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Nieuwsbrief	
	

Academische	Werkplaats	Revalidatie	Limburg	
	
Voor	 je	 ligt	de	eerste	nieuwsbrief	van	dit	 jaar	van	de	Academische	Werkplaats	Revalidatie	
Limburg.	 Via	 deze	 nieuwsbrief	 willen	 we	 je	 graag	 op	 de	 hoogte	 houden	 over	 nieuwe	
ontwikkelingen	op	het	gebied	van	onderzoek,	 innovatie	en	onderwijs	 in	onze	Academische	
Werkplaats	Revalidatie	Limburg	(AWR	Limburg).		
	

	
	
Wetenschappelijk	onderzoek	en	innovatie	
Wat	is	er	de	afgelopen	tijd	gebeurd?	De	nieuwe	infrastructuur	wetenschappelijk	onderzoek	
is	klaar:	Wat	betekent	dit?	En	wat	is	er	verder	gebeurd	in	de	Academische	Werkplaats	op	het	
gebied	van	onderzoek	en	innovatie?	
	
Promoties	vanuit	de	Academische	Werkplaats	Revalidatie	
Op	21	december	2017	promoveerde	Tessa	Westendorp	 aan	de	Universiteit	Maastricht	op	
het	proefschrift:	”Social	Participation	and	Health-Related	Quality	of	Life	in	Adolescents	with	
Chronic	Musculoskeletal	Pain	or	Chronic	Fatigue”.	Tessa	onderzocht	oa.	hoe	de	kwaliteit	van	
leven	 is	 van	 jongvolwassenen,	 die	 in	 hun	 adolescentie	 een	 klinisch	 pijnrevalidatie	 in	 de	
Nederlandse	revalidatiezorg	volgden	en	wat	voorspellers	zijn	voor	goed	functioneren.		Tessa	
werkt	 als	 adviseur/	 innovatiemedewerker	 bij	 Rijndam	 Revalidatie	 in	 Rotterdam.	 Haar	
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promotie-onderzoek	voerde	zij	uit	bij	de	vakgroep	revalidatiegeneeskunde	in	samenwerking	
met	Rijndam	Revalidatie.		
	

																		.	 	
	
Een	 dag	 later,	 op	 22	 december	 2017,	 promoveerde	 Reni	 van	 Erp	 aan	 de	 Universiteit	
Maastricht.	De	 titel	 van	 haar	 proefschrift	 luidde:	 “Back	 on	 Track;	 chronic	 low	 back	 pain	
rehabilitation	in	primary	care”.	Reni	werkte	de	afgelopen	4	jaar	als	promovendus	op	de	
vakgroep	 revalidatiegeneeskunde	en	maakte	deel	 uit	 van	de	Academische	Werkplaats	
Revalidatie	 Limburg.	 Ze	 ontwikkelde	 en	 onderzocht	 het	 effect	 van	 een	 anderhalve	
lijnsprogramma	voor	patiënten	met	rugklachten.	Dit	programma	werd	in	de	regio	Maastricht	
uitgetest	 in	 samenwerking	 met	 fysiotherapeuten	 van	 Fy’net.	 We	 feliciteren	 beide	
onderzoekers	 met	 hun	 afgeronde	 promotie!	 Beide	 proefschriften	 zijn	 voor	
geïnteresseerden	te	verkrijgen	bij:	Margareth.vankrevel@maastrichtuniversity.nl	
	
Infrastructuur	patiëntgebonden	onderzoek	in	de	Academische	Werkplaats	
Het	 afgelopen	 jaar	 is	 er	 hard	 gewerkt	 aan	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 infrastructuur	 voor	
wetenschappelijk	 onderzoek	 voor	 onze	 Academische	 Werkplaats	 Revalidatie.	 Dat	 is	 van	
belang	 om	 overal	 binnen	 Adelante	 op	 een	 juiste	 manier,	 volgens	 wet-	 en	 regelgeving,		
wetenschappelijk	onderzoek,	 te	kunnen	doen.	Als	 jij	binnen	Adelante	zelf	onderzoek	doet,	
(als	je	zelf	onderzoek	doet,	als	je	als	medewerker	meedoet	in	een	project,	of	als	je	patiënten	
begeleidt	die	meedoen	 in	een	onderzoek)	 zijn	deze	 regels	dus	ook	op	 jou	van	 toepassing!	
Kijk	in	de	bijlage	voor	meer	informatie	over	de	nieuwe	ontwikkelingen!	
	
