
Donderdag	11	oktober	jl.	promoveerde	Marlies	den	Hollander	op	het	proefschrift:

'Expose	or	protect?	Fear	of	movement-related	pain	in	Complex	Regional	Pain

Syndrome	Type	I'	aan	de	Universiteit	Maastricht.

Zij	deed	onderzoek	naar	pijngerelateerde	angst	en	de	behandeling	daarvan	bij

mensen	met	Complex	Regionaal	Pijn	Syndroom.	Haar	onderzoek	leidde	tot	een

nieuwe	effectieve	en	doelmatige	revalidatiebehandeling	voor	mensen	met	CRPS	.

Voor	meer	informatie	klik	hier

Het	 jaarlijkes	 congres	 van	 de	 Vereniging	 Revaldatieartsen	 (Dutch

Congress	of	Rehabilitation	Medicine	(DCRM))	was	dit	jaar	in	Groningen.

Ruim	 600	 bezoekers	 kwamen	 voor	 nieuwe	 ontwikkelingen	 in	 de

revalidatiegeneeskunde.	 In	 15	 presentaties	 van	 Adelante	 en	 UM

toonden	we	ons	werk	voor	revalidatie	Nederland.

Voor	meer	informatie,	klik	op	de	afbeelding	bij	deze	tekst.

Op	23	november	promoveerde	Carolien	Dekker	op	haar	proefschrift

"Adolescent	chronic	pain:	Rehabilitation	treatment	targeting	pain-related

fear"	aan	de	Universiteit	Maastricht.	

Zij	deed	onderzoek	naar	een	revalidatiebehandeling	voor	jongeren	met

chronische	pijn	en	de	resultaten	toonden	dat	deze	Adelante	behandeling

een	beter	resultaat	oplevert	dan	de	reguliere	behandeling.	Meer	lezen?

Klik	dan	op	de	afbeelding	bij	deze	tekst.

Revalideren	is	leren!
De	 promotie	 van	 Melanie	 was	 al	 eerder	 dit	 jaar.	 In	 deze	 nieuwsbrief

geven	we	je	graag	nog	informatie	over	het	onderzoek	dat	deze	Adelante

medewerker	heeft	uitgevoerd:	

Mensen	 die	 een	 beroerte	 hebben	 gehad,	 moeten	 vaak	 bewegingen

zoals	 het	 lopen	 weer	 opnieuw	 leren.	 Dit	 kan	 op	 veel	 verschillende

manieren.	 Melanie	 onderzocht	 in	 haar	 promotieproject	 hoe

fysiotherapeuten	en	andere	zorgprofessionals	patiënten	in	het	(opnieuw)

leren	van	bewegingen	kunnen	ondersteunen.	Wil	je	hier	meer	informatie

over?	Melanie	Kleynen	promoveerde	in	apri	dit	jaar.

Kijk	hier	voor	de	factsheet	over	haar	onderzoek:	

A4-folder	Melanie	Kleynen	LR	web	nieuw.pdf

In	de	afgelopen	periode	kregen	we	subsidie	voor	onderzoek	binnen	het

expertisecentrum	armhand	en	het	expertisecentrum	hersenletsel:	

Expertisecentrum	hersenletsel:

In	 een	 samenwerkingsverband	met	 de	 vakgroep	 sociale	 geneeskunde

van	 de	Universiteit	Maastricht	 ontvingen	we	 een	 subsidie	 van	 ZonMW

voor	het	project:	"Sociaal-emotionele	zelfmanagement	ondersteuning	door	coaches	aan	cliënten	en	hun

mantelzorgers"	 om	 de	 nazorg	 voor	 mensen	 met	 een	 hersenletsel	 te	 verbeteren.	 Milou	 Dupuits	 krijgt	 de

mogelijkheid	om	door	deze	subsidie	als	onderzoeker	twee	jaar	aan	de	slag	te	gaan	op	dit	project.

