De brug slaan tussen zorg, onderzoek en onderwijs

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Revalidatie
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Revalidatie. De Lente is in aantocht! We
kijken nog even terug naar 2017 en de eerste maanden van 2018. Wat is er gebeurd op het gebied van
wetenschap, innovatie en onderwijs? We praten je graag bij. En het wordt tijd dat we je nader kennis laten
maken met mensen die hard werken om de kennis op het gebied van revalidatie uit te dragen. Wie zijn dat?
Lees verder en je komt ze tegen.... En uiteraard kijken we vooruit naar de komende periode: Wat gaat er
gebeuren in het tweede kwartaal? Lees het in deze nieuwsbrief!

Overview eerste kwartaal
Vera Baadjou promoveert
Op 1 februari promoveerde Vera Baadjou op haar
onderzoek naar pijnklachten bij musici. Binnen
enkele dagen kwam ze in het NOSjournaal, L1
journaal, op de radio bij 3FM, in de kranten Trouw,
NRC en de Limburger en nog veel meer. Kijk hier nog
eens terug naar haar nieuwsitem in het NOS
journaal!
Hoe je promotie je tot een BNer kan maken.......

Mijn eerste artikel
Je eerste artikel zien verschijnen in de zoekmachine Pubmed. Je hebt er tijden aan
gewerkt en dan zie jij, net als de rest van de wereld, de titel verschijnen. Dat overkwam
dit eerste kwartaal Daan Verberne. Hij werkt als onderzoeker bij het Expertisecentrum
Hersenletsel Limburg (EHL). Samen met hoogleraar Caroline van Heugten van EHL en

revalidatiearts Veronique Moulaert en hoogleraar Jeanine Verbunt van de Academische
Werkplaats Revalidatie deed hij onderzoek naar voorspellers voor functioneren bij
mensen met hersenletsel naar een hartstilstand. Hieronder vind je zijn artikel dat dit
eerste kwartaal uitkwam:
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.11.069

Denktank positieve gezondheid Adelante
In november liet Machteld Huber ons kennismaken met positieve
gezondheid. In het eerste kwartaal van 2018 is een denktank, bestaande
uit Anke Verlouw, Katrien vd Borne, Charlotte Geelen, Paul Grandjean,
Martine Moennekens en Jeanine Verbunt, binnen Adelante gestart om te
werken aan een voorstel voor Positieve gezondheid in Adelante. Sascha
Rasquin sloot daarbij aan namens de psychologie. Adelante neemt ook
deel aan de koplopertafel Positieve Gezondheid van de Provincie Limburg
om zo met andere gezondheidsinstellingen te werken aan een positief
gezond Limburg. https://limburgpositiefgezond.nl

Lancet
Rob Smeets, als hoogleraar werkzaam op de vakgroep
revalidatiegeneeskunde, was als medeauteur betrokken een
serie

artikelen

over

behandeling

van

lage

rugklachten gepubliceerd in the Lancet! Op 21 maart kwam de
serie van drie artikelen uit.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140
6736(18)30480X/fulltext

Werken aan de Academische
Werkplaats
In december 2017 zijn we van start gegaan met het
gezamenlijk inrichten van de Academische Werkplaats
door de vakgroep revalidatiegeneeskunde en het
kenniscentrum Adelante. In de eerste maanden van dit
jaar gingen we hiermee door. Samenwerken aan alle
processen van de innovatiecirkel en de brug slaan tussen
zorg en onderzoek zijn daarbij twee belangrijke doelen.
We sluiten daarbij aan bij de werkwijze van MUMC in het
verbinden van zorg en onderzoek, maar we maken er wel
een eigen revalidatieversie van.
In de uitwerking maakten we een eerste aanzet voor: Het
verbeteren van de onderlinge samenwerking, de rol

van evidence based medicine in Adelante, het inrichten
van de onderzoeksinfrastructuur, het uitwerken van
processen die het werken volgens de innovatiecirkel
ondersteunen en het verbeteren van de kennisoverdracht
naar het algemene publiek en revalidanten (samen met
de afdeling Marcom). Uiteraard willen we dat vervolgens
graag met de zorgteams oppakken, zodat we zorg en
onderzoek daadwerkelijk kunnen verbinden.

Start Sara van Die
Sara de Die werkt als artsonderzoeker bij de afdeling neurologie MUMC. In een
samenwerkingsverband tussen neurologie en revalidatiegeneeskunde gaat ze werken
aan de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiebehandeling voor patienten met
dunne vezelneuropathie. Het Beatrixfonds financiert dit onderzoek.
Voor meer informatie:
https://www.spierziektencentrum.nl/person/saradedie/

