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VOORWOORD

Het UMCG Centrum voor Revalidatie helpt 

volwassenen en kinderen met een beperking, 

als gevolg van ziekte, ongeval of aangeboren 

afwijking, zo zelfstandig mogelijk deel te nemen 

aan de maatschappij. Per jaar worden in het 

centrum ongeveer 680 patiënten klinisch en 

3.200 poliklinisch behandeld. De behandeling 

duurt vaak maanden; klinische patiënten hebben 

gemiddeld 65  behandeluren, poliklinische 20. 

Dat is een grote investering, voor patiënten, 

voor artsen en behandelaars én voor de 

maatschappij.  Maar het is het waard. Uit 

onderzoek van Revalidatie Nederland blijkt dat 

elke euro uitgegeven aan revalidatie ruim 5 euro 

oplevert.

Maar misschien nog wel belangrijker is de 

beleving van de patiënten. Hoe is de kwaliteit 

van leven als zij met een beperking verder 

moeten? Wij zijn erg blij dat zes patiënten 

en ex-patiënten hun verhaal wilden vertellen 

om op te laten schrijven in dit boek. Deze 

patiënten hebben een ernstig ongeval gehad, 

hersenletsel opgelopen, een chronisch ziekte 

of een aangeboren afwijking en vertellen 

hoe zij dankzij de revalidatie hun leven weer 

hebben opgepakt. Bij de revalidatie gaat het 

om medische, lichamelijke, psychosociale en 

arbeidskundige begeleiding. Altijd onder leiding 

van een medisch specialist, en altijd op basis 

van de doelen die de patiënt zich stelt. Met als 

uiteindelijke doel een zo zelfstandig mogelijke 

participatie in de maatschappij.

Dit boek verschijnt ter 

gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van Beatrixoord in Haren, 

50 jaar revalideren in Haren. Het 

schetst de multidisciplinaire 

aanpak en het resultaat van 

medisch specialistische 

revalidatie. 

Beatrixoord is sinds 2001 een van 

de twee locaties van het UMCG 

Centrum voor Revalidatie. 

Een van de patiënten die haar verhaal vertelt 

is mevrouw Woltman, zij heeft reuma en is al 

bijna 30 jaar onder behandeling van het UMCG 

Centrum voor Revalidatie. Als geen ander ziet 

en merkt zij de veranderingen in ons centrum. 

We moeten meer met minder geld, we werken 

professioneler en efficiënter, en dat gaat niet ten 

koste van de zorg. Waar vroeger patiënten soms 

eindeloos werden behandeld, stellen we nu 

een duidelijk einddoel wanneer de behandeling 

stopt. En vroeger bepaalde de dokter wat goed 

was voor de patiënt, nu bepaalt de patiënt zelf 

wat hij of zij wil bereiken in de revalidatie. Zoals 

revalidatiearts Dineke Mulder, die bijna 40 jaar 

in ons centrum werkte, het zegt: ‘Vroeger werd 

je gerevalideerd, nu revalideer je. Revalideren is 

een werkwoord.’ 

Lees de verhalen van patiënten, lees welke 

professionals in de multidisciplinaire teams 

werken, lees voor welke patiënten wij iets 

kunnen betekenen en lees het verhaal van de 

verandering die het UMCG Centrum voor 

Revalidatie momenteel doormaakt. En bekijk 

ook de film ‘Bijzonder gewoon’ via www.

revalidatie.umcg.nl.    ¢

bestuur umcg centrum voor revalidatie

katy van hasselt, manager zorg

bert eissens, manager bedrijfsvoering
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q	 in 1959 geeft prinses beatrix  

 het startsein voor de bouw  

 van beatrixoord in haren  





guus van bochove

bewegingsagoog
Veel patiënten zijn beperkt in hun 

beweegmogelijkheden. Ik help 

hen om ondanks die beperkingen, 

zoveel mogelijk en zo goed 

mogelijk te bewegen. Doel is de 

patiënten weer vertrouwen in 

het bewegen te geven en hen 

weer plezier aan bewegen te 

laten beleven. Ik oefen met ze 

in het  prachtige zwembad, de 

fitnessruimte, de sporthal of 

buiten, als het mooi weer is.

De huidige locatie Beatrixoord van het UMCG 

Centrum voor Revalidatie heeft zijn wortels 

in Friesland. In Leeuwarden richt men in 1905 

de Vereniging tot oprichting en exploitatie 

van een Friesch Volkssanatorium op.Tbc was 

een afschuwelijke volksziekte in die jaren. 

In Friesland stierven er rond 1900 jaarlijks 

honderden mensen aan. In 1910 opent de 

vereniging het eerste Friese volkssanatorium 

in Joure. Daar krijgt men de beschikking over 

de Heremastate. De jaren daarna zet men in 

Friesland “kringen” op om leden te werven 

en daarmee inkomsten. In 1922 vestigt het 

sanatorium zich in Appelscha en worden er ook 

patiënten uit Groningen opgenomen. In 1963 

verhuist het naar de huidige locatie, in Haren. 

Het sanatorium heet dan al Beatrixoord. Het 

succes van de tbc-bestrijding in de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog is natuurlijk geweldig 

maar betekent wel dat Beatrixoord tijdig de 

bakens moet verzetten. Al in 1963 worden ook 

astmapatiënten opgenomen. Een jaar later 

komen er ook reumapatiënten naar Beatrixoord. 

Daarna gaat het snel en ontwikkelt Beatrixoord 

zich tot gerenommeerd revalidatiecentrum. In 

2001 fuseert Beatrixoord met het UMCG. Vanaf 

dan spreken we niet meer van ‘Beatrixoord’ 

maar van het ‘UMCG Centrum voor Revalidatie  

– locatie Beatrixoord’. Nog steeds is de band 

met de regio hecht dankzij de Stichting 

Beatrixoord Noord-Nederland.

                                                            In 2013 

opent het UMCG op het terrein van het 

Centrum voor Revalidatie in Haren een nieuw 

tuberculosecentrum. Het Tuberculosecentrum 

Beatrixoord is het grootste tbc-behandel- en 

-expertisecentrum in Nederland. De nieuwbouw 

biedt goede mogelijkheden voor geïsoleerde 

verpleging. De patiënt heeft er meer comfort en 

het personeel een prettiger werkomgeving.    ¢

GESCHIEDENIS

gonnie van lente

adaptatietechnicus
Ik maak aanpassingen en 

hulpmiddelen waarmee 

mensen met een beperking 

zich zelfstandig kunnen redden. 

Een aangepaste haarborstel 

bijvoorbeeld of een type-spalk. 

Samen met de patiënt bekijk ik 

hoe de handeling nu gaat en hoe 

het beter kan. Soms is een kleine 

aanpassing al genoeg. En soms is 

het een stuk ingewikkelder.

			r

1963: een patiëntenkamer in 

beatrixoord
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			q

revalideren anno 2013

de heer affara en mevrouw 

de lange lange-vogels met 

fysiotherapeut carin omlo



Op zaterdag 4 juni 2005 deed Andries Riedstra 

(nu 59) mee aan de NK skeeleren voor 

veteranen. ‘We startten bovenop de Klim van 

Steenwijk met zijn allen en gingen wind mee 

naar beneden. Voor mij ontstond een valpartij. 

Ik kon het niet meer ontwijken en knalde tegen 

een verkeersbord. Toen ik bijkwam wist ik: dit 

is een dwarslaesie. Dit is definitief.’ Diezelfde 

middag vertelde de specialist hem en zijn vrouw 

dat hij inderdaad niet meer zou kunnen lopen. 

Hij werd in Zwolle geopereerd.