	

Als	 deelnemer	 in	 een	 consortium	 	met	 de	Universiteit	 Twente	 en	 het	Rijnstate	 ziekenhuis	 ontvingen	we	 een

subsidie	van	de	Hartstichting	voor	het	project:	"Recovery	after	cardiac	arrest:	the	brain	is	the	heart	of	the

matter"	voor	het	verbeteren	van	de	zorg	voor	patienten	met	hersenschade	na	een	hartstilstand.	In	de	komende

weken	zullen	we	de	bijdrage	in	praktijk	van	Adelante	en	de	Academische	Werkplaats	concreet	maken	in	overleg

met	de	hoofdaanvrager	Jeannette	Hofmeijer	van	het	Rijnstate	Arnhem.

Expertisecentrum	Armhand	

ontving	een	subsidie	van	Fonds	Vooruit	voor	een	postdoc	project	Eurekah:	Effectieve	data-Uitwisseling	tijdens

de	REvalidatie	van	Kinderen	met	Arm-/handproblematiek:	een	Haalbaarheidsstudie”	

Jule	Elmanowski	werkt	 als	Fysiotherapeut	 in	Adelante	 sinds	2016.
"Binnen	deze	functie	werd	ik	op	vrijwel	alle	afdelingen	ingezet	en	mede

hierdoor	 deed	 ik	 ervaring	 op	met	 de	 diversiteit	 aan	 diagnose	 groepen

binnen	 de	 volwassenen	 revalidatie.	 Tegelijkertijd	 heb	 ik	 mijn	 Master

“Human	Movement	 Sciences”	 aan	 de	 Universiteit	 in	 Maastricht	 (2017)

gedaan.	Sinds	Mei	 2018	ben	 ik	 als	onderzoeker	werkzaam	binnen	het

Europese	project	i2-CoRT	(www.i2-cort.eu).	Het	doel	van	dit	project	is	de

ontwikkeling	 en	 de	 implementatie	 van	 complexe

revalidatietechnologische	innovaties	te	versnellen,	waardoor	de	kwaliteit,

de	 toetsing	en	de	beschikbaarheid	van	deze	 technologische	producten

in	de	revalidatiezorg	verhoogd	wordt.	Mede	in	het	kader	van	dit	project,

volg	 ik	 op	 dit	 moment	 een	 promotietraject	 met	 de	 titel	 “Technology-

assisted	sensorimotor	arm-hand	skill	training	in	stroke”.	Naast	mijn	werk

als	onderzoeker	ben	ik	nog	steeds	werkzaam	als	fysiotherapeut	in	Adelante	op	de	afdelingen	poli	en	chronische

pijn,	om	het	contact	met	de	patiënten	niet	te	verliezen	en	mijn	expertise	als	therapeut	verder	uit	te	breiden."

Milou	 Dupuits	 werkt	 in	 Adelante	 als	 ergotherapeut	 voor	 team
hersenletsel.	Zij	verzorgt	ook	cursussen	voor	de	Adelante	Academie.	Zo

draagt	ze	haar	kennis	op	het	gebied	van	cognitieve	strategietraining	bij

niet-aangeboren	 hersenletsel	 over	 aan	 andere	 ergotherapeuten	 van

zorginstellingen	 uit	 het	 land.	 Vanaf	 15	 februari	 2019	 gaat	 Milou

gedurende	2	 jaar	werken	als	 junior	onderzoeker	op	het	project	“Nazorg

na	hersenletsel”.	Dit	 project	wordt	 in	 samenwerking	uitgevoerd	met	 de

vakgroep	 sociale	 geneeskunde	 van	 de	Universiteit	Maastricht	 en	 heeft

als	doel	om	de	nazorg	na	revalidatie	voor	mensen	met	een	hersenletsel

te	verbeteren.	Door	de	inzet	van	getrainde	ervaringsdeskundigen	hopen

we	 de	 fase	 na	 hersenletsel	 nog	 beter	 te	 kunnen	 ondersteunen.	 Milou

gaat	deze	zorg	implementeren	en	evalueren.			

