De brug slaan tussen zorg, onderzoek en onderwijs

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief April 2019
In deze tweede nieuwsbrief Academische Werkplaats Revalidatie

van 2019 staan onderwijs en

kennisoverdracht centraal. Goed onderwijs in het domein revalidatie vinden we erg belangrijk en daar doen we
dan ook ons best voor. We werken hard aan onderwijs aan de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Zuyd.
Zo geven we vanuit de Academische Werkplaats colleges en begeleiden tutorgroepen en practica. Maar
daarnaast ontvangen we binnen Adelante en op de vakgroep revalidatiegeneeskunde jaarlijks ook vele
studenten voor een stage periode vanuit een van deze twee instellingen. Ook stagiaires van andere
onderwijsinstellingen, zoals bv. de Technische Universiteit Eindhoven, lopen stage bij ons om een steentje bij te
dragen aan onderzoek en innovatie. De Adelante Academie ondersteunt Adelante medewerkers in hun rol als
docent in onderwijs en kennisoverdracht in cursussen. En zij ontvangt studenten voor een stage in Adelante.
In deze nieuwsbrief willen we onderwijs en kennisoverdracht binnen de Academische werkplaats in "the picture"
plaatsen.. We vertellen je meer over de Adelante Academie en haar docenten. En laten je kennismaken met
enkele Adelante stagiaires in de academische werkplaats, zodat je een beeld kunt vormen van de studenten die
kiezen voor een stage bij de academische werkplaats en de stages, die we zoal bieden. Veel leesplezier!!!

De Adelante Academie
De Adelante Academie biedt ondersteuning en vakinhoudelijk
deskundig advies bij opleidingsvraagstukken. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wij richten ons op de
volgende drie onderdelen.
1. Onderwijs
We verzorgen voor diverse onderwijsinstellingen, zoals Hogeschool Zuyd en de Universiteit Maastricht,
onderwijs in de vorm van colleges, workshops en praktijkbijeenkomsten. Bij Adelante kan op diverse
plekken stage worden gelopen. Dit kan op het gebied van bijvoorbeeld paramedici, verpleegkunde of
wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over onderwijs bij Adelante:
https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/onderzoek-innovatie-en-onderwijs/adelante-academie/onderwijs/
2. Opleiden
Adelante is een erkend opleider voor diverse postdoctorale opleidingen in de zorg en biedt
stageplekken voor diverse studierichtingen. Denk aan de opleidingen tot revalidatiearts, GZpsycholoog, klinisch neuropsycholoog en klinisch fysicus/ audioloog.
Lees meer over opleiding bij Adelante:
https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/onderzoek-innovatie-en-onderwijs/adelante-academie/opleiding/
3. Bij- en nascholing (intern en extern)
We bieden bij- en nascholing in zowel bedrijfs- alsberoepsonderwijs voor interne medewerkers en
externe zorgprofessional.s. Lees meer over scholing:
https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/onderzoek-innovatie-en-onderwijs/adelante-academie/bij-ennascholing/

De Adelante Academie draagt bij aan het vertalen van effectief gebleken wetenschappelijk onderzoek naar de
praktijk van zorgprofessionals. In samenwerking met experts (waaronder behandelaren, artsen en verpleging)
ontwikkelen we cursussen, of een andere passende leervormen voor interne en externe zorgprofessionals die
de betreffende behandelmethodes willen leren toepassen. Voorbeelden zijn de cursussen op het gebied van
chronische pijn, arm-handvaardigheid, niet-aangeboren hersenletsel en tinnitus. Momenteel ontwikkelen we de
interactieve, praktijkgerichte cursussen chronische pijn “Exposure in vivo Jongeren” en “Trapsgewijze tinnitus
specifieke cognitieve gedragstherapie”.
We zijn ontzettend trots op de meer dan 50 enthousiaste Adelante collega’s die via de Academie actief hun
kennis en ervaring uitdragen door het geven van cursussen en workshops, tegenwoordig al in binnen- en
buitenland. Op de foto's zie je twee Adelante docenten aan het werk met het overdragen van kennis vanuit het
Expertisecentrum Armhand: Op de foto boven zie je Han Franck tijdens het geven van een workshop in Medical
University of South Carolina (MUSC), U.S.A. Onder zie je Eugene Rameckers druk in de weer tijdens het geven
van een cursus in Nepal.

