De brug slaan tussen zorg, onderzoek en onderwijs

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief mei 2021
In deze lente nieuwsbrief tonen we je weer een aantal recente activiteiten vanuit onze academische werkplaats
revalidatie! Zoals twee promoties van Adelante medewerkers op dezelfde dag! En een afsluitend symposium
voor het I2-cort project dat plaatsvond.
Ook blikken we vooruit naar nieuwe activiteiten. Zoals de eerste webinar in onze nieuwe reeks op 19 mei!
Ben je nieuwsgierig geworden? Lees het dan hieronder in onze nieuwsbrief van de maand mei!

Symposium "Pijn en het brein bij
kinderen en jongeren"
Op vrijdag 19 maart 2021 hebben Inge Timmers (senior onderzoeker
aan de vakgroep Revalidatiegeneeskunde UM en aan Stanford
University), Thijs van Meulenbroek (senior onderzoeker

aan het

Kenniscentrum Adelante en fysiotherapeut Adelante, locatie MUMC+) en
Jeroen Bekkers (kinderrevalidatie arts bij Adelante Kind en Jeugd) een
gezamenlijk presentatie verzorgd op het symposium “Pijn en het brein bij
kinderen en jongeren” georganiseerd door Basalt.
Het symposium was gericht op revalidatieteams die reeds ruime ervaring hebben met de multidisciplinaire
behandeling van chronische pijnklachten kinderen en jongeren. Inge, Thijs en Jeroen hebben hier gesproken
over de rol van ouders bij kinderen/jongeren met chronische pijn. Vanuit de huidige wetenschappelijke
literatuur/inzichten werden de specifieke behandeling en begeleiding van de ouders binnen de poliklinische
revalidatie (Adelante, locatie MUMC+) als ook de klinische revalidatie (Adelante, Kind & Jeugd) toegelicht.

Innovatieve revalidatietechnologie door
Euregionale samenwerking
In de afgelopen 3 jaar heeft intensieve Euregionale samenwerking in een
netwerk van universiteiten, hogescholen, revalidatiecentra, living labs en
bedrijven zich gericht op het stimuleren van innovatie en implementatie
van complexe revalidatietechnologie. Dit heeft onder andere geleid tot
oprichting van drie klinische testcentra in de Euregio. Deze centra
vormen een inspirerende, praktijkgerichte omgeving om samen met
patiënten nieuwe revalidatie-technologische producten en concepten te
ontwikkelen, testen, onderzoeken en valideren.
Tijdens een afsluitend online symposium vandaag presenteerden klinische experts, organisaties en
onderzoekers gezamenlijke ideeën, ontwikkelingen en producten op het gebied van revalidatietechnologie.
Deze zijn de afgelopen 3 jaar in co-creatie via het zogenaamde i2-CoRT-netwerk* ontwikkeld om de revalidatie
verdere meerwaarde te geven. Zo is bijvoorbeeld gewerkt aan nieuwe robotica- en sensortechnologieondersteunde revalidatiebehandelvormen voor patiënten. Een mooi voorbeeld hiervan is een robotsysteem dat
gebruikt wordt in de kernindustrie, aangepast is voor het trainen van de armfunctie van mensen na een
beroerte.
Voor de toekomst zijn plannen uitgewerkt om dit Euregionale netwerk en de testcentra voort te zetten en uit te
breiden. Ook worden samenwerkingen voorbereid met lokale en (EU-)regionale overheden om het
ondernemerschap, bedrijvigheid en werkgelegenheid op het gebied van revalidatietechnologie in de (EU-)regio
te bevorderen. Daarnaast verwachten we in de toekomst met de huidige èn nieuwe partners verder te kunnen
werken aan het ontwikkelen en verbeteren van revalidatie-technologische oplossingen voor patiënten en hun
behandelaren en nieuwe technologieën adequaat te kunnen implementeren.
Technologische innovaties zoals robots en sensoren maar ook nieuwe materialen en productieprocessen bieden
veel mogelijkheden in de revalidatie. Ze kunnen bijvoorbeeld de patiënt beter helpen bij thuistraining of beter
ondersteunen in het dagelijks leven. Zo is gewerkt aan sensortechnologie waarmee in de toekomst beoordeeld
kan worden hoe goed patiënten hun oefeningen uitvoeren, ook in de thuissituatie. Daarnaast kunnen deze
innovaties mogelijk kostenbesparend zijn in de patiëntbehandeling.
* Het Euregionale netwerk i2-CoRT (www.i2-CoRT.eu), waar Adelante deel van uitmaakt, verbindt
gezondheidszorg, innovatie van revalidatietechnologie en wetenschappelijke kennis met de steun van het
Interreg V-A Euregio Maas-Rijn-programma (www.interregemr.eu). Op 20 april was het afsluitend online
symposium “Innovation and implementation of complex rehabilitation technology: state-of-the-art, ideas and
solutions” georganiseerd voor professionals uit de revalidatiesector en de industrie.

