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Het thema voor deze najaarseditie van het Adelante
Magazine is werkend leren lerend werken. Interviews
met hoogleraar revalidatiegeneeskunde Jeanine Verbunt en faculteitsdirecteur Gezondheidszorg en Sociale Studies Raymond Clement en een verhaal over het
interdisciplinair stageconcept M-ZIC vormen de basis
bij dit thema. Jeanine Verbunt wil academisch onderwijs en de praktijk optimaal verbinden en Raymond
Clement stelt in het interview met hem dat werkplekleren de toekomst heeft. Hun verhalen worden omlijst
door kortere interviews met stagiaires, studenten,
professionals in opleiding en hun begeleiders. Aan
bod komt natuurlijk ook de belangrijke samenwerking

tussen Adelante en de diverse opleidingsinstituten en
daarmee het ontwikkelen en investeren in kennis met
het oog op toekomstbestendigheid. Verder in dit nummer aandacht voor Adelante Arbeid, Adelante Sport &
Bewegen, onze nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en
de gebruikelijke rubrieken zoals ‘De Mens’ en ‘Mijn
werk’.
Mocht u suggesties hebben of zelf een inhoudelijke
bijdrage willen leveren, mail dan gerust naar
magazine@adelante-zorggroep.nl
Adelante wenst u veel leesplezier, mooie feestdagen
en een gezond 2019!
Anne van der Linden, hoofdredacteur

“IK VIND MET NAME
DE RELATIE TUSSEN
BREIN EN GEDRAG
INTERESSANT.”
Lees meer op pagina 26
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TEKST Peter Swelsen BEELD Loraine Bodewes

‘Goede
vernieuwers
blijven
nieuwsgierig’
Hoogleraar
revalidatiegeneeskunde
Jeanine Verbunt
pleit voor ‘academisering’

Hoogleraar Jeanine Verbunt houdt niet van wetenschap
vanuit een ivoren toren. Ze wil academisch onderwijs en de
praktijk optimaal verbinden. Op die manier kan de kwaliteit
van zorg voortdurend worden verbeterd. De virtuele Academische Werkplaats van Adelante speelt daarbij een belangrijke rol.
Jeanine Verbunt is manager van het kenniscentrum Adelante en voorzitter van de vakgroep revalidatiegeneeskunde van UM. Ze is een onvermoeibaar pleitbezorger voor het vak revalidatiegeneeskunde. “Nog
steeds weten te weinig studenten hoe uitdagend revalidatie eigenlijk
is, terwijl het een vakgebied is met interdisciplinaire teams waarbij je
echt de hele mens en zijn omgeving ziet. Je kunt bij ons cliënten écht
verder helpen in hun leven. Ik ben nog iedere dag enthousiast over dit
brede vakgebied en stimuleer studenten daarom om eens een keer vrijblijvend bij Adelante een kijkje te komen nemen. Tevens probeer ik ze te
overtuigen om in hun bachelor revalidatiegeneeskunde als keuzevak nemen. Dan kunnen ze een aantal weken eens echt in de keuken kijken.”
Jeanine Verbunt zet haar vakgebied op diverse wijzen in het spotlicht en ze
benadrukt het belang van levenslang leren voor zorgprofessionals. “Het is
wezenlijk dat je nieuwsgierig blijft naar de nieuwste inzichten, best practices
en verbeteringen. Zelf ben ik nog steeds leergierig en nieuwsgierig. Wanneer er een cliënt in het ziekenhuis komt met een beeld dat ik nog nooit
gezien heb, wil ik graag precies uitzoeken wat er aan de hand is. ‘Evidence
based practice’ helpt me dan. Ik kijk dan of iemand elders in de wereld eerder eenzelfde casus had. Op die manier kan wetenschap rechtstreeks iets
voor de zorg betekenen en kan ik mijn cliënt beter helpen. Werkend leren
en lerend werken is in mijn ogen essentieel. In mijn titel ‘hoogLERAAR’ zit
van nature al het grote belang van onderwijs verweven.”
Werkend leren en lerend werken
Eén van de routes op weg naar een betere zorg is het begeleiden van promovendi. Een goed voorbeeld is Marlies den Hollander die onlangs met
succes onderzoek heeft gedaan naar methoden om het complex regionale

4

5

pijnsyndroom (vroeger dystrofie, red.) beter te behandelen. Tevens is Carolien van den Bogert net gepromoveerd
op het thema chronische pijn voor adolescenten. “Beiden
zijn goede voorbeelden van academisch onderzoek dat
impact heeft in de praktijk en dus ten goede komt aan
de zorg van cliënten. Beide promoties leverden een ‘evidence based’ revalidatiebehandeling op, die beter bleek
dan de al bestaande zorg. Het is belangrijk om deze kennis zo breed mogelijk te delen, niet alleen bij Adelante
maar ook nationaal en internationaal. Daarom organiseren we in de Academische Werkplaats, samen met de
Adelante Academie, symposia voor professionals, schrijven we handboeken en dragen we kennis uit op congressen. Daarmee zetten we Adelante in de schijnwerpers als
innovatieve organisatie. Ik vind dat de wetenschap zoveel
mogelijk af moet dalen uit de ivoren toren en moet zorgdragen voor het delen van kennis. Het gaat er uiteindelijk
om dat we cliënten zo goed mogelijk kunnen behandelen. Ik pleit daarom voor zoveel mogelijk aan de praktijk
gelieerd promotieonderzoek door onder meer therapeuten en artsen die zelf in de praktijk werken. We willen de
zorg waar mogelijk ‘academiseren’, waarbij de praktijk
altijd in het vizier blijft. Daarom roep ik alle ‘nieuwsgierige’ artsen en therapeuten van Adelante graag op om
eens na te denken over het deelnemen aan onderzoek.”

Academische Werkplaats Revalidatie
Een mooi initiatief voor verdere academisering is de
(virtuele) Academische Werkplaats van Adelante. Hier
werken artsen, therapeuten, psychologen, onderzoekers en docenten samen om revalidatiezorg nu en in
de toekomst nog beter te maken. Jeanine Verbunt is
nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze werkplaats. “Een belangrijk initiatief, want revalidatie wordt
een steeds complexer vakgebied dat door de uitgebreidere mogelijkheden steeds kennisintensiever wordt. De
Academische Werkplaats is een virtuele werkplek waar
vanuit Adelante, Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool wordt gewerkt aan zorg en zorgvernieuwing.
Niet iedereen is daarom altijd even goed zichtbaar. Het
wordt volgens Verbunt de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. “Met nieuwsbrieven willen we
recente ontwikkelingen binnen Adelante beter zichtbaar
maken en worden zorgverleners voorgesteld die actief
zijn in onderzoek, kennisoverdracht en innovatie in de
Academische Werkplaats Revalidatie. Ook de lezingen
en symposia die de academische werkplaats regelmatig
verzorgt over actuele revalidatiethema’s kan ik van harte
aanbevelen. Die bijeenkomsten zijn een ideale manier
om nieuwe kennis te vergaren en iedere keer verschillende collega’s te ontmoeten.”

Academische
Werkplaats Revalidatie
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Cliënt
krijgt meer
inzicht in
eigen zorg

Top 3
facebook
TEKST & BEELD Jaimy Scholte

Sinds medio september 2018 kunnen
cliënten bij Adelante hun medisch dossier

“Het Gezicht van Adelante” Sjors Blokland
21 juni 2018 - Bereikte personen: 26.459

digitaal ontvangen via het patiëntenportaal.
Een eerste mijlpaal in het streven naar een betere informatievoorziening voor de cliënt. Het aanbieden van deze
digitale download vormt onderdeel van het landelijke
Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt
en Professional (VIPP) waar Adelante aan deelneemt.
Voor de cliënt wordt het een stuk gemakkelijker om informatie over zijn of haar behandeling bij Adelante te
raadplegen. Denk aan lab- of andere onderzoeksuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens. Hiermee verandert automatisch de rol van de cliënt in zijn
eigen zorgproces. Met deze kennis en inzicht in eigen
zorg kan de cliënt zich namelijk goed voorbereiden op
een gesprek met de behandelaar en zal hij/zij beter
geïnformeerd zijn over de eigen gezondheid. En de behandelaar kan op zijn beurt een cliënt verwachten die
beter in staat is om mee te denken en mee te beslissen
in behandeltrajecten. Cliënt en professional worden dus
steeds meer partners in het zorgproces.

TEKST Stephanie Boonen

Nieuw filmpje: Proef de sfeer bij Adelante
10 september 2018 - Bereikte personen: 13.139

Het grote Adelante gala
2 juni 2018 - Bereikte personen: 5.593
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TEKSTEN Peter Swelsen

“Brede kijk op
geneeskunde
maakt het mooi”
Loes

Schepers,
aios bij

Adelante
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Toen Loes Scheepers coassistent was, twijfelde ze een tijdje over haar specialisatie. “Ik wist het gewoon niet goed en ging op diverse plekken een
kijkje nemen. “Toen ik, eigenlijk per toeval, vier weken op een revalidatieafdeling terechtkwam, viel het kwartje. Ik heb nog eerst een jaar als basisarts gewerkt in de revalidatie en toen met succes bij de opleiding gesolliciteerd. Sinds maart 2018 ben ik bezig met de opleiding tot revalidatiearts.”
De opleiding duurt in totaal vier jaar en de nadruk ligt op een hoge mate
van zelfstandigheid. Loes geniet met volle teugen van de saamhorigheid in
de groep van tien assistenten bij Adelante waar ze deel van uitmaakt. Ook
over de revalidatieartsen en therapeuten is ze goed te spreken. “Professionals nemen hier echt de tijd om je op te leiden en te begeleiden. Tegelijkertijd moet je altijd zoveel mogelijk zelf doen, zoals bijvoorbeeld wondverzorging. Maar het is fijn dat in het begin altijd iemand goed meekijkt.”
Over een paar maanden gaat Loes weg bij Adelante in Heerlen om ervaring
op te doen in andere revalidatiecentra van Adelante, onder meer in Valkenburg waar ze gaat werken met kinderen. Inmiddels is ze helemaal zeker van
haar keuze. “Revalidatie past bij mij. Het mooie vind ik dat je niet alleen
naar de ziekte kijkt, maar vooral ook naar wat ziekte voor een mens betekent. Je kunt als revalidatiearts niet alleen helpen met het verbeteren van
het functioneren van cliënten, maar ook meekijken met andere levensgebieden zoals werk, relaties en hobby’s. Juist die brede kijk op geneeskunde
maakt het zo mooi.”

werkend leren - lerend werken

“Een cliënt is
veel meer dan
zijn of haar ziekte”
Roeland Meijer is pas 22 maar waarschijnlijk wordt hij volgend jaar
toch al basisarts. Hij is op zijn 17e namelijk begonnen met studeren. Inmiddels is Roeland zesdejaars student geneeskunde in Maastricht. Op dit moment loopt hij in het kader van die studie vier weken stage bij Adelante. “Het is voor mij de invulling van het reguliere
coschap sociale geneeskunde. Ik heb al eerder, in 2017, een keuzevak
van acht weken bij Adelante gedaan en dat was óók goed bevallen.”
“Revalidatiegeneeskunde heeft aankomende artsen veel te bieden! In het
ziekenhuis staat meestal toch de ziekte of de aandoening centraal, terwijl
bij Adelante meer naar de hele mens wordt gekeken. Iedere cliënt met een
CVA (beroerte) is bijvoorbeeld anders en het begeleidingstraject is daarom
persoonlijk en telkens anders. Je kijkt niet alleen naar het ziektebeeld maar
ook naar de thuissituatie, sociale omgeving, hobby’s en werk. Die brede kijk
op mensen zit niet zo expliciet in de medische opleiding en het is dan fijn als
je bij Adelante hier wél aan kunt proeven. Je ziet hier dagelijks intensieve
interdisciplinaire samenwerking tussen verpleegkundigen, artsen, paramedici, psychologen, maatschappelijk werk en specialisten. Ik vind eigenlijk
dat íedere aankomende arts hier eens een kijkje moet komen nemen, vooral
omdat je zo goed ziet wat er na de ziekte met mensen gebeurt. Na bijvoorbeeld een CVA, is het na het ontslag uit het ziekenhuis nog lang niet klaar,
maar begint het voor een het merendeel van de patiënten eigenlijk pas.”
Ondanks het feit dat Roeland zo enthousiast is over Adelante, heeft hij geen
plannen om zelf revalidatiearts te worden. “Ik heb de keuze gemaakt om
internist ouderengeneeskunde te worden. Het is inderdaad niet toevallig
dat dit ook een medisch specialisme is waar de hele mens centraal staat!”

werkend leren - lerend werken

Zesdejaars
student

Roeland

Meijer (22)

is zes weken

bij Adelante
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“Adelante en
MUMC+ leren
van elkaar”

werkend leren - lerend werken

Revalidatiearts prof. Clemens Rommers
In 2015 won de afdeling revalidatiegeneeskunde van
MUMC+ een gerenommeerde onderwijsprijs. En daar
is Clemens Rommers als internationaal ambassadeur
van het vakgebied trots op. Rommers is revalidatiearts
bij Adelante en het MUMC+ en in 2016 benoemd tot
buitengewoon hoogleraar revalidatiegeneeskunde in
het bijzonder medisch onderwijs. “Goed opleiden in
theorie en praktijk is essentieel en we zijn bij MUMC+
goed bezig met probleemgestuurd onderwijs. In kleine
groepjes van tien tot twaalf studenten worden praktijkcasussen diepgaand bestudeerd. Dat werkt goed! Fijn is
dat je steeds meer aspecten van revalidatiegeneeskunde
door de hele studie geneeskunde heen kunt vinden. Belangrijk, want aspecten van revalidatie kunnen in ieder
vakgebied voorbijkomen. Zodra iemand bijvoorbeeld
chronische pijn aan een been heeft, kan revalidatiegeneeskunde in zicht komen. Maar ook na een hartinfarct, CVA of na een behandeltraject voor kanker kan
revalidatie relevant zijn. Daarom vind ik het mooi dat
studenten op meerdere momenten in hun studie kennis kunnen maken met ons vakgebied. In het tweede
jaar van de bachelor kunnen studenten bijvoorbeeld
revalidatiegeneeskunde als keuzevak nemen en in het
derde jaar zit het vak ruimschoots in de module ‘bewegingsapparaat’. In de masterfase zitten ook meerdere
keuzeblokken die betrekking hebben op revalidatie.”
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Samen optrekken
Sprekend over Adelante ziet Rommers een goede organisatie met oog voor kwaliteit van de zorg en aandacht
voor opleidingen. “Het is belangrijk dat Adelante en
MUMC+ de handen ineenslaan bij opleidingen. Het
‘academisch opleiden’ kan trouwens maar moeilijk op
de juiste waarde worden geschat en daarin heeft het
MUMC+ heel veel te bieden. Ik nodig iedereen dan
ook graag uit om daar de vruchten van te plukken.”
De professor pleit voor een nog betere mix tussen werken in de praktijk en academisering. “Een aankomend
revalidatiearts of therapeut moet liefst langere tijd in
het ziekenhuis leren en werken. Zo leert hij of zij beter
wetenschappelijk en ‘evidence based’ denken. Uiteraard
is het ook nodig dat ze langere tijd bij Adelante kunnen
werken, waar sprake is van een andere tak van revalidatiesport. Het moet in mijn ogen dus allebei! Maar enige
spanning tussen goed opleiden en de praktijk van alledag blijft er altijd. Artsen zijn bijvoorbeeld niet altijd
vrijgesteld om colleges te geven en het is niet altijd
makkelijk om de juiste balans tussen werkend leren en
lerend werken te vinden. Gelukkig trekken Adelante en
MUMC+ hier samen in op, zodat ze profiteren van elkaars sterke punten en van elkaar blijven leren.”