Revalidatie-onderwijs aan de Universiteit Maastricht
Adelante en de vakgroep revalidatiegeneeskunde (UM) verzorgen samen het revalidatie-onderwijs aan de
Universiteit Maastricht. Daar zijn heel wat Adelante en UM-collega's bij betrokken. Zij geven colleges,
begeleiden tutorgroepen, begeleiden stages en coordineren onderwijsblokken. Vooral met als doel om het vak
revalidatiegeneeskunde binnen het onderwijs een plek te geven. Belangrijke curricula voor ons zijn
geneeskunde, gedragswetenschappen en biomedische wetenschappen/bewegingswetenschappen. In de
afgelopen jaren is de omvang van het onderwijs gestaag toegenomen. Op deze manier hopen we steeds meer
studenten te bereiken en op deze manier te werken aan het opleiden van onze toekomstige professionals in en
verwijzers naar de revalidatiezorg.

Stagiaires
In Adelante werken per jaar heel wat studenten. Ze komen stage lopen in de zorg om het vak van
zorgprofessional te leren. Maar er zijn ook heel wat stagiaires die in de Academische werkplaats hun steentje
bijdragen aan innovatie en onderzoek. Zij hebben op deze manier een belangrijke rol in de projecten van de
Academische Werkplaats. En helpen de zorgteams met het beantwoorden van praktijkvragen door het uitvoeren
van "klein maar fijn projecten". Graag stellen we enkele Adelante stagiaires aan je voor:
Hoi allemaal,
Ik ben Carlijn, 21 jaar oud en ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek.
Momenteel ben

ik

woonachtig

in

Maastricht om

mijn

Master

Bewegingswetenschappen af te ronden. Komende maanden ga ik me
binnen het Kenniscentrum bezig houden met het FitCare project, waar ik
ook mijn afstudeeronderzoek op zal richten. Hierin zal ik focussen op het
gangbeeld van kinderen in relatie tot de uitkomstmaten van FitCare.
Hiervoor zal ik ook in het ganglab te vinden zijn. Daarnaast zal ik ook
een klinische stage fysiotherapie gaan lopen binnen Adelante, om zo
mijn kennis van kinderfysiotherapie verder uit te kunnen breiden.
Voor

de

master

bewegingswetenschappen

heb

ik

fysiotherapie

gestudeerd aan SOMT in Amersfoort, hiervoor heb ik met name stage gelopen in de eerstelijns zorg. Om mijn
vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen ging mijn voorkeur uit naar een revalidatie setting, vandaar deze
stage en scriptie bij Adelante. Wat betreft na mijn studie wil ik graag als fysiotherapeut werken binnen de
revalidatiezorg.
Ik kijk met veel plezier uit naar de komende tijd!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Elaine Albers, ik ben 24 jaar oud en ik volg momenteel de
masteropleiding
Maastricht.