Aysun	Damci	werkt	bij	de	afdeling	neurologie	van	het	MUMC	als	arts-

onderzoeker.	 Zij	 gaat	 in	 haar	 promotieonderzoek	 een	 nieuwe

revalidatiebehandeling	 ontwikkelen	 voor	 mensen	 met	 dunne

vezelneuropathie.	Veel	van	deze	mensen	hebben	moeilijk	behandelbare

en	ook	forse	pijnklachten.	Met	de	nieuwe	behandeling	hopen	we	de	kwaliteit	van	leven	van	mensen	met	dunne

vezelneuropathie	te	kunnen	verbeteren.	Dit	project	is	een	samenwerkingsverband	tussen	de	afdeling	neurologie

MUMC	en	de	vakgroep	revalidatiegeneeskunde	UM.	De	nieuwe	behandeling	zal	op	lokatie	Adelante	Maastricht

zijn	vorm	krijgen.	Op	die	manier	is	Aysun	ook	een	beetje	onderdeel	van	de	academische	werkplaats	revalidatie.	

	

Interesse	in	de	laatste	nieuwsbrief	Netwerk	PijnRevalidatie	Limburg	?klik

hier	http://netwerk-pijnrevalidatie-limburg.email-

provider.nl/web/azxoae3srz/aca4c0sosh

	

Interprofessioneel	stagelopen	werpt	z’n	vruchten	af

Stagiaires	van	o.a.	onderwijsinstellingen	Zuyd,	Fontys	en	UM	zijn	tijdens

hun	 stage	aan	de	 slag	gegaan	met	 interdisciplinaire	 vraagstukken	 van

de	 werkvloer.	 De	 resultaten	 van	 de	 interprofessionele	 opdrachten

presenteerden	ze	afgelopen	maand	met	posters	 in	de	centrale	hal	van

Hoensbroek.	 Leuk	 om	 te	weten	 is	 dat	 een	 aantal	 resultaten	 gelijk	met

succes	door	de	werkvloer	zijn	geïmplementeerd!	

Benieuwd	naar	de	resultaten?	Kijk	beneden	om	alle	posters	te	bekijken.

Alvast	 een	 van	 de	 resultaten	 uitgelicht…Bij	 kinderrevalidatie	 was	 de

hulpvraag	 om	 voor	 één	 van	 de	 twee	 doelgroepen	 kinderen	 passend

speelgoed	 te	 vinden	 dat	 de	 vrije	 speelmomenten	 stimuleert	 van	 het	 2

jarig	 kind	 met	 een	 lage	 cognitie	 en	 beperkte	 arm/hand	 kracht.	 Het

studententeam	 bij	 kinderrevalidatie	 (bestaande	 uit	 een	 ergotherapeut,	 fysiotherapeut,	 psycholoog	 en	 twee

pedagogen)	 ging	 er	 enthousiast	mee	 aan	 de	 slag!	Elke	 discipline	 heeft	 vanuit	 zijn	 eigen	 vakgebied	 naar	 het

eisenpakket	van	het	kind	gekeken.	Het	speelgoed	dat	volledig	voldoet	aan	alle	eisen	is	een	“houten	ijskraampje”

dat	geplaatst	kan	worden	op	een	tafelblad.			

Klik	hieronder	om	de	posters	te	bekijken:

Op	donderdag	25	oktober	verzamelden	140	revalidatie-professionals	uit

het	hele	land	zich	in	Maastricht	om	zich	te	verdiepen	in	de	achtergrond

en	finesses	van	Exposure	in	vivo	behandeling	bij	chronische	pijn.	Deze

symposiumdag	werd	 georganiseerd	 door	 het	 Expertisecentrum	Pijn	 en

revalidatie	van	Adelante	Zorggroep	en	de	Universiteit	Maastricht	ter	ere

van	de	promoties	van	Marlies	den	Hollander	en	Carolien	Dekker.

Een	 impressie	 van	 deze	 mooie	 dag	 vind	 je	 hier	 bij	 een	 klik	 op	 de

afbeelding.