“Ik kreeg mijn
angsten steeds
verder onder
controle”
Luc Knoops

Luc Knoops (63) heeft al tien jaar last van ernstig hartfalen. Nadat hij van een cardioloog in het
ziekenhuis op een niet zo subtiele wijze te horen kreeg dat hij niet lang meer te leven had, ging
het snel bergafwaarts met Luc. Dankzij een klinisch cardiorevalidatieprogramma bij Adelante
in Hoensbroek gaat het nu naar omstandigheden goed met Luc. Lees zijn verhaal op www.
adelante-zorggroep.nl
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Koen de Blois
wordt verpleegkundig
specialist

werkend leren - lerend werken

TEKST Peter Swelsen BEELD Loraine Bodewes

“Geen management
voor mij, maar specialisatie”
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“Elk stapje is er één”
Peggy Storms was HBO-verpleegkundige en heeft in 2013 haar master als verpleegkundig specialist afgerond. Haar specialisme is niet aangeboren hersenletsel (NAH) ofwel letsel dat veroorzaakt kan zijn door een CVA, trauma, hersentumor of andere oorzaken. Ze vindt haar werk dankbaar, want ze ziet haar patiënten doorgaans langzaam maar
zeker vooruitgaan. “Elk stapje is er één”, vertelt ze nuchter. “En meerdere kleine stapjes
samen worden allengs een grote stap vooruit.” Sinds een aantal jaren is Peggy óók praktijkopleider of om precies te zijn begeleider van andere verpleegkundigen die gaan voor een
master tot verpleegkundig specialist. De eerste die ze begeleidde was Inge van der Laak
die inmiddels is afgestudeerd en momenteel heeft ze Koen de Blois onder haar hoede.
“Mensen die de master volgen worden begeleid door mensen vanuit de studie, maar ook
door een verpleegkundig specialist en een revalidatiearts. Er zijn dus meerdere coaches. Eén
keer per week is er standaard supervisie en helpen we met zaken uit de praktijk, maar ook
met theoretische vraagstukken. Studenten worden geacht om zelfredzaam te zijn en schrijven hun eigen studieplan. Aan de andere kant mogen ze altijd extra supervisie vragen aan
mij, een revalidatiearts of aan een therapeut. Pro-activiteit wordt kortom erg op prijs gesteld.”
Peggy weet uit ervaring dat deze masteropleiding absoluut de moeite waard is. “Het is een
verdiepingsslag en je maakt echt groei door in je vak én als mens. Je verantwoordelijkheden
groeien ook, je mag als verpleegkundig specialist bijvoorbeeld taken van de revalidatiearts
overnemen, zelfstandig medicijnen voorschrijven, onderzoeken doen en opnamegesprekken.”

werkend leren - lerend werken

Koen de Blois is HBO-verpleegkundige bij Adelante.
Op een gegeven moment vroeg hij zich af: ‘Hoe wil je
nu verder?’ “Ik wilde in ieder geval weer gaan studeren
naast mijn werk. Management was een serieuze optie,
maar ik verlangde eigenlijk vooral naar inhoudelijke verdieping van mijn huidige vak. Zo kwam ik uiteindelijk
uit op het opleidingstraject voor verpleegkundig specialist en dat is een goede keuze geweest. De master voor
verpleegkundig specialist duurt in totaal twee jaar en
ik ben in december van dit jaar waarschijnlijk klaar. Ik
richt me vooral op mensen die getroffen zijn door een
CVA of ander niet aangeboren hersenletsel. Ik vind het
uitdagend om ze, zodra ze uit het ziekenhuis zijn, te
ondersteunen om weer zo zelfstandig mogelijk te wor-

Peggy Storms is verpleegkundig
specialist en opleider

den. Iedere patiënt is anders en heeft zijn of haar eigen
persoonlijke doelen. Dat maakt het zo interessant!”
Fijn is dat Koen de kennis die hij vergaart meteen in zijn
dagelijkse praktijk kan toepassen. “Pas geleden hebben
we bijvoorbeeld geleerd hoe je neurologische onderzoek
en uitgebreid lichamelijk onderzoek moet doen en dat
kun je dan vervolgens meteen in de praktijk laten zien.”
De opleiding is pittig en Koen maakt flink wat uren. Maar
hij vindt het ruimschoots de moeite waard, want straks
mag hij de patiënten begeleiden van anamnese tot en
met het bedenken van oplossingen. “Door Adelante
word ik zeer goed gefaciliteerd om deze opleiding mogelijk te maken. Iedere vrijdag mag ik een dag naar de
opleiding en ik heb ook nog een studiedag gekregen.”
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BEELD
Henri Plagge
Sinds 1 mei dit jaar is Henri Plagge de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur
van Adelante. De revalidatiesector ziet hij als een nieuwe uitdaging. Hij wil van
Adelante een gezonde onderneming maken. Daarbij is het volgens hem noodzakelijk te investeren in kennisontwikkeling en de verworven kennis te implementeren in de eigen organisatie.
TEKST John Ekkelboom BEELD Loraine Bodewes

Henri Plagge (55), die geneeskunde studeerde en zich specialiseerde tot arts maatschappij en
gezondheid, heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij was manager patiëntenzorg en bestuurder bij
diverse zorgorganisaties, waarvan de laatste 7,5 jaar bij de Zorgboog in Helmond. “Ik ben een
echt zorgmens. Hoewel ik als bestuurder bij de Zorgboog met ontzettend veel plezier heb gewerkt, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Toen kwam Adelante langs als optie. In die sector
had ik nog niet gewerkt.” Met een glimlach vertelt hij dat hij sinds zijn aanstelling bij Adelante
niet meer dagelijks lange autoritten hoeft te maken tussen zijn woonplaats en Zuidoost-Brabant.
“Dat is een mooie bijkomstigheid. Ik woon namelijk in Groot Genhout, een kerkdorpje in de
Limburgse gemeente Beek.”
Nieuwe balans
Als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur moet Plagge al meteen goed aan de slag. De revalidatiesector verkeert in zwaar weer en dus ook Adelante. “Een reorganisatie is onvermijdelijk”,
laat hij weten. “We hebben minder inkomsten dan verwacht en door bezuinigingen moeten we
voor hetzelfde geld steeds meer doen. Dit noodzaakt ons te zoeken naar een nieuwe balans.
Helaas betekent dit dat er banen verdwijnen. Ook moeten we doelmatiger werken. We moeten
de tering naar de nering zetten. Geen eenvoudige opgave maar wel noodzakelijk.” Dat de revalidatie ook in de toekomst belangrijk blijft, daarvan is Plagge overtuigd. Hij omschrijft het als een
onontbeerlijke zorgsector die ertoe bijdraagt dat mensen met beperkingen weer zelfstandig
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in BEELD

Henri Plagge

kunnen functioneren en de regie opnieuw in eigen handen krijgen. “We zijn maar een klein
deel van de gezondheidszorg maar voor de individuele cliënt wel een ontzettend belangrijk
deel. Wij kijken vanaf het begin wat die cliënt nodig heeft en wil bereiken. Daar stemmen we
dan de meest relevante behandeling en begeleiding op af. Dit is de enorme meerwaarde die de
medisch specialistische revalidatie kan bieden. Om daarin verder uit te blinken en ons door te
ontwikkelen, doen we bij Adelante veel onderzoek. Een wetenschappelijke basis is essentieel.”
Up-to-date
Wat kennisontwikkeling betreft, doet Adelante het volgens Plagge goed. Dat geldt zowel voor
de audiologische zorg, de volwassenen- en kinderrevalidatie, de intensieve kindzorg alsook het
onderwijs. “We hebben een kenniscentrum waarin we samen met de Universiteit Maastricht
onderzoek doen in een aantal onderzoekslijnen. Er zijn al meerdere promotieonderzoeken afgerond en er zijn veel innovatieprojecten. We leiden jaarlijks veel nieuwe professionals op, zijn
als specialisten goed op de hoogte van de ontwikkelingen op ons vakgebied, dragen zelf bij
aan nieuwe kennis en behandelen volgens de laatste stand van de wetenschap. Mijn streven
is dat we in de voorhoede blijven en steeds beter worden met oog voor de veranderingen in
de maatschappij en de zorg. Op dit moment lopen er mooie programma’s die daar prachtig
op inspelen.” Als voorbeeld van zo’n programma noemt Plagge de pijnrevalidatie onder leiding van Jeanine Verbunt, revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde. “Hierbij wordt
niet alleen gestreefd naar betere pijnrevalidatie en nieuwe betere behandelprogramma’s. Ook
kijken de onderzoekers op welke wijze je een schifting moet maken of een cliënt medisch specialistische revalidatie nodig heeft of dat een behandeling in de eerstelijn kan volstaan. Die
behandelaars in de eerste lijn hebben dan wel een stukje extra scholing nodig.” Een voorbeeld
dat Plagge eveneens erg aanspreekt, is het samenwerkingsproject met andere universiteiten
en revalidatiecentra in de Benelux. Hierbij gaat het om technologische vernieuwingen ter ondersteuning van revalidatiebehandelingen, licht hij toe. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan
robotachtige technieken die helpen bij het trainen van hand/armfuncties.”

“We
moeten in
de voorhoede
blijven”
Henri Plagge

Positieve gezondheid
Niet alleen kennis en techniek zijn belangrijk. “Deskundig personeel is een voorwaarde om de
juiste therapie aan de juiste persoon te geven”, benadrukt Plagge. Hij zegt dat voor de medewerkers van Adelante het concept positieve gezondheid daarbij steeds meer een rol zal gaan
spelen. “Positieve gezondheid gaat uit van allerlei levensterreinen en richt zich niet sec op de
beperking, klacht of diagnose maar op de totale cliënt en zijn omgeving. Iedere cliënt is immers anders. De revalidatie doet dit in feite al en loopt hierin zelfs voorop. Waar we nog zeker
aan moeten werken, is het standaardiseren van de zorgprogramma’s en de manier waarop we
deze organiseren. Dat klinkt misschien tegenstrijdig als je streeft naar individueel gerichte therapieën. Maar om maatwerk te blijven leveren, zal het nodig zijn om onze manier van werken en
organiseren verder te verbeteren.”
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“Wij vormen een
brug tussen
mens en techniek”
Erwin George
leidt

audiologen
op
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In Adelante is een gespecialiseerd audiologisch centrum. Dat is er speciaal voor mensen met ingewikkeldere gehoorproblemen. Medewerkers in deze zeer specialistische tak van sport zijn vaak natuurkundigen
die graag met mensen werken. “Ik begeleid dus met name slimme jongens en jonge dames die graag de cliënt centraal zetten”, legt klinisch
fysicus-audioloog Erwin George van Maastricht UMC+ uit. “Het is een
lange weg vóór je officieel audioloog bent. Allereerst heb je een master,
meestal in de natuurkunde, nodig. Vervolgens is er een postacademische
opleiding, die twee jaar basisvorming behelst en twee jaar extra specialisatie. Maar die inspanning loont de moeite, want de fysicus-audioloog
is uiteindelijk hoofdbehandelaar in het ziekenhuis of bij Adelante.”
In de praktijk gaat negentig procent van de mensen met gehoorproblemen naar de audicien om de hoek of doet er helemaal niks
aan. Cliënten met complexere problemen komen bij MUMC+ of
Adelante. In MUMC+ zijn ze met name sterk in diagnostiek en kortdurende behandeling, terwijl bij Adelante mensen terechtkomen
die een langdurigere begeleiding en revalidatie nodig hebben.
Erwin George: “Adelante, MUMC+, Zuyderland en het Catherina Ziekenhuis
hebben bij het opleiden van klinisch fysici, zoals audiologen, de handen in
elkaar geslagen. We mixen optimaal en dat is een vernieuwende aanpak.
Het is belangrijk dat de aankomende audiologen steeds enkele maanden op
verschillende plekken werken en leren. In een ziekenhuis wordt heel anders
gewerkt dan in revalidatiekliniek. We trainen onze mensen onder meer in
een breed scala aan vaardigheden, onder andere op basis van het CanMedsmodel. Op die manier zijn ze extra sterk in zorg, onderzoek en samenwerking. Het gaat in de praktijk ten slotte niet alleen over gehoor, het gaat over
het functioneren van mensen in de maatschappij. We zetten daarom een
mooie gemixte, multidisciplinaire opleiding neer en daar zijn we trots op.”
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“Bij klinische fysica
radiotherapie miste ik
het cliëntencontact”
Skadi van der Meer doet de postacademische opleiding tot klinisch fysicus
audioloog en werkt en leert momenteel bij Adelante. Ze heeft een bachelor
Natuurkunde en deed daarna een master in biomedische beeldvorming
(Biomedical Image Sciences). Een promotieonderzoek en een baan in de radiotherapie waren het logische vervolg. Maar na een paar jaar begon zij, ondanks de interessante werkomgeving, het contact met cliënten te missen.
“Ik wist dat je als klinisch fysicus-audioloog met een technische achtergrond
juist wél veel met de cliënt communiceert en zelfs ook hoofdbehandelaar
bent voor het audiologische traject. Daarom heb ik voor deze vierjarige opleiding gekozen en ben ik nu dus klinisch fysicus-audioloog in opleiding
een soort van aio voor klinische fysici. Bij het leren heb je een grote autonomie, je maakt zelf bijvoorbeeld samen met je opleiders een persoonlijk
opleidingsplan. Daarnaast zijn er meerdere supervisors op de werkvloer
en bij de opleiding, die je bij verschillende onderdelen begeleiden.”
Haar opleiding doet zij deels bij MUMC+ en deels bij Adelante. Het gaat in
de praktijk vooral om patiënten met complexere gehoorproblemen. “Sommige mensen hebben al zes hoortoestellen gehad, terwijl het nog steeds
niet helemaal goed gaat. We proberen ze dan een oplossing op maat te
bieden. Waar de één gebaat is bij een nog verfijndere technologie, is een
ander meer geholpen als de problemen op het werk in ieder geval kunnen
worden verholpen. Tevens leggen we goed uit welke verwachtingen wel en
niet realistisch zijn en bij welke oplossingen welke voor- en nadelen zijn
te verwachten. Het is allemaal zeer persoonlijk (zorg op maat) en multidisciplinair. Interessant vind ik trouwens ook het werken met kinderen met
gehoorproblemen. Het is dan niet alleen zaak om het gehoor optimaal in
de gaten te houden, maar ook zoveel mogelijk te voorkomen dat ze problemen krijgen met de spraak en taal. Het is kortom mooi werk, waar voor mij
nu alles op de plek valt.”
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Skadi van
der Meer

