op een gegeven moment, op een zondagmorgen kort
na de revalidatie, dacht ik ‘ik ga ervoor’. >>>
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Het was prachtig weer. Met mijn rollator ging ik erop
uit… richting de Geul. Ik vond het spannend, het pad
is schots en scheef, veel bochtenwerk. Ik dacht ‘gewoon
doen’! Even staan, ontspannen en gaan! Onderweg
maakte ik foto’s, als bewijs en herinnering. Ik raapte
aan het eind van het pad zelfs nog een steen op, die ik
bewaar als bewijsstuk. Wat was ik trots op mezelf! Er gebeurde zoveel met me onderweg, er ging een heleboel

“Ikhad mijn doel
dubbel en dwars
bereikt!”

door mijn hoofd. Het drong tot me door dat ik zelf een
heleboel kon doen aan hoe ik me voel en hoe ik leef. Accepteren en relativeren, zo belangrijk. Op de terugweg
kwam ik langs een boomgaard met jong vee. Daar ben ik
met behulp van een stok door een greppel gegaan, zelfs
nog een stukje op mijn kont, om een koe over zijn neus
te kunnen aaien. Ik kon wel zingen van vreugde. Ik had
mijn doel dubbel en dwars bereikt.”
“De revalidatieperiode bij Adelante heeft me heel erg
goed gedaan, op diverse fronten. Ik was heel gesloten,
nu vertel ik veel meer. Dat valt iedereen in mijn nabije
omgeving op. Het is fijn en doet me goed. Hoe ik het
beste uit mezelf haal ondanks tegenslagen? Ik heb een
hele positieve instelling. En door te kijken naar wat ik
wél nog kan en heb. Ik wil alles eruit halen in de tijd die
ik nog heb!”

Cube
design
museum
Het Cube design museum in Kerkrade is een
project gestart waarin een team van studenten
werkt aan een ontwerpopdracht, een ‘Cube Call’.
Dit is een vraag of uitdaging vanuit de maatschappij, het bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties of specifieke belangengroepen.
“Design for human needs and ambitions” is hierbij het
uitgangspunt. In de Call “Hoor ik dit goed...?” is aandacht
voor de impact die luide muziek kan hebben op het gehoor en de risico’s van gehoorschade door luide muziek,
zoals tinnitus. Bij deze Call is Adelante om begeleiding
en ondersteuning gevraagd. Door middel van design
thinking en co-creatie gaan de studenten in de Cube
design labs op zoek naar mogelijke oplossingen hiervoor
in het kader van preventie of technische mogelijkheden.
Samen met de bezoeker van het museum doorloopt het
team het designproces van probleem tot eindproduct:
co-creatie staat hierbij centraal.
www.cubedesignmuseum.nl

TEKST Dyon Scheijen
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De knipoog

naar techniek

Op vrijdagochtend rinkelt de telefoon. Of ik vanuit de vakgroep maatschappelijk werk een stukje
wil schrijven voor het Adelante Magazine. Het thema van deze editie is ‘innovatief blijven’. Tja,
maatschappelijk werk en technologische innovatie, dat voelt als vloeken in de kerk. Immers is
het persoonlijke en menselijke contact bij maatschappelijk werk het meest elementair. Hoewel
met enige schroom, neem ik de uitdaging graag aan.
Terwijl ik een dag later met mijn racefiets door het Heuvelland koers, komt de vraag van het
Adelante Magazine weer bovendrijven. Eerst wil ik d’r niet aan denken, en wil ik alleen denken
aan mijn mooie nieuwe fiets. Liggen daar niet een aantal parallellen? Als wielerliefhebber ga
ik ook mee in de laatste ontwikkelingen: ik koop een nieuwe fiets, terwijl de benen het moeten
doen. En, nota bene, is mijn trainingsschema in de laatste jaren ook veranderd.
Ook in de wielerwereld zijn veranderingen nodig, omdat er andere behoeften leven. En zo
maken daar veranderingen in technologie dat mechaniek en kijk op trainen andere prestaties
brengen. Ja, de benen moeten het nog steeds doen, maar de technologie ondersteunt en optimaliseert de onderliggende basis. Zo kunnen deze nog beter en nog meer passend in het hier
en nu tot zijn recht komen, net als het persoonlijke contact in een hulpverleningsgesprek.
Bij thuiskomst grijp ik dan ook direct naar pen en papier. Ik zal een stukje schrijven dat wij als
maatschappelijk werkers nauw betrokken zijn bij het Care 4 Care onderzoek. Een onderzoek
dat Adelante samen met andere verschillende revalidatiecentra en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht doet en dat zich richt op partners van mensen met niet-aangeboren
hersenletsel. Zodat zij beter kunnen omgaan met de gevolgen van het hersenletsel.
Maar hoe zet ik dat in een stukje, zonder de essentie en het meest elementaire te verliezen?