                                                            Voor zijn ongeluk 

was Andries Riedstra locatiemanager van het 

Lauwers College in Buitenpost. Hij gaf geen 

les meer. Eerder was hij onder andere docent 

biologie en scheikunde. Na het ongeluk kon 

hij weer aan de slag op zijn eigen school. Nu 

enigszins in de luwte als docent biologie en 

beleidsmedewerker Kwaliteitszorg. Al direct na 

het ongeluk was hij ervan overtuigd dat hij weer 

aan het werk zou gaan. ‘Het toeval wilde dat 

ik de week ervoor juist was geïnterviewd door 

een leerling in een rolstoel voor de schoolkrant. 

Ik wist daardoor dat de school voor rolstoelen 

goed toegankelijk is.’ Voor het zover was moest 

Riedstra een lang revalidatietraject doorlopen.  

engelen   
                       ‘Wat wil je bereiken?’ Die 

vraag stelde de revalidatiearts hem in het 

interdisciplinair overleg met onder meer een 

fysiotherapeut, een verpleegkundige en een 

ergotherapeut. ‘De eerste keer dat ze mij die 

vraag stelden was ik wat terughoudend. Ik 

wilde mezelf kunnen redden met de algemene 

dagelijkse levensverrichtingen. En ik wilde 

rolstoelrijden en de transfers kunnen maken. 

Bedenk dat je die eerste periode volstrekt 

afhankelijk bent van anderen. Ik merkte toen 

dat verpleegkundigen engelen zijn: hoe ze me 

verzorgden of wat bij me bleven zitten praten, 

als ik niet kon slapen.’ Maar naarmate Andries 

Riedstra weer meer controle kreeg over zijn lijf, 

legde hij de lat hoger. 

                                         Andries Riedstra was 

een fanatiek sporter. Hij schaatste drie keer de 

Elfstedentocht, op skeelers reed hij die tocht 

vier keer. Hij beklom op de fiets de Alpe d´Huez 

en andere bergen zoals la Glandon en de Col 

du Galibier. Hij werd een keer vijfde op het NK 

skeeleren. ‘Sport is voor mij erg belangrijk. Ik 

heb daarom in Beatrixoord grondig onderzocht 

welke sport voor mij het best is. Uiteindelijk 

Meneer Riedstra zit aan zijn bureau, 
vooraan in de klas. Op de tafel naast 
hem staat een witte bak. Daarin ligt een 
grote bloederige varkenslong. Om de 
tafel staat vrijwel geheel 6 VWO van 
het Lauwers College in Buitenpost. Zo’n 
long is ook iets bijzonders. De technisch 
onderwijsassistent helpt hen het weefsel 
open te snijden. Als iedereen het gezien 
heeft, gaat men weer op zijn plaats. De 
bel gaat. Sommige leerlingen blijven even 
achter. Ze moeten nog wat overleggen over 
hun werkstuk met meneer Riedstra. Hij 
is duidelijk in zijn element. Hij checkt bij 
deze en gene de stand van zaken en vraagt 
bij een groepje even door op tussentijdse 
resultaten voor proefjes. Even later is het 
stil in het lokaal. Met een flinke zwaai 
opent meneer Riedstra de deur en rijdt het 
lokaal uit. 

JE MOET ER STAAN

tanja nutbroek

logopedist
Als logopedist behandel ik 

patiënten die moeite hebben 

met spreken, begrijpen, lezen of 

schrijven. Daarnaast begeleid ik 

patiënten met slikproblemen. 

Samen met de klinisch linguïst, 

die de afgenomen onderzoeken 

uitwerkt, stel ik een behandelplan 

op maat op dat aansluit bij de 

hulpvraag van de patiënt.  

andries riedstra   r
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kwam ik uit op rolstoelrugby. Een heel stevige, 

fysieke sport waar bovendien een behoorlijke 

dosis inzicht bijkomt kijken. Het is niet alleen 

maar dom rammen.’

aanpassingen
                                        In zijn revalidatie ging het 

al snel over het werk. Met de fysiotherapeut 

werkte hij aan het versterken van zijn armspieren 

en bouwde hij weer conditie op. En werkte hij 

aan het verbeteren van zijn rompbalans. De 

ergotherapeut oefende met hem vooral de 

handen. Zijn rechterhand is nog steeds een 

wat zwakkere schakel. En met de 

maatschappelijk werkster en de arbeids-

deskundige besprak hij de nodige aanpassingen 

thuis en op school. 

                                   De aanpassingen op 

school konden beperkt blijven tot een aantal 

automatische deuropeners. De school was al 

rolstoeltoegankelijk. De nieuwe leermiddelen 

zoals de laptop en het smartboard maken 

het lesgeven voor Andries Riedstra een stuk 

eenvoudiger. Hij hoeft niet bij het schoolbord 

te staan en hij hoeft niet te slepen met boeken. 

Het lesgeven zelf ging eigenlijk als vanzelf. 

‘Natuurlijk, in het begin was het wel even 

spannend. Maar het was dezelfde spanning die 

iedere docent kent bij de eerste lessen na de 

vakantie. Je moet zorgen dat je een goed verhaal 

hebt. Je moet er stáán.’ 

lotgenotencontact
                                                             In de revalidatie-

periode ontleenden Andries Riedstra en zijn 

vrouw veel steun aan het geloof en aan het 

contact met lotgenoten. ‘Mensen met een 

dwarslaesie tonen vaak opmerkelijk veel 

veerkracht. Waarschijnlijk omdat je eigenlijk 

direct weet hoe het ervoor staat. Dit is het. Wat 

kan ik ervan maken?’ In zijn geval was er nog 

veel mogelijk. Hij geeft een voorbeeld: ‘Er was 

al een rolstoelbus voor mij uitgezocht. Zo’n 

bus waarvan je via de achterklep naar binnen 

kunt rijden. Groot, duur en onhandig. Mijn 

rolstoelrugby-teamgenoten zeiden tegen mij: 

“Dat heb jij helemaal niet nodig.” Ze leerden 

mij hoe ik mezelf in een gewone personenauto 

achter het stuur kan manoeuvreren. Perfect.’ 

Niet voor niets besteedt Andries Riedstra veel 

tijd aan de Dwarslaesie Organisatie Nederland. 

Hij is secretaris van het landelijk bestuur. 

Daarnaast is hij lid van de cliëntenadviesraad 

van het Centrum voor Revalidatie, locatie 

Beatrixoord. ‘Je komt in een rolstoel echt in een 

andere wereld terecht. In het revalidatietraject 

moet je vaardig worden om je te redden 

in de gewone wereld waar mensen in een 

rolstoel nu eenmaal gelukkig niet gewoon zijn. 

Het wegnemen van belemmeringen helpt 

daar niet bij. Ik mocht een praatje houden 

bij de opening van de nieuwe afdeling voor 

dwarslaesiepatiënten op Beatrixoord. Een 

prachtige afdeling. Beslist. Maar ik heb toen ook 

gezegd dat de oude afdeling ook zijn voordelen 

had. Door de krakkemikkigheid ervan werden 

dwarslaesiepatiënten er goed voorbereid op de 

echte wereld.’    ¢ 

hilda borg

diëtist
Eten is niet alleen lekker maar 

ook belangrijk. Goed eten kan 

bijdragen aan het resultaat van 

de revalidatie. Wanneer de 

voedingsinname niet voldoende 

of niet volwaardig is,  zoeken we 

samen naar goede alternatieven. 