is klinisch
fysicus-

audioloog in

opleiding
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HBO stages bij Adelante
Het is een belangrijk moment voor iedereen die in de
zorg wil gaan werken: je stage bij een zorginstelling.
Zelfs jaren later weet je nog hoe het er op die plek aan
toeging. Je cliënt, het team, de omgeving. Vraag het aan
een hulpverlener van nu, en hij zal je hier moeiteloos
over kunnen vertellen.
Adelante ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan onderwijs, bijvoorbeeld door het begeleiden van stagiaires. Maar ook
als een manier om de kernwaarde ‘expert’ uit te dragen.
Academiseren staat hierbij centraal: doen we de dingen
goed en doen we de goede dingen? Doel is de nieuwste
inzichten in ons vakgebied snel te vertalen naar een nog
beter zorgaanbod voor onze cliënten.
Ook Hogeschool Zuyd wil vooruit door het ontwikkelen
van innovatieve onderwijsconcepten, een sterke verbinding met het werkveld en een platform voor praktijkgericht onderzoek. Daarom hebben Adelante en Zuyd
in 2017 de handen ineen geslagen. Resultaat is de
implementatie van het interdisciplinair stageconcept
bekend onder de naam M-ZIC Multidisciplinair ZorgInnovatieCentrum. Hier werken professionals interdiscipli-

Werkplekleren
heeft de toekomst

Raymond Clement, faculteitsdirecteur Gezondheidszorg en Sociale Studies bij Zuyd Hogeschool
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nair samen met stagiaires van diverse opleidingen in de
dagelijkse zorgpraktijk. Naast het werken in de praktijk
en het ontwikkelen van beroepsgerichte competenties,
is er ruimte voor verdieping op interdisciplinaire competenties in de vorm van klinische lessen, interdisciplinaire
opdrachten en vraagstukken, casuïstiek en intervisie.
Samen leren, werken en innoveren voor betere interdisciplinaire revalidatiezorg is gedurende de stage de rode
draad. Voor de professionals biedt dit mogelijkheden om
kennis op peil te houden en zich verder te ontwikkelen
(lerend werken) en de student wordt gestimuleerd om
zich verder te ontwikkelen en te kwalificeren (werkend
leren) met name als het gaat om interdisciplinaire competenties.
In totaal hebben 44 studenten van diverse onderwijsinstellingen (Zuyd, Universiteit Maastricht, Fontys, HAN)
en opleidingen (Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Psychologie. Maatschappelijk Werk, Pedagogiek en
Diëtetiek) hun stage afgerond. Onlangs is een nieuwe
groep van 22 studenten gestart. Een fantastische mix die
samenwerkt voor betere zorg.

Beginnende zorgprofessionals moeten zoveel mogelijk in de praktijk hun vak leren. Werkplekleren heeft volgens Raymond Clement, faculteitsdirecteur Gezondheidszorg en Sociale
Studies van Zuyd, de toekomst. “We sturen onze studenten en docenten zoveel mogelijk
naar zorgorganisaties als Adelante. De innovatieve leeromgeving ‘het multidisciplinair zorginnovatiecentrum’ (M-ZIC) is daarvoor een ideaal vehikel.”
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“Werken en leren op een
innovatieve, pragmatische en
interdisciplinaire manier.”

Voor het interview staat Raymond Clement al op de
gang te wachten op de derde etage van Zuyd in Heerlen. Met een weids gebaar zegt hij: “Speciaal voor jou
ben ik hier al klaar gaan staan!” Zijn uitbundige, welbespraakte stijl is voor iedereen die wel eens een oudejaarsconference van Clement heeft gezien, meteen
herkenbaar. In zijn vrije tijd is hij ook nog columnist
voor De Limburger, amateurhistoricus en cabaretier. Met
een uitgestreken gezicht: “Toneelspelen kan wel eens
van pas komen.” Gevoel voor humor is een sterk punt
van Clement, maar hij is boven alles een energieke bestuurder met een groot hart voor zorg. In de jaren negentig studeerde Raymond Clement Recht en Cultuurwetenschappen. Zijn liefde voor de zorg ontstond toen
hij in 2000 ging werken voor de Lucaskliniek dat later
SRL werd genoemd en tien jaar geleden is omgedoopt
tot Adelante. Een beeld van een vrouw die een hersenbloeding had gehad en doodziek op een brancard in ‘de
Lucas’ werd binnengedragen, is Clement altijd bijgebleven. “Ik herinner me vooral óók hoe ze een paar weken
later met een stok eigenhandig weer de deur uitliep om
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naar huis te gaan en vrolijk naar me zwaaide. Op dat
moment ben ik definitief verliefd geworden op de zorg.”
Hij deed op latere leeftijd daarom een master Health
Administration en werd vervolgens onder meer locatiedirecteur van de toenmalige VKH kliniek in Heerlen,
die mede onder zijn leiding werd omgebouwd tot de
moderne geriatrische revalidatiekliniek Plataan. Sinds
2015 is hij directeur van de faculteit Gezondheidzorg en
Sociale Studies en in die hoedanigheid werkt hij nauw
samen met Adelante en tal van andere zorgorganisaties.
Nieuw stageconcept
In nauwe samenwerking met Zuyd is Adelante gestart
met een nieuw concept dat is ontwikkeld binnen de
klinische revalidatie. Het concept heet M-ZIC ofwel het
multidisciplinair zorginnovatiecentrum. Binnen een MZIC werken professionals samen met grote aantallen
studenten van de diverse opleidingen. Het betreft studenten verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, biometrie en vaktherapie (creatieve therapie).
Adelante wil graag dat op termijn ook stagiaires van

andere opleidingen kunnen participeren in het M-ZIC.
Raymond Clement vindt het M-ZIC een uitstekend
initiatief. Hij gebruikt alleen liever niet meer het ouderwetse woord ‘stagiaires’, maar prefereert de term
‘startende professionals’. “Bij stage denk ik nog een
beetje aan snuffelen, inventariseren en andere relatief
nutteloze bezigheden. Onze startende professionals
in de zorg gaan echter meteen doelgericht samenwerken met verpleegkundigen, verloskundigen, paramedici, artsen, psychologen en andere beroepsgroepen.
Ze werken en leren kortom op een innovatieve, pragmatische en interdisciplinaire manier. De begeleiding
is er op gericht om de student aan het denken te zetten en zelf te laten ontdekken. De verantwoordelijkheid
om te leren ligt vooral bij de student zelf. De begeleider heeft de rol van coach, die de student stimuleert
om te leren en kennis toe te passen en te evalueren.”
Met de inrichting van deze krachtige interdisciplinaire
leer-, werk- en zorgomgeving, krijgen (beginnende) professionals van diverse opleidingen de kans om samen
te werken in de zorgpraktijk. Dit geldt niet alleen voor

de studenten, maar ook voor de docenten van Zuyd. Die
gaan namelijk steeds vaker naar zorgorganisaties toe
om daar in de praktijk les te geven of te coachen. Op de
vraag of zorgopleidingen langzaam maar zeker weer de
richting opgaan van de inservice-opleidingen zoals die
er vroeger onder meer voor verpleegkundigen waren,
antwoordt Clement: ‘Natuurlijk gaan we niet de kant
op dat jongens en meisjes weer bij een zorgorganisatie
leren, werken én wonen. Zo’n soort traject is in de huidige complexe zorgwereld simpelweg te eenzijdig. Maar
we bewegen als Zuyd wel meer naar buiten toe, meer
naar de praktijk. In die zin kun je misschien spreken van
‘inservice 3.0’. Het is in deze snelle tijd in ieder geval
absoluut niet meer zinvol om je vier jaar lang alleen in
theorie onder te dompelen die zodra je de arbeidsmarkt
instapt eigenlijk al weer verouderd is. Theoretische scholing en praktijk moeten daarom voortdurend hand in
hand gaan. Je moet een zorgberoep echt kunnen beleven, kunnen internaliseren. We bieden daarom als Zuyd
zowel theorie als werkend leren in dynamische samenwerkingsvormen zoals M-ZIC.”
TEKST Peter Swelsen BEELD Loraine Bodewes
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‘Kinderen zijn lekker onbevangen’
Stagebegeleider Chantal Schmetz en stagiaire Anne Wijshoff willen graag het interview
samen doen. Het is meteen duidelijk dat het
goed klikt tussen de ervaren professional en
de aankomende ergotherapeut.

“Anne studeert bij Zuyd en loopt hier twintig weken
stage”, legt Chantal uit. “Ze is enorm zelfstandig en
neemt graag initiatief. Soms hebben we studenten
die praktisch goed zijn, maar theoretisch minder sterk.
Maar ook met de theoretische basis van Anne op het
gebied van de kinderrevalidatie zit het wel goed.”
“Anne neemt één dag per week deel aan het M-ZIC. Daar
komen verschillende onderwerpen aan bod. Stagiaires
presenteren per discipline wat hun vak inhoudt, geven
voorlichting over veel voorkomende handelingen en
werken samen aan opdrachten. De rol van M-ZIC is om
stagiaires interdisciplinair te leren samen werken. Door
dit zo vorm te geven, kunnen ze sneller de vertaalslag
naar de dagelijkse praktijk maken. De stagiaires van locatie Adelante Kinderen in Valkenburg werken samen
bijvoorbeeld een interdisciplinaire opdracht uit met de
vraag: Welk spelmateriaal is geschikt voor twee specifieke kinderen? Dit wordt dan samen met de stagiaires
ergotherapie, fysiotherapie, psychologie en pedagogiek
vormgegeven.”
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Mytylschool
Anne vindt dat ze goed op haar plek zit bij Adelante. “Ik
werk heel graag met kinderen, ze zijn lekker onbevangen
en je moet creatief kunnen zijn. Bij Adelante hebben we
te maken met kinderen met motorische beperkingen,
meervoudige beperkingen of langdurige ziekte. Die zitten hier op de mytylschool of bij de peutergroep, krijgen
revalidatie dagbehandeling, bezoeken de polikliniek of
verblijven op de klinische afdeling. We kunnen ze met
een veelheid van activiteiten ondersteunen en adviseren de ouders, leerkrachten en alle andere betrokkenen.
Denk bijvoorbeeld aan de juiste rolstoel, aanpassingen
in het woonhuis of het laten maken van een speciale
vork om te eten. Een groot aantal kinderen leren we stap
voor stap handelingen op hun eigen niveau. De één leert
uiteindelijk om zichzelf aan te kleden, terwijl het een ander lukt om zelfstandig met het OV te reizen. Ik geniet
eigenlijk van elke stap - groot of klein - die kinderen hier
maken.” Over haar stagebegeleider Chantal Schmetz is
ze alleen maar positief. “Haar enthousiasme en passie
voor het vak werken aanstekelijk. Ze laat me waar mogelijk gewoon mijn ding doen en geeft me nuttige adviezen. Ik vind het ook mooi dat ze zo lief voor kinderen is.”
Stagiaires van de ergotherapie worden begeleid door
twee ergotherapeuten. Dit zijn al bijna tien jaar Ann Visschers en Chantal Schmetz. “Wij geven begeleiding en
bekijken hoe het proces loopt, of leerdoelen worden gehaald en of er kenmerkende situaties voorkomen. Verder
behandelen de stagiaires ook nog kinderen bij enkele
andere ergotherapeuten van Adelante. Zo kunnen we de
stagiairse een zo breed mogelijk beeld geven en ervaring laten opdoen.”
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Maud Custers is pas 26, maar heeft desondanks al een
bachelor Gezondheidswetenschappen en twee masters
(geestelijke gezondheidskunde en neuropsychologie) ‘in
the pocket’. Ze werkt momenteel als neuropsycholoog bij
Adelante en is tevens GZ-psycholoog in opleiding (PIOG).
“Ik vind met name de relatie tussen brein en gedrag interessant. Bij Adelante werk ik met cliënten bij wie die interactie verstoord is geraakt, bijvoorbeeld door een CVA
of een trauma. Soms heeft iemand een heel harde klap
op het hoofd gehad en blijkt er na een tijdje toch iets
aan de hand. Opvallend is dat mensen het soms zelf niet
merken dat ze trager denken of ander gedrag vertonen.
Het zijn dan de partners of familieleden die zich melden.”
“Het mooie van deze doelgroep is dat er binnen een aantal maanden nog veel winst kan worden geboekt. Na hersenletsel verloopt het herstel de eerste drie tot zes maanden namelijk het snelst. In die korte tijd moet je proberen
om samen met de cliënt het maximale te bereiken.”
Herstel bij hersenletsel kan deels vanzelf verlopen, maar
het kan tevens bevorderd worden zodat het sneller gaat
en er meer herstel optreedt. Het gaat dan concreet om

wordt GZ-psycholoog

trainen, het geven van de juiste feedback, het bieden
van inzicht en het goed inspelen op het moment dat
de hersenen in een ‘stroomversnelling’ komen. Het
is voor de cliënten in de praktijk hard werken, maar er
kan tegelijkertijd gelukkig heel wat worden bereikt.
Maud: “Ik hoop daarom van harte dat revalidatie bij hersenletsel bekender wordt, zodat mensen eerder aan de
bel trekken. Juist omdat je vlak na het optreden van het
letsel het meest kunt bereiken, is het zaak om er snel bij
te zijn!” Maud heeft gekozen voor de tweejarige postacademische opleiding tot GZ-psycholoog omdat ze behoefte heeft aan verdere verdieping. “Ik wil gewoon steeds
meer weten, da’s de aard van het beestje. Het spreekt
me ook aan dat je als GZ-psycholoog straks waarschijnlijk
nog met meer complexe zaken te maken krijg. Ik geniet
in ieder geval met volle teugen van dit dankbare werk en
ben blij dat ik bij Adelante deze opleiding kan volgen.
Alle medewerkers stralen hier vanzelfsprekend passie
uit, hetgeen samen met de opleidingsgerichte cultuur
een fijne sfeer geeft.”