Ralf Jetten
revalidatie maatschappelijk werker, team hersenletsel
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“Samen kunnen we
heel veel betekenen
voor cliënten”
Mark Smeulders (44) uit Amsterdam woont
samen met zijn partner en drie kinderen in
Amsterdam en per 1 april 2018 parttime in
Maastricht. Na zijn opleiding bewegingswetenschappen in Amsterdam deed hij veel onderzoeken en specialiseerde hij zich in spasticiteit van de arm. Omdat hij daadwerkelijk
iets wilde betekenen voor patiënten ging hij
geneeskunde studeren. Mark is sinds 2016
chirurg. Na het AMC gaat hij nu aan de slag
in het Zuyderland. Mark: “Het Limburgse trekt
me wel, ik weet zeker dat ik hier goed kan wennen”.
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Tom van Mulken (40) woont in Maastricht
samen met zijn vrouw en drie kinderen. Hij
studeerde geneeskunde in Maastricht en specialiseerde zich in hand- en polschirurgie en
reconstructieoperaties na kanker. Tom is sinds
2010 werkzaam als chirurg in Zuyderland Sittard, Heerlen en MUMC+. Tijdens zijn studie
maakte Tom kennis met handchirurgie. “Het
sprak me meteen aan. Handchirurgie was echt
de reden dat ik voor de specialisatie plastische
chirurgie ben gegaan. Het fijne precisiewerk
met groots resultaat, dat spreekt me aan.”
Tom en Mark zitten beiden in het bestuur van de
Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie.

Handchirurgen
over samenwerking
met handenteam
Adelante
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TEKST Jaimy Scholte BEELD Rob Nijpels

Eén van de expertisegebieden van Adelante is arm-/handproblemen. Ons handenteam, bestaande
uit revalidatieartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, werkt intensief samen met handchirurgen van onder andere het Zuyderland ziekenhuis in Sittard en Heerlen. Handchirurgie biedt met
name dwarslaesiecliënten steeds meer perspectieven. Wij spraken Tom van Mulken, plastisch, reconstructief en handchirurg in het Zuyderland en MUMC+, en Mark Smeulders, die Tom komt versterken per 1 april.
“Vaak wordt gedacht dat mensen met een dwarslaesie
lopen het belangrijkst vinden, maar misschien is het
kunnen bewegen van armen en handen zelfs nog wel
belangrijker dan weer kunnen lopen”, vertelt Tom. “Door
een dwarslaesie, maar ook door een CVA of trauma, kunnen handen minder gevoelig en beweeglijk en zelfs
spastisch worden of in een verkeerde houding komen
te staan. Er zijn verschillende operaties mogelijk waarmee een cliënt een stuk beweeglijkheid en kracht terug
kan krijgen. Denk aan spasticiteitchirurgie, waarmee de
pezen van een spastische spier verlengd worden of het
creëren van nieuwe functies met behulp van een ‘overbodige’ spier.”
Arm-/handchirurgie boekt steeds betere resultaten bij
dwarslaesiepatiënten. Waar eerst nog sceptisch tegen
operaties van armen en handen werd aangekeken, laten
nieuwe ontwikkelingen, nieuwe operatietechnieken en
de juiste revalidatie verrassende resultaten zien. “Het risico van zo’n operatie werd lang te groot gevonden”, vertelt Tom. “Nu is er vaak nog maar één operatie nodig en
kunnen cliënten al een dag later starten met revalideren.
En de chirurgische ingreep geeft, in combinatie met een
intensief revalidatieprogramma, daadwerkelijk meer beweging in een arm/hand.”

