De brug slaan tussen zorg, onderzoek en onderwijs

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Juli 2019
In deze zomereditie van de nieuwsbrief Academische Werkplaats Revalidatie

komen arts assistenten

revalidatie aan het woord. Zij vertellen over hun OTO (Onderzoek Tijdens de Opleiding). We kijken ook terug op
twee mooie promoties vanuit de vakgroep revalidatiegeneeskunde in de afgelopen periode: Laura Beckers en
Andreas Rothgangel promoveerden achtereenvolgens 15 mei en 25 juni. Op de dag van de promotie van Laura
was tevens een symposium over thuisinterventies in de kinderrevalidatie georganiseerd.
De expertisecentra presenteren deze keer niet alleen het plannen voor de komende periode, maar hun
jaarplannen

op

de

drie

belangrijke

thema's

uit

de

innovatiecirkel:

onderzoek,

implementatie

en

kennisoverdracht. Voor wie in de komende tijd op vakantie gaat: Fijne vakantie. We hopen jullie in september
weer te kunnen begroeten bij een van de academische lunchlezingen of op een andere activitet van de
Academische Werkplaats Revalidatie.

15 mei promotie Laura Beckers

Woensdag 15 mei jl. promoveerde Laura Beckers op het proefschrift: 'Chances and challenges of home-based
bimanual training in children with unilateral cerebral palsy' aan de Universiteit Maastricht.
Zij deed onderzoek naar de mogelijkheden en uitdagingen van bimanuele thuistraining bij kinderen met een
unilaterale cerebrale parese. Laura werkt als senior onderzoeker bij de vakgroep Revalidatiegeneeskunde aan de
Universiteit Maastricht.
Laura verdedigde haar proefschrift met verve. Na een overtuigende presentatie over haar werk voor het publiek
ging ze met de coronaleden in debat. De commissie beoordeelde zowel haar proefschrift als de verdediging als
excellent. We zijn erg trots op Laura en willen haar van harte feliciteren met het behalen van haar promotie!

Symposium thuisinterventies in de kinderrevalidatie geslaagd!
Symposium
Adelante
kenniscentrum
en
Adelante Kind & Jeugd in samenwerking met
UM en MUMC+
Op 15 mei 2019 heeft het Symposium ‘Thuisinterventies in de
kinderrevalidatie’ plaatsgevonden, georganiseerd door Adelante en de
Universiteit in Maastricht (Academische Werkplaats Revalidatie.)
Het symposium werd bezocht door circa 50 bezoekers van andere
(Revalidatie) instellingen zoals Roessingh, Libra, Klimmendaal, Sint Maartenskliniek, Revant, Merem en
Tolbrug.
Gedurende de dag hebben diverse sprekers informatie gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van
thuisinterventies. Tijdens het ochtendprogramma werden diverse aspecten gerelateerd aan de door ons
ontwikkelde thuistrainingsprogramma’s gepresenteerd. Ook zijn de thuisinterventies door de ogen van de
ouders belicht. In de middag werden ook nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van
thuisinterventies geïntroduceerd.
De afgelopen jaren hebben Adelante Kenniscentrum en Adelante Kind & Jeugd in samenwerking met de
Universiteit Maastricht en het MUMC+ diverse intensieve therapieprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd,
gericht op het verbeteren van motorische vaardigheden van kinderen met een unilaterale Cerebrale Parese
(uCP).
Adelante Kind & Jeugd wil zich de komende tijd gaan richten op de voorzetting van thuistrainingen, zodat
verworven vaardigheden beter behouden blijven en de zelfstandigheid van de ouders en het kind verder
gestimuleerd wordt.
Aansluitend aan het symposium vond de promotie van Laura Beckers plaats.