	

In	de	 tweede	helft	van	2018	zijn	we	gestart	met	academische	 lezingen

vanuit	 de	 Academische	 Werkplaats	 Revalidatie.	 In	 oktober

verzorgde	 Machteld	 Huber	 de	 eerste	 op	 het	 thema	 positieve

gezondheid,	 13	 november	 hield	 Stef	 Kremers	 een	 lunchlezing	 over

gezondheidsbevordering	in	de	Aula	en	22	november	volgde	Julia	Wager

in	Houthem	als	derde	spreker	over	revalideren	van	jongeren	met	pijn	in

Duitsland.	 De	 lezingen	 worden	 georganiseerd	 voor	 alle	 Adelante

medewerkers	en	medewerkers	van	de	Universiteit,	die	interesse	hebben

in	het	thema	revalidatiegeneeskunde.	Alledaagse	topics	komen	aan	de	beurt,	maar	wel	gebracht	door	sprekers

die	ons	ook	meteen	de	onderbouwing/bewijs	brengen	van	hun	verhaal:	Academiseren	dus.	Via	Zoom	zijn	de

lezingen	te	volgen	ook	op	andere	Adelante	lokaties.	Wil	je	meebepalen	welke	thema;s	er	volgend	jaar	aan	bod

komen?	Kijk	beneden	bij	de	agenda	en	stem!

Blik	op	onderzoek	en	onderwijs:
Eugene	Rameckers
Ik	 ben	 senior	 onderzoeker	 en	 initieer	 evidence	 based	 	 revalidatie

programma's	in	de	kinderrevalidatie,	zoals	het	programma	Hand	in	hand

survival,	 FiTCare4u	 (	 functionele	 intensieve	 therapie)	 en	 INZET	 (

intensieve	 zelfstandigheidstraining).	 Lesgeven	 vanuit	 Adelante	 doe	 ik

met	name	bij	de	Universiteit	Maastricht	bij	bewegingswetenschappen	bij

de	bachelors	en	masters,	waarbij	met	de	casusitiek	vanuit	de	revalidatie

wordt	 ingebracht.Tevens	 begeleid	 ik	 veel	 bachelor	 en	masterstagiaires,

die	binnen	Adelante	hun	project	komen	doen.

	

Ik	werk	als	onderzoeker,	innovator	en	docent	omdat	ik	het	werken	aan	de

kwaliteit	 van	 onze	 zorg	 op	 dit	moment	 en	 de	 zorg	 in	 de	 toekomst	 van

grootste	 belang	 vindt	 ten	 gunste	 van	 onze	 kinderen	 in	 de	 zorg.	 Het

coachen	 van	 studenten,	 jonge	professionals	 en	overdragen	 van	 kennis

en	inzichten	ervaar	ik	als	een	cadeau	om	te	mogen	doen.

Blik	op	kennisoverdracht:	Peter	van	Essen
Binnen	 Adelante	 ben	 ik	 werkzaam	 als	 Senior	 Beleidsadviseur	 bij	 de

afdeling	 Kwaliteit	 &	 Beleid	waar	 ik	 projecten	 doe	 die	 sterk	 gerelateerd

zijn	 aan	 het	 primaire	 proces	 van	 Adelante.	 Denk	 daarbij	 aan	 de

inrichtingen	en	implementatie	van	het	EPD	bij	revalidatie	en	audiologie,

de	implementatie	van	de	(landelijke)	zorgprogramma’s,	het	VIPP-project

(Versnellingsprogramma	Informatie-uitwisseling	Patiënt	en	Professional)

enzovoort.	 	Daarnaast	verzorg	 ik	als	docent	bij	de	Academie	trainingen

in	 revalidatie	 instellingen	 op	 het	 gebied	 van	 ICF	 (International

Classification	 	 of	 Functioning,	 Disability	 and	 Health)	 en	 het	 RAPP-

communicatiemodel	(Revalidatie	Activiteiten	en	Participatie	Profiel).	Inmiddels	hebben	we	dit	model	“vertaald”	in

het	 DIZC-model	 (Doelgerichte	 Interdisciplinaire	 Zorg	 Communicatie)	 ten	 behoeve	 van	 de	 GRZ	 (Geriatrische

Revalidatie	Zorg)	waarvoor	ik	tevens	trainingen	verzorg.