“Neuropsychologie
is mijn passie”
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Anne-Claire Schrijnemaekers
is praktijkopleider voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog
Klinisch neuropsycholoog Anne-Claire Schrijnemaekers is praktijkopleider bij Adelante. Ze begeleidt in
die functie aankomende GZ-psychologen. Het gaat
hier (meestal) om jonge mensen die na hun master
psychologie en enkele jaren werkervaring als basispsycholoog, kiezen voor een tweejarig postacademisch
traject. “We bieden bij Adelante structureel opleidingsplekken aan, want ze kunnen hier als aankomend
GZ-psycholoog een heel brede doelgroep zien. Onze
samenwerking met Mondriaan maakt het beeld van
de geestelijke gezondheidszorg nog completer. Op
die manier zien onze PIOGS onder meer cliënten met
chronische pijnklachten, niet aangeboren hersenletsel,
kinderen met bijvoorbeeld motorische problemen en
mensen met psychische problemen zoals depressie.”
De opleiding tot GZ-psycholoog duurt twee jaar, waarbij de kandidaten vier dagen in de week bij Adelante of Mondriaan werken en één dag per week naar
Eindhoven of Maastricht gaan om te studeren. Het
grootste deel van de tijd is er dus sprake van werkend leren, want al doende leer je vaak het meest.

Anne-Claire: “Ik coach niet alleen de PIOGS maar leer
zelf ook weer van hen. Ze brengen altijd weer nieuwe
kennis mee en dat weten we te waarderen. Uiteindelijk is het een fijne dynamische wisselwerking tussen
hen en het hele team. Ik ben dan ook blij dat Adelante
zo opleidings-’minded’ is. Het grote voordeel van het
opleidingstraject is dat je de leerstof die je aangereikt
krijgt, meteen kunt toepassen. Aankomend GZ-psychologen krijgen bijvoorbeeld een blok gedragstherapie dat
ze vervolgens onder begeleiding kunnen toepassen bij
cliënten. Je ziet dan meteen hoe een cliënt reageert en
hoe je verdere stappen vooruit kunt zetten. Je kunt op
die manier bijvoorbeeld cliënten helpen om met hun
beperking om te gaan. Het is niet niks als je bijvoorbeeld
na een CVA of een auto-ongeluk opeens niet meer zoals voorheen kunt werken, sporten of dat je thuis anders
functioneert. Een psycholoog kan een cliënt leren dat er
ondanks onderbroken paden toch weer nieuwe wegen
kunnen worden gevonden, om zo weer voldoening uit
het leven te halen.”

“Adelante is
opleidings-minded”
27
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Maud Kusters

TEKST Peter Swelsen

‘Er wordt heel
wat gevraagd van
een PIOG’

Karin Sanders
is opleidingsmentor
RINO Zuid

Alleen praktijkinstellingen die voldoende opleidingskracht hebben, mogen GZ-psychologen opleiden.
Adelante is zo’n speciale instelling die daarvoor de officiële bevoegdheid in huis heeft. Een opleiding tot GZpsycholoog duurt in totaal twee jaar, waarvan vier dagen
werkend wordt geleerd en er één ‘theoriedag’ per week
is. Die ene dag theoretische training kan bijvoorbeeld
plaatsvinden bij RINO Zuid in Eindhoven. Dat is een
netwerk van universiteiten, aanbieders van geestelijke
gezondheidszorg, hulpverlening en opdrachtgevers.
Hier worden mensen opgeleid voor de beste psychologische en pedagogische zorg. Niet alleen de opleiding
tot GZ-psycholoog, maar ook tal van andere opleidingen
in de geestelijke gezondheidszorg zijn hier beschikbaar.
Opleidingsmentor Karin Sanders van RINO Zuid:
“In feite kun je de postacademische opleiding tot
GZ-psycholoog goed vergelijken met assistenten
in opleiding (AIOS) in de geneeskunde. Alleen betreft het hier afgestudeerde psychologen die voor de
specialisatie GZ-psycholoog gaan. Bij Adelante hebben de psychologen een sterke medische interesse.
Ze worden trouwens officieel aangeduid als PIOG.”
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Zelfreflectie
Karin Sanders voert voor RINO Zuid onder meer intakegesprekken met aankomende GZ-psychologen, volgt
de studie- en praktijkresultaten van deze professionals
in opleiding en doet de evaluatie en voortgangsgesprekken. Tevens is ze mentor voor studenten die door
bijvoorbeeld ziekte of door andere oorzaken problemen met hun planning krijgen. Karin: “Het mooiste
moment van mijn baan is als ik de diploma’s mag uitreiken. Ik ben trots op deze mensen die tegelijkertijd
werken en studeren, want het is een pittige studie. Bij
de selectie wordt gekeken of iemand een persoonlijkheid heeft die past bij het beroepsprofiel. Ze moeten
menslievend zijn, interdisciplinair kunnen samenwerken en tegelijkertijd hun grenzen duidelijk kunnen afbakenen. Er wordt kortom heel wat van ze gevraagd! Het
vermogen tot goede zelfreflectie is daarom ook essentieel. Een goede selectie is uiteraard nodig en Adelante
heeft daarvoor een speciale selectiecommissie. Hierdoor komt het slechts sporadisch voor dat uiteindelijk
iemand niet geschikt is of de opleiding niet afmaakt.”

Praktijkassessment
voor hoger opgeleiden

TEKST Marjan Lambrix

In Nederland zijn steeds meer mensen hoogopgeleid (HBO of WO). Het aantal hoogopgeleide
(HBO of WO) werkenden is in de gehele beroepsbevolking de afgelopen jaren fors toegenomen.
Bij Adelante Arbeid is de groeiende vraag naar arbeidsassessment voor hoger opgeleiden dan ook
goed merkbaar.
Bedrijfsartsen en werkgevers stellen steeds vaker de
vraag of wij inzicht kunnen geven in de arbeidsbelastbaarheid van hun hoog opgeleide werknemer met gezondheidsklachten. Is de arbeidsbelastbaarheid van
mijn werknemer voldoende om zijn functie als manager
te bekleden nadat hij vorig jaar een CVA heeft gehad? Of
kan mijn werknemer die een burn-out heeft gehad, zijn
functie als leerkracht weer oppakken? Is zijn belastbaarheid hiervoor voldoende? Om goed af te stemmen op
deze vragen uit de markt, heeft een aantal psychologen
en arbeidsadviseurs afgelopen jaar een eigen ‘1-daags
praktijkassessment voor hoger opgeleiden’ ontwikkeld.
Dit deden zij na bestudering van de theorie op dit gebied en na een kijkje in de keuken bij instituten die dergelijke onderzoeken inzetten voor selectiedoeleinden.
Inhoud
Het praktijkassessment voor hoger opgeleiden bestaat
uit een rollenspel, een postbakoefening en aanvullende
schriftelijke testen zoals bijvoorbeeld een capaciteitentest. Tijdens de postbakoefening krijgt de cliënt een stapel post bestaande uit onder andere notulen, brieven, telefoonnotities en belangrijke rapporten. De cliënt moet
vervolgens binnen een beperkte tijd de post afhandelen
en vervolgacties ondernemen. De postbakoefening biedt
de mogelijkheid om belangrijke competenties op het gebied van prioriteiten stellen, planning en het behouden
van overzicht te observeren. Ook het snel en nauwkeurig

kunnen werken onder tijdsdruk wordt geobserveerd. Tijdens het rollenspel moet de cliënt in een nagebootste
werksituatie een gesprek voeren, denk daarbij aan een
functioneringsgesprek, slechtnieuwsgesprek of schooladviesgesprek. De gesprekspartner van de cliënt zal zijn
of haar rol zo levensecht mogelijk spelen. Het rollenspel
biedt de mogelijkheid om de mondelinge communicatieve vaardigheden te observeren. Daarnaast kunnen
competenties geobserveerd worden zoals analytisch
vermogen, stressbestendigheid, samenwerken, overtuigingskracht, besluitvaardigheid en klantgerichtheid. Na
afloop van de intensieve en uitdagende onderzoeksdag
worden de testresultaten en observaties verwerkt en vertaald in een arbeidsadvies.
Inzicht
Met de ontwikkeling van dit assessment bieden we de
werknemer met gezondheidsklachten de mogelijkheid
om te ervaren of de arbeidsbelasting binnen een functie op HBO- of WO-niveau en arbeidsbelastbaarheid nog
langer bij elkaar aansluiten. We zullen de opdrachtgever,
bedrijfsarts en/of werkgever inzicht geven in de arbeidsbelastbaarheid van de werknemer. Waar mogelijk zullen
we advies geven over de voorwaarden waaronder de
werknemer met gezondheidsklachten in staat zal zijn om
aan het werk te blijven of (opnieuw) aan de slag te gaan.
Dit nieuwe Adelanteproduct blijkt een waardevolle aanvulling op de reeds bestaande assessmentproducten.
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Wist u dat...
BRON www.adelante-zorggroep.nl

...het onderzoek “Serious gaming voor kinderen met
hersenletsel” van Adelante en de UM genomineerd
was voor de voor de Klokhuis Wetenschapsprijs? Woensdag 7 november was de jaarlijkse uitreiking. Uit 70 inzendingen, afkomstig van universiteiten, hogescholen
en umc’s in Nederland, waren tien onderzoeken genomineerd waaronder Adelante/UM met een onderzoek
van Christine Resch over de meerwaarde van (serious)
gaming voor kinderen met hersenletsel. De prijs richt
zich op wetenschappelijk onderzoek, dat relevant en interessant is voor kinderen op de basisschool.

...Adelante goed communiceren met álle cliënten
belangrijk vindt, dus ook met mensen met afasie?
Logopedisten Janneke Ploum en Peggy Kerckhoffs van
behandelteam hersenletsel in Hoensbroek hebben recent met succes de opleiding tot Con-tAct trainer afgerond. Con-tAct is een conversatie-training met als doel
dat zorgprofessionals zo goed mogelijk communiceren
met mensen met afasie met wie zij beroepshalve contact
hebben en dat zij aandacht ontwikkelen voor de communicatieve toegankelijkheid van de zorginstelling. Met
het diploma op zak kunnen Janneke en Peggy collegazorgprofessionals binnen Adelante opleiden.

...Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Maastricht
UMC+ bereikbaar is onder een nieuw telefoonnummer en mailadres? Sinds 1 januari 2016 wordt de revalidatiezorg binnen MUMC+ door Adelante geleverd,
een aparte afdeling in het ziekenhuis.
Locatie Maastricht is bereikbaar op het telefoonnummer 045 - 528 24 24 of via e-mail poli.revalidatie.maastricht@adelante-zorggroep.nl

...Adelante op 20 augustus een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met Libra heeft ondertekend voor de opleiding tot revalidatiearts. Yvette van
Horn (lid Raad van Bestuur van Adelante) en Vincent
Buitendijk (bestuurder van Libra) zijn positief over de
toekomstige vorm van de opleiding waarbij de Assistent
In Opleiding tot Specialist (AIOS) die bij Libra begint,
een deel van de opleiding bij Adelante zal volgen.

...de nieuwe Adelante film live is? Deze film laat u in
twee minuten de sfeer bij Adelante proeven. Het geeft
een indruk van wat onze revalidanten doormaken en het
geeft in onze ogen weer dat wij met zorg en aandacht
cliënten ondersteunen om door te gaan. Laat u ontroeren en kijk op: www.adelante-zorggroep.nl
...er een animatiefilmpje is gemaakt over het Adelante 5-wekenprogramma (GRIP) voor kinderen met chronische pijn, diabetes of obesitas? Kijk voor meer informatie op www.adelante-zorggroep.nl/grip

...onlangs de “Kwaliteitsstandaard voor kindzorg
buiten het ziekenhuis” is verschenen? Een belangrijke stap richting integrale zorg. Dit is dé verbindende
factor in het Medische Kindzorgsysteem en geeft antwoord op de vraag ‘Hoe lever je de beste zorg aan een
gezin met een ziek kind in hun eigen omgeving?’. De
kwaliteitsstandaard is ontwikkeld door Vilans en het
Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) in
nauw en veelvuldig overleg met kinderverpleegkundigen, kinderartsen en ouders van kinderen die zorg in
de eigen omgeving nodig hebben. Als partner van het
Medisch Kindzorgsysteem (MKS) heeft Dominique Huveneers, hoofdverpleegkundige bij Adelante Contigo
Medische Kindzorg, vanuit Adelante bijgedragen aan de
totstandkoming van deze standaard.