Neuropsychologie

Hiervoor

heb

ik

aan
een

de

Universiteit

van

onderzoeksmaster

in

gezondheidswetenschappen gevolgd, ook aan de Universiteit van
Maastricht. Mijn interesse ligt bij onderzoek doen, vooral op het gebied
van neuropsychologie. Ik ben daarom heel blij dat ik stage mag lopen
binnen Adelante.
Tijdens mijn stageperiode ga ik onderzoek doen naar de waarde van het
meetinstrument ‘de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van klinische
Revalidatie’, ook wel bekend als de USER. Dit meetinstrument is in 2006
ontwikkeld door het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, om
de uitkomst van klinische revalidatie wat betreft zelfstandigheid te
meten. Een onderdeel van de USER is het domein ‘cognitie’, waarop ik
mij zal richten. Ik zal onderzoeken in hoeverre de resultaten van de
cognitieve screening onder CVA-patiënten en de score van cognitie
binnen de USER met elkaar overeenkomen. Daarnaast zal ik onderzoeken hoe goed de inter-rater reliability van
de USER is, waarbij de USER door zowel psychologen als de verpleegkundigen ingevuld zal worden.
Ik hoop met deze stage aanbevelingen te kunnen schrijven voor het gebruik van de USER en hiermee een
steentje bij te dragen aan een optimale screening van patiënten.
Hoi!
Ik ben Nathalie Menningh en ik ben 22 jaar. Momenteel ben ik bezig
met het afronden van mijn master Health Education and
Promotion aan de Universiteit van Maastricht. Voor mijn scriptie doe
ik een onderzoeksstage en ga ik kijken naar de fysieke omgeving van
Adelante en wat voor invloed dit heeft op de lichamelijke beweging van
de cliënten die hier intern verblijven.
Door middel van interviews en observaties wil ik uitzoeken welke elementen van de omgeving hier invloed op
hebben en hoe dit optimaal gebruikt zou kunnen worden om de cliënten van Adelante te stimuleren actiever te
zijn in hun vrije tijd buiten de therapiesessies om. Ik heb voor deze opdracht gekozen omdat dit onderwerp me
gelijk aansprak toen ik het als een mogelijkheid voorbij zag komen. Lichamelijke beweging was altijd al een van
mijn interesses in mijn studie, maar om dit te combineren met mensen met een beperking leek me een
interessante uitdaging. Er zijn natuurlijk veel meer belemmeringen waar je rekening mee moet houden waar je
anders zelf niet zo snel aan denkt. Ik vind het erg leuk om me hier meer in te verdiepen en hopelijk een mooi
advies te kunnen leveren aan Adelante. Ik ben in januari al begonnen met de voorbereidingen maar het echte
onderzoek begint in april. Ik hoop in juli hiermee klaar te zijn en af te kunnen studeren.
Hierna hoop ik een baan te vinden waarin ik mensen, met name kinderen, kan stimuleren om actiever te zijn,
lekker te sporten en te bewegen, in plaats van alleen maar binnen zitten om te gamen.
Hallo,
Mijn naam is Robin Franssen. Ik ben 23 jaar oud en 5e jaars
geneeskundestudent aan Universiteit Maastricht. Een onderdeel van
de co-schappen is een wetenschappelijke stage van ongeveer 5
maanden. Ik heb ervoor gekozen om deze bij Adelante te doen.
De titel van het onderzoek is ‘Reliability of Quantitative Sensory Testing
in Chronic Pain Patients'. Quantitative sensory testing (QST) is een
methode om te meten wat de pijndrempel voor verschillende prikkels
(scherp, stomp, vibratie, druk) van een patiënt is. De reden voor mijn
keuze bij Adelante was het feit dat de revalidatiegeneeskunde haar casuïstiek altijd vanuit verschillende
invalshoeken benadert. Dit spreekt mij zeer aan. Daarnaast had ik de mogelijkheid om alle facetten van dit
onderzoek mee te maken: van begin tot eind. Dat leek mij het meest leerzaam.
Wat ik wil doen als ik later groot ben weet ik nog niet zeker, maar mijn tijd bij Adelante heeft veel bijgedragen
aan mijn ontwikkeling in de aanloop naar het afstuderen als arts.
Ten slotte wil ik vermelden dat diegenen die interesse hebben in mijn onderzoek contact kunnen opnemen met
Albère voor een versie van de voorlopige resultaten en bijbehorende conclusies. Bij deze wil ik ook iedereen in
Hoensbroek en Maastricht bedanken die heeft bijgedragen aan de organisatie van het onderzoek. Zonder jullie
welwillendheid was het hele onderzoek niet mogelijk geweest. Wil je nog meer lezen van Robin,
klik hier: Robin Franssen.docx

Co-creatie van revalidatietechnologie

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TUe) en de Hogeschool Zuyd werken vanuit verschillende
disciplines samen om nieuwe ideeën voor revalidatietechnologie te ontwikkelen en uit te proberen. Zij doen dit in het
testcentrum voor complexe revalidatietechnologie bij Adelante. Dit i2-CoRT testcentrum wordt mede gefinancierd
door Interreg Euregio Maas-Rijn.

