De brug slaan tussen zorg, onderzoek en onderwijs

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Mei 2020
Deze nieuwsbrief komt in vreemde tijden. Het corona virus heeft ons in de ban. Revalidatie staat paraat om te
werken aan herstel voor mensen met een complex beloop na corona-infectie. In Limburg doen we dat vanuit de
ziekenhuizen

en

het

revalidatiecentrum

in

Hoensbroek.

Veel

onderzoekers

van

de

vakgroep

revalidatiegeneeskunde en het kenniscentrum Adelante werken vanuit huis; zoals zovelen in Nederland. Maar in
de academische werkplaats revalidatiegeneeskunde.... bedrijvigheid alom. Onderwijs: Docenten, die binnen
een weekend met hun curriculum op de Universiteit online verder moeten; Innovatie: E-health krijgt een boost
in Adelante. Er volgt een gezamenlijk plan voor nazorg corona in de regio. Onderzoek: Hoogtepunt: Han Franck
promoveerde 5 maart. Nog geen twee weken later moeten helaas vele onderzoeken worden stilgezet. Maar er
ontstaan ook op hele korte termijn nieuwe projecten: Een longitidunale follow up voor de door Adelante
behandelde corona-patienten is gestart. En...deze keer willen we je wat meer vertellen over I2Cort, een groot
project over revalidatietechnologie, dat loopt vanuit Adelante. Nieuwsgierig? Lees dan verder in de nieuwsbrief
van mei....

Promotie Han Franck
5 maart verdedigde Han Franck zijn proefschrift "Rehabilitation of
patients with a moderately to severely affected arm-hand in the subacute phase after stroke" aan de Universiteit Maastricht. Rob Smeets en
Henk Seelen maakten deel uit van het promotieteam. Han verdedigde
zijn proefschrift met verve.
De verdediging vond plaats na een symposium waarin Han en collega's
nieuwe

ontwikkelingen

op

het

gebied

van

revalidatie

van

armhandproblematiek na beroerte presenteerden vanuit het perspectief
van zowel patientenzorg als wetenschappelijk onderzoek. Het publiek
bestond

uit

geïnteresseerden

vanuit

verschillende

Nederlandse

revalidatiecentra en universiteiten. Het CARAS-onderzoek van Han
Franck maakt deel uit van het Expertisecentrum Armhand van de
Academische Werkplaats Revalidatie Limburg.

Innovatie en implementatieversnelling voor complexe
revalidatietechnologie: Het i2-CoRT project
Ook in de revalidatie staat de zorgverlening onder druk door bijvoorbeeld
de ouder wordende populatie, de zorgcomplexiteit en de stijgende
zorgkosten. Verbeteringen in de (kosten-)effectiviteit van
revalidatiebehandelingen worden gezocht. Hierbij kan ook de inzet van
(complexe) revalidatietechnologie (RT) een belangrijke rol spelen. Echter, het probleem is dat de innovatie en
(m.n.) de implementatie van RT in de revalidatiezorg achter blijft en veel potentie dus onbenut blijft.
Wat is i2-CoRT?
In het i2-CoRT project (www.i2-CoRT.eu) wordt gewerkt aan oplossingen voor dit probleem. I2-CoRT staat voor
“Innovatie- en implementatieversnelling van complexe revalidatietechnologie”. Dit grote innovatie project is
gestart in mei 2018. Adelante is projectleider van het consortium, dat een EU subsidie ontving om dit project uit
te voeren. Het consortium bestaat uit vijf universiteiten (Universiteit Maastricht, Technische Universiteit
Eindhoven, Universiteit Hasselt, Universite de Liège, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule), twee
hogescholen (Zuyd Hogeschool en Hogeschool PXL), drie revalidatiecentra (Adelante, Centre Hospitalier
Universitaire de Liège (CHU), revalidatiecentrum Herk-de-Stad van het Jessa Ziekenhuis) en een e-Health
Living Lab (WeLL). Daarnaast werken diverse kleine, middelgrote en grote bedrijven samen met de
consortiumpartners. Momenteel worden in het i2-CoRT project vijf nieuwe RT producten ontwikkeld, gekoppeld
aan bestaande of nieuwe revalidatiebehandelvormen op het gebied van robotica, sensortechnologie,
geactueerde orthesiologie en e-health. Wil je meer weten over I2-CoRT?
Klik dan hier en lees verder: meer informatie I2-CoRT.pdf