...huisartsen hun patiënten elektronisch kunnen verwijzen naar Adelante via de verwijsapplicatie ZorgDomein? Aangesloten huisartsen vinden in ZorgDomein
ons actuele zorgaanbod en relevante informatie voor
patiënten over de afspraakprocedures, toegangstijden
en de verwijscriteria.

...Audiologie & Communicatie locatie Roermond
eind augustus van de Produktieweg 1 naar Middenhoven 18 in Roermond (gebouw van Medicura) is verhuisd? Op deze locatie worden kinderen met dyslexie,
kinderen met spraak-taalproblemen en kinderen met
auditieve verwerkingsproblemen gediagnosticeerd en
behandeld.

Achtergrondfoto: beeld uit de nieuwe Adelante film
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de MENS

Nelly Lemmens
Nelly Lemmens is verpleegkundige bij de CVA Stepped Care Unit (CSCU) van
Adelante en Cicero Zorggroep. Tijdens haar opleiding tot verpleegkundige sollici-

Leeftijd

teerde ze naar deze positie binnen de CSCU, waar ze nu vier jaar werkt.

56 jaar

Burgerlijke staat
gehuwd

Kinderen

een dochter van 31
en een zoon van 28

Geboorteplaats
Huizen,
Noord-Holland

Woonplaats
Meerssen

Vrije tijd

hardlopen
(ook wedstrijden),
sportschool, lezen,
bezoeken van theatervoorstellingen.
Gewoon genieten
van het leven.
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Na 5 jaar als verzorgende te hebben gewerkt op de afdeling voor dementerenden bij Cicero,
koos Nelly in 2014 bewust voor de overstap naar de CVA Stepped Care Unit. “De complexiteit
van de problematiek van cliënten zie ik echt als een uitdaging. De intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines zijn hierbij absoluut van toegevoegde waarde. Als verpleegkundige heb je hier ook echt een spilfunctie tussen revalidatiearts, behandelaar, cliënt en familie.
En je ziet hier de mensen werkelijk vooruitgaan. Dat was op de afdeling voor dementerenden
natuurlijk wel anders. Daar zie je mensen eigenlijk alleen maar achteruit gaan.”
In 2012 startten Adelante en Cicero de samenwerking op het gebied van CVA revalidatiezorg
volgens het stepped care principe.
Wat maakt de Stepped Care Unit volgens jou zo uniek?
“De samenwerking tussen en zelfs de verweving van 2 organisaties. Hierdoor komen de medisch specialistische revalidatiezorg en de geriatrische revalidatiezorg bij elkaar. Waardoor alle
mensen, jong en oud, de mogelijkheid hebben te revalideren. Vooral voor oudere mensen was
dit jaren geleden wel anders. Zij gingen vaak na een hersenbloeding direct naar een verpleeghuis. Hier op de CSCU kunnen ze nu zelfs medisch specialistische revalidatiezorg krijgen.”
Wat wilde je vroeger worden?
Lachend: “Mijn opa was tuinman, dat wilde ik heel vroeger ook. Een heel verschil met nu. Als
verpleegkundige zit ik echt op mijn plek. Het verzorgende heeft er altijd al in gezeten.”
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de MENS

Nelly Lemmens
Welke persoonlijke ambities heb je?
“Wat ik echt graag wil, is verdere verdieping in de neurologie, het liefst een neurologische opleiding. Thuis verdiep ik me er ook in, ik heb allerlei boeken aangeschaft. Het interesseert me
heel erg. En met meer kennis kun je ook je collega’s, de studenten en de familie goed in het hele
proces meenemen.”
Hoe omschrijf je jouw persoonlijkheid in het kort?
“Humoristisch, gedreven, enthousiast. Ik ga voor de volle 100 procent, eigenlijk 200 procent. Ik
haal alles eruit bij de revalidanten wat erin zit. Het werk vind ik heerlijk. Als ik een paar dagen
vrij ben geweest en ik kom terug en zie hoe sommige mensen vooruit zijn gegaan… dat vind ik
prachtig! Ik vind het ook belangrijk mensen te stimuleren en te motiveren. Lachend: soms vinden cliënten mij streng. Maar dan zeg ik ‘kom op, je zit hier niet voor zweetvoeten!‘ Uiteindelijk
waarderen ze het wel altijd.”
Wat is jouw lijfspreuk?
“No stress. Het lukt niet altijd, maar het is wel echt mijn levensmotto. Ik laat me niet gauw gek
maken, zeker niet omdat dit weerslag kan hebben op de cliënt.”
Waar haal je voldoening uit?
“Als de werkdag lekker heeft gelopen, ondanks de drukte. Wanneer we als team goed hebben
samengewerkt, dan ga ik echt met voldaan gevoel naar huis. En het is mooi om te zien dat cliënten na hun revalidatieperiode op de CSCU naar huis kunnen en weer in hun eigen omgeving
kunnen functioneren. Met of zonder aanpassing.”
Wat vind je lastig in je werk?
“Jongere mensen die een hersenbloeding krijgen. Die kleine kinderen hebben. Dat gaat me aan
het hart, dat vind ik lastig om te zien. Het zet je ook weer met beide benen op de grond. Maar het
is wel mooi als je ze dan weer vooruit ziet gaan, ziet groeien. En het feit dat je met 2 organisaties
werkt, heeft veel voordelen. Maar soms kan het ook lastig zijn, omdat het dan langer duurt voordat de processen gelijk geschakeld zijn.”
Waar ben je trots op?
“Ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt, in de bijstand gezeten. Studeren en werken met
destijds 2 kleine kinderen. Als ik dan nu terugkijk denk ik ‘kijk eens waar ik nu sta.‘ Wat ik in mijn
leven heb bereikt tot nu toe, daar ben ik trots op.“

“Kom op,
je zit hier
niet voor
zweetvoeten!”
Nelly Lemmens

Wat wil je nog absoluut gedaan hebben in je leven?
“Ik wil nog wel een keer een halve marathon gelopen hebben.”
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“Ik weet nog

goed dat ik

voor de eerste

keer weer zelf
eten in mijn

“Ik ben van
heel ver gekomen
en wil nog veel
verder komen”
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mond kon

stoppen met

een vork.”

Beeld: Sjors in de oefenruimte
bij Adelante, december 2016

Sjors Blokland (20) uit Roermond was 18 jaar
toen hij op vakantie met zijn vader aan de Costa
Brava een zeer ernstig ongeval kreeg. Hij hield
er een hoge dwarslaesie aan over en kon in
eerste instantie helemaal niets meer zelf, zelfs
ademen niet. Na een ziekenhuisperiode van
zo’n zes weken bracht hij nog een jaar en twee
maanden door bij Adelante in Hoensbroek om
te werken aan zijn herstel. “Het was heel dubbel
om Adelante na zo’n lange tijd te verlaten. Het
was mijn thuis geworden.”

Sjors: “Ik stond tot mijn middel in zee en dook voorover.
Ik voelde een klap en kon me opeens niet meer bewegen.” Sjors bleek een zandbank geraakt te hebben, met
een hoge dwarslaesie tot gevolg. Hij verdronk bijna en
moest gereanimeerd worden. “Ik werd overgebracht
naar het ziekenhuis in Barcelona waar ik twee weken verbleef. Daarna werd ik overgevlogen naar het MUMC+.
Toen ik in het ziekenhuis in Spanje bijkwam was ik heel
blij, dat kwam waarschijnlijk door de medicijnen. Ik zag
de ernst van de situatie toen nog niet in. Ik had niet veel
pijn, ik voelde niet zo veel. Ik was vooral heel slap. Alles
wat ik deed was zó zwaar. En ik verveelde me tijdens de
ziekenhuisperiode enorm, dat was het lastigste.”
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Mijlpalen
“Toen ik naar Adelante werd overgebracht wist ik niet wat
ik kon verwachten, maar het was fijn. Veel gezelliger dan
het ziekenhuis. Ik had een druk programma vol intensieve therapieën, terwijl ik in het ziekenhuis niks te doen
had. Niemand kon mij vertellen wat mijn vooruitzichten
waren, wat ik ooit weer zou kunnen. Dat vond ik lastig.
Ik had de hele dag kunnen mokken maar ben positief
gebleven, heb de leuke dingen er proberen uit te halen.
Lekker gek doen met andere revalidanten en medewerkers van Adelante bijvoorbeeld. Er waren weinig andere

“Toen de canule

verwijderd werd,
voelde het als

een overwinning.”
jonge revalidanten, dat was wel jammer. Gelukkig kreeg
ik heel veel bezoek waardoor ik veel afleiding had. Mijn
ouders en mijn zus, en al mijn vrienden en familie. Bijna
niemand heeft het laten afweten, en nog steeds niet.
Daar ben ik heel blij mee. Beetje bij beetje leerden ze mij
vaardigheden bij Adelante. Ik weet nog goed dat ik voor
de eerste keer weer zelf eten in mijn mond kon stoppen
met een vork. Al deze mijlpalen heb ik op polaroid vast
laten leggen en die hangen nu thuis op een prikbord.
Voor mijn gevoel heb ik nog niet zo veel bereikt, maar
als ik dan naar mijn prikbord kijk, word ik eraan herinnerd van hoe ver ik ben gekomen.”
Dag en nacht aan de beademing
Sjors werd 24 uur per dag beademd. Adelante is één van
de weinige revalidatiecentra in Nederland met 24-uurs
beademingszorg. Dat is zó specialistisch en vergt specifieke kennis. Sjors: “Zo’n vier à vijf maanden werd ik
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non-stop beademd. Ik liet het maar allemaal gebeuren,
kreeg er niet zo veel van mee. Naarmate ik iets mobieler
werd, werd de beademing wel vervelend. Ik zat voortdurend vast aan de apparatuur en moest constant iemand
bij me hebben als ik in een rolstoel zat, voor het geval
iets mis zou gaan. Eén van mijn twee grootste doelen
was om van de beademing af te komen. Toen uiteindelijk de canule (een buisje in de luchtpijp waardoor ademhaling plaatsvindt, red.) verwijderd werd, voelde dat als
een overwinning. Dat was een supermooi moment! Het
ademhalen gaat nu heel goed, wel iets sneller dan vroeger, maar ik heb er geen last meer van. Ook met praten
hoor je er gelukkig niets meer van.”
Terug naar huis
“Na een jaar en twee maanden was ik op 24 november
2017 eindelijk klaar om terug naar huis te gaan. Thuis
bij mijn ouders moest eerst alles aangepast worden en
thuiszorg worden geregeld. Daarnaast moest ik in enige
mate zelfstandig zijn. Toch was ik na ruim een jaar wel
echt klaar met de revalidatie en was het tijd om naar
huis te gaan, hoewel Adelante mijn thuis was geworden. De mensen daar voelden een beetje als familie.
Mijn ouders lieten een aanbouw achter hun huis maken
met een slaapkamer, werkkamer en badkamer voor mij.
Hier krijg ik twee keer per dag verzorging. Mijn ouders
hebben het emotioneel misschien nog wel moeilijker
ermee dan ikzelf, dus ik wil niet dat zij voortdurend belast worden met mijn verzorging. Ik hoef niet meer terug
naar Adelante, maar krijg thuis veel fysio, ik moet heel
veel rekken en ga naar een therapeut hier in de buurt.
Mijn dagen krijg ik wel om. Voorzichtig ben ik weer aan
het kijken naar een studie, daarnaast volg ik een thuiscursus Spaans en heb ik zo mijn hobby’s. Ik was altijd
heel erg sportief, hockeyde graag, deed veel aan fitness.
Eén van de lastigste dingen aan het hele verhaal vind ik
dat ik niet meer kan sporten, dat heeft er het zwaarste
ingehakt. Gelukkig vind ik sport ook heel leuk om naar
te kijken. Nu ga ik mijn vrienden aanmoedigen als ze
hockeyen.”
Sportieve uitdagingen
Bij Adelante is sporten en bewegen een belangrijk onderdeel van de revalidatie. Sjors: “Omdat ik geen gevoel
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meer heb in mijn benen en ze niet kan bewegen, en
omdat ik weinig kracht heb in mijn armen en handen,
is echt sporten nog niet mogelijk. Mijn tweede doel
was om me in een handrolstoel te kunnen verplaatsen
in plaats van een elektrische. Ik startte met oefenen
een half jaar na het ongeval en inmiddels lukt ook dit,
maar het is nog wel heel moeilijk. Ik ging in het begin
steeds maar 1 centimeter vooruit. Maar je hoopt altijd op
meer en blijft dus oefenen. Hier thuis oefen ik op straat.
Langzaam ga ik steeds iets verder vooruit. Toen mijn fysiotherapeut bij Adelante mij vroeg om deel te nemen
aan Wings for Life* dacht ik dan ook ‘ik ga het gewoon
doen’. De sfeer op de dag zelf (6 mei 2018) was top. Ik
kreeg veel support, het was heel leuk. Het was ook fijn
om een aantal mensen van Adelante weer terug te zien.
Mijn doel was 1 kilometer halen, ik had hier een half uur
de tijd voor. Dit doel was iets te ambitieus en heb ik niet
gehaald. Het parcours had onverharde paadjes die voor
mij geen doen waren. Maar de uitdaging staat, ik stop
niet voordat ik die 1 kilometer haal! Dus volgend jaar
probeer ik het weer, al hoop ik wel dat ze het parcours
dan aanpassen. Ooit wil ik trouwens gaan handbiken. Ik
ben zoekende wat ik nog allemaal kan op sportief gebied. Competitie met anderen zit er voor mij niet meer
in, ik focus nu op mijn eigen doelen en uitdagingen. Ik
heb rolstoelhockey geprobeerd, maar dat leek totaal niet
op de sport zoals ik het heb gekend. Hier wil dan ook ver
vandaan blijven. Ik ga voor iets heel anders. Handbiken
lijkt me mooi. Een fysieke uitdaging en je legt er kilometers mee af. Daar ga ik voor.”
*Wings for Life is een sportevenement voor hardlopers en rolstoe-

Adelante
Skillslab
Het Adelante Skillslab in Hoensbroek traint
de medische vaardigheden van Adelantemedewerkers van al onze locaties. Artsen,
verpleegkundigen en ziekenverzorgenden
dienen (twee)jaarlijks hun skills bij te houden. De scholing omvat eerst een theoretisch
deel en vervolgens een praktijkgedeelte. Alle
vaardigheden worden getoetst door medewerkers van Adelante die zelf opgeleid zijn
tot gecertificeerde toetsers.