Start	project	“Pijn	bij	kanker”	op	locatie	Adelante	Venlo	
Van	de	vrouwen	die	 te	maken	hebben	gehad	met	borstkanker	ervaart	een	grote	groep	na	
behandeling	 pijnklachten,	 bijvoorbeeld	 aan	 de	 romp,	 in	 de	 schouder	 of	 arm.	 Deze	
pijnklachten	 kunnen	 niet	 uitsluitend	 geduid	 worden	 als	 gevolg	 van	 operatie	 en	
nabehandeling,	en	medicatie	werkt	 vaak	onvoldoende,	waardoor	vrouwen	geconfronteerd	
kunnen	 worden	 met	 beperkingen	 in	 activiteiten.	 In	 dit	 project	 worden	 als	 eerste	 stap	
focusgroepen	 met	 patiënten	 gehouden	 om	 ervaren	 beperkingen	 van	 vrouwen	 na	
borstkanker	 goed	 in	 kaart	 te	 brengen,	 waarna	 we	 vervolgens	 een	 passende	
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revalidatiebehandeling	 ontwikkelen	 en	 het	 effect	 zullen	 evalueren.	 In	 dit	 project	 werkt	
Adelante	 samen	 met	 het	 VieCuri	 in	 Venlo,	 het	 MUMC	 Maastricht	 en	 het	 Antoni	 van	
Leeuwenhoek	Ziekenhuis	uit	Amsterdam.	Per	1	maart	start	het	project	 in	praktijk	met	een	
eerste	 focusgroep	 in	 het	 Antoni	 van	 Leeuwenhoek	 Ziekenhuis.	Marlies	 den	 Hollander	 is	
projectleider	van	het	project.	Binnen	Adelante	gaat	dit	project	 in	praktijk	 lopen	op	 locatie	
Venlo.	 Vanuit	 het	 revalidatieteam	 Venlo	 zijn	 betrokken:	 Judith	 de	 Bruin-Reijnen	
(revalidatiearts	locatie	VieCuri)	en	Melissa	Voorn	(fysiotherapeut	locatie	VieCuri).	
Voor	verdere	informatie:	Marlies	den	Hollander	
	
Arts-assistenten	revalidatiegeneeskunde	Adelante	druk	bezig	met	onderzoek!	
In	 het	 afgelopen	 half	 jaar	 hebben	 maar	 liefst	 4	 arts-assistenten	 van	 Adelante	 als	 eerste	
auteur	 een	 artikel	 gepubliceerd	 in	 een	 internationaal	 tijdschrift:	Vera	 Baadjou,	 Catherine	
Steinbusch,	Marjolein	van	Wijnen	en	Carlijn	Wiertz.	Van	harte	gefeliciteerd:	Wat	een	mooie	
prestatie!	
	
Machteld	Huber	en	positieve	gezondheid	
Op	 27	 november	 presenteerde	Machteld	 Huber	 haar	 concept	 positieve	 gezondheid	 in	 de	
Aula	 in	 Hoensbroek.	Machteld	 heeft	 een	 kijk	 op	 ziekte	 en	 gezondheid,	 die	 veel	 draagvlak	

heeft	 zowel	 landelijk	als	ook	 internationaal.	
Deze	middag	stond	dan	ook	in	het	teken	van	
positieve	 gezondheid	 en	 revalidatie.	 De	
inspirerende	 presentatie	 van	 Machteld	 is	
voor	Adelante	een	mooi	moment	om	stil	 te	
staan	 bij	 de	 mogelijke	 rol	 die	 positieve	
gezondheid	 in	 het	 veld	 van	 revalidatie	 en	
audiologie.		
	
Adelante	wil	graag	in	2018	verder	gaan	met	
dit	 concept.	 Binnenkort	 volgt	 er	meer	 over	
de	plannen	op	dit	thema	van	Adelante.				