specialisatie hand/pols in Zuyderland. Vanaf 1 april
wordt hij ondersteund door Mark Smeulders (44), die
tot dat moment als plastisch, reconstructief en handchirurg werkzaam was in het Academisch Medisch Centrum
in Amsterdam. “Zuyderland is voor mij een droomplek,
mede vanwege de specialisatie arm/hand bij tetraplegen (verlamming van vier ledematen, red.) die in Nederland uniek te noemen is. In het buitenland is veel meer
aandacht voor chirurgische ingrepen bij tetraplegie.
Ik vind het heel goed dat Zuyderland door de samenwerking met Adelante aandacht hiervoor heeft. Er is
tegenwoordig zoveel mogelijk, er liggen zoveel kansen
waar patiënten geen idee van hebben. Het is echt een
ondergeschoven kindje, terwijl ik overtuigd ben van de
mogelijkheden. Van mijn nieuwe baan word ik dus heel
enthousiast!”

Verwachtingen managen
Adelante werkt al zo’n twintig jaar samen met plastisch
chirurgen van het Zuyderland. “De samenwerking met
het handenteam van Adelante verloopt als vanzelf”,
vertelt Tom. “De specialisten van Adelante zijn zo enthousiast en ze focussen echt op samenwerking. Dat is
ontzettend belangrijk, we moeten het samen doen voor
de cliënt. Als chirurg maken wij maar een klein stukje uit
Versterking
van het geheel. Samenwerking met vakgenoten zoals reTom is op dit moment de enige plastisch chirurg met validatieartsen, fysio- en ergotherapeuten is ontzettend
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belangrijk.” Mark vult aan: “Tetraplegie is voorspelbare
maar wel uitdagende chirurgie omdat de lat vaak heel
hoog ligt qua verwachtingen. En dit is ook waar de rol
van Adelante heel belangrijk is: revalidatieartsen en therapeuten van Adelante maken voor ons een voorselectie. Zij kennen de mensen beter, hebben meer gevoel
erbij. Zij kunnen misschien nog wel beter bepalen voor
wie een operatie geschikt is dan wij. Hoe beter de voorselectie, hoe groter de kans van slagen.” Tom vult aan:
“Het handenteam van Adelante selecteert mensen voor
het gezamenlijke spreekuur met ons bij Adelante. Ook
kunnen zij helpen verwachtingen bij te stellen, want dat
is heel belangrijk. Patiënten moeten weten dat ze kleine
stapjes vooruit gaan door een operatie.”

stoom komen! Er is nog zoveel mogelijk, niet alleen
voor dwarslaesiecliënten. Adelante is nu al uniek in het
land, zelfs wereldwijd. Er is zoveel kennis gecentreerd op
het gebied van arm/hand. Dit moeten we samen verder
gaan uitbouwen, misschien wel tot hét handencentrum
van Nederland.”
Samenwerking chirurgen
Of de samenwerking tussen de twee heren goed gaat
komen? “Ik zie het erg zitten dat Mark komt”, lacht Tom.
“Het is een goede match. We zijn geen oude ervaren rotten, maar juist een jong, nieuw team. Samen met alle
andere contacten uit de regio vormen we een club van
specialisten die elkaar onderling kunnen versterken.”