Voorbeelden van vaardigheden die in ons Skillslab getoetst en gecertificeerd worden, zijn het
inbrengen, vervangen en verzorgen van een neus-maagsonde, infuus of blaaskatheter, het toedienen van zuurstof en injecteren. Daarnaast is Adelante één van de weinige revalidatiecentra
in Nederland die beademingspatiënten opneemt. Deze 24-uurs beademingszorg wordt ook getraind in het Skillslab.
Op het gebied van beademingszorg werken we intensief samen met het Centrum voor Thuisbeademing te Maastricht (CtbM), gehuisvest in het Maastricht UMC+. Zij toetsen onze gedelegeerde toetsers en zijn altijd beschikbaar voor vragen. Handelingen die bij beademingszorg
getraind worden, zijn bijvoorbeeld het wisselen van de binnencanule, uitzuigen van de canule
en omgaan met het beademingsapparaat.
Naast dit alles kunnen medewerkers van Adelante altijd in het Skillslab terecht voor het oefenen
van medische handelingen om er vertrouwder mee te worden. Alle vaardigheden worden geoefend op poppen, waardoor de beleving levensecht is. Zodra iemand getoetst en gecertificeerd is
en zich bekwaam voelt, kan en mag de handeling op cliënten worden uitgevoerd.

TEKST Jaimy Scholte BEELD Loraine Bodewes

lers. Wereldwijd beginnen duizenden mensen op hetzelfde tijdstip
aan de wedstrijd. Ze lopen/rollen zo ver als ze kunnen voor het goede doel. De opbrengst gaat volledig naar dwarslaesieonderzoek.
Lees meer: http://www.wingsforlifeworldrun.com/nl
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BURN-OUT
Adelante Arbeid ontwikkelt programma
voor herstel energetische belastbaarheid
Burn-out... Meer dan 400.000.000 hits op Google, binnen een halve
seconde. Een enorm actueel onderwerp, iedereen lijkt wel een
mening te hebben over de oorzaak, de gevolgen en de belangen die
een rol spelen bij burn-out. Sommigen zijn zeer gedetailleerd op de
hoogte, anderen wuiven het weg als zijnde niet bestaand.
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Is het een modeverschijnsel dat mensen zichzelf aanpraten? Is het een verkeerde ‘mindset’ in het omgaan met
stress? Verschillende meningen, die het probleem soms
slechts deels verklaren en aanpakken, maar nooit in zijn
geheel.
Het fenomeen burn-out is een groot maatschappelijk
probleem. Het leidt vaak tot langdurig verzuim met hoge
kosten. De hoogste kosten zijn echter voor de persoon
zelf. Op zowel privé- als werkgebied worden de mensen
geconfronteerd met een onvermogen om normaal te
functioneren. Bovendien moet worden omgegaan met
‘de goede bedoelingen’ van anderen of juist het onbegrip dat in de omgeving speelt.
Preventie van burn-out is belangrijk: in een vroeg stadium symptomen herkennen en daarop inspelen. Persoonlijke factoren, omgevingsfactoren en werkgebonden factoren spelen hierin een rol en moeten allemaal
worden meegenomen. Dit vraagt aandacht bij de persoon zelf, bij collega’s en leidinggevenden, bij mensen
uit de privé-omgeving, bij iedereen die een bepaalde
mate van betrokkenheid heeft. Dit vraagt om betere kennis van stress en de rol van stress. De omgevingsfactoren,
persoonlijke factoren en de wisselwerking ertussen zijn
van belang bij de preventie en de behandeling van burnout.
Adelante Arbeid heeft samen met het landelijke netwerk van Vroege Interventie een kortdurend programma
ontwikkeld, gericht op het verhogen (herstellen) van de
energetische belastbaarheid met als doel om terug te keren naar het werk. De ontwikkeling van dit programma,
waarmee we begin 2018 zijn begonnen, begint steeds
meer vorm te krijgen. In het programma ligt de focus
op activering en het veranderen van een levensstijl.
Daarbij zijn zowel fysiotherapeuten, (GZ-)psychologen
en re-integratiecoördinatoren betrokken, zodat verschillende factoren, die van invloed kunnen zijn op het functioneren, de aandacht krijgen. Het traject kent 5 fases. In
de diverse fases hebben we aandacht voor de opbouw
van energetische belastbaarheid en conditie, psycho-

logische draagkracht, educatie ten aanzien van diverse
onderwerpen op het vlak van belasting-belastbaarheid
en vitaliteit, waarbij we gebruik maken van diverse evidence-based principes op het vlak van graded-activity,
exposure, ACT, CgT en psychomotore therapie. De principes van positieve gezondheid* vormen de onderliggende basis, het fundament: het vermogen van mensen
te verbeteren om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan waardoor men meer eigen
regie kan voeren.
Het traject past bij elke medewerker die energetische klachten ervaart, die bijvoorbeeld voorkomen bij
overspannenheid, burn-out, maar ook bij chronische
vermoeidheid of andere somatisch onverklaarde problemen. Het programma kan worden ingezet voor medewerkers die zijn uitgevallen als gevolg van energetische klachten.
Maar we willen ook een signaal geven: uitval door psychische of energetische klachten komt steeds meer voor,
het kost zowel de werknemer áls de werkgever letterlijk
maar ook figuurlijk veel. Het programma is daarom bij
uitstek geschikt voor elke medewerker die wil voorkomen dat hij of zij uitvalt of die merkt dat er een disbalans
is ontstaan tussen de eisen die in werk worden gesteld
en dat wat hij of zij kan dragen. Omdat werkhervatting
een belangrijke doelstelling is van het programma,
worden ook belangrijke partijen op het werk (denk aan
bedrijfsarts, verzuimconsulent, HR of leidinggevende)
hierbij betrokken: want hervatten van werk kan alleen in
gezamenlijkheid mét alle betrokken partijen. Arbeidsrevalidatie mag geen ‘black-box’ vormen.

*Positieve Gezondheid in Nederland: wie, wat, waarom en hoe? Een
inventarisatie. Rapport IPH/ZonMW, maart 2016. Ellen van Steekelenburg, Ingrid Kersten en Machteld Huber.
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Onderzoek,
innovatie en
onderwijs

Behandeling ‘HERken jezelf’
krijgt Datablitzprijs

Tijdens de Mid-Year Meeting van de International Neuropsychological Society van 18-20 juli in Praag heeft Ieke
Winkens, senior onderzoeker bij Universiteit Maastricht
en Expertisecentrum Hersenletsel Limburg, de Datablitzprijs in de wacht gesleept.
Ieke presenteerde namens de projectgroep de pilotbevindingen van een nieuw ontwikkelde behandelingsvorm voor mensen met verminderd ziekte-inzicht na
hersenletsel. Deze maakt gebruik van het geven van
niet-confronterende (ook wel: socratische) feedback tijdens het uitvoeren van taken in de revalidatie.
De behandeling ‘HERken jezelf’ is ontwikkeld in samenwerking met Adelante collega’s Anne-Claire Schrijnemaekers, Math Leinders en Sascha Rasquin. De pilot, waaraan vier revalidanten meewerkten, is binnen
Adelante in Hoensbroek uitgevoerd en de bevindingen
werden recent gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Neuropsychological Rehabilitation (Schrijnemaekers et al. Neuropsychol Rehabil. 2018
Jun 29:1-22).

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 en helpt Adelante zowel in- als extern om expertise en kennis naar
een hoger niveau te tillen. Voornaamste doel hierbij is om de organisatie te
ondersteunen bij het leren en ontwikkelen.
In het Adelante Magazine de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
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Voor meer informatie:
Simone Sep, s.sep@adelante-zorggroep.nl

Na de veelbelovende pilotbevindingen is een grootschalig vervolgonderzoek gestart op initiatief van Universiteit Maastricht om de effectiviteit van de behandeling
grondiger te onderzoeken. Math Leinders van Adelante
gaat in dit onderzoek behandelaren in andere revalidatiecentra trainen om de behandeling te kunnen toepassen. De eerste resultaten worden medio 2021 verwacht.

45

Onderzoeken en Promoties
Adelante internationaal

Eerder dit jaar zijn de eerste resultaten
van de TOAST-CP studie (Task-Oriented
Arm Strength Training in children with
Cerebral Palsy) gepresenteerd op het
Australian and Asian conference of Cerebral Plasy and
developmental medicine ( AUSACPDM) in Auckland.

Samen met studenten van de UM en
promotiekandidaat Lieke Brauers is
in New York bij de Columbia University onderzoek gedaan naar spiervermoeidheid voor de armen bij kinderen met een Cerebrale Parese die een intensief bimanuele therapie volgden
gedurende 3 weken. Tijdens ons eigen Hand in hand
Survival programma in Valkenburg hebben we deze metingen toegevoegd aan onze coreset van metingen. De
resultaten volgen spoedig.
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Adelante, de UM en de UHasselt hebben in 2018 een 3 daagse cursus gegeven over functionele training (Neuromotor Task Training) bij kinderen
met Developmental Coordination Disorder (DCD) voor
fysiotherapeuten en ergotherapeuten in Kaapstad, ZuidAfrika. Dit in samenwerking met de University of Cape
Town (UCT) en prof B. Engelsman.

Op 10 en 11 november heeft Adelante
een bijdrage geleverd aan het ISPO
congres in Warschau. Er werd een presentatie rondom het thema intensieve
therapie en powertraining gegeven samen met 2 Poolse
onderzoekers, die in Juni bij ons FiTcare4 U programma
hebben geparticipeerd.

TEKST Eugene Rameckers

Adelante nationaal

Op het HIE congres (Handen in Elkaar)
is afgelopen september de status quo
van de intensieve unimanuele en bimanuele therapie (CIMT en BIMT) in
Nederland gepresenteerd. De vertaalslag voor de kliniek
en de samenwerking met de revalidatiecentra stond
hier hoog op de agenda.

In november 2018 werden vanuit
de UM en Adelante 2 minisymposia
vormgegeven op het DCRM (Dutch
Congress of Rehabilitation Medicine)
in Groningen. De procesevaluatie van het CO-AD onderzoek ( Co-active at hands) werd gepresenteerd in een interactief mini symposium. Ook het thema krachtmeting,
vermoeidheid en training van grijpkracht en functionele
kracht was uitgewerkt in een mini-symposium.

In samenwerking met bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen en psychologie van de UM
en de masteropleiding Fysiotherapie
in Hasselt en de masteropleiding kinderfysiotherapie te
Breda is de mogelijkheid gecreëerd om zowel bachelor
als master stage te doen bij Adelante Kind & Jeugd op
de themagebieden FiTcare4U, Handen in hand Survival
programma. Hierin hebben dit jaar 15 studenten geparticipeerd die allen hun thesis schrijven binnen de mogelijkheden van de programma’s.

We zijn trots op de subsidie van het
Johanna Kinderfonds Subsidie om
een nieuw zorgprogramma vorm te
geven: INZET – intensieve zelfstandigheidstraining. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om
voor de jongeren bij Adelante, die binnen 1 a 2 jaar van
school gaan, zelfstandigheidstraining vorm te geven
binnen korte boost programma’s van 2 weken. Aanpak
binnen complexe handelingen in de ADL zoals het opruimen van een kamer, klaarmaken voor stage of werk,
vervoer regelen naar het werk zijn essentiële onderdelen binnen het programma. In oktober is de eerste pilot
gestart.

Vanuit het Kenniscentrum en de vakgroep revalidatiegeneeskunde wordt
het masterblok Movement Disorders
and Rehabilitation binnen Bewegingswetenschappen vormgegeven. In dit blok wordt voor de
studenten de relatie vanuit bewegingswetenschappen
met de revalidatie gelegd. Hiermee ontstaat voor hen
een duidelijker beeld over de inhoud van revalidatie,
hun toekomstige rol binnen de revalidatie en de visie
over de revalidatie vanuit het wetenschappelijk perspectief. Twee keer worden practica met revalidanten
vormgegeven binnen de locaties van Adelante om een
realistisch perspectief te schetsen van de doelgroepen.
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Studenten zetten zich in

voor de cliënten van Adelante

In 2018 zijn diverse studenten afgestudeerd of hebben onderzoek gedaan in opdracht van
Adelante op het gebied van chronische pijn en niet-aangeboren hersenletsel.
Zo onderzochten een aantal studenten wat de kwaliteit
is van een vragenlijst om hypergevoeligheid voor pijn
te meten. Andere groepjes studenten onderzochten
hoe betrouwbaar een test is om links-rechts oriëntatie te
meten, hoe zelfstandig cliënten blijven functioneren na
pijnrevalidatie en hoe vaak pijnklachten voorkomen bij
een brede groep van cliënten met een spierziekte. Een
student geneeskunde onderzocht in zijn wetenschappelijke stage (WESP) de betrouwbaarheid van het meten
van hypergevoeligheid voor verschillende pijnprikkels
om de diagnostiek van pijn te verbeteren. Ook hebben
studenten een eerste aanzet gemaakt voor een behandelprotocol voor schouderpijn bij cliënten met een CVA.
Op het gebied van chronische pijn zijn 6 afstudeergroepen fysiotherapie gestart, waarvan 3 zich bezig houden
met het verbeteren van pijneducatie. Eén groep doet dit
voor huisartsen en fysiotherapeuten in de eerste lijn die
meedoen aan het Netwerk Pijn & Revalidatie, de andere
twee richten zich op cliënten met pijn bij kanker en pijn
bij cliënten met een dwarslaesie. Een groep studenten
gaat de ervaringen, problemen en behoeften van cliënten met pijn en een spierziekte inventariseren. Tenslotte
gaan 2 groepen studenten aan de slag met het thema
pijn en bewegen; wat is het pijndempend effect van

bewegen en welke performancetesten zijn geschikt om
beweeggedrag bij pijn te meten. De resultaten worden
in juni 2019 bekend.
Adelante werkt mee aan het realiseren van een minor
Pijn voor studenten van Zuyd Hogeschool. In de minor
was het thema interprofessioneel samenwerken bij cliënten met pijn. De minor is toegankelijk voor studenten
verpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie, creatieve
therapie en social work en loopt door tot en met januari
2019. Diverse behandelaren vanuit Adelante geven lessen en workshops in deze minor.
Op het gebied van niet aangeboren hersenletsel zijn 2
afstudeergroepen gestart. Eén groep werkt een protocol
uit voor poliklinische fysiotherapeutische behandeling
bij het ziekenhuis Maastricht en één groep inventariseert geschikte apps ter ondersteuning van de fysiotherapeutische behandeling bij Adelante.
De resultaten van de verschillende projecten worden
medio juni 2019 bekend.
Ook in 2019 blijven we innoveren met studenten. Nieuwe ideeën, vragen suggesties ter verbetering van zorg
kunnen altijd uitgezet worden. Neem hiervoor contact
op met het MZIC of coördinatoren innovatie/onderzoek.