	
Bijzondere	BIJZONDER	2017	
Op	12	december	vond	weer	de	jaarlijkse	bijzondere	BIJZONDER	plaats.	Onderzoekers,	
therapeuten	en	artsen	presenteerden	de	innovatie	of	het	onderzoeksproject	waar	ze	het		
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afgelopen	jaar	aan	gewerkt	hebben.	In	totaal	zijn	47	posters	gepresenteerd.	Dit	jaar	werd	de	
bijzondere	BIJZONDER	voor	het	eerst	voorafgegaan	door	een	bijeenkomst	van	promovendi	
van	 de	 CAPHRI	 onderzoekslijn	 “Rehabilitation	 and	 Functioning”,	 zodat	 onze	 gasten	
vervolgens	 ook	 aan	 de	 Bijzonder	 Bijzonder	 konden	 deelnemen.	Pishtiwan	Kalmet	won	 de	
1ste	 prijs	 tijdens	 de	 bijzondere	 BIJZONDER	 met	 zijn	 project:	 “Functionele	 uitkomsten	 na	
vroege	 belasting	 bij	 traumapatiënten	 met	 geopereerde	 tibiaplateaufracturen:	 een	
restrospectief	onderzoek”.	Gefeliciteerd!		
	
Het	nut	van	onderzoek:	Tinnitus	behandeling	per	december	2017	vergoed!	
Waarom	 is	 onderzoek	 voor	 Adelante	 nu	 zo	 van	 belang?	 Onderzoeker	 Rilana	 Cima	 van	
Audiologie	laat	dat	maar	weer	eens	duidelijk	zien:	Ze	deed	onderzoek	naar	het	effect	van	de	
stapsgewijze	 aanpak	 van	 tinnitus;	 een	 behandeling	 die	 door	 de	Universiteit	Maastricht	 en	
Adelante	 is	 ontwikkeld.	 De	 behandeling	 bleek	 effectief.	 Door	 het	 onderzoek	 is	 Adelante	
samen	 met	 de	 Universiteit	 Maastricht	 op	 de	 kaart	 gezet	 als	 expert	 op	 het	 gebied	 van	
tinnitus.	De	onderbouwing	door	onderzoek	heeft	er	nu,	enkele	jaren	later,	onder	andere	ook	
toe	geleid	dat	de	behandeling	is	opgenomen	in	het	basispakket	van	de	zorgverzekeraars.	Dat	
betekent	dat	Adelante	in	de	komende	jaren	nog	veel	meer	patiënten	met	tinnitus	kan	gaan	
ondersteunen!	 Zo	 heeft	 een	 zorginstelling	 als	 Adelante	 dus	 profijt	 van	 het	 doen	 van	
wetenschappelijk	onderzoek!	
	
Agenda	voor	de	komende	periode	

Op	1	februari	2018	om	16.00	uur	promoveert	Vera	
Baadjou	in	de	Aula	aan	de	Universiteit	Maastricht.			
Vera	 werkt	 als	 arts-assistent	 revalidatie-	
geneeskunde	bij	Adelante	en	zij	combineerde	in	de	
afgelopen	 jaren	haar	opleiding	tot	revalidatie-	arts	
met	 een	 promotieonderzoek.	 De	 titel	 van	 haar	
proefschrift	 luidt:	 Musculoskeletal	 complaints	 in	
musicians:	 Epidemiology,	 phenomenology	 and	
prevention.	
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Bijlage	
	
Infrastructuur	patiëntgebonden	onderzoek	in	de	Academische	Werkplaats	
Als	jij	binnen	Adelante	wetenschappelijk	onderzoek	doet,	is	het	van	belang	om	te	weten	welke	regels	er	op	dit	
gebied	gelden.	Het	uitvoeren	van	wetenschappelijk	onderzoek	met	mensen	is	namelijk	gebonden	aan	strenge	
wet-	en	regelgeving.		
	
Je	wilt	onderzoek	doen	in	Adelante:	Wat	betekent	dit	in	praktijk?	

Je	 hebt	 een	 idee:	 Neem	 contact	 op	 met	 het	
secretariaat	 van	 het	 Kenniscentrum	
(secretariaatkc@adelante-zorggroep.nl).	Hier	wordt	
vervolgens	 een	 afspraak	 gepland	 met	 een	 van	 de	
onderzoekcoördinatoren	 of	 innovatie-
coördinatoren,	 die	 jou	 dan	 verder	 helpt.	 Je	
doorloopt	 hierbij	 een	 aantal	 stappen,	 van	 idee	 tot	
gestructureerd	projectvoorstel.	
	