25 juni promotie Andreas Rothgangel

Op 25 juni promoveerde Andreas Rothgangel op zijn prachtige proefschrift: 'Treating phantom limb pain following
amputation: The potential role of a traditional and teletreatment approach to mirror therapy.'
Wij feliciteren Andreas en zijn promotieteam (Rob Smeets, Sandra Beurskens en Suzy Braun) van harte met dit
mooie resultaat van een mooie samenwerking tussen Hogeschool Zuyd en CAPHRI Universiteit Maastricht.
Voor meer informatie over het promotieonderzoek klik hier:
kenschets_PACT_Andreas_Rothgangel.pdf

Academische lunchlezingen eerste helft 2019
In de eerste helft van 2019 vonden een drietal academische
lunchlezingen plaats. Op 26 maart verzorgden hoogleraar sociale
geneeskunde Jacques van Eijck samen met onze Milou Dupuits de
aftrap voor dit jaar op het thema "Ervaringsdeskundigen in de
revalidatiezorg". Op 14 mei volgde hoogleraar huisartsgeneeskunde
Trudy van der Weijden die haar kennis op het gebied van "Samen
beslissen"

met ons deelde en ons veel tips gaf voor een verdere

toepassing in de revalidatiegeneeskunde. De afsluiter van dit half jaar
was de lunchlezing op 11 juni van Jorit Meesters en Klaasjan van Haastrecht vanuit revalidatiecentrum
Basalt. Zij gaven ons inzicht in de aanpak van hun Smartlab, van waar uit zijn innovatie en e-health vormgeven
in hun revalidatiecentrum.
De academische lunchlezingen hebben als doel ons nieuwe kennis op diagnose-overstijgende thema's in de
revalidatiezorg te geven. Kom je volgend half jaar ook luisteren? Neem je boterham gewoon mee! Wil je
meekijken vanuit een andere locatie dan locatie Hoensbroek? Vraag dan een ZOOM-verbinding aan en doe met
je collega's via ZOOM gewoon mee.

Stem mee voor je eigen Academische Lunchlezing!
Ook in de tweede helft van dit jaar willen we academische lunchlezingen
voor jullie organiseren. Stem mee en bepaal het onderwerp van de drie
lezingen in de tweede helft van 2019.

1.
2.
3.

Pak je mobiele telefoon en ga via je browser naar: menti.com.
Type de volgende code in (138752) en stem.
Kies 3 van de volgende onderwerpen:

Ontwikkelen van zorgpaden: leren van successen
Beweeggedrag en sportdeelname met een lichamelijke beperking
De psychologie van eten
Slapen en niet slapen; De impact op kwaliteit van leven
Technologie in de revalidatie: Wat kunnen we er mee?
1,5 lijnszorg revalidatie
Arbeid en revalidatie
De Academische Werkplaats Revalidatie: Wat is dat eigenlijk?
De onderwerpen met de meeste stemmen gaan we organiseren!!.

Nieuwe factsheets met stage-resultaten
Elk jaar zijn er vele onderzoeksstagiaires binnen de Academische Werkplaats en Adelante, die een
wetenschappelijke stage uitvoeren op een onderwerp uit een van de Adelante teams. Vaak presenteert een
stagiaire op het eind de bevindingen aan het team. We vinden het echter van belang dat alle Adelante medewerkers
gebruik kunnen maken van de uitkomsten van deze stage-onderzoeken. Om die reden vragen we voortaan aan de
studenten om aan het einde van hun stage een factsheet te maken van hun resultaten. Deze factsheets zijn voor
iedereen beschikbaar.
Interesse in de eerste factsheets:
Factsheet 1: Cognitief functioneren na een CVA meten met de USER:
Factsheet%20USER%20cognitie%20aanpSS.pdf
Factsheet 2: De bruikbaarheid van apps voor de fysiotherapeutische revalidatie na
hersenletsel: Factsheet%20apps%20fysio%20CVA%20aanpSS.pdf