Voor meer informatie:
Albère Köke, a.koke@adelante-zorggroep.nl
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Leren meebewegen
Column

BEELD Loraine Bodewes

Meebewegen, flexibiliseren, innoveren. Kun je dat leren? Door demografische veranderingen, consumentisme en technologische mogelijkheden, is de zorgbehoefte straks niet
alleen groter, maar ook veel diverser. Mondige en zelfredzame cliënten bepalen in
toenemende mate wat ze nodig hebben en hoe ze dit willen regelen. Thuis of in
het verpleeghuis? ‘Face-to-face’ of op afstand? Tijdens kantooruren of 24/7? Een
langere reisafstand voor de zorg van voorkeur, geen probleem. Tegelijkertijd
stijgen de zorgkosten, is er een tekort aan arbeidskrachten en zijn er in Nederland grote verschillen in leefstijl en gezondheid.
Meebewegen dus, flexibiliseren en niet te vergeten innoveren. En het liefst een beetje snel! Woorden die in
tal van notities van de revalidatie doorklinken en tot
uitdrukking komen in concrete initiatieven. Zo hebben
veel revalidatie-instellingen zich gespecialiseerd in bepaalde diagnosegroepen, zijn fusies aangegaan en hebben experimenten gestart met nieuwe zorgvormen. Ook
wordt in toenemende mate technologie toegepast om
gerichter en intensiever te revalideren of op afstand te
coachen of te monitoren. Revalidatie Nederland stelt bovendien dat samenwerking in de toekomst het leidende
begrip is waarbij de toegevoegde waarde voor patiënten leidend is. Ontwikkelingen die ook binnen Adelante
zichtbaar zijn, de gemoederen bezig houden en in het
strategisch beleid worden uitgelicht.
Geruststellende gedachte is dat zorgopleidingen steeds
meer aandacht besteden aan deze thema’s. Zorgstudenten maken tijdens de opleiding volop kennis met technologische mogelijkheden. Bij keuzevakken is het zelfs
mogelijk om in co-creatie met techneuten te werken aan
oplossingen voor problemen. Lectoraten, onderzoekslijnen en opleidingen op het snijvlak van zorg, techniek
en innovatie schieten als paddenstoelen uit de grond.
Terwijl er tegelijkertijd aandacht is voor de competenties
die nodig zijn om (interdisciplinair) samen te werken.
De nieuwe generatie zorgverleners lijkt beter toegerust
voor de toekomst. Maar hoe leren wij meebewegen?

Hier is veel onderzoek naar gedaan.
En wat blijkt: veranderbereidheid bij
mensen heeft vooral te maken met de
factor “willen”. Zodra de meerwaarde
van de verandering duidelijk is, aandacht
is voor de emoties die een verandering
oproept en medewerkers betrokken worden bij het veranderproces, dan ben je
eigenlijk al een heel eind. Ondanks dat
scholing en instructie nodig blijven
als vaardigheden tekort schieten, gaat het dus primair om
uitleggen waarom het anders moet. Maar als íets
moeilijk is dan is het dát
wel. Maar ook dát kun
je leren!

Pascalle van Bilsen
coördinator
innovatie
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Succesvolle revalidatie
bij chronische pijn

TEKST Anne van der Linden

In Nederland worden 2 miljoen mensen geconfronteerd met chronische pijn en een aanzienlijk aandeel daarvan is hierdoor beperkt in het functioneren. Dat geldt zowel voor jongeren
als volwassenen met pijn. Pijn is dus een ernstig persoonlijk maar ook maatschappelijk probleem.
De vakgroepen Clinical Psychological Sciences en het
Expertisecentrum Pijn en Revalidatie, bestaande uit de
vakgroep Revalidatiegeneeskunde van de Universiteit
Maastricht en Adelante Zorggroep, werken nauw samen
op het gebied van chronische pijn. In de loop der jaren
hebben zij de rol van angst voor pijn/letsel als een onderliggend verklaringsmechanisme voor ervaren beperkingen bij pijn onderbouwd. Vervolgens hebben zij de
behandeling ‘exposure in vivo’ voor cliënten met chronische pijn ontwikkeld met als doel zowel hun niveau van
activiteiten als kwaliteit van leven te verhogen.

pijn: Patiënten met Complex Regionaal Pijnsyndroom
Type 1 (CRPS-I). Carolien Dekker onderzocht de behandeling ‘exposure in vivo’ voor jongeren met chronische
musculoskeletale pijn. Marlies promoveerde 11 oktober
en Carolien 23 november aan de Universiteit Maastricht.

Eind oktober werd in Maastricht het symposium “Exposure bij chronische pijn: Do or dare?” georganiseerd ter
ere van hun promoties. Ruim 140 professionals uit het
hele land verzamelden zich op deze dag in Maastricht
om deze nieuwe ontwikkelingen in de revalidatiezorg te
vernemen. Uit de onderzoeken blijkt dat de behandeling
Marlies den Hollander en Carolien Dekker hebben in ‘exposure in vivo’ niet alleen een effectieve methode is,
hun promotieonderzoeken in de laatste jaren de kennis maar bijvoorbeeld voor CRPS-1 op de lange termijn door
over de rol van angst bij pijn en de toepassing van ‘ex- een grotere besparing op de zorgkosten ook nog eens
posure in vivo’ verder uitgediept. Marlies den Hollander goedkoper is. Een mooie stap voorwaarts in de onderheeft zich specifiek gericht op een cliëntengroep met bouwing van de pijnrevalidatie.
doorgaans forse beperkingen in het dagelijks leven door

Voor meer informatie:
Jeanine Verbunt, j.verbunt@adelante-zorggroep.nl
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Horen is meer dan

enkel de oren

Het thema van dit Adelante Magazine is “Investeren in Kennis”. De meeste kennis die we met elkaar delen gaat mondeling. Dat we met elkaar kunnen praten, diepgaande gesprekken kunnen
hebben waarin we van elkaar leren, belangrijke levenslessen aan de hand van enkel gesproken
woorden kunnen doorgeven, dat alles maakt dat wij mens zijn. Maar om die kennis daadwerkelijk mondeling te delen is begrip nodig, een goede uitspraak en een goed gehoor. Voor de één
is dit zo vanzelfsprekend, maar voor vele anderen blijkt dat helemaal niet zo vanzelfsprekend te
zijn. “Vanzelfsprekend”, dat woord alleen al, geeft aan dat iets wat normaal is van-zelf-sprekend
is.
Een licht gehoorverlies is al voldoende om een enorme beperking te ervaren in het spraakverstaan. En op het moment dat gesprekken moeilijker te volgen zijn, is het vermijden van sociale contacten een logisch gevolg. Feestjes, vergaderingen, recepties, familiebezoekjes zijn niet
meer fijn om naar toe te gaan, worden vermeden. Een sociaal isolement kan zelfs het uiteindelijke gevolg worden.
Een luisterend oor, gehoord worden is in de gezondheidszorg van groot belang. Investeren in
kennis, niet enkel van de medewerkers, maar ook van de cliënt. Te vaak hoor ik op mijn spreekuur dat de dokter niet goed geluisterd heeft. Terwijl tijd nemen en actief luisteren al een groot
deel van de behandeling kan zijn. Verkeerde gedachten en vragen van cliënt boven tafel krijgen
kan enkel door goed te luisteren en daar waar nodig op het goeie moment als professional antwoord te geven of bij te sturen. Die kennisoverdracht kan al zó’n geruststelling geven.
Een luisterend oor is ook niet enkel luisteren, het is actief luisteren. Rekening houden met elkaars beperkingen, strategische oplossingen gebruiken, zoals een rustigere omgeving zoeken
om elkaar beter te verstaan of alleen al elkaar aan kijken. Duidelijker articuleren, langzamer
praten, waardoor iemand de tijd krijgt om na te denken over wat er gezegd is. Vragenstellen en
doorvragen. Al dit soort kleine aanpassingen kunnen zo veel betekenen in het verbeteren van
de communicatie in moeilijkere luistersituaties waardoor je als mens voelt dat je er toch nog bij
hoort. Bijzonder dat hierin het werkwoord horen wordt gebruikt, zonder dat het met gehoor te
maken heeft. Horen is dus meer dan enkel de oren.

Dyon Scheijen
Klinisch fysicus - audioloog
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Sport Medisch
Centrum van start
In 2018 is er achter de schermen hard gewerkt
aan het opzetten van een Sport Medisch Centrum (SMC) binnen Adelante Hoensbroek. En…
We zijn er bijna!
Een complexe opgave, zo bleek. Het SMC is er voor het
uitvoeren van consulten, sportmedische onderzoeken en
sportmedische begeleiding zoals een inspanningstest,
een energetisch belastbaarheidsonderzoek of een sportkeuring. Afhankelijk van de vraag en het bijbehorende
product is de financiering vanuit de basisverzekering
(DBC), de aanvullende verzekering of er is een commerciële prijsstelling.
Zeer interessant in een veranderende markt zijn de commerciële mogelijkheden en de spin-off die het SMC kan
genereren naar andere sportproducten van Adelante.
Onderliggend aan het SMC zit een complex proces: van
aanmelding tot rapportage en van planning tot facturatie in 3 verschillende geldstromen.
Adelante heeft besloten om dit project op een innovatieve en vernieuwende manier aan te pakken aan de
hand van SCRUM. Dat is van origine een methodiek
voor software ontwikkeling. Maar wat doen we ermee in
de zorg? Adelante is één van de pioniers op het gebied
van SCRUM in de zorg en het blijkt uiterst efficiënt. Het
SCRUM-team ging projectmatig en kort cyclisch te werk
en leverde iedere maand waarde op voor klant en organisatie. Het is ook een mooi voorbeeld van procesgericht
organiseren.
Het SMC gaat nu van start en Adelante is klaar voor een
volgende uitdaging!
TEKST Tim Mullens
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Adelante
on Wheels
terugblikken
en vooruitkijken
In de twee jaar dat Adelante on Wheels
bestaat, heeft de vereniging waargemaakt
waar zij voor staat: mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om aangepaste
wielersport (paracycling) te beoefenen.

Samen sporten is gezellig, stimuleert om grenzen te verleggen en motiveert tot een actievere leefstijl. Dat zien
we terug bij onze leden. Ook 2019 wordt voor Adelante
on Wheels een jaar vol ambities.
De start van Adelante on Wheels kenmerkte zich door te
ervaren wat een vereniging oprichten vanuit Adelante
betekent: “Afstemmen, verduidelijken, af en toe een pas
terug zetten en soms op basis van eigen ervaring maar
gewoon doen, kenmerkt deze periode”, aldus Jeroen van
der Eerden, voorzitter van Adelante on Wheels. Samen
met Adelante wordt nu gekeken naar de mogelijkheden
om andere sportverenigingen voor mensen met een beperking op te starten. “Adelante on Wheels kan hiermee
voor Adelante een mooi voorbeeld zijn om een vereniging binnen de andere disciplines die Adelante op het
gebied van Sport & Bewegen aanbiedt, op te starten”,
aldus de voorzitter. Naast het aanbieden van trainingen
zoals handbike- en krachttraining, heeft Adelante on
Wheels dit jaar ook voor het eerst de organisatie van de
Adelante Challenge op zich genomen.

meteen een weekend van gemaakt. Op de zaterdag vóór
de race op de Geulhemmerberg werd dit jaar voor het
eerst ook een tijdrit in Beek gehouden. “Een beter visitekaartje kun je niet hebben om aangepast wielrennen uit
te dragen”, aldus Van der Eerden. Eén ding staat volgens
hem vast: volgend jaar weer!

Adelante on Wheels in 2019
In de twee jaar dat de vereniging bestaat is er al veel gerealiseerd. “Maar ook voor 2019 hebben we nog genoeg
ambities” geeft Jeroen van der Eerden aan. “We willen
graag meer leden binnen de vereniging, waarbij we
ons niet alleen op Nederlandse sporters willen richten.
Adelante on Wheels streeft naar een Euregionale uitstraling en daarbij horen ook leden van over de grens.”
Daarnaast streeft de vereniging ernaar het aanbod voor
de leden te verbreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan clinics op het gebied van voeding en het organiseren van
toertochten. “We moeten onze leden, van professionele
wedstrijdrijders met ambities voor de komende Olympische Spelen tot recreatieve sporters die komen voor de
gezelligheid, iets bieden waardoor binding ontstaat”,
Adelante Challenge: een terugkerend evenement
Al jaren heeft Adelante er voor gezorgd dat aangepast aldus Jeroen van der Eerden. Er is nog veel te doen. Kortwielrennen met de jaarlijks terugkerende Adelante Chal- om: ook voor komende jaren blijven er voor Adelante
lenge op de kaart staat. In 2018 heeft de vereniging on Wheels nog genoeg ambities om de vereniging nog
Adelante on Wheels dit spektakel overgenomen en er meer op de kaart te zetten.