Wat	moet	ik	weten	als	 ik	zelf	een	project	ga	doen?	Wil	 je	zelf	onderzoek	doen,	dan	moet	je	voldoen	aan	een	
aantal	scholingseisen.	Dat	geldt	voor	iedereen	die	een	project	gaat	uitvoeren.	Welke	scholing	je	moet	hebben	
gevolgd	vind	je	hier:		Scholing	bij	wetenschappelijk	onderzoek	(BROK®/	GCP),	documentnummer	007006	(vanaf	
1	febr.	2018	beschikbaar	via	het	kwaliteitsportaal	Adelante)	
	
Wat	is	er	nieuw	aan	de	procedures	om	de	kwaliteit	van	het	onderzoek	binnen	Adelante	nog	beter	te	kunnen	
waarborgen?:	
Wat	moet	ik	voor	mijn	project	opschrijven?	Alle	procedures	die	binnen	Adelante	gelden	voor	wetenschappelijk	
onderzoek	zijn	nu	vastgelegd	in	iProva.	In	een	oogopslag	kun	je	in	dit	systeem	zien	welke	documenten	er	zijn,	
welke	templates		je	moet	gebruiken	bij	een	indiening	van	een	project,	en	welke	borgingsinstrumenten	worden	
gehanteerd	 om	 het	 proces	 van	 onderzoek	 te	 kunnen	 waarborgen:	 Hoofdproces	 uitvoeren	 wetenschappelijk	
onderzoek,	documentnummer	007321	(vanaf	1	febr.	2018	beschikbaar).	
	
Hoe	 dien	 ik	 een	 aanvraag	 voor	 onderzoek	 in?	 Wil	 je	 een	 aanvraag	 indienen	 voor	 de	 Medisch	 Ethische	
Commissie	(MEC)	van	Adelante,	dan	doe	je	dat	voortaan	door	je	studie	digitaal	in	te	dienen	via	PaNaMa.	Neemt	
contact	 op	 met	 Richard	 Geers,	 secretaris	 van	 de	 MEC,	 om	 je	 hierin	 te	 begeleiden:	 R.Geers@adelante-
zorggroep.nl		
Door	dit	digitale	systeem	vanaf	1	januari	2018	in	gebruik	te	nemen	heeft	Adelante	een	goed	overzicht	over	de	
voortgang	van	alle	onderzoeken,	die	binnen	een	van	de	Adelante-locaties	wordt	uitgevoerd.		
	
Hoe	waarborgen	we	een	goede	kwaliteit	van	onderzoek	binnen	Adelante?		

1. Hoe	ga	ik	om	met	meetgegevens	in	mijn	project?:	Voor	grote	wetenschappelijke	studies	gebruiken	we	
voortaan,	 vanuit	 de	 Academische	 Werkplaats	 en	 dus	 samen	 met	 de	 Universiteit	 Maastricht,	 een	
datamanagementsysteem	 (Castor)	 om	 ook	 tijdens	 je	 project	 een	 goede	 opslag	 van	
onderzoeksgegevens	 te	 waarborgen.	 Heb	 je	 vragen?	 Vraag	 het	 Marion	 de	 Mooij;	
m.demooij@maastrichtuniversity.nl	

2. Wat	 als	 de	 METC	 zegt	 dat	 je	 een	 monitor	 nodig	 hebt?:	 Als	 je	 een	 onderzoek	 doet,	 waarvoor	 een	
monitor	nodig	is	(dat	is	een	persoon	die	een	kwaliteitscheck	doet	voor	projecten	die	vallen	onder	de	
wet	WMO),	 dan	 kunnen	we	 je	 daarin	 voortaan	 binnen	Adelante	 zelf	 in	 begeleiden.	 Heb	 je	 vragen?	
Vraag	Richard	Geers.	

3. Je	 project	 is	 afgelopen?	 En	 dan?	 	 Onderzoeksgegevens	 moeten	 tot	 lang	 na	 afronding	 van	 het	
onderzoek	bewaard	blijven.	Hoe	de	digitale	en	analoge	archivering	van	onderzoeksgegevens	binnen	
de	 Academische	 Werkplaats	 Revalidatie	 is	 geregeld,	 vind	 je	 hier	 Archiveren	 studie/	 Archiveren	
wetenschappelijk	onderzoek,	documentnummer	007122	(vanaf	1	februari	2018	beschikbaar).		

	
	