Corona zorgt voor versnelling introductie E-health in Adelante
De plannen waren er al......om e-health te gaan toepassen in de zorg
van Adelante. Maar met de coronacrisis werd alles versneld. Adelante
lokatie Maastricht zette haar zorg in de dagbehandeling vanaf de eerste
week voort via beeldbellen en Telerevalidatie. Fysiotherapeut Dennis
Linden

en

Physician

Assistant

Rianne

vd

Goor

zetten

het

fysiotherapeutische deel van de dagbehandeling om in een behandeling
via Telerevalidatie. De andere onderdelen van de behandeling werden
via beeldbellen voortgezet. En zo werd de dagbehandeling van mensen
gewoon voortgezet.....Ook andere lokaties van Adelante volgden. ...
De eerste 4 weken e-health werden ook al geevalueerd. Vera Baadjou,
Marlies den Hollander, Thijs van Meulenbroek en Inge Timmers
schreven er in sneltreinvaart een wetenschappelijk artikel over. 6 weken
na het uitbreken van de crisis al ingestuurd naar een tijdschrift.........
Never waste a good crisis.....

Corona: Onderzoek naar lange termijn functioneren
Adelante opende als eerste revalidatiecentrum een klinische afdeling
met quarantainemogelijkheid voor de revalidatie van corona patienten.
De afgelopen weken kwamen patienten, vanuit Limburgse ziekenhuizen
en ver daarbuiten, na een IC opname naar het revalidatiecentrum in
Hoensbroek om te werken aan herstel.
Het coronavirus heeft ons allemaal overvallen. Voor Adelante is het van
belang om meer te weten over het lange termijn functioneren van
patienten, die een gecompliceerd beloop hadden bij een corona infectie. Zo kunnen behandelprogramma's
steeds beter worden afgestemd op de problematiek. Om die reden is zij gestart met een wetenschappelijke
studie naar het lange termijn functioneren van patienten na een corona infectie. Deelnemers worden gedurende
een jaar gevolgd.

Corona: Regionaal nazorgplan revalidatie
Samen met de academische werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg,
Ciro Horn, de academische werkplaats revalidatie en Adelante
Zorggroep werd op 7 april een regionaal nazorgplan COVID-19
geintroduceerd. Het plan biedt richtlijnen voor de indicatiestelling voor
revalidatie van COVID-19 in de regio Limburg.
De ondersteuning geldt voor het kiezen van nazorg voor patienten, die in
een van de Limburgse ziekenhuizen werden opgenomen. Maar de
ondersteuning geldt ook voor de eerste lijn: De huisarts, die patienten
die thuis bleven met corona, maar bij wie het niet goed lukt om het
functioneren weer op te pakken en die de huisarts wil helpen.
De ziekenhuisrevalidatieartsen van Venlo, Roermond, Sittard, Heerlen
en Maastricht werkten samen in de ontwikkeling van de medisch specialistische revalidatie als nazorg voor
patienten met corona.

Herziening geneeskundeopleiding Universiteit Maastricht
Jarenlang staat het onderwijs aan de FHML van de universiteit van
Maastricht in het teken van het probleemgestuurd onderwijs (PBL).
Vanaf de start in 1976 tot nu zijn er in het onderwijsconcept wisselende
veranderingen

aangebracht.

