
6	mei	kregen	we	een	subsidie	van	ZonMW	voor	het	ontwikkelen	van	een

triage	instrument	corona	voor	in	de	huisartsenpraktijk.	Nancy	Thoen	en

Mario	Geilen	hebben	dit	onderwerp	opgepakt	en	ze	zijn	direct	aan	de

slag	gegaan	om	een	bijdrage	te	kunnen	leveren	aan	de	nazorg	corona

vanuit	de	eerste	lijn.	In	het	project	worden	experts	en	huisartsen

geinterviewd.

Op	basis	van	de	uitkomsten	van	de	interviews	en	kennis	uit	de	literatuur	van	aandoeningen	die	lijken	op	corona,

zal	een	triage	instrument	ontwikkeld	worden	voor	de	huisartsenpraktijk.	Dit	project	wordt	uitgevoerd	samen	met

de	academische	werkplaats	huisartsgeneeskunde	met	medewerking	van	experts	uit	de	psychologie,	psychiatrie,

ouderengeneeskunde,	fysiotherapie	en	revalidatiegeneeskunde.

Het	 internationale	 tijdschrift	 Journal	 of	 Rehabilitation	 Medicine.	 Kiest

iedere	maand	een	artikel	om	extra	onder	de	aandacht	te	brengen.	In	mei

werd	 het	 artikel	 van	 Thijs	 van	 Meulenbroek	 gekozen	 om	 in	 de

nieuwsbrief	van	het	blad	te	worden	toegelicht.

Multidisciplinary	 treatment	 for	 hypermobile	 adolescents	 with	 chronic

musculoskeletal	pain

Thijs	van	Meulenbroek,	Arnoud	E.	A.	Conijn,	Ivan	P.	J.	Huijnen,	Raoul	H.

H.	Engelbert,	Jeanine	A.	Verbunt

Comments	by	the	authors:	The	main	goal	for	this	study	was	to	determine

whether	 hypermobile	 adolescents	 with	 chronic	 musculoskeletal	 pain

profit	 from	multidiscipli	 nary	 rehabilitation	 treatment	 consisting	 out	 of	 a	 combination	 of	 physical	 training	 and

cognitive-behavioural	 therapy	 (exposure	 in	 vivo).	 After	 treatment,	 adolescents	 expe	 rienced	 less	 disabilities,

lower	 levels	 of	 pain-related	 fear	 and	 pain	 intensity,	 and	 incre	 ased	muscle	 strength	 and	motor	 performance.

These	 results	 are	 promising,	 however	 the	 findings	 are	 based	 on	 a	 small	 sample	 size	 without	 a	 randomized

controlled	group.	Therefore,	the	results	should	be	interpreted	with	caution.

Voor	de	opleiding	revalidatiegeneeskunde	is	het	nieuwe	leerplan	Beter	in

beweging	 nu	 gelanceerd.	 We	 gaan	 met	 de	 AIOS	 samen	 volgens	 een

nieuwe	 indeling	 van	 leerdoelen	 werken;	 de	 zg	 Entrusted	 Professional

Activities	 (EPA);	 dat	 betekent	 dat	 de	 leerdoelen	 meer	 practijkgericht

worden	 over	 een	 langere	 periode	 dan	 1	 stage.	 Een	 uitdagende

ontwikkeling

	

	

Het	nieuwe	nummer	van	het	Nederlands	tijdschrift	voor	revalidatiegeneeskunde	heeft	een	focus	op	de	opleiding.

Hierin	verschillende	bijdragen	vanuit	Maastricht	over	interdisciplinair	opleiden	(met	de	reumatologie	zie	foto)	;	de

opleiding	 tot	 basis	 arts	 en	 hoe	 we	 daar	 over	 denken	 in	 de	 8	 medische	 faculteiten	 en	 een	 spiegel	 die	 ons

voorgehouden	wordt	door	andere	specialisten	over	ons	vak.

NTR.pdf

	

Waar	we	met	elkaar	heel	trots	op	kunnen	zijn:	in	het	nieuwe	raamplan	geneeskunde	2020	met	de	leerdoelen	en

ontwikkeling	 van	 alle	 geneeskundestudenten	 in	 Nederland	 is	 nu	 het	 ICF	 model	 formeel	 opgenomen	 in	 de

leerstof!	Een	geweldige	uitdaging	voor	de	revalidatiegeneeskunde	in	Nederland	om	dit	in	het	medisch	onderwijs

te	gaan	invullen.