2017 in een vogelvlucht
Onderzoek: Tessa Westendorp en Reni van Erp beeindigden dit jaar hun promotieonderzoek en verdedigden hun
proefschrift in december. In totaal publiceerden de vakgroep revalidatiegeneeskunde en het kenniscentrum 46
internationale artikelen, en dat is veel meer dan in 2016. Een lijst met alle artikelen van 2017 vind je hier: output
2017.docx. Verschillende subsidies kwamen binnen om nieuwe projecten te starten. Maar Henk Seelen haalde wel een
hele grote (miljoenen) subsidie binnen voor het Icort project. In de zorgteams zijn we extra gaan focussen om vragen
vanuit de praktijk op te halen, zodat we ze kunnen koppelen aan studenten, die in een stage zich willen richten op
onderzoek in de revalidatiezorg. In 2017 werd de infrastructuur patiëntgebonden onderzoek ingericht binnen Adelante,
zodat we op dit gebied aan wettelijke kaders voldoen. (Zie voor meer informatie iprova).
Onderwijs: Opnieuw zijn we vorig jaar gegroeid betreft uren onderwijs aan de Universiteit Maastricht: Van 3550 uren

onderwijs in 2016 naar ruim 3800 uren in 2017. Clemens Rommers is dit jaar blokcoördinator participatie WESP/GESP
stages geneeskunde geworden. Geerie Winnubst heeft het coördinatorschap van het keuzeblok revalidatiegeneeskunde
overgenomen. Ivan Huijnen heeft als coördinator in het curriculum bewegingswetenschappen een nieuw revalidatieblok
gestart:
Pascalle v. Bilsen heeft, samen met Adelante docenten het MZIC concept (interdisciplinair stagelopen) binnen Adelante
vormgegeven en een eerste groep studenten vanuit de Hogeschool Zuyd heeft op deze manier een stage volbracht. Per 1
januari 2018 is Pascalle van Bilsen onderwijscoördinator van de Academische Werkplaats.
Innovatie: In 2017 werden binnen Adelante door de zorgteams 21 voorstellen ingediend voor innovatie. Pilotstudies
werden uitgevoerd met telerevalidatie en inzet van de VRbril binnen ons vak.

NIEUW! Wie zijn we?
In de academische werkplaats werken zorgprofessionals (artsen, therapeuten, psychologen), onderzoekers en docenten
om onze revalidatiezorg nu en in de toekomst nog beter te maken. Maar wie doen dat eigenlijk? De Academische
Werkplaats is een virtuele werkplek, vanuit verschillende plaatsen in Adelante, de Universiteit Maastricht en de
Hogeschool Zuyd werken we hier aan zorg en zorgvernieuwing. Niet iedereen is daarom altijd even goed zichtbaar.
Daarom wordt het hoog tijd om daar dan eens verandering in te brengen. In deze rubriek willen we je voorstellen aan vier
zorgverleners, die actief zijn in onderzoek, kennisoverdracht (onderwijs en scholingen) en innovatie in de Academische
Werkplaats Revalidatie.

Blik op onderzoek: Thijs van Meulenbroek
Deze keer Thijs van Meulenbroek: Thijs werkt als fysiotherapeut in team
Maastricht. Sinds enkele jaren combineert hij zijn baan als therapeut met
een baan als promovendus. Hij slaat de brug van zorg naar onderzoek en
vice versa: Thijs werkt als fysiotherapeut in het team dat jongeren met pijn
behandelt en doet ook onderzoek naar deze doelgroep: Hij onderzoekt de
rol van hypermobiliteit bij chronische pijn in adolescenten.
Thijs: “Om de zorg te blijven verbeteren is het mijn inziens belangrijk dit
vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten te blijven doen, met mijn
onderzoek hoop ik hieraan bij te dragen”.

Blik op onderwijs: Geerie Winnubst
Geerie Winnubst is revalidatiearts en daarnaast al jaren actief als docent
voor de studie geneeskunde aan de faculteit FHML. Ze geeft college in
blok bewegingsapparaat en ze begeleidt tutorgroepen in verschillende
jaren van deze studie. Dit jaar heeft ze de stap gezet om als
blokcoördinator voor het keuzeblok revalidatiegeneeskunde te gaan
werken. In 2017 haalde ze ook haar basiskwalificatie onderwijs (BKO),
een vereiste voor een coördinatorrol onderwijs.
Geerie: "Ik vind het werken met jonge mensen, zien hoe ze aan het
begin van een mooie carrière staan, en hen daarbij helpen en laten
groeien heerlijk om te doen. Ik probeer hen mee te geven om

onderzoekend en kritisch in hun vak te staan. Blijf jezelf uitdagen en
probeer te blijven groeien. Ik wil mijn kennis en expertise overdragen
naar de jongere generatie. en hen laten zien en voelen hoe mooi dit vak
is. Geen ziektes maar de mens met zijn ziekte, beperking behandelen,
helpen. Het blijft een mooie uitdaging en je blijft groeien als je werkt
met de nieuwe generatie. "