Ik help patiënten om hun 

voedingspatroon en leefstijl aan 

te passen.

mariëlle edzes

fysiotherapeut
Patiënten zijn in het UMCG 

Centrum voor Revalidatie 

om zoveel mogelijk weer te 

herstellen en optimaal te kunnen 

deelnemen aan het dagelijks 

leven. Sommige handelingen of 

vaardigheden die iemand vroeger 

prima kon, lukken door de 

aandoening niet meer of minder 

goed. Ik oefen en train met hen in 

de sporthal, het zwembad of de 

fitnessruimte. En soms buiten, als 

iemand bijvoorbeeld opnieuw wil 

leren fietsen.

			r

andries riedstra is docent op het 

lauwers college in buitenpost   



Karien van Wieren zit in 2 havo van het 
Augustinus-college in Groningen. Ze zit 
op harples en op toneel. Op haar kaptafel 
staan opmaakspulletjes, aan de muur hangt 
de poster van een toneelstuk waarin ze 
speelde. Vanmiddag gaat ze shoppen met 
vriendinnen. Een gewoon meisje van 14. 
Hoewel. Karien is spastisch. Ze kan met 
veel ondersteuning zichzelf verplaatsen of 
transfers maken. Ze beweegt zich voort in 
een rolstoel. Haar handen doen niet altijd 
precies wat zij wil. Karien zat van haar 
tweede tot haar vierde in de therapeutische 
peutergroep van Beatrixoord.

GEWOON BIJZONDER

karien van wieren   r

Het is kerstvakantie en tien uur ’s morgens. 

Karien van Wieren (14) rekt zich nog eens uit en 

rijdt naar de traplift die haar naar boven brengt. 

Haar vader tilt haar van de rolstoel in de lift. 

Secondewerk. Boven staat een bureaustoel met 

wieltjes klaar. Ook die transfer is snel gemaakt. 

Karien heeft de grootste slaapkamer van het 

huis. De vloer is glad en van hout. Aan de muur 

hangt een grote strooien hoed. De wekker tikt 

vertrouwd.    

meedoen en doorzetten
                                                     Karien is 

spastisch. ‘Ik kan daardoor niet goed lopen. En 

op school meedoen met sport en gymnastiek 

is vaak ook lastig. Maar ik zit wel gewoon op 

harples bij de Muziekschool en iedere week 

sport ik bij Beatrixoord. Daar zwem ik ook 

wekelijks. En verder zit ik op toneel en ga ik 

gewoon naar school, naar 2 havo.’ Ze herinnert 

zich die eerste schooldag nog goed. Het was 

spannend: ‘Ik vroeg me af hoe klasgenootjes op 

me zouden reageren, een meisje in een rolstoel. 

Maar dat viel gelukkig erg mee.’ Meestal kan 

ze gewoon meedoen. Als de conciërge in het 

noodgebouw er niet is om een stevige plank 

voor een hoge drempel te leggen, helpen drie 

jongens haar er met rolstoel en al overheen.

meisjesdroom
                                         Op haar tweede ging 

Karien naar de Therapeutische Peutergroep 

(TPG) in Beatrixoord. Toen ze in de brugklas een 

snuffelstage moest doen, koos ze daarom voor 

het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord, voor 

de TPG. ‘Daar waren allemaal kleine kindertjes in 

de rolstoel. Heel schattig. Van de plek herinner 

ik me eigenlijk niets. Maar sommige mensen 

die er werkten waren er nog steeds. Dat was erg 

leuk.’ Na de TPG bleef Karien bij Beatrixoord 

oefenen. ‘Ik heb er geleerd om door te zetten. 

Bijvoorbeeld toen staan heel moeilijk lukte. 

Ik was sacherijnig en dacht: laat maar zitten, 

van mij hoeft het niet. Maar de fysiotherapeut 

spoorde mij aan. En toen heb ik het toch maar 

geprobeerd, gewoon om van het gezeur af te 

zijn. Ik ben nu blij dat dat gelukt is.’ Niet alles 

lukt en soms is dat pijnlijk. Bijvoorbeeld toen 

ze zeven was en helemaal gek van ballet. ‘In 

mijn hoofd was ik altijd bezig met ballet. Bij 

anneke grootoonk

physician assistent
Als ik zeg dat ik physician 

assistant (PA) ben, kijken 

mensen me vaak vragend aan. 

Het vak bestaat ook nog niet zo 

lang. Ik was fysiotherapeut en 

volg nu een deeltijdopleiding 

van tweeënhalf jaar bij de 

hogeschool. Als PA voer ik onder 

leiding van een arts allerlei 

medische handelingen uit. Ik stel 

bijvoorbeeld behandelplannen 

op, volg hoe het gaat met de 

patiënt en schrijf medicijnen 

voor. Ik ben voor de andere 

behandelaars het eerste 

aanspreekpunt als het gaat om de 

medische behandeling.  
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Beatrixoord vertelde men mij dat er ook een 

rolstoeldansgroep was in Groningen. Daar 

ben ik toen een keer heen geweest. Ik had 

van tevoren goed geoefend. Het was echt een 

meisjesdroom. Maar toen ik er was, bleek dat al 

die mensen het veel minder goed konden dan 

ik. Zij moesten bijvoorbeeld nog leren draaien. 

Nee, voor mij was het veel te sloom.’ En later? 

‘Na de middelbare school wil ik misschien wel 

psychologie studeren. Ik hoor van vaak dat ik 

mensen heel goed uit de put kan helpen.’

Als we weer beneden komen, zitten haar vader 

en moeder, Theo en Tiny van Wieren op de 

bank. Gitte, de jongere zus van Karien, zit aan 

tafel met een flinke omelet en de laptop. Een 

spastisch zusje heeft zo zijn voordelen, vindt ze. 

Zoals vorig weekend: ‘We gingen naar de NK 

schaatsen in Thialf. We konden daar met Karien 

moeilijk goede plaatsen vinden. Toen kregen we 

plaatsen in de VIP-lounge.’ 

alle expertise onder één dak
De harp van Karien staat bij de piano. Een 

harp voor iemand die spastisch is? Tiny: ‘Dat 

was een suggestie van de muziektherapeut bij 

Beatrixoord. Door het harpspelen leert Karien 

beide handen te gebruiken op een natuurlijke 

manier. Dat is veel leuker dan gewone 

ergotherapie en veel stimulerender.’ Dat advies 

is een voorbeeld van de multidisciplinaire 

aanpak bij Beatrixoord. Theo en Tiny zijn daar 

blij mee: ‘Het grote voordeel van Beatrixoord 

is dat alles onder één dak is. Alle therapeuten 

werken er samen. Ze stellen samen een 

behandelplan op en bespreken dat met ons. 

Natuurlijk gaan ze uit van wat het beste is 

voor Karien. Maar omdat we meedenken en 

meepraten kunnen ze ook rekening houden met 

wat wij kunnen behappen.’ 

steun
                 Want ook daar zit natuurlijk wel 

een grens. Toen duidelijk werd dat Karien de 

eerste jaren echt fulltime verzorging nodig 

had, zegde Theo zijn baan op. Dat kon dankzij 

het persoonsgebonden budget. Toen Karien 

naar de gewone basisschool ging, ging hij een 

paar maanden mee. Zo kon hij Karien helpen 

en kon hij de leerkrachten laten zien hoe zij 

Karien konden helpen. Nu werkt hij weer. Maar 

nog steeds is het natuurlijk af en toe zwaar. 

Bijvoorbeeld als Karien het moeilijk heeft met 

haar beperkingen. Tiny: ‘We konden dan goed 

terecht bij het maatschappelijk werk. Alleen, 

en samen. Dat waren goede, gestructureerde 

gesprekken.’ Die psychosociale steun vinden 

ze bij Beatrixoord ook bij andere ouders. Tiny: 

‘Toen we voor het eerst in Beatrixoord kwamen 

was dat heel confronterend. Ik heb in mijn werk 

in de thuiszorg veel ervaring met het werken 

met gehandicapten. Dit was toch anders: dit is je 

eigen kind. Maar we ontmoetten er veel mensen 

met wie we konden praten. En nog steeds.’ 

Inmiddels is Karien een zelfstandige meid van 14. 

Karien heeft voor haar rolstoel een E-bike. Dat 

is een soort handbike die ze aan haar rolstoel 

kan bevestigen. Hij voorkomt dat ze haar armen 

overbelast. Karien gaat er overal mee naar 

toe. Naar harples bijvoorbeeld, of naar school. 