	

Doceren	doe	ik	omdat	ik	daarmee	iedere	keer	een	bescheiden	bijdrage	hoop	te	leveren	aan	de	kwaliteit	van	de

zorg,	 waarbij	 ik	 ervan	 uitga	 dat	 door	 het	 trainen	 van	 professionals	 de	 patiënt	 uiteindelijk	 beter	 behandeld,

gecoacht	en	begeleid	wordt,	zowel	door	de	individuele	behandelaar	als	door	het	interdisciplinair	samenwerkend

team.	Dat	doe	ik	niet	volledig	onbaatzuchtig.	Doceren	levert	mijzelf	ook	heel	veel	op,	namelijk	scherp,	alert	en

nieuwsgierig	blijven	waardoor	ik	zelf	blijf	groeien,	hetgeen	ik	ook	iedere	cursist,	en	eigenlijk	iedereen	toewens.

Blik	op	onderzoek:	Charlotte	van	Laake
"Ik	ben	revalidatiearts	met	aandachtsgebied	dwarslaesie,	spina	bifida	en

neuropathische	 pijn,	 werkzaam	 bij	 Adelante	 Zorggroep	 op	 de	 locaties

Maastricht	UMC+	en	Hoensbroek.	Daarnaast	werk	ik	als	onderzoeker	bij

de	 Vakgroep	 Revalidatiegeneeskunde	 aan	 de	 Universiteit	 Maastricht

waar	 ik	 me	 bezighoud	 met	 de	 gevolgen	 van	 neuropathische	 pijn	 bij

mensen	met	diabetes	mellitus	of	een	dwarslaesie.

	

Neuropathische	pijn	is	een	groot	probleem	bij	mensen	met	verschillende

aandoeningen	zoals	diabetes	mellitus	of	dwarslaesie.	De	pijn	kan	zorgen

voor	veel	beperkingen	in	de	het	dagelijks	leven	en	kan	daarnaast	een	grote	weerslag	hebben	op	het	algemeen

welbevinden.	De	huidige	behandelingen	werken	vaak	onvoldoende	en/of	hebben	veel	bijwerkingen.	 Ik	zie	het

als	een	uitdaging	om	dit	moeilijke	probleem	verder	uit	te	diepen	en	om	uit	te	zoeken	hoe	we	deze	mensen	toch

zo	goed	mogelijk	kunnen	helpen,	bijvoorbeeld	met	een	revalidatieprogramma	dat	is	gericht	op	het	leren	omgaan

met	de	gevolgen	van	de	neuropathische	pijn.

	

Ik	werk	als	onderzoeker	omdat	ik	het	als	arts	belangrijk	vind	om	de	beste	zorg	te	leveren	aan	mijn	patiënten.	Het

doen	van	onderzoek	zorgt	ervoor	dat	ik	kennis	en	vaardigheden	ontwikkel	waardoor	ik	een	verdiepingsslag	kan

maken	 richting	 de	 zorg	 van	 alledag.	 Daarnaast	 zorgt	 het	 onderzoek	 ervoor	 dat	 ik	 veel	 nieuwe	mensen	 leer

kennen,	bijvoorbeeld	op	(inter-)nationale	congressen,	waardoor	interessante	samenwerkingen	tot	stand	komen.

Op	deze	manier	hoop	ik	een	bijdrage	te	kunnen	leveren	aan	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	leven	van	mijn

patiënten."	

Ook	in	het	volgend	jaar	organiseren	we	lezingen	vanuit	de	academische

werkplaats.	De	thema's	kiezen	we	graag	met	jullie	samen!!.	We	hebben

een	aantal	thema's	op	een	rijtje	gezet,	maar	vragen	jullie	om	te	bepalen

op	welke	thema's	ook	daadwerkelijk	een	lezing	gaan	organiseren.	Hoe?	