Raamplan	Artsenopleiding	maart	2020.pdf

	Ervaringen	&	learnings	In	tijden	van	Corona…
	

Vragen	die	wij	afgelopen	weken	regelmatig	voorbij	zagen	komen	waren

“kunnen	we	de	 training	niet	online	volgen?”	of	 “is	er	een	online	variant

voor	deze	training?”	wij	hebben	hier	op	 ingespeeld	en	zijn	de	uitdaging

aangegaan.	We	delen	graag	onze	ervaringen	met	jullie.

	

In	mei	hebben	we	een	tweetal	trainingen	virtueel	aangeboden.	De	eerste

was	 “Exposure	 In	 vivo	 bij	 volwassenen”	 voor	 de	 Adelante	 ziekenhuislocaties	 (Via	 Zoom)	 en	 de	 tweede	 de

“Cognitieve	Strategietraining	bij	NAH”	voor	externen	 (Via	Virtual	Classroom).	Via	Zoom	kun	 je	elkaar	zien	en

horen	en	bij	Virtual	Classroom	alleen	horen.

	

Een	 klassikale	 training	 volledig	 digitaal	 aanbieden	 vergt	 best	 wat	 voorbereiding.	 Denk	 aan	 het	 inhoudelijk

aanpassen	van	de	training,	maar	ook	het	vooraf	testen	van	alle	techniek.	Niet	alle	trainingsvormen	kun	je	ook

digitaal	inzetten	en	onderdelen	die	je	doorgaans	tijdens	de	training	doet	zoals	het	indelen	van	groepjes	kun	je

nu	beter	vooraf	doen.	Daarnaast	 is	het	actief	betrokken	houden	van	deelnemers	digitaal	ook	wat	 lastiger	dan

fysiek.	Voldoende	interactieve	tools	zoals	een	break-out	room	waar	je	rollenspellen	kunt	doen,	invulkaartjes	met

vragen	laat	beantwoorden	en	bijvoorbeeld	casuïstiek	laat	uitwerken	inzetten	is	hierbij	van	belang.

	

Het	theoriegedeelte	leent	zich	erg	goed	om	aan	te	bieden	als	online	gedeelte.	Je	kunt	eenvoudig	de	presentatie

delen	 op	 het	 scherm,	 daarnaast	 kun	 je	 filmpjes	 laten	 zien	 en	 is	 er	 naast	 geluid	 ook	 een	 chatfunctie	 waar

deelnemers	 vragen	 kunnen	 stellen,	 maar	 die	 je	 bijv.	 ook	 kunt	 inzetten	 als	 depot	 voor	 antwoorden	 op	 je

vragen.	 Het	 oefengedeelte	 werd	 wat	 intensiever	 ervaren	 omdat	 contact	 maken	 via	 beeld	 toch	 anders	 (en

nieuwer)	is	dan	live.	Een	rollenspel	of	discussie	voelt	hierdoor	in	het	begin	wat	onwennig,	want			je	ziet	niet	alle

non-verbale	communicatie	die	sommige	vaardigheden	versterken.	Ook	het	creëren	van	diepgang	in	discussies

vraagt	 andere	 vaardigheden	 van	 docenten.	 Het	 biedt	 ook	 praktische	 en	 financiële	 voordelen	 zoals	 het

terugdringen	 van	 reistijd	 en	 reiskosten.	 Zowel	 de	 docenten	 als	 deelnemers	 hebben	 de	 online	 trainingen	 als

positief	ervaren.	We	gaan	zeker	onderzoeken	of	andere	trainingen	of	onderdelen	zich	hier	ook	voor	lenen,	zodat

we	toch	aan	de	ontwikkelbehoefte	van	de	zorgprofessional	kunnen	voldoen.

	

Een	Chapeau	voor	de	trainers	die	dit	met	enorme	flexibiliteit	en	inzet	voor	mekaar	hebben	gebracht!!!

	
❤Stay	healthy

Interesse	in	de	laatste	ontwikkelingen	rondom	Het	Netwerk

Pijnrevalidatie	Limburg?	

Lees	het	hier:			https://netwerk-pijnrevalidatie-limburg.email-

provider.nl/web/azxoae3srz/hjwjrukflt

Corona	of	geen	corona:	Ook	in	2020	hebben	we	een	aantal

lunchlezingen	voor	Adelante.	Live	of	livestream,	we	gaan	het	zien.

Afhankelijk	van	hoe	het	loopt....