Vanmiddag gaan ze de stad in. Samen met een 

stel vriendinnen. ‘Of moet ik je even brengen?’ 

vraagt Tiny. Dat hoeft niet. ‘Ik heb m’n telefoon 

toch. Als het niet lukt, bel ik wel.’    ¢

clemens rommers

arts
Ik ben revalidatiearts en 

eindverantwoordelijk voor 

de revalidatiegeneeskundige 

behandeling. Ik maak en 

bewaak – samen met alle 

andere behandelaars en de 

patiënt zelf – het behandelplan. 

Revalidatiedoelen worden 

in afstemming met elkaar 

gemaakt en uitgevoerd. Ik 

heb me gespecialiseerd in de 

revalidatie van patiënten met 

een beenamputatie. Collega’s 

zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd 

in revalidatiebehandeling bij 

hersenletsel, dwarslaesie of 

reuma. Of als kinderrevalidatie-

arts. Bij revalidatie voor hart- , 

long- en diabetespatiënten 

zijn een cardioloog, 

longarts en endocrinoloog 

eindverantwoordelijk. In 

het UMCG Centrum voor 

Revalidatie werken ook AIOS, 

dat zijn artsen die opgeleid 

worden tot revalidatiearts 

of ander medisch specialist. 

En er werken coassistenten: 

studenten geneeskunde die hier 

praktijkervaring opdoen.

joke meijer

pedagogisch 
medewerker
Als pedagogisch medewerker 

onderzoek en stimuleer ik 

de verstandelijke en sociaal-

emotionele ontwikkeling 

van kinderen die een 

revalidatietraject volgen. 

We doen dat spelenderwijs, 

individueel of in groepsverband.



jean wartena

activiteitentherapeut
Ik ondersteun patiënten bij het 

vinden van zinvolle dagbesteding 

voor in de thuissituatie. Dat kan 

van alles zijn, bijvoorbeeld iets 

creatiefs, computervaardigheden 

of vrijwilligerswerk. Stap voor 

stap maakt de patiënt zich, 

ondanks de beperkingen, een 

activiteit eigen. Zo’n activiteit 

brengt structuur aan in de dag. 

Als het wenselijk is, zoek ik 

voor de patiënt dagbesteding 

buitenshuis, bijvoorbeeld bij 

een activiteitencentrum in zijn 

woonomgeving.

‘Je hebt in Beatrixoord een heel team om je heen.’ Wie wil weten wat er in het Centrum 
voor Revalidatie aan therapiemogelijkheden zijn, kan het best terecht bij William 
Seising. Hij verbleef er van 25 juni tot 15 oktober 2012. In die drie maanden deed hij onder 
andere mee aan tafeltennis, ergotherapie, fysiotherapie, rolstoelbasketbal, schilderles, 
cardiofitness, beeldhouwen, jeu de boules, zwemmen, fotograferen en het koor. ‘Er waren 
dingen bij die ik normaal gesproken nooit zou doen. Maar je moet het toch proberen.’

JE MOET ALLES PROBEREN

In de vroege zomer van 2011 had William 

Seising wat buikklachten. De dokter vertrouwde 

het niet helemaal en stuurde hem door 

naar het ziekenhuis voor onderzoek. Daar 

dacht men in eerste instantie dat hij een 

blindedarmontsteking had. Voor het onderzoek 

waren er foto’s gemaakt. Daaruit bleek dat hij 

ook vocht achter de longen had. En even later 

bleek hij een buikvliesontsteking te hebben. Van 

het een kwam het ander. Hij is drie keer tien 

dagen opgenomen geweest voor onderzoek. 

Dat heeft in elk geval opgeleverd dat duidelijk is 

dat hij een chronische longvliesontsteking heeft. 

Die ontsteking heeft een enorme impact op zijn 

dagelijks leven: ‘Zonder medicatie red ik het 

niet. Maar het is momenteel permanent zoeken 

naar de juiste balans in die medicatie. Ik moet 

naar het punt dat de medicatie werkt zonder dat 

ik al te veel last heb van bijverschijnselen. Dat 

zijn in mijn geval reuma-achtige klachten zoals 

rugpijn, kortademigheid en vermoeidheid. En 

vervolgens proberen we een andere kuur.’ Tot 

overmaat van ramp bleek dat ik ook nog eens 

last kreeg van een auto-immuunziekte die in 

Nederland nauwelijks voorkomt. Er zijn hier 

zo’n 70 gevallen bekend. Tijdens het interview 

schenkt Seising koffie. Hijzelf mag nog niets. Pas 

om 12.00 uur, als de volgende pil genomen is. 

Dagelijks slikt hij er zo’n vijftien.

werken aan de conditie
                                                                       In het 

UMCG konden de specialisten na verloop 

van tijd niet meer zoveel voor hem doen. Zijn 

longarts adviseerde hem om een tijd aan zijn 

conditie te werken in het UMCG Centrum voor 

Revalidatie, locatie Beatrixoord. ‘Ze konden 

me daar niet beter maken maar ze hebben me 

wel geleerd om anders tegen mijn ziekte aan 

te kijken en er beter mee om te gaan. Het was 

de maanden daarvoor zo’n frustrerende tijd. 

Dankzij Beatrixoord kan ik dat nu  allemaal 

naast me neer leggen en me richten op beter 

worden.’ Het Centrum voor Revalidatie 

beschikt over een uitgebreid assortiment van 

professionals, therapieën en faciliteiten. Om 

een goed behandelplan op te kunnen stellen, 

verbleef William Seising er een kleine week 

voor onderzoek. ‘Dat was behoorlijk intensief 

en verwarrend. Er kwam zoveel op me af. Ik ging 

van hot naar her. Maar na een maand kreeg ik 

een oproep en kon ik aan de slag.’

william seising   r
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Hij kijkt met voldoening en bewondering 

terug. ‘Iedereen staat voor je klaar. Iedereen is  

honderd procent gemotiveerd. Je hebt in het 

Centrum voor Revalidatie een heel team om 

je heen. Seising laat een kaart zien die in zijn 

map zit. Erboven staat in koeienletters: ‘een 

succesverhaal’ en eronder de namen van zo’n 20 

mensen die aan zijn revalidatie in Beatrixoord 

hebben bijgedragen. Ze noemden mij een 

succesverhaal. Dat heb ik ook zo gevoeld.’

jeu de boules en 
rolstoelbasketbal
                                                        Een belangrijk 

onderdeel van de behandeling was ‘sport en 

bewegen’. ‘Voor ik ziek werd, deed ik veel aan 

sport. Ik fietste veel en deed op de sportschool 

aan spinning. Maar ik kon niets meer. We gingen 

daarom aan de slag met zwemmen, cardiofitness 

en sport en spel in de groep. Die groep bestond 

uit longpatiënten. Dat zijn vaak wat oudere 

patiënten. Zij deden sporten en spellen die 

ik normaal gesproken nooit zou doen. Jeu de 

boules bijvoorbeeld.’ Later waagde de groep 

zich ook aan rolstoelbasketbal. William Seising: 

‘Geweldig.’ Sport was belangrijk. Er was meer: 

‘Ook de groeps-gesprekken waren voor mij erg 

belangrijk. In een groep van zo’n vijf personen 

bespraken we alles wat maar aan de orde 

kwam. Ik was niet zo’n prater. Zeker niet over 

persoonlijke dingen. Maar die gesprekken waren 

heel waardevol. Je hebt mensen om je heen die 

in hetzelfde schuitje zitten. De groep waarin ik 

terecht kwam, bestond vooral uit mensen die 

in het laatste stadium van de revalidatie zaten. 

Zij gaven mij het gevoel: ‘Yes, het kan!’ Ik heb 

daardoor later ook zelf mensen kunnen helpen.’ 