Blik op innovatie: Carla Palmen
Het eerste innovatieteam in Adelante is actief op het domein chronische pijn.
Carla Palmen neemt deel als vertegenwoordiger van haar team. Carla werkt als
psychosomatisch fysiotherapeut in het team chronische pijn op locatie
Hoensbroek. Daarnaast geeft ze cursussen chronische pijn en Acceptance
Commitment Therapy
Alle zorgteams binnen Adelante, die chronische pijn revalidatie bieden hebben
een teamvertegenwoordiger in het innovatieteam. Het innovatieteam werkt
aan de implementatie van het Adelante brede zorgprogramma chronische pijn.
Binnen het innovatieteam werken we Adelante breed aan innovatie op een
thema. Het team vormt de brug vanuit de zorg naar het onderzoeksteam pijn.
Carla: “ De uitdaging van deelname aan het innovatieteam is om vooruit te
denken. De lijnen uit te zetten voor een langere periode, waarbij de
wetenschap betrokken is. Doordat we Adelante breed vertegenwoordigd zijn
word ik geprikkeld om kritisch te kijken naar mijn eigen handelen en lukt het
om oogkleppen af te zetten. Daar krijg ik energie van!”

Blik op kennisoverdracht: Milou Dupuits
Milou Dupuits is één van de docenten van de Adelante Academie.
Milou werkt in de zorg als ergotherapeut voor team hersenletsel. In
de cursussen, die zij geeft via de Adelante Academie, draagt ze haar
kennis op het gebied van cognitieve strategietraining bij niet
aangeboren hersenletsel over aan andere ergotherapeuten van
zorginstellingen uit het land . Zo koppelt ze steeds weer de theorie aan
de praktijk. Tevens is ze namens Adelante docent AMPS bij
Ergotherapie Nederland en verzorgt ze internationale scholingen op dit
gebied.

Milou: ‘’Via de Adelante Academie kreeg ik de kans om les te gaan
geven. En ik bleek het ontzettend leuk te vinden! Het lesgeven maakt
me kritisch op mijn eigen handelen en voor mij een belangrijke brug
tussen de wetenschap en de praktijk, waar ik helemaal mijn energie in
kwijt kan.’’

Blik vooruit
Wat staat er de komende periode te gebeuren? In de Academische Werkplaats hebben we drie Expertisecentra in
opbouw. We kijken alvast vooruit...Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

Expertisecentrum Arm-hand
Binnenkort gaat het Expertisecentrum ArmHand van start. In dit centrum wordt de kennis
en kunde uit diverse handenteams en aangrenzende specialismen vanuit de hele regio
Limburg gebundeld. Deze expertise wordt onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek .

Dit zal leiden tot nieuwe, innovatieve vormen van revalidatiebehandelingen, zodat ook in
de toekomst onze patiënten kunnen blijven rekenen op excellente zorg.

Een overzicht van de activiteiten van het Expertisecentrum ArmHand voor de komende
periode vind je hier: Expertisecentrum ArmHand.docx

Expertisecentrum Pijn en revalidatie
Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie werkt op verschillende lokaties binnen Adelante
aan de inbedding van het Adelantebrede zorgprogramma Chronische Pijn Revalidatie.

Binnen het onderzoeksdeel wordt gewerkt aan nieuwe revalidatiebehandelingen voor pijn
bij dunne vezelneuropathie, pijn bij dwarslaesie, diabetische neuropathie, pijn bij kanker.
De effectiviteitsstudie voor de revalidatiebehandeling van jongeren met pijn is zojuist
afgerond.

Een overzicht van de activiteiten van het Expertisecentrum Pijn en revalidatie voor de
komende periode vind je hier: Expertisecentrum Pijn en Revalidatie 2.2018.docx

Expertisecentrum Hersenletsel

Zorg: De komende periode bekijkt Adelante samen met het Expertisecentrum Hersenletsel
Limburg en andere regionale partners hoe de transmurale zorgketens voor mensen met
hersenletsel nog verder kunnen worden gestroomlijnd. Dit doen we in verbeterprojecten
die aangrijpen op een onderdeel van de keten. Samen werken we aan een optimale zorg
en dienstverlening.

Onderzoek naar behandeling van beperkt ziekteinzicht: Vanaf mei 2018 start de
Universiteit Maastricht met een wetenschappelijk onderzoek naar de werking van een
mede door Adelante ontwikkelde behandeling voor mensen met verminderd ziekteinzicht
na hersenletsel. Door verminderd ziekteinzicht zijn revalidanten vaak minder gemotiveerd
om deel te nemen aan revalidatiebehandelingen. Dit kan resulteren in ongunstige
revalidatieuitkomsten. Onderzocht wordt of de nieuwe behandeling ‘nietconfronterende
feedback’ het ziekteinzicht vergroot. Het onderzoek vindt plaats in verschillende
Nederlandse revalidatiecentra, waaronder Adelante.
Meer informatie: Simone Sep

Expertisecentrum Hersenletsel

De Academische Werkplaats Revalidatie is een samenwerkingsverband tussen het kenniscentrum Adelante
(https://kenniscentrum.adelantezorggroep.nl) en de vakgroep revalidatiegeneeskunde van de Universiteit

Maastricht (https://rehabil.mumc.maastrichtuniversity.nl)