Waren

in

de

beginperiode

alle

onderwijstutoren van de groepen niet inhoudsdeskundig; dit is nu
ingrijpend veranderd.
Met

de

introductie

geneeskundeopleiding

van
aan

het
de

nieuwe

FHML

raamplan

2020

is

er

van
een

de
grote

onderwijsvernieuwing in gang gezet. De artsen van morgen worden
meer opgeleid voor een aantal kenmerkende beroepsactiviteiten. Bv
opvang van iemand op straat; het begeleiden van ouderen in de chronische fase van hun ziekte of het
bestuderen van de inpact van bv de rechtspraak op het handelen van de artsen.
Dit betekent dat in de bachelorfase vanaf 2022 er learning communities gevormd gaan worden die volgens het
concept van de PBL methode in kleine groepen een heel jaar met elkaar gaan optrekken met een vaste
tutor/coach. Dit brengt grote veranderingen met zich mee. In het nieuwe curriculum komt meer aandacht
voor het functioneren van mensen met ziekte/beperking. Dat betekent dat we het van belang vinden om de visie
op gezondheid en ziekte vanuit revalidatiegeneeskunde nog nadrukkelijker vorm te

geven in het nieuwe

curriculum. We houden jullie op de hoogte!

Keuzeblok revalidatiegeneeskunde populair!
Blokcoordinator

Geerie

revalidatiegeneeskunde

Winnubst

2020

in

het

ziet

haar

tweede

jaar

keuzeblok
geneeskunde

volstromen. De inschrijvingen voor blok 2.6 zijn dit jaar anders dan
anders.

Jaarlijks

ontvangt

revalidatiegeneeskunde

standaard

30

studenten voor haar keuzeblok in het tweedejaar geneeskunde. Dit jaar
zijn er, door de omstandigheden met corona, open inschrijvingen. Meer
dan 50 studenten schreven zich al in om meer te leren over revalidatiegeneeskunde. Het blok haalde daarmee
het hoogst aantal inschrijvingen. Dit jaar wordt het blok online gegeven. Geerie en de tutoren in het blok zijn
druk bezig om het revalidatiegeneeskunde onderwijs om te zetten tot digitaal onderwijs, zodat zij in juni paraat
staan om de studenten gedurende 4 weken kennis te laten maken met revalidatiegeneeskunde.
Ook andere revalidatiedocenten hebben de afgelopen weken druk gewerkt aan het omzetten van het reguliere
curriculum naar online onderwijs aan de Universiteit Maastricht. Het GGK blok (GGK: geestelijke
gezondheidskunde) van blokcoordinator Marielle Goossens met diverse tutoren vauit de vakgroep
revalidatiegeneeskunde werd midden in het curriculum getroffen door de coronacrisis. In één weekend werd
een doorstart van regulier naar online curriculum gemaakt. Het onderwijs vergt dit collegejaar veel improvisatie.
Dank aan alle revalidatiedocenten voor de inzet!

JohannaKinderFonds Kinderkamp 2020
Ook dit jaar wordt er van 11 tot en met 18 juli weer een leuke low-budget vakantieweek georganiseerd voor 50
jongeren van 6 tot 16 jaar met een lichamelijke en/ of meervoudige beperking door de vrijwilligers van Stichting
Idéfix. Zodat deze jongeren in de gelegenheid gesteld worden om aan activiteiten deel te nemen waaraan
gewoonlijk niet kan worden deelgenomen. Er staan weer leuke activiteiten op het programma zoals een disco,
boswandeling, postkantoorspel, bonte avond, bingo en galadiner. Je kunt je nog aanmelden om mee te gaan,
klik hiervoor op de foto om naar de website van Stichting Idéfix te gaan.
Bijdrage JKF Kinderfonds samen met FON Heuff de Zeeuw € 5.000.
http://www.jkf-kinderfonds.nl/nieuws-overzicht?start=7

Nieuws van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg
Op donderdag 5 maart heeft Cynthia Lamper zowel de resultaten van de
uitvoerbaarheidsstudie van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg als het
design van de studie voor de evaluatie van de Quadruple Aim
uitkomsten

gepresenteerd

op

het

Belgian

Pain

Society

Young

Researchers Day in Brussel. Dit was een symposium voor jonge
onderzoekers op het gebied van pijnonderzoek. Door de informele sfeer
ontstonden er leuke discussies.

Interesse in de laatste ontwikkelingen rondom Het Netwerk
Pijnrevalidatie Limburg?
Lees het hier:

https://www.netwerkpijnrevalidatie.nl/

Wat staat er op de planning?
Academische lunchlezingen
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:

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

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.