E-health in Adelante
De derde lunchlezing over innovatie, gepresenteerd vanuit Basalt, liet
ons al mogelijkheden zien voor E-health binnen revalidatie. Tijdens de
beleidsdag medische staf en in een brainstorm lunchsessie op 25-6 een
week later hebben we binnen Adelante, met artsen, therapeuten en
anderen, verder nagedacht hoe we E-health kunnen integreren in onze
zorg. Dat leverde mooie mogelijkheden op om verder uit te diepen, bv in
de nazorg dwarslaesie, in de audiologie of in de pijnrevalidatie in het
kader van stimuleren zelfmanagement en bij revalidatie hersenletsel om
de transitie naar huis te ondersteunen door thuistraining.
Daarbij hebben we nu ook specifiek gekeken hoe we E-health op het
thema "langer thuis wonen" of "eerder naar huis" gaan kunnen
gebruiken. De reden hiervoor is, dat er een mogelijkheid is om
overheidssubsidie aan te vragen om de integratie van E-health op dit
thema te ondersteunen. Het voorstel van de groep hersenletsel past het best in de call van de overheid. Op het
onderwerp hersenletsel gaan we dan ook een voorstel verder uitwerken, om in te dienen in een aanvraag bij de
overheid. Maar uiteraard gaan we ook voor de andere onderdelen binnen Adelante kijken hoe we het gebruik
van E-health verder kunnen ondersteunen.

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg
Interesse in de laatste ontwikkelingen rondom Het Netwerk
Pijnrevalidatie Limburg?
Lees het hier:
https://www.netwerkpijnrevalidatie.nl/

Voor & NAH inclusie gestart!
Afgelopen 3 juni heeft de afronding van de training van de 9
ervaringsdeskundigen tot SMS coach plaatsgevonden. Tijdens deze
laatste bijeenkomsten lieten de coaches middels een gesprek met een
simulatiecliënt zien dat zij voldoende handvatten hebben gekregen om
cliënten

die

net

klaar

zijn

met

hun

revalidatie,

middels

zelfmanagementmethodieken thuis weer op weg te helpen na het
hersenletsel. Een zeer succesvolle bijeenkomst met mooie gesprekken.
Vanaf 18 juni is de inclusie van cliënten in behandelteam hersenletsel van start gegaan. Dit betekent dat
cliënten waarbij de revalidatiebehandeling na een hersenletsel wordt afgerond, het aanbod voor ondersteuning
van een ervaringsdeskundige krijgen. Deze ervaringsdeskundige heeft zelf de weg van het hervinden van
balans in het leven na een hersenletsel al bewandeld, en kan de cliënten hierdoor goed hierbij ondersteunen.
De start werd goed ontvangen binnen het behandelteam, en het is mooi om te zien hoe actief er al wordt
meegedacht. Zo kunnen we onze cliënten nog beter ondersteunen in de adaptatiefase.

Onderzoek Tijdens de Opleiding (OTO)
Arts assistenten in opleiding tot revalidatiearts bij Adelante zorggroep verrichten in het kader van hun opleiding een
Onderzoek Tijdens de Opleiding (OTO).
Dat betekent dat ze zich gedurende vier jaar verdiepen in een onderwerp binnen de revalidatiegeneeskunde en hier
een eigen wetenschappelijk onderzoek op doen. Vaak sluiten ze aan bij grotere onderzoeken vanuit een van de drie
expertisecentra van de academische werkplaats. Sommige arts-assistenten voeren zelfs een eigen promotieonderzoek uit. Dat kan als AIOSKO (Arts assistent in opleiding tot specialist klinisch onderzoeker in de
revalidatiegeneeskunde) . Sommigen zijn daarnaast al gestart met een promotieonderzoek voordat de opleiding
startte en werken hier nog aan gedurende de opleiding.
In deze nieuwsbrief willen we u graag kennis laten maken met enkele arts-assistenten in opleiding bij Adelante en
hun OTO.