Klik	op	de	afbeelding	van	de	academische	werkplaats	bij	deze	tekst

of	ga	naar	www.menti.com.	Toets	vervolgens	code:	114554.	

Er	worden	dan	8	thema's	voor	lezingen	getoond:	

1.	Werken	met	ervaringsdeskundigen	in	je	team.	Wat	kan	het	brengen?

2.	Slaapeducatie.	Hoe	doe	je	dat?

3.	Samen	beslissen.	Doen	we	dat	eigenlijk	wel?	

4.	Mag	ik	een	filmpje	van	de	revalidatie	maken	voor	thuis	?	Vragen	van	patienten	en	medewerkers.	Wat	mag	er		

		wel	en	wat	niet?	privacy	regels

5.	Positieve	psychologie	

6.	Mislukkingen	in	innovaties.	Wat	kunnen	we	er	van	leren?

7.	Hoe	ondersteunen	we	iemand	bij	rouw?

8.	Social	media	gebruiken	om	een	boodschap	uit	te	dragen	over	gezondheid.	Hoe	doe	je	dat?

Kies	er	drie	uit	en	je	bepaalt	mee	welke	lezingen	we	in	Adelante	gaan	organiseren!	Vervolgens	gaan	we	hard

aan	de	slag	voor	jullie	om	op	de	thema's	met	de	hoogste	scores	een	mooie	lezing	in	2019	te	organiseren!

	Breng	voor	20	januari	je	stem	uit!

Expertisecentrum	pijn	en	revalidatie
Interesse	in	een	update	en	plannen	van	het	Expertisecentrum	Pijn	en
revalidatie?

Klik	hier:		Expertisecentrum	Pijn	en	revalidatie

Expertisecentrum	armhand

Wat	gebeurt	er	in	de	komende	periode	in	innovatie	en	onderzoek	op	het

gebied	van	armhandvaardigheid?

Benieuwd?	Klik	dan	hier	Academische	Werkplaats	Kinderen.pdf

Expertisecentrum	hersenletsel
Meer	weten	over	de	activiteiten	van	het	Expertisecentrum	hersenletsel	in
de	komende	periode?	

Klik	hier	Expertisecentrum	hersenletsel	nieuwsbrief	Q1	2019.pdf

	

De	brug	slaan	tussen	zorg,	onderzoek	en	onderwijs Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	Academische	Werkplaats	Revalidatie

Voor	 je	 ligt	 alweer	 de	 eerste	 nieuwsbrief	 Academische	 Werkplaats	 Revalidatie	 2019.	 Allereerst	 wensen	 we

iedereen	 veel	 geluk	 en	 wijsheid	 in	 dit	 nieuwe	 jaar.	 Dit	 jaar	 starten	 we	 met	 een	 nieuw	 eigen	 logo	 voor	 de

Academische	 Werkplaats	 Revalidatie.	 Vanaf	 nu	 zullen	 we	 dit	 logo	 gebruiken	 om	 de	 activiteiten	 va	 de

Academische	Werkplaats	zichtbaar	te	maken.	Ook	deze	keer	laten	we	je	zien,	wat	er	de	afgelopen	kwartaal	is

gebeurd	en	blikken	we	vooruit	naar	de	komende	periode.	Daarnaast	zwaaien	er	mensen	af	(Marlies	en	Carolien

verdedigden	 hun	 proefschrift)	 en	 komen	 er	 mensen	 bij:	 In	 de	 komende	 periode	 starten	 drie	 nieuwe

onderzoekers	en	die	stellen	we	graag	aan	je	voor.	Veel	leesplezier!

Onderzoek
11	oktober	promotie	Marlies	den	Hollander

8	en	9	november:	DCRM	2018:	Adelante	en	UM	in	beeld!

23	november	promotie	Carolien	Dekker

23	november	Nominatie	CZ	Zorgprijs	2018

Nominatie	CZ	Zorgprijs	2018	voor	Expertisecentrum	Hersenletsel

Vrijdag	 23	 november	 j.l.	 vond	 de	 uitreiking	 van	 de	 CZ	 Zorgprijs	 2018	 plaats	 in	 Vught	 op	 Kasteel	 Maurick.