“De samenwerking met het
handenteam van Adelante
loopt als vanzelf”
Op stoom komen
Het handenteam van Adelante gaat in augustus samen
met Tom en Mark op werkbezoek naar Zwitserland om
een kijkje in de keuken te nemen van Jan Fridén, dé
autoriteit op het gebied van arm-/handchirurgie. Tom:
“Al eerder bezochten chirurgen van Zuyderland samen
met Adelante Jan Fridén in zijn thuisland Zweden. Zulke
bezoeken zijn heel leerzaam. We maken kennis met de
nieuwste behandeltechnieken en het is goed voor de
teamspirit. Ik heb dan ook heel veel zin om samen nog
meer kennis en ervaring op te doen.” Mark: “Direct al op
mijn eerste werkdag bracht ik een bezoek aan Adelante. De prioriteit ligt nu echt bij het samen als team op

Mark vult aan: “Ja dat valt me echt op, in Limburg is er
nauwelijks concurrentie maar juist heel veel samenwerking in ons wereldje. Het belang van samenwerking
staat hier echt voorop. En die samenwerking met Tom,
dat komt helemaal goed. We kennen elkaar al langer en
vullen elkaar goed aan.” Tom sluit af: “Allebei zijn we van
mening dat we het beste uit onszelf halen door te doen
wat we oprecht leuk vinden. En omdat we het allebei zo
leuk vinden, wordt onze samenwerking vanzelf een succes.”
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TEKST Jaimy Scholte BEELD Loraine Bodewes

“Ik zou
het zo
weer
doen.”

Linda Bloem
Linda Bloem (38) uit Brunssum is getrouwd en heeft drie kinderen. In 2014 brak ze
haar nek door een val. Een spoedoperatie en een langdurig revalidatietraject volgden. Maar met succes. In 2016 kreeg Linda - op aanraden van het handenteam van
Adelante - een operatie aan haar rechterarm in Zuyderland Heerlen om haar arm-/
handfunctie te verbeteren. “Ik zou het zo weer doen”, aldus Linda.
“In oktober 2014 stond ik op een middag thuis in de gang. “Uit het niets viel ik flauw en kwam in
een nare positie terecht”, vertelt Linda. “Later bleek dat ik een epileptische aanval had gehad. Dit
verklaarde ook waarom ik vaak flauwviel. Ik stond al op een wachtlijst voor onderzoeken hiervoor. Ik
kwam dusdanig verkeerd terecht dat ik mijn nek brak, met een incomplete dwarslaesie (op hoogte
C4/C5, red.) tot gevolg. Ik heb gewoon heel veel pech gehad.”
Linda wist direct dat het goed mis was. “Mijn hele lichaam vanaf mijn nek naar beneden voelde als
priklimonade. Ik werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar een spoedoperatie
volgde. Ik bleef rustig, voor mijn gezin. Toen ik hoorde dat ik een incomplete dwarslaesie had en
dat er niets te zeggen was over mijn vooruitzichten, wist ik totaal niet waar ik aan toe was. Ik bleef
positief, ondanks alles. Je kunt meteen opgeven of vechten om alles eruit te halen wat er in zit. Ik
koos voor het laatste. Mijn grote drijfveer zijn steeds mijn kinderen geweest. Ik kon ze niet eens
meer knuffelen. Dat was mijn grote doel: de kinderen kunnen knuffelen met open armen.”
“Na 5,5 week ziekenhuis werd ik overgeplaatst naar Adelante in Hoensbroek. Bijzonder was dat ik
hier gewerkt had als voedingsassistente, ik kende Adelante dus, alleen vanuit een heel ander perspectief. Wat was ik blij om hier te zijn. Toen ik binnenkwam kon ik heel weinig. Ik kon nog niet zelfstandig zitten en kon alleen met mijn linkerhand een stukje brood vasthouden en mijn linkerknie
optrekken. Maar al snel kreeg ik beetje bij beetje functies terug. Elke keer als mijn man en kinderen
op bezoek kwamen kon ik iets meer. Dat werkte motiverend voor iedereen.”
“Het programma was druk en vermoeiend. Ik had veel therapieën en oefeningen, individueel en
in groepsverband. Ik werd begrepen zonder veel te hoeven zeggen, dat was heel fijn. Ik haalde het
beste uit mezelf door te blijven vechten en dankbaar te zijn met alle beetjes die ik terug kreeg. Ik
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ging mezelf uitdagen en dat werkte. Na ongeveer drie maanden opname mocht ik al naar huis. Ik
was nog niet geheel zelfstandig maar door intensieve mantelzorg van mijn man kwam het goed.”
“Tijdens mijn klinische en later poliklinische revalidatie was er veel aandacht voor mijn arm-/handfunctionaliteit. Rechts was deze slechter dan links. Ik kreeg direct na de spoedoperatie in het ziekenhuis al spalken en handschoenen aangemeten door Adelante, om een functiehand te creëren. Dit
zorgt ervoor dat je je hand in een bepaalde positie krijgt om er later op een goede manier gebruik
van te kunnen maken. Toen ik links enige beweging terugkreeg ging alles af en kreeg ik direct therapie. Mijn vingers werden gerekt en gestrekt en ik kreeg oefeningen gericht op het optimaliseren
van de handfuncties. Rechts kwamen ook functies terug maar dit bleef helaas een beetje achter. Het
handenteam van Adelante stelde toen een arm-/handoperatie voor mijn rechterarm voor. Omdat
ik nog jong was en ervoor open stond en het relatief kort na het oplopen van de dwarslaesie was,
maakte ik een goede kans op succes. Ik ging op consult bij plastisch chirurg dokter Kortleve* van
het Zuyderland in Heerlen. Hij onderzocht welke pezen het beste in aanmerking kwamen voor een
peesverlenging. Ik kreeg een zogenaamde proefblokkade om te kijken wat er uit de operatie te ha-