Andere therapieën die hem verder hielpen 

waren de gesprekken met de psycholoog en de 

diëtiste en de ergotherapie. 

schilderen was raak
                                                              De beeldende 

therapie was voor William Seising ook 

waardevol. ‘Ik had besloten om overal aan mee 

te doen, dus ik ging ook naar de beeldende 

therapie. Ik verwachtte er niets van. Maar we 

hadden gelijk een klik. Loretta, de therapeut, liet 

me een schilderij zien van een man op een lange 

weg die richting de horizon liep. Ze zei: “die 

man ben jij”. En inderdaad. Ik herkende mezelf 

in die man op die weg. Ik was al anderhalf jaar op 

zoek. Wat mankeer ik toch? Ik heb bij beeldende 

therapie van alles geprobeerd: fotograferen, 

een koortje. Schilderen. En dat was raak.’ Terwijl 

hij vertelt wordt hij weer enthousiast.  ‘Eerst 

praatten we alleen maar. Maar daarna leerde de 

therapeut me een streep zetten met de kwast 

of hoe je een cirkel maakt. De techniek, heel 

simpel.’ En misschien wel de belangrijkste les: 

‘Bij schilderen doe je het niet snel fout, en als 

het dan toch niet goed is kun je erover heen 

schilderen. Een kwast erover en het is weg.’ 

Seising laat een prachtig kleurig schilderij zien 

van een wijnfles. Op het etiket staat: Beatrixoord 

2012 en daaronder: 25-6/15-10. Hij maakte het 

tijdens de therapie.

                                     Beatrixoord was dus 

belangrijk. ‘Maar mijn vrouw Anita en mijn zoon 

Dexter waren mijn grootste steun en toeverlaat 

tijdens de revalidatie. Dit alles heeft op hen ook 

een hele impact.’ Nu is hij weer hele dagen thuis. 

Dat zijn lange dagen. Hij mist de structuur die 

het Centrum voor Revalidatie hem gaf. ‘Je doet 

eerst drie maanden heel intensief therapie. 

Maar eenmaal thuis viel ik in een zwart gat.’ 

William Seising werkte bijna zijn hele leven in 

de horeca. Maar werken zit er voorlopig nog 

niet in. Dat spijt hem: ‘Maar ik krijg nog geen 

groen licht. En dus schilder ik, kijk ik films en 

wandel ik veel. Verder mountainbike ik, met 

mijn schoonvader en schoonzus. Dat gaat heel 

redelijk. Ze moeten gewoon een beetje rekening 

met me houden. En als ze ver voor liggen denk 

ik: ik zie ze straks wel weer.’ 

                                                     Het is 12.00 uur. ‘Nog 

koffie?’ En dan schenkt hij zichzelf ook een kopje 

in. Genieten.    ¢

thijs strikwerda

verpleegkundig 
specialist
Ik werk op de afdeling 

Longrevalidatie en heb een 

tweeënhalf jaar durende 

deeltijdopleiding aan de 

hogeschool gedaan voor 

verpleegkundig specialist. In 

die functie heb ik me helemaal 

toegelegd op de longrevalidatie. 

Ik neem verschillende taken van 

de arts over. Ik houd bijvoorbeeld 

in overleg met de arts spreekuur 

en voer behandelingen uit. Als 

patiënten of hun naasten vragen 

hebben over hun aandoening of 

het behandeltraject, geef ik hen 

uitleg.

hilde landstra

arbeidsconsulent
‘Ik wil graag terug naar mijn werk 

of in ieder geval aan het werk 

blijven als dat kan’. Dit is een 

veelgehoorde vraag van mensen 

die bij mij komen voor advies 

en ondersteuning. Ik onderzoek 

dan samen met de patiënt en 

in nauwe samenwerking met 

bijvoorbeeld de psycholoog 

en de fysiotherapeut wat 

de mogelijkheden zijn voor 

terugkeer naar werk. Soms is dit 

ook vrijwilligerswerk. Wij nemen 

testen af die duidelijk maken waar 

de interesses van de patiënten 

liggen en wat ze nog kunnen.



anne wiersma

ergotherapeut
Je zelf aankleden en wassen of 

eten koken kan heel lastig zijn 

als je bijvoorbeeld een arm 

mist of in een rolstoel zit. Ik 

leer patiënten om zich met die 

dagelijkse activiteiten zelfstandig 

te redden. Ook adviseer ik over 

hulpmiddelen die ze kunnen 

gebruiken. Het is geweldig om te 

zien hoe een patiënt na verloop 

van tijd bijvoorbeeld weer zelf 

zijn boodschappen kan doen. Ik 

werk ook als ergotherapeut in 

het Pijnteam. Bij die patiënten 

ligt de nadruk op het dagelijks 

leven weer oppakken, ondanks de 

pijnklachten.

Anna Woltman-Lutjeboer is een strijdbare, 
opgewekte vrouw van 56. Ze heeft reuma. 
Al 54 jaar. In 2009 verloor ze haar man, 
Harrie Woltman. Ze leerde hem in 1986 
kennen in Beatrixoord. Die opname in 1986 
was haar eerste opname in Beatrixoord. 
Daarna volgden nog heel veel – vaak 
langdurige – opnames. Er is sinds 1986 veel 
veranderd in de manier van werken bij 
Beatrixoord. Anna Woltman begrijpt dat de 
manier van werken moet veranderen maar 
heeft heimwee naar vroeger.

HEIMWEE

We zitten in de erker die uitkijkt over het 

weiland naast het huis. Het is winter, de zon 

staat laag en het is behaaglijk warm in de kamer. 

’s Zomers staan de koeien in de schaduw van de 

bomen die in de tuin van Anna Woltman staan.  

‘Dan kijken ze nieuwsgierig naar binnen. Het lijkt 

dan net alsof ze mijn doen en laten volgen.’ 

Anna Woltman heeft sinds haar tweede reuma. 

Het grootste deel van haar jeugd bracht ze door 

in ziekenhuizen. Pas toen ze een jaar of twaalf 

was, mocht ze naar school. Op de middelbare 

school ging het erg goed met haar gezondheid. 

En ook haar studie aan de HEAO verliep zeer 

voorspoedig. In 1981 kwam ze bij de Gasunie als 

automatiseringsmedewerker. ‘Ben je vaak ziek?’ 

vroeg men haar tijdens het sollicitatiegesprek. 

‘Ik ben nooit ziek,’ antwoordde ik, ‘ik heb alleen 

maar reuma.’

nieuwe knieën en nieuwe 
heupen
                    Dat was toen. Een paar jaar later kreeg 

ze wat last van haar linkerheup. De reumatoloog 

van het AZG adviseerde haar om een tijdje in 

Beatrixoord uit te rusten en nieuwe medicatie 

uit te proberen. In Beatrixoord maakte men in 

die tijd altijd een aantal röntgenfoto’s. ‘Op een 

kwade dag kwam de orthopeed mijn kamer 

binnen. Ik lag op een kamer met vijf andere 

patiënten. Hij zei plompverloren: “We hebben 

de foto’s gezien en het ziet er niet goed uit. Als 

je niet snel geopereerd wordt, kan het niet meer. 

De klachten in je heup worden veroorzaakt 

door een slechte knie. Dat betekent dat je een 

nieuwe rechterknie nodig hebt en een nieuwe 

linkerheup.” Daar lig je dan. Direct na zijn 

boodschap ging de dokter weer weg. Je wilt niet 

afgaan tegenover de andere mensen in de kamer 

dus huilen doe je niet. Gelukkig kwam vrij snel 

daarna de fysiotherapeut, Lex Hoekstra, bij me. 

Hij nam de tijd voor me.’ Anna Woltman heeft 

Lex Hoekstra daarna nog veel gezien. Want na 

de rechterknie en de linkerheup volgden niet 

veel later de linkerknie en de rechterheup . En 

daarna een langdurige revalidatie. In Beatrixoord. 