Promotie Thijs van Meulenbroek
Op 23 april jongstleden promoveerde Thijs van Meulenbroek aan de
Universiteit Maastricht op het proefschrift: "The impact of pain-related
fear and hypermobility on physical functioning in adolescents with
chronic musculoskeletal pain". Thijs werkt in team Maastricht als
fysiotherapeut en rondde voor zijn promotie ook de opleiding
bewegingswetenschappen af.
Chronische musculoskeletale pijn (CMP) is een van de vaakst
gerapporteerde pijnklachten bij adolescenten en heeft een aanzienlijke
invaliderende impact. Pijngerelateerde angst en gegeneraliseerde
gewrichtshypermobiliteit zouden kunnen bijdragen aan het verklaren van
de invaliderende impact van CMP. Dit proefschrift toonde aan dat
pijngerelateerde angst een belangrijke determinant is van een afname in
fysiek functioneren en invaliditeit bij adolescenten met CMP, ongeacht of ze hypermobiel zijn of niet. Een
multidisciplinaire revalidatiebehandeling van fysieke training en cognitieve gedragstherapie lijkt veelbelovend in
het verminderen van pijngerelateerde invaliditeit bij hypermobiele adolescenten met CMP. Meer op maat
gemaakte multidisciplinaire revalidatiebehandelingen zijn nodig om deze adolescenten beter in staat te stellen
optimaal te participeren in de maatschappij.
Thijs, gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal!!

Promotie Danique Hellebrekers
Ook op 23 april promoveerde een tweede Adelante-medewerker:
Danique Hellebrekers verdedigde haar proefschrift: "Neurocognition and
behaviour: diagnostic work-up and interventions in Duchenne and
Becker muscular dystrophy". Dainque werkt als psycholoog op lokatie
Maastricht. Tijdens het schrijven van haar proefschrift werkte ze in
Kempenhaeghe
Duchenne (DMD) en Becker (BMD) Spierdystrofie zijn erfelijke,
progressieve spierziekten die veroorzaakt worden door veranderingen
oftewel mutaties in het Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) gen. Dit
gen is onderdeel van het erfelijk materiaal, het DNA. Deze spierziekten
komen vrijwel uitsluitend voor bij jongens. Het dystrofine gen is
verantwoordelijk voor de productie van meerdere dystrofine isoformen
die voorkomen in verschillende lichaamsweefsels, namelijk in de spieren, de nieren, het oog en het brein. Het
wetenschappelijk onderzoek heeft zich de laatste jaren beziggehouden met het onderzoeken van het verband
tussen de verstoorde productie van dystrofine in het brein en het vaker voorkomen van neurocognitieve (d.w.z.
leer- en denkproblemen) en gedragsproblemen. De exacte rol van dystrofine in cognitie en gedrag blijft
onduidelijk.
Het doel van dit proefschrift was om de relatie tussen dystrofine in het brein en de veelvoorkomende gedragsen neurocognitieve problemen verder te beschrijven. Tevens zijn met een literatuurstudie de in de
wetenschappelijke literatuur gebruikte psychologische meetinstrumenten in kaart gebracht. Tot slot, er is nog
weinig onderzoek verricht naar behandelingen om de gevolgen van de gedrags- en neurocognitieve problemen
te verminderen. Dit proefschrift onderzocht twee behandelingen bij jongens met DMD, namelijk een
psychologische interventie (cognitieve werkgeheugentraining) en een medicamenteuze behandeling ter
verbetering van de aandacht (methylfenidaat).
Van harte gefeliciteerd Danique!!

Get active in spring! UM-stappenchallenge!
In deze tijd kunnen we allemaal wel wat extra beweging gebruiken. Met al dat thuiswerken zitten we veel te veel. En
dat heeft een effect op onze vitaliteit en gezondheid. Dat is de reden dat de UM zijn medewerkers in beweging wil
brengen en wel met de ‘Get active in spring!’ challenge!
Met collega's van de FHML strijden daarom op dit moment een aantal leden van de vakgroep
revalidatiegeneeskunde om de titel van de meest actieve faculteit of servicecentrum van de UM!
Het doel van de challenge is om zo veel mogelijk stappen te zetten. Het eerste team dat gemiddeld 178.500
stappen per persoon heeft gezet wint de challenge! De gemiddelde stappen van het hele team worden dagelijks
berekend, dus iedereen levert een bijdrage: de rustige boswandelaar maar ook de fanatieke marathonloper! Het is
natuurlijk het leukst om naar buiten te gaan, maar ook de stappen die je binnen zet tellen mee. Dus ook als je thuis
de trap op en af loopt, een extra keertje de stofzuiger pakt of een home work-out doet, zolang jouw stappenteller het
maar registreert! De winnaar van de Get active in spring! challenge is de faculteit of servicecentrum dat als eerste
gemiddeld 178.500 stappen per deelnemer heeft gezet. Naast deze eervolle titel ontvangen de top 3 teams ook nog
een geldbedrag van het College van Bestuur om te besteden aan vitaliteitsbevordering binnen de eenheid.