We	hebben	de	volgende	sprekers	uitgenodigd	om	als	expert	hun

ervaringen	te	delen	met	Adelante	op	de	door	jullie	uitgekozen	thema's:

	

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

Nieuwsbrief	juli	2020
We	staan	weer	voor	de	vakantieperiode.	Dit	jaar	is	het	toch	anders	dan	anders.	Ga	je	wel	naar	het	buitenland	of

blijf	je	toch	liever	hier?	In	ieder	geval	wel	tijd	om	even	af	te	schakelen,	waar	het	dan	ook	is.

In	de	afgelopen	maanden	zijn	we	in	de	academische	werkplaats	revalidatie	Limburg	druk	geweest	met	corona.

Net	als	iedereen,	met	alle	veranderingen	die	dat	in	de	praktijk	met	zich	meebracht.	Maar,	ook	in	de	nazorg	voor

de	patienten	met	corona	en	alle	ontwikkelingen	daaromheen.	Want,	innoveren	ging	in	deze	fase	ook	anders	dan

anders.	Corona	gaf	op	dit	vlak	soms	ook	ongekende	mogelijkheden	en	nieuwe	 inzichten	over	mogelijkheden.

Zoals	online	behandelen,	onderwijzen,	cursussen	geven	en	het	verzorgen	van	webinars.

Onze	corona-nazorg	in	Adelante	kreeg	ook	de	nodige	aandacht	van	de	media.	In	deze	nieuwsbrief	presenteren

we	je	een	aantal	ervaringen	van	de	afgelopen	periode.	Veel	leesplezier	en	een	fijne	vakantie!

Koning	Willem	Alexander	op	bezoek	bij	Adelante

Koning	Willem	Alexander	heeft	dinsdagmiddag	19	mei	een	werkbezoek	gebracht	aan	ons	revalidatiecentrum	in

Hoensbroek.	Het	bezoek	vond	plaats	in	het	kader	van	de	uitbraak	van	het	coronavirus	(COVID-19).

In	maart	opende	Adelante	een	afdeling	gericht	op	coronapatiënten	die	medisch	specialistische	revalidatiezorg

nodig	 hebben	 of	 op	 de	 intensive	 care	 (IC)	 hebben	 gelegen.	 Deze	 patiënten	 komen	 uit	 diverse	 Limburgse

ziekenhuizen.	Door	hun	opname	bij	Adelante	worden	de	 IC’s	 in	de	 regionale	ziekenhuizen	ontlast	en	kunnen

patiënten	 direct	 gaan	 revalideren.	 Een	 team	 van	 verpleegkundigen,	 artsen,	 fysiotherapeuten	 en	 psychologen

helpt	de	patiënten	bij	hun	lichamelijke	en	geestelijke	herstel.

Tijdens	 het	 bezoek	 kwam	 ook	 de	 problematiek	 van	 corona	 in	 de	 eerste	 lijn	 aan	 bod.	 Jean	 Muris

(huisartsgeneeskunde),	Bart	Rutten	(psychiatrie)	en	Jeanine	Verbunt	(revalidatiegeneeskunde)	gingen	daarover

met	de	koning	in	gesprek.

Meer	informatie:	http://ow.ly/thaR50zKmdv.

Adelante	te	zien	bij	het	NOS	journaal

En	dan.....	een	week	na	de	koning,	komt	de	NOS	weer	terug!	Ze	willen	een	rapportage	maken	voor	het	NOS-

journaal.	Over	de	revalidatie	van	corona	patienten	post-IC	en	over	de	problematiek	rond	corona	in	de	eerste	lijn.

Er	worden	opname	gemaakt	voor	radio	en	TV.	Op	26	mei	werd	het	uitgezonden	in	het	journaal	van	18.00	uur	en

20.00	 uur	 op	 televisie.	 De	 radio	 uitzending	 gaf	 een	 wat	 uitgebreider	 beeld	 op	 de	 problematiek;	 deze	 werd

uitgezonden	op	dezelfde	dag	om	17.00	uur.

Nancy	Thoen	en	Mario	Geilen:	Project	corona	eerste	lijn.

Andreas	wint	proefschriftprijs	2020
Het	 proefschrift	 van	 Andreas	 Rothgangel	 over	 spiegeltherapie	 bij	 fantoompijn	 na	 amputatie	 is	 door	 de	 jury

uitgeroepen	tot	winnaar	van	de	Wetenschappelijk	College	Fysiotherapie	(WCF)	proefschriftprijs	2020!