OTO Expertisecentrum pijn en revalidatie
Mijn naam is Loes Scheepers, ik ben sinds maart 2018 in opleiding tot
revalidatiearts en werk momenteel op de ATO afdeling in Hoensbroek.
Voor mijn AIOS-tijd heb ik als ANIOS mogen werken bij de afdeling
chronisch pijn in Hoensbroek, vanaf dat moment is mijn interesse in de
problematiek rondom chronische pijn gewekt. De voorkeur voor een
onderzoek binnen de pijn was er dan ook al snel. Ik doe momenteel
onderzoek naar chronische pijnklachten bij jongeren met reumatische
aandoeningen. Middels kwalitatief onderzoek willen we onderzoeken wat
beschermende factoren zijn en welke factoren kunnen bijdragen aan het
ontwikkelen van chronische pijn. Tevens onderzoeken we deze factoren
bij de ouders. Naast een mooi artikel hopen we hiermee het huidige
revalidatieprogramma voor deze jongeren te kunnen verbeteren.
Pijnklachten bij jonge topsporters: rol van faalangst, doelgedrag,
cognities en omgevingsfactoren?
Charlotte Willems, 3de jaars AIOS revalidatiegeneeskunde. Ik loop
momenteel stage in Zuyderland Heerlen.
Mijn onderzoek gaat over pijnklachten bij jonge topsporters en de
eventuele

rol

van

faalangst,

doelgedrag,

cognities

en

omgevingsfactoren. Chronische aspecifieke pijn is een prevalent
probleem bij kinderen en adolescenten.
Het

doel

van

mijn

risicofactoren/kwetsbaarheden

onderzoek
te

is

identificeren

om

eventuele

waardoor

jonge

topsporters mogelijk meer risico hebben om een chronisch pijnprobleem te ontwikkelen. Wij zijn in eerste
instantie benieuwd in welke mate pijnklachten voorkomen bij de actieve jonge topsporter. Daarnaast willen we
graag weten in welke mate angst voor succes en falen, catastroferen over pijn en zelfhandicappering
voorkomen. Ook worden omgevingsfactoren in kaart gebracht en wordt er meer informatie gevraagd rondom de
sport die de actieve jonge topsporter beoefent (type sport, trainingsintensiteit, competitieniveau, rol
familie/begeleiding,…). Wij willen graag bekijken of, indien pijnklachten voorkomen in deze groep, er een
verband bestaat tussen de pijnklachten en bovengenoemde factoren. Het uiteindelijke doel van de studie is om
adviezen te kunnen bieden ten aanzien van de begeleiding van de jonge topsporter.
Dit onderzoek loopt in samenwerking met Sport Vlaanderen en de Universiteit Maastricht. 133 jonge actieve
topsporters namen deel aan het onderzoek en vulden een online vragenlijst in. Ik doe dit onderzoek aangezien
ik zelf handbal speel in 1ste nationale (België) en ook jonge handballers heb getraind. Ik heb gedurende al die
jaren gemerkt dat zowel in het handbalmilieu maar ook in andere sporttakken er nauwelijks begeleiding wordt
geboden aan de jonge topsporter en dat er regelmatig jongeren stopten met sporten vanwege pijnklachten en
vanwege druk vanuit de omgeving.

OTO Expertisecentrum ArmHand
Ik ben Carlijn Wiertz, derdejaars AIOS revalidatie en werk momenteel
binnen Zuyderland Heerlen. Momenteel ben ik bezig om samen met een
promovendi een trainingsprogramma op te zetten voor CVA patiënten
met een aangedane armhandfunctie. Hiervoor hebben we een nieuwe
taak-georiënteerde arm training ontwikkeld waarbij gebruik wordt
gemaakt

van

zogenaamd

ondersteunende

robot

technologie

oftewel

een

'remote handling concept' om zo proprioceptie te

manipuleren. De verwachting is dat we door dit trainingsprogramma een
groter herstel zien op functionele uitkomstmaten voor armhandfunctie en
dat we daarnaast een grotere vooruitgang zien op het gebied van
activiteiten en participatie. De training maakt gebruik van de principes
van motor learning in combinatie met taak-georiënteerd trainen en is
gebaseerd op een al bestaand trainingsconcept wat momenteel al wordt
gebruikt binnen de revalidatie. De verwachting is dat we vanaf
september 2019 de eerste patiënten kunnen gaan includeren en vanaf
dan ook kunnen beginnen met het eerste gedeelte van het onderzoek.