Werkconferentie ervaringsdeskundigen NAH
De ondersteuning van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
door

ervaringsdeskundige

zelfmanagementcoaches

begint

binnen

Adelante langzaamaan de dagelijkse praktijk te worden. Maar hoe
zorgen we voor voldoende opgeleide ervaringsdeskundigen om dit
in de hele provincie aan te kunnen bieden? En hoe bereiken we alle
cliënten die behoefte hebben aan deze ondersteuning?
Deze twee vragen stonden centraal in de werkconferentie van
donderdag

21-01-2021.

Onderzoekers,

zorgverzekeraars,

zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers gingen met
elkaar in gesprek over dit onderwerp. Deze werkconferentie is onderdeel
van het Voor&NAH onderzoek, waarbij mogelijkheden verkend worden
om de ondersteuning op te schalen in de regio. In subgroepen werden
de mogelijkheden verkend. Een hele vruchtbare bespreking, waarvan alle informatie nu gebundeld worden. We
houden jullie graag op de hoogte!

Nieuw: Adelante webinars
Ook nieuw in 2021: De academische werkplaats staat met een tweetal
reeksen van webinars: een reeks voor patienten en een reeks voor
zorgprofessionals.
Adelante webinars over nieuwe ontwikkelingen in de revalidatie:
Deze webinars hebben als doel informatie te geven aan mensen, die
beperkt ervaren in hun functioneren en meer willen weten over nieuwe
revalidatie-mogelijkheden. Het bespreken van nieuwe ontwikkelingen en
mogelijkheden op een bepaald thema is het doel van deze webinars. Een webinar start met een presentatie
en een daarna volgt een tafelgesprek waaraan Adelante professionals, patienten en onderzoekers
vertegenwoordigd zijn. De sessie is interactief, mensen thuis kunnen vragen stellen aan de mensen aan tafel.
Dit jaar staan we 4 webinars voor patienten organiseren. Vind je het leuk om op een thema mee te werken?
Laat het ons weten!
Adelante webinar voor de zorg: De webinars voor zorgprofessionals zijn voor alle geinteresseerde
revalidatiezorgprofessionals in Adelante en daarbuiten. Ook deze sessie zijn interactief, mensen thuis kunnen
vragen stellen aan de mensen aan tafel. Deze webinars zullen vaak gekoppeld zijn aan nieuwe ontwikkelingen
uit academische promoties. Dit jaar staan we 4 webinars voor professionals gepland.
De webinars zijn gratis te volgen. Na inschrijving volgt een link.

Webinar 'Inzet van ervaringsdeskundigheid na
NAH revalidatie'
De eerste webinar uit de reeks is op het thema
hersenletsel.
Expertisecentrum Hersenletsel & Revalidatie
organiseert samen met de vakgroep sociale
geneeskunde van de UM op 19 mei de webinar
'Inzet van ervaringsdeskundigheid na NAHrevalidatie'.
Tijdens de webinar komen de bevindingen en
praktijkervaringen van het project van Milou aan
bod. Doe je mee?
Voor meer informatie en aanmelden:
https://www.adelantezorggroep.nl/nl/agenda/2021/5/webinar-inzetervaringsdeskundigheid-na-nah-revalidatie/.

Adelante Lunchlezingen
Vanaf dit jaar heten onze lunchlezingen Adelante lunchlezingen in plaats
van academische lunchlezingen!! Wat is het verschil? Er bleek soms wat
onduidelijkheid over voor wie deze lezingen bestemd zijn. Nu, dat is voor
iedereen!!! Voor alle Adelante medewerkers. En niet alleen voor hen met
een link naar de Universiteit!
Dus, we vragen nog steeds sprekers vanuit de Universiteit om over de
impact op de praktijk van hun onderzoeken te vertellen. Maar daarnaast
nemen we volop de ruimte om innovaties uit de verschillende teams van Adelante aan bod te laten komen. Niet
alleen wetenschappelijk onderzoek dus... Alles wat nieuw is en waard is om over te vertellen aan je collega's!!!!
In dit eerste half jaar van 2021 hadden we al een mooie lijst aan sprekers. Zo presenteerden studenten Dante
Mulder en Eva Visbach in januari over hun initiatief " Mens achter de patient".

Dit eerste half jaar van 2021 hebben we nog twee lezingen voor jullie gepland:

Wil je zelf ook nieuwe ontwikkelingen uit je team presenteren?
Heb je, net als Carla en Martina van team pijn, ook met jouw team een onderwerp waar je over wilt vertellen aan
de rest van je collega's in Adelante? Bv een project dat jullie samen deden in het team? Of een nieuwe
behandeling die is opgezet? Presenteer dan vanuit je team naar al je Adelante collega's tijdens een
lunchlezing!!!! Laat ons weten wat voor onderwerp je hebt! Het zou mooi zijn om vanuit verschillende lokaties
van Adelante nieuwe ontwikkelingen te horen in de lunchlezingen.

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.