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.

Expertisecentrum Pijn en Revalidatie
refereeravond

Datum: 23 april 2019
Thema's: Medicatie en Slaap
Locatie: Aula Adelante Hoensbroek
Voor wie?: Deelnemers Netwerk Pijnrevalidatie Limburg en medewerkers Adelante Zorggroep.
“Oxycodon, een nieuwe heroïneplaag” en “ Pijn bestrijden met opiaten leidt tot Amerikaanse
toestanden” zijn alarmerende koppen van artikelen in kranten of tijdschriften. Blijkbaar
gebruiken patiënten met pijn meer en meer zwaardere middelen met alle gevolgen van dien.
Ook binnen de pijnrevalidatie krijgen we meer en meer te maken met patiënten die of zware
pijnmedicatie gebruiken of er naar vragen. Wat doen we daarmee? Wat is verantwoordt gebruik
en wat niet? In haar presentatie zal drs. Brigitte Brouwers, neurologe van pijnteam MUMC, de
verschillende vormen van pijnmedicatie, dosering en effectiviteit bespreken.
Het andere onderwerp van deze avond is slaap. Een goede nachtrust is voor iedereen
belangrijk. Maar hoe zit dat nu bij chronische pijn? Leidt een tekort baan slaap tot pijn of
onderbreekt pijn een goede nachtrust? En wat zijn daar dan de gevolgen van? In ieder geval
rapporteren veel patiënten met chronische pijn problemen met slapen. Maar wat zijn die
problemen dan? De relatie tussen pijn en slapen zal Richard Hoen, physician assistent afdeling
revalidatie Laurentius Ziekenhuis Roermond, in zijn presentatie nader toelichten. Hij zal daarbij
ingaan op behandelmogelijkheden die ingezet kunnen worden als meerwaarde op bestaande
revalidatiebehandeling. Aansluitend aan de presentaties zullen gegevens gepresenteerd
worden over slaapproblematiek van pijnpatienten binnen Adelante, waarna er gelegenheid tot
discussie met de sprekers en de aanwezigen om in te gaan op de betekenis van de
gepresenteerde gegevens voor onze huidige aanpak.
18.00 uur
18.10 uur
18..45 uur
19.15 uur
19.30 uur

aanmelden/inloop met koffie en thee
Pijn en slaap dhr. R. Hoen
Pijn en medicatie, drs. B. Brouwers
Discussie
Sluiting

Promotie Laura Beckers 15 mei 2019
Aansluitend aan het symposium zal Laura Beckers haar verdediging houden met als titel 'Chances and
challenges of home-based bimanual training in children with unilateral cerebral palsy'.
Haar promotie begint om 16.00 uur in de Aula van de Minderbroedersberg te Maastricht.
Voor meer informatie over deze dag of inschrijven voor het symposium, klik hier:
https://adelante-zorggroep.email-provider.nl/web/dcclabrfqh/cv7ylvtjmq

Activiteitenagenda

De plannen van de expertisecentra:

Expertisecentrum pijn en
revalidatie
Bekijk de nieuwe film over Exposure in vivo
behandeling

Expertisecentrum armhand
Wat gebeurt er in de komende periode in innovatie en onderzoek op het
gebied van armhandvaardigheid?
Benieuwd? Klik dan hier Nieuwsbrief Academische Werkplaats
Kinderen

Expertisecentrum hersenletsel
Meer weten over de activiteiten van het Expertisecentrum hersenletsel in
de komende periode?
Klik hier Expertisecentrum hersenletsel Q2 2019.pdf

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.