Ze werd er kind aan huis. 

anna woltman-lutjeboer   r
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vonk sloeg over
                                                 In Beatrixoord 

ontmoette ze Harrie Woltman. ‘Dat was tijdens 

mijn eerste opname in 1986. Harrie had ook 

reuma, hij had ook twee nieuwe heupen en 

twee nieuwe knieën gekregen. We spraken 

elkaar regelmatig. De vonk sloeg over en in 1990 

zijn we getrouwd.’ In 1988 lieten ze een nieuwe, 

aangepaste woning bouwen. ‘Ik was toen net 

met ontslag terwijl Harrie nog in Beatrixoord 

lag. Trouwens, toen we de grond zochten en 

kochten en het ontwerp lieten maken lagen wij 

allebei nog in Beatrixoord.’ In 2005 bouwden 

ze opnieuw een aangepaste woning. Vier jaar 

later overleed haar man. ‘In 2010 moest ik 

opnieuw worden geopereerd. Ik was in die 

periode erg somber. Die operatie kwam daarom 

toch een beetje als een geluk bij een ongeluk. 

Ik kreeg in Beatrixoord heel veel steun tijdens 

de revalidatie. Vooral van mijn mede-“oud”-

reumapatiënten die er toen ook lagen. En van de 

maatschappelijk werkster. Zij hielpen mij om de 

draad van mijn leven weer op te pakken.’ 

verzakelijking van 
de zorg
                       En toch. Eigenlijk heeft ze wat 

heimwee naar Beatrixoord anno 1986. ‘Toen 

ik in 2012 werd opgenomen werd meteen 

behandelplan opgesteld waarin ook de 

ontslagdatum was vastgelegd. Ik dacht: “owee, 

als ik die datum niet haal, wat dan?” In 1986 werd 

er niet gepraat over de ontslagdatum. Je ging 

niet weg totdat je klaar was. Anna Woltman wijt 

het aan een verzakelijking van de zorg: ‘Toen 

afgelopen jaar bleek dat ik mijn nieuwe knie 

weer voor vijftig procent kon belasten, kon ik 

naar huis. Volgens mij duurde de rest van de 

revalidatie daardoor veel langer. Thuis kwam de 

plaatselijke fysiotherapeut maar twee keer per 

week twintig minuten met me oefenen. Hij had 

bovendien geen ervaring met reumapatiënten. 

Ik moest hem helpen bij het bedenken van 

oefeningen. En verder moest ik het zelf doen. 

Maar ik kon niet lopen. Dus kreeg ik erg weinig 

beweging. Terwijl ik in Beatrixoord dagelijks 

in het oefenbad had kunnen oefenen. Ik neem 

het de medewerkers absoluut niet kwalijk. Zij 

kunnen er niets aan doen. Maar feit is dat ik nu 

zo’n twee  jaar aan het revalideren ben terwijl 

volgens mij het veel sneller had gekund. Maar ja, 

bij die eerste operaties was ik wel 25 jaar jonger. 

Misschien verwacht ik wel te veel van mezelf.’ 

de reumafamilie
                                                Vroeger was het 

allemaal wat gemoedelijker op Beatrixoord vindt 

Anna Woltman: ‘Nu ben je geen patiënt meer 

maar cliënt. Of revalidant. En ik vind het jammer 

dat de “reumafamilie” er niet meer is. Op de 

oude afdeling G waren we als reumapatiënten 

onder elkaar. Nu lig je er met heel veel andere 

patiënten. Ik begrijp het wel: door betere 

medicijnen zijn er gewoon minder patiënten. 

Maar ik mis het lotgenotencontact.’

                                                                    Een van 

de katten kruipt op schoot. ‘Ondertussen ben 

ik nu wel weer aan het werk, nog steeds bij 

de Gasunie. Dat gaat hartstikke goed. Ik heb 

ook met de bedrijfsarts een plan opgesteld 

om langzaam weer fulltime aan het werk te 

gaan. Het werk is ook m’n hobby. En ik schilder 

erg graag. En verder moet ik gewoon een 

huishouden runnen. Boodschappen, de was, 

koken. En ik fitness ook nog tweemaal per week 

een uur.’ En later? ‘Ik hoop dat ik nog lang hier 

kan blijven wonen. En tja, de rechterheup zal 

ook wel eens vervangen moeten worden. Maar 

daar ben ik nog niet aan toe. Eerst even op adem 

komen.’    ¢

janneke v.d. velde

seksuoloog
Een chronische ziekte of een 

beperking heeft gevolgen voor de 

patiënt en voor diens partner. En 

vaak ook voor de seksuele relatie. 

Patiënten en partners kunnen 

daar enorm mee worstelen. Ik 

help patiënten en hun partner om 

die gevolgen te bespreken en te 

leren hanteren. 

erike nijhuis

sociotherapeut
Op de afdeling longrevalidatie 

helpen wij patiënten met de 

acceptatie van hun beperking. 

Wij leiden de groepsgesprekken 

waarin patiënten met elkaar 

bespreken hoe zij bijvoorbeeld 

hun leefstijl kunnen wijzigen. 

Patiënten en collega behandelaars 

kunnen bij ons terecht voor 

vragen over de behandeling en de 

coördinatie ervan.



alice bottema

afdelingsassistent
Patiënten in Beatrixoord hebben 

vaak met allerlei dingen hulp 

nodig. Ik ondersteun hen daarbij. 

Ik breng iemand bijvoorbeeld 

naar zijn therapie of help met het 

aankleden. De afdeling is mijn 

werkplek. Daar kan iedereen een 

beroep op me doen.

Het is een koude donkere maandag-
ochtend, hartje winter. De parkeerplaats 
bij fitnesscentrum Kloos 2 U in Assen 
is behoorlijk vol. Binnen knalt uit de 
luidsprekers rockmuziek. Boven de balie 
hangt een enorme televisie. Er staat een 
Braziliaanse soap op, het geluid staat uit. 
Sporters zijn druk in de weer op fietsen, 
roeimachines en lopende banden. Andere 
sporters zijn in de weer met halters en 
apparaten. Een van hen is Bert Feijen.

EEN ONTDEKKINGSREIS

Feijen is 47. Hij mist zijn vingers en beide 

onderbenen. Dat zie je op het eerste gezicht 

niet. We zien een man als ieder ander die 

zich gemakkelijk in de sportschool beweegt. 

Om de apparaten te kunnen grijpen, heeft 

hij om beide polsen een haak gegespt. Hij 

doet zijn oefeningen geroutineerd en vooral 

geconcentreerd.  Als de krachtoefeningen 

achter de rug zijn, gaat Feijen op de lopende 

band. Eerst houdt hij een rustig wandeltempo 

aan maar al gauw zet hij de pas erin. 

In januari 2008 kreeg Bert Feijen na een operatie 

die nodig was door een ernstige bacteriële 

infectie een septische shock. Dat veroorzaakte 

een multi-orgaanfalen waardoor onder andere 

de aderen in de extremiteiten verstopten. 

Feijen werd na de operatie in coma gehouden. 

Toen hij drieënhalve week later wakker werd 

miste hij zijn onderbenen en zijn vingers. ‘Ik bof 

dat ik nog leef’ zegt hij nu, ‘maar het was een 

verschrikkelijke tijd. Gelukkig zat ik de eerste tijd 

onder de morfine.’ 

ik loop wel met je mee
                                                                  Tien weken 

later ging Bert Feijen na talloze operaties naar 

Beatrixoord. De datum staat in zijn geheugen 

gegrift: 7 april 2008. Toch begon de revalidatie 

voor hem eigenlijk al in de intensive care van 

het UMCG. ‘Ik kon op dat moment alleen nog 

maar mijn hoofd bewegen en heel zacht praten. 

Er was daar een oudere verpleegkundige die 

grapjes maakte en wat met me kletste over van 

alles en nog wat. Hij maakte zo de intensive care 

voor mij een gewone ruimte en liet daarmee een 

beetje het “normale” leven weer beginnen. Op 

zijn manier liet hij mij voelen: kom op, zet een 

“stapje”. Ik doe met je mee. Dat is de houding 

die ook Beatrixoord kenmerkt.’