Adelante	behoorde	met	acht	andere	zorginstellingen	tot	de	gelukkige	genomineerden	met	het	project	‘De	lijn	der

verwachtingen:	 communiceren	 over	 verwachtingen	 tijdens	 de	 revalidatie	 na	 een	 beroerte’.	 Simone	 Sep,

onderzoekscoördinator	 bij	 het	 Kenniscentrum,	 en	 Milou	 Dupuits,	 ergotherapeut	 behandelteam	 hersenletsel

Adelante	(locatie	Hoensbroek),	mochten	het	projectteam	vertegenwoordigen	met	een	creatieve	pitchpresentatie.

Helaas	ging	de	prijs	aan	ons	voorbij,	maar	wat	was	het	een	 inspirerende	middag	met	mooie	 innovaties	 in	de

zorg.

In	 ‘De	 lijn	 der	 verwachtingen’	wil	 Adelante	 door	 (nog)	 toegankelijker	 en	 doeltreffender	 te	 communiceren	met

cliënten	 en	 naasten	 het	 verwachtingenmanagement	 verder	 optimaliseren.	 Een	 projectidee	 dat	 Martine

Moennekens,	revalidatiearts,	en	Danny	Mennen,	psycholoog,	in	samenwerking	met	het	kenniscentrum	hebben

uitgewerkt.	 In	 het	 project	 gaat	 bijzondere	 aandacht	 uit	 naar	 ondersteunende	 communicatie	met	mensen	met

communicatieve	problemen,	zoals	een	afasie,	of	met	cognitieve	beperkingen.		Laat	dit	nu	juist	een	expertise	zijn

waar	 onze	 logopedisten	 Janneke	 Ploum	 en	 Peggy	 Kerckhoffs	 zich	 het	 afgelopen	 jaar	 verder	 in	 hebben

gespecialiseerd.

Een	project	waarin	puzzelstukjes	snel	in	elkaar	vielen,	waardoor	we	niet	alleen	het	beste	uit	onze	cliënten,	maar

ook	uit	onszelf	kunnen	halen.	Samen	met	de	eervolle	nominatie	door	CZ	reden	genoeg	om	te	kijken	of	we	het

project	via	andere	wegen	alsnog	kunnen	realiseren.

Contact:	s.sep@adelante-zorggroep.nl

11	december:	Alweer	de	13de	Bijzondere	Bijzonder

Op	11	december	j.l.	 is,	zoals	ieder	jaar	gebruikelijk,	de	bijzondere	BIJZONDER	georganiseerd.	Bijzonder	staat

voor	Bijeenkomsten	Zorg	en	Onderzoek	in	het	Revalidatienetwerk.	De	december	versie	als	altijd	extra	bijzonder

en	 draagt	 daarom	 de	 naam:	 Bijzondere	 BIJZONDER.	 Ook	 dit	 jaar	 hebben	 veel	 medewerkers	 uit	 het

revalidatienetwerk	en	daarbuiten	hun	werk	laten	zien	via	posters	en	demonstraties.	Een	totaal	van	37	projecten

op	het	 gebied	 van	 revalidatie	 vanuit	Adelante,	Hogeschool	Zuyd,	 de	Universiteit	Maastricht,	maar	 ook	 vanuit

partners	van	over	de	grens	werden	gepresenteerd.	

Wil	je	nog	wat	meer	lezen	over	dit	onderwerp	en	nog	meer	foto's	bekijken:	klik	hier:	

https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/nieuws/2018/12/bijzondere-bijzonder-prijs-uitgereikt/

Terugblik	op	promotie	Melanie	Kleynen

Subsidie	voor	nieuw	onderzoek!