TEKST Meike van Haperen BEELD Roger Wijsen
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TEKST Jaimy Scholte BEELD Loraine Bodewes

Emma Lahaije
In mei 2017 spraken wij de ouders van Emma la Haije (destijds net 2 jaar). Emma
is 12 weken te vroeg geboren en heeft hierdoor veel opstartproblemen gehad. Een
heftig verhaal, met - gelukkig - een positief verloop. We eindigden het artikel destijds
met het goede nieuws dat Emma’s sonde er na een intensieve training uitgegaan was
en dat de eerste week zonder sonde redelijk verliep. Medio oktober 2018 spreken we
Jacqueline, Emma’s moeder, weer. Nog even terug naar het heftige verhaal.

“Het kan
altijd erger...”

TEKST Jaimy Scholte BEELD Loraine Bodewes

Jacqueline (37) en Bjorn (42), ouders van Emma en Milan (7), vertellen. “Toen ik 26 weken zwanger was werd ik heel erg ziek; griep dachten we. Ik werd zieker en zieker. Uiteindelijk heeft Bjorn
me naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht, en sindsdien weet ik niks meer, is het een zwart gat.”
Bjorn vervolgt: “Het ging almaar slechter met Jacqueline, haar longen wilden niet. Ze hebben haar
in Heerlen toen in slaap gebracht. Vanwege de zwangerschap werd ze direct overgebracht naar
Maastricht (MUMC+, red.). Na 10 dagen werd besloten dat de baby geboren moest worden via een
keizersnede, terwijl Jacqueline nog in coma was.”
“Emma had dezelfde virussen en bloedvergiftiging als Jacqueline, en ook haar longetjes waren ziek
waardoor ze aan de beademing moest. Ze werd opgenomen op de neonatologie intensive care. Ze
is verschillende keren geopereerd, reageerde negatief op prikkels, had weinig energie en dronk
niet zodat ze een sonde kreeg. Jacqueline is na acht weken in coma overgebracht naar Groningen
waar ze uiteindelijk twee weken later ontwaakte. Ze is toen teruggebracht naar Maastricht waar ze
nog een tijd samen met Emma in het ziekenhuis heeft gelegen.”
Een ander kind
Toen Emma een half jaar oud was ging het goed met haar. Ze mocht naar huis op 1 september
2015. Jacqueline was toen alweer twee maanden thuis. “Emma was binnen een week een ander
kind. De rust van thuis deed haar goed; ze sliep stukken beter en werd heel lief en rustig. Vanaf
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Het gezin in 2017

dag één kregen we kinderthuiszorg, vanwege het monitortoezicht in haar slaap en de sonde die
Emma altijd in moest houden. Die thuiszorg hebben we al snel afgebouwd en zelf overgenomen.
Het zorgen voor Emma ging ons heel goed af. En Milan heeft alles heel goed geaccepteerd, daar
zijn we trots op.”
Vier dagen per week
Jacqueline vervolgt: “Toch was het zorgen voor Emma en Milan zwaar, zeker omdat ik al vrij snel
weer moest starten met re-integratie voor mijn werk. We hebben toen besloten dat Emma, net als
Milan, twee dagen per week naar een kinderdagverblijf zou gaan. Vanwege Emma’s gezondheid
kwamen we uit bij Contigo in Kerkrade. Hier is ze vlak na haar eerste verjaardag gestart.” Adelante
Contigo is het medische kinderdagverblijf van Adelante. Kinderen van nul tot vier jaar die overdag
medische zorg en opvang nodig hebben kunnen hier terecht. Bjorn: “Emma vond het van begin af
aan fantastisch bij Contigo. De andere kinderen, spelen… zelfs in het weekend heeft ze het over
Contigo. Ze heeft net de overstap gemaakt naar peutergroep de Bijtjes, hier zit ze met zeven kindjes
in een groep. Ook dat gaat naar volle tevredenheid.”

“Emma vond het van begin af
aan fantastisch bij Contigo.”
“Het fijne bij Contigo is de aandacht voor individuele problemen, maar zeker ook de sfeer. We kregen er direct een heel positief gevoel. Er wordt heel goed geluisterd naar wat wij als ouders willen. Daar wordt echt rekening mee gehouden.” Jacqueline vult aan: “Daarnaast is de medische
zorg natuurlijk prettig en ook noodzakelijk, iets wat een regulier kinderdagverblijf niet kan bieden.
Tot 1,5 jaar geleden was het Emma’s sonde die ingebracht en doorgespoeld moest worden, en ze
moest haar medicijnen krijgen. Inmiddels heeft Emma geen sonde meer maar wel een eetplan,
echt maatwerk. Emma heeft zo’n zes afgemeten eetmomenten per dag. Sinds het verwijderen van
de sonde heeft Emma heel wat moeilijke eetmomenten gehad, met name thuis. We hebben echt
nog wel eens getwijfeld om de sonde terug te laten plaatsen, maar omdat het bij Contigo zo goed
ging hebben we doorgezet. En met succes! Emma heeft boven onze verwachting zelfs nooit een
terugval gehad. Ze eet nog veel vloeibaar voedsel maar ook al kleine beetjes vast. Ze is gek op chocolade! We oefenen nu onder begeleiding van een prelogopedist (gericht op zeer jonge kinderen,
red.) onder andere met fruit. Twee weken lang krijgt Emma het zelfde stukje fruit aangeboden om te
kunnen oefenen met de smaak en structuur. Onlangs vierden we dat Emma 10 kg weegt, een echte
mijlpaal! Het volgende moment waar we naar toe leven is 10 keer haar geboortegewicht: 12,5 kg.”
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Alle hulp binnen Contigo
“Emma heeft net als 1,5 jaar geleden nog steeds superveel energie. Ze is klein en tenger voor haar
leeftijd, maar naar omstandigheden gaat het erg goed met haar. Ze is vrolijk en amuseert zich heel
erg bij Contigo. Eén keer per week krijgt ze nog fysiotherapie voor haar motoriek. Af en toe vertoont
ze gedragsproblemen, waarschijnlijk naar aanleiding van de trauma’s die ze heeft opgelopen door
de ziekenhuisopnames. Hiervoor krijgen we nu hulp van een kinderpsycholoog. Deze specialisten
komen ook naar Contigo in Kerkrade, dat werkt heel prettig. Contigo staat open voor deze externe
partijen waardoor je zelf als ouders het heft in handen kunt nemen. Er moet een klik zijn met de
behandelaars van je kind, vinden wij. Voor je kind wil je alleen het allerbeste. De hulp van Contigo
biedt ons wat lucht om dingen voor onszelf te doen.”
“Over een half jaar wordt Emma vier en kan ze naar regulier onderwijs. We zijn afgelopen jaar van
Hoensbroek naar Stein verhuisd. Hier in de buurt ligt een fijne basisschool waar Milan ook naar
toe gaat. We hopen dat het ons lukt om Emma een half jaar langer op Contigo te laten zodat het
nog net wat beter gaat met haar eten. Dat maakt de overgang naar school voor haar in onze ogen
makkelijker. We willen niet dat Emma ‘anders’ is voor de andere kinderen, gewoon voor haar eigen
geluk. We hebben er vertrouwen in.”

Adelante Contigo

TEKST Stephanie Boonen

Chronisch en langdurig zieke kinderen vormen een aparte en kwetsbare groep. Adelante
Contigo biedt de zorg die voor deze kinderen noodzakelijk is om op te groeien tot een
zelfstandig individu.
Ouders kunnen zich richten op werk, gezin en ontspanning terwijl hun zieke kind in een
veilige, beschermde omgeving is. De gedeelde zorg ontlast de ouders en het gezin, wat
een positief effect heeft op de dagelijkse gang van zaken thuis.
Kinderen kunnen bij Adelante in Valkenburg terecht voor de 24-uurs zorg als er bijvoorbeeld een wachtlijst is voor thuiszorg of omdat thuis nog voorzieningen getroffen moeten
worden. Indien een kind een levensduurverkortende diagnose heeft gekregen, bieden wij
passende begeleiding in de palliatieve fase en in de terminale fase.
Kinderen die chronisch en langdurig ziek zijn en thuis wonen, kunnen bij het verpleegkundig kinderdagverblijf van Adelante in Kerkrade terecht. Denk hierbij aan kinderen met
aangeboren of verworven aandoeningen, met (ernstige) longaandoeningen of epilepsie
en kinderen die monitoring nodig hebben of die afhankelijk zijn van extra zuurstof.
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Vaktherapeut Pauline Cox
dans & beweging

De basis van
deze therapievorm
is non-verbaal
en ervaringsgericht.
Vaktherapie dans & beweging bij Audiologie & Communicatie is een vast onderdeel binnen
onze gespecialiseerde tinnituszorg en nu ook bij onze revalidatiebehandeling bij duizeligheid.
Vaktherapie bestaat uit verschillende media; dans & beweging, muziek, drama, beeldend vormen en psychomotorische therapie. Binnen alle media is het fundament hetzelfde. Uitleggen
wat vaktherapie is, is niet zo makkelijk omdat de basis van deze therapievorm non-verbaal en
ervaringsgericht is. Het gaat binnen deze therapie om (moeilijke) situaties niet uit de weg te
gaan maar ze te beleven en daar bewust van te zijn. De beste uitleg zou je dus eigenlijk kunnen
krijgen door het zelf te ervaren.
Tinnitus is een chronische medisch onvoldoende verklaarde klacht. Dat betekent concreet voor
de cliënt dat de tinnitus niet zal verdwijnen na behandeling, maar dat er wel anders mee omgegaan kan worden en het geen belemmering meer hoeft te zijn in het dagelijks functioneren.
Tijdens een sessie observeer ik veel. Ik kijk naar hoe iemand beweegt, zich gedraagt en hoe hij/
zij het lichaam gebruikt en inzet. Bij veel mensen zie ik dat ze niet echt contact maken met hun
lichaam; ze bewegen dan zoals wij het noemen ‘vanuit hun hoofd’. Je kunt dit bijvoorbeeld zien
aan de stand van het hoofd ten opzichte van de rest van het lichaam en een hoge oppervlakkige
ademhaling. De beweging ziet er dan ook vaak gespannen uit en het lijkt of ze niet voelen dat
het lichaam beweegt. Hier bewust van worden is niet zo makkelijk.

relaties. De zorg van Adelante richt zich op onderzoek, behandeling

Daarom daag ik de cliënten uit op verschillende manieren die
bewustwording op gang te brengen. Zo vertel ik nooit aan het
begin van de sessie wat we gaan doen of met welk doel. Dit zorgt
ervoor dat je je niets vooraf kunt bedenken/plannen of verwachtingen kunt scheppen. Er zit dan niet veel anders op dan in de
ervaring te stappen. Bijvoorbeeld: we gaan een spel doen. Twee
teams, één bal, om een punt te winnen moet je binnen je eigen
team 10 keer overgooien, verder zijn er geen regels, ‘alles mag’.
Als therapeut kun je dan heel goed observeren wat zo’n open
kader met iemand doet. Sommigen storten zich volledig op het
bemachtigen van de bal, anderen houden zich wat op de achtergrond, weg van het lichamelijke contact. Na enkele minuten leg
ik het spel stop en vraag ik de cliënten wat ze hebben ervaren, bijvoorbeeld fysieke vermoeidheid of dingen die onprettig waren
en of ze regels willen aanpassen of toevoegen. Hierdoor krijgt
iedereen de gelegenheid om te luisteren naar zijn eigen lichaam
en aanpassingen te doen die voor hem of haar nodig zijn op fysiek, emotioneel of mentaal vlak. Als ik iets heb zien gebeuren
maar de cliënt dit zelf niet terug geeft, leg ik mijn observatie voor
en vraag ik de cliënt of mijn observatie klopt en of hij/zij iets zou
willen aanpassen. Dus eigenlijk ben je als therapeut tijdens zo’n
sessie met verschillende dingen bezig. Je observeert, je intervenieert, je daagt uit, en tegelijkertijd probeer je de drempel ook zo
laag mogelijk te maken zodat de cliënt zich veilig genoeg voelt
om iets aan te passen of toe te voegen aan het spel.

en advies op het gebied van complexe en algemeen specialistische
revalidatiegeneeskunde, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs &
wonen, audiologie & communicatie en arbeidsreïntegratie. De ruim
1.200 professionals van Adelante zijn werkzaam in Limburg en
Noord-Brabant. Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken van
ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.
Dit magazine verschijnt twee keer per jaar in een oplage van
1.500 exemplaren en wordt tevens digitaal verspreid. Adreswijzigingen kunt u mailen naar magazine@adelante-zorggroep.nl of
sturen naar Adelante t.a.v. redactie Adelante Magazine.
Redactieraad: Pascalle van Bilsen, Jo Houben,
Anne van der Linden, Kirstin Raedersdorf, Dyon Scheijen,
Ingrid Theunissen en Anneke de Waal
Hoofdredactie, eindredactie en vormgeving:
Adelante Marketing & Communicatie
Druk: Andi Smart Print Solutions, Maastricht
Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben t.a.v. deze editie richt u zich dan tot de redactie via magazine@adelante-zorggroep.nl. U kunt ook reageren per
post t.a.v. redactie Adelante Magazine.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de stafdienst Marketing

De rol van mij als vaktherapeut is situaties creëren en aanbieden
waarin de patiënt zich bewust kan worden van allerlei zaken zoals verwachtingen, geautomatiseerde strategieën, gedragingen
en fysiologische reacties die allemaal terug te zien zijn in het
lichaam. Naast de bewustwording reiken wij verschillende handvatten aan om niet efficiënte reacties te vervangen door efficiëntere. Uiteindelijk gaat het er om dat je de controle kunt loslaten,
durft te vertrouwen op jezelf en je lijf en er acceptatie ontstaat. Je
laten vallen en je laten opvangen is een oefening waarbij je dit
heel goed kunt ervaren in je lichaam.
Je kunt dingen uitleggen, mensen kunnen die uitleg begrijpen
en zich er iets bij voorstellen, maar het daadwerkelijk zelf ervaren
is waar de echte kracht in zit. En die kracht aanboren, losmaken
en voelbaar krijgen voor de cliënt zelf, is waar ik naar streef.
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