                                                           De revalidatie was 

lang en zwaar. ‘Je moet alles weer leren. Lopen. 

Staan. Dingen vastpakken. En ik vond het heel 

moeilijk om mijn vrouw en de honden alleen 

te laten. Gelukkig mocht ik direct al het eerste 

weekend naar huis. Die weekenden waren voor 

mij heel belangrijk. Het klinkt gek uit mijn mond 

maar je moet tijdens die revalidatie de hele dag 

op je tenen lopen. Die weekenden waren echte 

bijtankmomenten. Ik trok het dankzij de mensen 

in Beatrixoord. De sfeer is er geweldig.’ Feijen 

bert feijen   r
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manya v.d. meulen 

maatschappelijk 
werker
De beperkingen waarmee onze 

patiënten verder moeten, zijn 

vaak erg ingrijpend. Ik help 

patiënten en hun familie met 

problemen rond de relatie, 

het gezin, huisvesting, werk of 

financiën. Ik adviseer en help hen 

keuzes maken zodat ze thuis de 

draad weer kunnen oppakken. 

geeft een voorbeeld. ‘Iedereen is anders. Ik kook 

bijvoorbeeld graag. Voor ik het wist stond ik met 

eieren, melk en meel pannenkoeken te bakken. 

De therapeuten gingen naast me staan. Ik moest 

zelf op ontdekkingsreis en Beatrixoord ging met 

me mee.’ 

dit zijn professionals
                                                                 De psychische 

begeleiding vond Feijen erg waardevol. Net 

zoals het maatschappelijk werk waar zijn vrouw 

bij terecht kon. Ook haar wereld stortte in. ‘En 

wat ik erg goed vond was de communicatie 

tussen de therapeuten onderling. Als ik ’s 

morgens iets met de verpleegkundige had 

besproken, wist ’s middags de fysiotherapeut 

dat al. Ik had beslist niet het gevoel dat ze 

achter mijn rug over me praatten. Nee, dit zijn 

professionals. Zij moeten van elkaar weten wie 

wat doet. Ga maar na: ik werd behandeld door  

twaalf verschillende therapeuten.’

Stilzitten is niets voor Feijen. Voor de 

amputatie had hij juist twee jaar zijn eigen 

bedrijf als bouwkundig tekenaar. Dat moest 

hij opgeven. Het was moeilijk om het leven 

weer een invulling te geven. Maar het lukte. Hij 

studeert, leest veel, verzorgt trainingen bij de 

hondenschool en doet vrijwilligerswerk voor 

de vereniging van geamputeerden. En hij is een 

sporter in hart en nieren. ‘De sportbegeleiding 

in Beatrixoord vond ik erg belangrijk. Ik had wel 

de pech dat ik op de amputatieafdeling verbleef. 

De meeste amputatiepatiënten zijn daar ouder 

dan 65. Sport is voor veel van deze mensen 

minder belangrijk. Later kon ik meesporten met 

de jeugd op de afdeling Dwarslaesie. Dat vond ik 

heerlijk. Lekker rauzen.’ Met een vriend fitnest 

Feijen regelmatig. En hij handbiket zo’n twee 

à drie keer per week. ‘Ik had eerst een relatief 

eenvoudige handbike. Nu heb ik een heel 

geavanceerde. Onlangs heb ik ook geprobeerd 

of ik kan zwemmen. Ik voelde mezelf net een 

dobber. Vooruitkomen is met mijn handicap 

echt een probleem. Maar het ging eigenlijk 

heel aardig. Dus dat zou ik graag ook wat vaker 

proberen. En ik loop veel met de honden.’ 

continu kiezen
                                            Dat lukt allemaal. Maar 

niet zonder slag of stoot. Zo maakte Feijen 

onlangs een bouwpakket. ‘Natuurlijk ontplof 

ik af en toe. Met mijn handicap en met mijn 

karakter is zo’n bouwpakket een oefening in 

geduld. Maar ik houd mezelf voor dat ik continu 

kan kiezen. Mijn beperkingen zijn er. Maar ik kan 

telkens weer kiezen wat ik doe met de situatie. 

En daar mag Beatrixoord wat mij betreft nog 

wel wat meer uitdagen. Wij gingen altijd heel 

graag naar het strand. Maar de artsen vertelden 

mij dat ik met mijn twee protheses niet of in 

ieder geval heel moeilijk door het mulle zand 

zou kunnen lopen. Maar nooit meer op het 

strand … dat zou ik zonde vinden. Ik wilde 

het per se proberen. En inderdaad, dat mulle 

zand is moeilijk. Maar het lukt wel. Nu gaan we 

tweemaal per jaar naar Callantsoog. Wandelen. 

En daarna een uitsmijtertje eten.’    ¢

carina koops

psycholoog
Onze patiënten zijn chronisch 

ziek of hebben een blijvende 

handicap. Het is niet eenvoudig 

om daar mee te leren leven. Ik 

help hen daarbij, vooral door te 

praten. Meestal is ook de partner 

erbij, want voor hem of haar is de 

impact van de ziekte of beperking 

vaak enorm. Soms doen we een 

psychologisch onderzoek, in de 

vorm van een test of een gesprek, 

om er achter te komen wat er 

precies aan de hand is en hoe we 

de patiënt kunnen helpen. De 

psychologisch medewerker voert 

meestal de testen uit en helpt bij 

delen van de behandeling.



jacob bosma

verpleegkundige
Ik heb een prachtig vak. Als 

verpleegkundige zorg ik ervoor 

dat patiënten zich bij ons zo 

goed mogelijk voelen. De meeste 

patiënten kunnen redelijk tot 

goed voor zichzelf zorgen maar 

lang niet allemaal. Hen help ik 

waar nodig. Ik coördineer de 

zorg rond een aantal patiënten. 

Ik ben voor patiënten en hun 

familieleden en de behandelaars 

het eerste aanspreekpunt als 

ze wat willen weten of ergens 

over willen praten. Ik werk op de 

reuma-afdeling. 

Arie Pronk is vereerd dat hij gevraagd 
wordt voor dit interview. ‘Maar ik kan 
soms niet zo goed uit mijn woorden 
komen, vooral als ik met vreemden 
praat.’ waarschuwt hij alvast. Dat is geen 
probleem, Zijn partner, Richard Wouda, 
helpt hem indien nodig. Het is heerlijk dat 
het leven nu weer wat op de rails staat, 
vindt Arie Pronk. Een zware endocarditis 
zorgde voor een herseninfarct en zette hun 
leven volledig op de kop. Samen gingen ze 
door een diep dal, samen kwamen ze er 
weer bovenop.

STAPJE VOOR STAPJE

Arie Pronk wil graag vertellen wat er gebeurd 

is. Dat is erg lastig als je last hebt van afasie. 

‘Ik ben 47. Toch?’ Hij aarzelt. ‘Zeg ik het zo 

goed?’ vraagt hij zijn levenspartner Richard 

Wouda. Richard knikt en Arie gaat verder: ‘Een 

jaar en … drie maand …’ Opnieuw kijkt hij 

Richard aan. Die neemt het met instemming 

van Arie even over. ‘In de zomer van 2011 was 

Arie net afgestudeerd als verpleegkundige. 

Hij werkte daarvoor als begeleider in Nieuw 

Woelwijck, een dorpsgemeenschap voor 

verstandelijk gehandicapten in Sappemeer. Hij 

was 45. Hij wilde iets nieuws met zijn leven. 