“Ik kan mijn kinderen
weer knuffelen als vanouds”
len zou zijn. Ik merkte direct kortstondig resultaat. Toen werd besloten twee pezen in mijn onderarm
te verlengen met als doel mijn hand weer te kunnen openen. Ik vond het spannend omdat ik één
van de eersten was bij Adelante, maar had er een goed gevoel bij.”
“De operatie vond plaats in januari 2016. Dezelfde dag nog mocht ik naar huis. Ik had weinig pijn.
Ik wilde meteen aan de slag maar er werd mij verteld toch echt twee weken rustig op te bouwen.
Dat viel niet mee. Een dag na de operatie startte mijn revalidatie bij Adelante. Ik kreeg veel rek- en
strekoefeningen en littekenmassage. Dit was wel pijnlijk maar ik onthield steeds dat ik het ergens
voor deed. Beetje bij beetje kon ik mijn rechterhand steeds beter gebruiken. Ik oefende en oefende,
ook thuis. Langzaam maar zeker kon ik weer heel gewone dingen doen zoals de hond aaien met
open hand en iemand de hand schudden. Inmiddels is mijn linkerhand nog een beetje de assistente van de rechter, maar kan mijn rechterhand zoveel meer. Ik kan iedereen met een beperkte
arm-/handfunctie de operatie aanraden. Ik ben heel erg tevreden over hoe het nu gaat. Ik kan mijn
kinderen weer knuffelen als vanouds. Daar deed ik het voor.”
*Jan-Willem Kortleve is sinds 2017 met pensioen. Zijn opvolgers zijn Tom van Mulken en Mark Smeulders.
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Ellis Bodifee, verpleegkundige bij Adelante in Hoens-

Druk: Schrijen-Lippertz, Voerendaal

broek schrijft graag haar gedachten en ervaringen op

Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties. Mocht u vragen of

‘papier’. Een quote uit een van haar verhalen...

tie via magazine@adelante-zorggroep.nl. U kunt ook reageren per

opmerkingen hebben t.a.v. deze editie richt u zich dan tot de redacpost t.a.v. redactie Adelante Magazine.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvul-

“Het echtpaar eet iedere dag gezellig samen in het restaurant,
waar zij inmiddels ook hun vaste plekje hebben. Ze vertellen mij
Adelante als een warm bad te hebben ervaren en zich zelfs een
beetje thuis gevoeld te hebben. Meneer geeft ook nog aan dat hij
nooit zover gekomen was als hij niet intern gerevalideerd had”.

digd zonder schriftelijke toestemming van de stafdienst Marketing
& Communicatie van Adelante.
Facebook: facebook.nl/adelantezorggroep
Linkedin: linkedin.nl/company/adelante-zorggroep
Twitter: @adelantezorg

Volg haar blogs op onze website of via onze facebookpagina.
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t 045 - 528 28 28
www.adelante-zorggroep.nl
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