Welkom	aan	drie	nieuwe	jonge	onderzoekers

Nieuwsbrief	netwerk	pijnrevalidatie	Limburg

Onderwijs

MZIC	poster	Neglect	CBS	-	Groepje	Stijn	Leurs	.pdf

MZIC	Poster	Passend	speelgoed	kinderen	-	Groepje	Iris	van	der	Meer.pdf

MZIC	poster	Weekendscan	-	Groepje	Jesper	Biesmans.pdf

Hand-out	folder	Passend	speelgoed	kinderen	groepje	Iris	van	der	Meer.

MZIC	poster	Beeldbellen	-	Groepje	Bas	Wolters.pdf

Kennisoverdracht
Landelijke	nascholing	CP	handfunctie	en	congres	van
de	Handen	in	elkaar	groep	nederland

Lucianne	Speth	en	Eugene	Rameckers	presenteerden	bij	het	landelijk	congres	van	de	Handen	in	elkaar	groep

Nederland.	 30	 September	 is	 het	 eerste	 landelijk	 congres	 van	 de	 Handen	 in	 elkaar	 groep	 geweest.	 Hierbij

werken	 7	 centra	 in	 Nederland	 samen	 om	 de	 arm	 hand	 gerelateerde	 interventies	 te	 ontwikkelen	 en	 te

verbeteren.	Het	 congres	had	als	 doel	 om	de	actuele	 ontwikkelingen	 te	 delen	binnen	alle	 arm	hand	 teams	 in

Nederland.	85	therapeuten	en/of	artsen	namen	deel	aan	de	dag.

De	presentaties	vind	je	hieronder:

Reader	nascholing	armhandfunctie	bij	kinderen	met	CP	am.pdf

2018	09	21	Hand	out	behandelvisie	en	strategie.pdf

Programma	Landelijke	nascholing	CP	handfunctie.pdf

25	oktober	goed	bezocht	symposium	Exposure	in	vivo

Lezingen	Academische	Werkplaats	van	start

Wie	zijn	wij?	Blik	op	ons
In	de	academische	werkplaats	revalidatie	(AWR)	werken	zorgprofessionals	(artsen,	therapeuten,	psychologen),

onderzoekers	en	docenten	om	onze	revalidatiezorg	nu	en	in	de	toekomst	nog	beter	te	maken.	Maar	wie	doen

dat	eigenlijk?	De	Academische	Werkplaats	is	een	virtuele	werkplek,	vanuit	verschillende	plaatsen	in	Adelante,

de	Universiteit	Maastricht	en	de	Hogeschool	Zuyd	werken	we	hier	aan	zorg	en	zorgvernieuwing.	Niet	iedereen	is

daarom	altijd	even	goed	zichtbaar.	Daarom	wordt	het	hoog	tijd	om	daar	dan	eens	verandering	in	te	brengen.	In

deze	 rubriek	willen	we	 je	voorstellen	aan	enkele	zorgverleners,	die	actief	zijn	 in	onderzoek,	kennisoverdracht

(onderwijs	en	scholingen)	en	innovatie	in	de	Academische	Werkplaats	Revalidatie.

Blik	vooruit
Wat	komt	er	de	komende	drie	maanden	voorbij	in	de	Academische	Werkplaats?	We	verwelkomen	je	graag	op

een	van	de	activiteiten	vanuit	de	Academische	Werkplaats	Revalidatie.	Wil	 je	mee	bepalen	welke	lezingen	we

gaan	organiseren?	Stem	dan	mee!	In	de	overzichten	van	de	expertisecentra	kun	je	zien	aan	welke	plannen	en

activiteiten	er	de	komende	drie	maanden	gewerkt	wordt

Activiteitenagenda

Kies	je	eigen	lezing!	Stem	mee

De	plannen	van	de	expertisecentra:

De	Academische	Werkplaats	Revalidatie	is	een	samenwerkingsverband	tussen	het	kenniscentrum
Adelante	(https://kenniscentrum.adelante-zorggroep.nl)	en	de	vakgroep	revalidatiegeneeskunde	van	de
Universiteit	Maastricht	(https://rehabil.mumc.maastrichtuniversity.nl)	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
ontvangst	voegt	u	margareth.vankrevel@maastrichtuniversity.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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