OTO Expertisecentrum hersenletsel
Mijn naam is Marjolein van Wijnen, 27 jaar oud en op dit moment 3e
jaars AIOS bij Adelante. Na mijn stages in Hoensbroek ben ik sinds
afgelopen September werkzaam op locatie Venlo.
Mijn OTO richt zich op mantelzorgers van patiënten met hersenschade
ten gevolge van een reanimatie. Revalidatiearts Veronique Moulaert
heeft

voor

haar

promotieonderzoek

(ALASCA-studie)

uitgebreid

gegevens verzamelt over deze patiëntengroep en hun mantelzorgers. In
mijn eerdere studie uit 2017 heb ik mij gericht op het verloop van de
kwaliteit van leven, emotioneel welbevinden en zorglast van deze
mantelzorgers gedurende het eerste jaar na de reanimatie. In mijn
huidige onderzoek (OTO) ga ik mij focussen op het verduidelijken van
factoren die kunnen voorspellen welke mantelzorgers een groot risico
lopen om gedurende het eerste jaar problemen te ontwikkelen ten aanzien van kwaliteit van leven, emotioneel
welbevinden of zorglast.
Wanneer duidelijk is welke factoren (bijv. leeftijd/geslacht/scores op bepaalde vragenlijsten) voorspellend
kunnen zijn voor een slechter functioneren, kan gedurende de revalidatie ook extra aandacht worden
geschonken aan de mantelzorgers waarbij deze factoren aanwezig zijn. Op deze manier kan hopelijk het welzijn
van deze mantelzorgers positief en vroegtijdig worden beïnvloed, waardoor de patiënt (tijdens en na de
revalidatie) op een goede en verantwoorde manier kan worden begeleid door de mantelzorger.

Het duurt nog even....maar noteer alvast......

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. De expertisecentra presenteren deze
keer hun jaarplannen.

Activiteitenagenda

Interne cursus van de Adelante Academie volgen?
De Adelante Academie biedt naast de reguliere cursussen voor intern en
de cursussen voor extern, ook een cursusaanbod voor interne
medewerkers voor extra verdieping. Wil je bv. meer achtergrond in ACT
of leren hoe je elastisch kunt tapen?
Kijk hier in het cursusaanbod voor september, oktober, november en
december van 2019:
Cursusaanbod%20vrijwillige%20cursussen%20Adelante%20Academie%20najaar%202019.pdf

De jaarplannen van de expertisecentra:
Expertisecentrum pijn en revalidatie
Wat gebeurt er op het gebied van innovatie en onderzoek bij revalidatie
en chronische pijn?
Benieuwd? Klik dan hier voor het jaarplan: Factsheet jaarplan Pijn en
Revalidatie.pdf

Expertisecentrum armhand
Interesse in de plannen van armhandvaardigheid?
Benieuwd? Klik dan hier voor het jaarplan: Factsheet jaarplan
ArmHand 2019.pdf

Expertisecentrum hersenletsel
Meer weten over de activiteiten van het Expertisecentrum hersenletsel in
2019?
Benieuwd? Expertisecentrum hersenletsel nieuwsbrief Q3 2019.pdf
Klik hier voor het jaarplan Expertisecentrum hersenletsel:
Factsheet jaarplan Hersenletsel 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 jeanine.verbunt@home.nl toe aan uw adresboek.