De	jury	was	erg	enthousiast	over	het	proefschrift:	“Alle	facetten	van	het	thema	worden	stapsgewijs	doorlopen:

een	 framework	 opstellen,	 een	 interventie	 ontwikkelen	 en	 de	 evaluatie	 op	 effectiviteit	 en	 haalbaarheid.	 Een

afgerond	 geheel.	 De	 opbouw	 klopt,	 het	 is	 diepgaand,	 en	 er	 zijn	 zeer	 correcte	 analyses	 toepast.	 Het	 is	 heel

leerzaam,	doordacht	en	laat	duidelijk	zien	hoe	fysiotherapie	interventies	verder	(door)ontwikkeld	worden	zodat

deze	passend	blijven	in	het	nu.	Het	eindresultaat	is	voor	de	fysiotherapeut	relevant	omdat	het	handvatten	krijgt

aangereikt	waar	voorheen	de	fysiotherapeut	weinig	te	bieden	had.”

Richtlijnontwikkeling	kinderen	met	cerebrale	parese

In	 het	 kader	 van	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 internationale	 praktische	 richtlijn	 voor	 therapeuten	 over	 de

behandeling	 van	 kinderen	met	 cerebrale	 parese	 hebben	 2	 experts	 uit	 Nederland	 (	 Dr	 M.	 Ketelaar	 en	 Dr.	 E

Rameckers)	mogen	meewerken	aan	een	 internationale	afstemming	over	de	19	aanbevelingen.	Onze	Eugene

Rameckers	was	dus	van	de	partij.

CP-alliance	 ,	 Sidney	 Australie,	 heeft	 de	 ontwikkeling	 van	 deze	 praktische	 richtlijn,	 gecoördineerd	 en	 na	 een

tweejarige	ontwikkeling,	voorgelegd	aan	de	 internationale	expert	gemeenschap.De	conferentie	werd	via	Zoom

georganiseerd,	 waarbij	 we	 met	 Brazilie,	 US,	 UK,	 Sweden,	 Nieuw	 Zeeland,	 Australia,	 Spanje,	 Belgie,	 Israel

hebben	gediscussieerd	over	de	richtlijn.

Volgens	Eugene	een	zeer	efficiente	en	zinvolle	ervaring.

Artikel	Thijs	van	meulenbroek	gekozen	als	editor's
choice	(J.	rehabilitation	medicine)

Nieuwe	Leerplan	Beter	in	Beweging

Adelante	Academie:	De	switch	van	klassikale
trainingen	naar	een	virtuele	setting:

Online	je	stage	resultaten	presenteren
In	juni	zijn	veel	studenten	van	de	Universiteit	Maastricht	druk	met	de	afronding	van	een	stageonderdeel	voordat

de	 zomerperiode	 aanbreekt.	 Ook	 dit	 jaar	 was	 dat	 het	 geval	 voor	 de	 studenten,	 die	 in	 de	 academische

werkplaats	 hun	 stageperiode	 afrondden	 op	 een	 onderwerp	 binnen	 de	 revalidatie.	 Maar	 het	 was	 anders	 dan

anders....de	hele	stage	was	al	anders,	omdat	er	vaak	uitgeweken	moest	worden	naar	een	stage,	die	van	thuis

uit	kon	worden	uitgevoerd.	Bv.	een	onderzoek	op	een	bestaand	databestand.	Want	meten	in	de	praktijk...	dat	zat

er	helaas	niet	in	in	de	afgelopen	maanden.	

Ondanks	dit	alles,	waren	er	ook	dit	jaar	weer	studenten,	die	een	eindpresentatie	hielden	over	hun	stage.	In	de

vakgroep	revalidatiegeneeskunde	hebben	we	afstudeerders	vanuit	verschillende	studierichtingen.	Net	als	onze

behandelingen,	 zijn	 ook	 de	 stages	 vaak	 door	 verschillende	 discplines	 uitgevoerd.	 Deze	 keer	 waren	 er

bewegingswetenschappers,	 gezondheidswetenschappers,	 fysiotherapiestudenten	 en	 geneeskunde	 studenten,

die	een	presentatie	hielden.	 	Op	3	 juli	presenteerden	ze	hun	stage	online	en	onderzoekers	van	de	vakgroep

revalidatiegeneeskunde	 Maastricht	 en	 het	 kenniscentrum	 in	 Hoensbroek	 waren	 er	 online	 bij	 om	 met	 de

studenten	in	gesprek	te	gaan	over	u	bevindingen.	Ook	online	werd	dit	een	leerzame	bijeenkomst.

Nieuws	van	het	Netwerk	Pijnrevalidatie	Limburg

Wat	staat	er	op	de	planning?

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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