De studie was een groot succes. Hij studeerde 

vol lof af en werkte daarna drie maanden als 

verpleegkundige in de thuiszorg. Maar Arie 

was die maanden vaak ziek. Hij had het vaak 

erg koud en hij was vaak koortsig. Maar wel 

doorwerken. Een echte Pronk.’ Arie knikt: ‘Dat 

doe je dan.’

je partner ondergaat het
                                                                           Maar op 

25 september ging het helemaal mis. Arie Pronk 

ging naar boven om een korte broek aan te 

trekken en kwam stotterend en rillend beneden 

in een pyjamabroek. Binnen tien minuten was 

de ambulance er. En even later lag hij in het 

UMCG. Daar raakte hij in coma. Hij had een 

herseninfarct als gevolg van een endocarditis, 

zo bleek. Endocarditis is een ontsteking op de 

hartkleppen waardoor de bloedsomloop ernstig 

stagneert. Arie Pronk bleef drie dagen in coma. 

Voor Richard waren het drie helse dagen. ‘Het is 

jou overkomen maar je partner ondergaat het.’ 

Toch is het Arie die Richard er die eerste periode 

doorheen sleept: ‘Arie stond er zo positief in.’ 

Daarna werden de rollen omgedraaid en 

steunde Richard Arie door dik en dun. Arie 

kreeg veel therapie. Fysiotherapie, logopedie, 

spraaktherapie, oefeningen in het “verbanden 

leggen”, conditietrainingen. ‘Wat heeft hij niet 

gehad?’ vat Richard samen. Maar het duurde 

Arie te lang. ‘Ik wou uit die rolstoel’ maar dat 

ging gewoon de eerste tijd niet. In Nieuw 

Woelwijck zeiden we tegen de bewoners dan: 

arie pronk (l) en richard wouda   r
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jacqueline van duinhoven

muziektherapeut
Muziek bevordert de motorische, 

cognitieve, emotionele en sociale 

ontwikkeling en geeft een goede 

ingang tot contact en (non 

verbale) interactie. In een veilige 

en vertrouwde omgeving help 

ik de patiënt met een gerichte 

aanpak zijn eigen mogelijkheden 

te ontdekken. Ik sluit met de 

werkvormen, instrumenten en 

muziek aan bij wat het kind of de 

volwassene nog wél kan. Tijdens 

de therapie maken patiënten 

individueel of in een groep zelf 

muziek. Of ze luisteren naar 

muziek. Zo is het ‘samen zijn’ in 

muziek tot in de laatste fase van 

het leven mogelijk.

‘rustig aan. Stapje voor stapje. Maar als mensen 

in Beatrixoord dat tegen mij zeiden dacht ik 

“Donder op man!” 

patiënt neemt regie
                                                         Gedurende zijn 

ziekte was Arie Pronk geen verpleegkundige 

maar patiënt. ‘Inderdaad. Eerst sta je aan het bed 

als verpleegkundige. Dan lig je er zelf. Ik vond 

dat niet moeilijk. Maar ik verbaasde me wel. 

Over de medicatie bijvoorbeeld. Ik moest zelf 

vragen om mijn pillen. Later werd me duidelijk 

dat de verpleegkundigen in Beatrixoord dat 

bewust deden. De patiënt moet namelijk 

na verloop van tijd leren om zelf de regie te 

nemen.’ Arie Pronk realiseert zich dat hij niet 

meer als verpleegkundige aan de slag kan. 

‘Nee, mijn rechterarm is vanaf de elleboog zo 

goed als verlamd. Ik moet nu alles links doen. 

Dat gaat prima maar een spuit geven met mijn 

linkerhand, dat wil ik patiënten niet aan doen.’ 

Eigenlijk begon de echte revalidatie pas thuis, 

ervoeren Richard en Arie: ‘Ik was zes weken in 

Beatrixoord. De dag voor kerst kwam ik thuis. 

Dan merk je pas echt dat de veilige haven weg 

is. Het gewone leven is een stuk moeilijker.’ In 

eerste instantie was het Richard die alles moest 

regelen. ‘De thuissituatie moest leefbaar zijn. 

Bij Beatrixoord kon ik altijd terecht voor steun. 

Maar soms zagen we het echt niet meer zitten. 

De maatschappelijk werkster zei dan: “Kijk nou 

een jaar verder.” En ze had gelijk. Nu zie je het 

niet meer maar tot een paar maanden terug was 

het hier beneden een ziekenhuis.’

                              Eenmaal thuis ging Arie drie keer 

per week een dag of dagdeel naar het Centrum 

voor Revalidatie. Deze dagen bestonden 

uit gesprekken, zwemmen, fysiotherapie, 

afasietherapie en later veel fietsen met de 

fysiotherapeut. Ook Richard werd intensief bij 

de behandeling betrokken. Er waren gesprekken 

met de arts, meeloopdagen en gesprekken 

tussen partner en maatschappelijk werker. 

Maar na verloop van weken werden deze dagen 

korter. Er was steeds minder voor Arie te doen. 

‘De revalidatiearts zei dat alles de revue was 

gepasseerd en extra ontwikkelingen er gewoon 

niet meer in zitten. Dus we moeten vooral 

blijven doorgaan thuis en weer gaan leven.’

Nu staat het leven voor Arie Pronk weer 

enigszins op de rails. Hij kan goed voor zichzelf 

zorgen al zit vooralsnog betaald werk er niet 

in. Zijn rechterarm is deels verlamd, hij heeft 

een milde vorm van afasie en loopt moeilijk. 

Hij heeft bijvoorbeeld veel moeite met een 

telefoontje om iets te regelen. ‘Maar ik wil 

dat zelf doen. Ik wil niet wachten tot Richard 

thuiskomt.’ Ook lezen is lastig. Inmiddels 

hebben ze er wat op gevonden: ‘Nu probeer ik 

stripboeken te lezen. Dat gaat redelijk goed.’ 

Verder fitnest hij tweemaal per week en zwemt 

hij eenmaal per week. En hij werkt drie dagdelen 

per week als vrijwilliger bij de kledingbank 

Maxima in Hoogezand-Sappemeer. ‘Dat gaat 

goed. Al heb ik door die afasie soms moeite met 

losse cijfers. Als de cijfers in een reeks staan, heb 

ik er geen enkel probleem mee. Ik weet het wel. 

Maar ik kan het niet zeggen.’ 

vakantieplannen
                                                   De grote sprong 

voorwaarts maakt hij binnenkort. Hij mag 

namelijk weer autorijden en binnenkort wordt 

de auto daarom aangepast. Richard: ‘Ik dacht: 

dat gaat hem nooit lukken. Dat is een droom te 

ver. Maar toen hij daar bij het CBR naar buiten 

kwam … Een big smile, van oor tot oor.’ Arie: 

‘Je wilt alles terug. Dat kan niet. Dat weet ik wel. 

Maar wat er kan, dat wil ik. En het is geweldig 

dat ik zelf weer weg kan. Met de fiets kan ik 

boodschappen doen. Nu ik weer mag rijden 

kunnen we weer vakantieplannen maken. Nee. 

Ik ben niet zielig.’    ¢ 

inge boonstra

psychomotorisch 
therapeut
Het is niet vreemd dat sommige 

patiënten in het Centrum voor 

Revalidatie zich onzeker voelen 

of last hebben van spanningen. 

Dat soort gevoelens kunnen we 

aanpakken door praten. Ik ben 

psychomotorisch therapeut: ik 

ga ook met mensen bewegen en 

naar lijfelijke gevoelens kijken. 

Ik leer ze bijvoorbeeld hoe hun 

ademhaling hun welbevinden 

kan beïnvloeden. Of hoe ze 

door bewegingsactiviteiten of 

ontspanningsoefeningen beter 

kunnen zien wat helpend is en 

wat belemmerend is.



			r			

patiënt oefent met fysiotherapeut 

tiddo van der ark

Haren, 1963. Het gloednieuwe royale 

hoofdgebouw van Beatrixoord staat trots 

tussen het groen. Mannen en vrouwen 

hebben een apart beddenhuis. Voor hun 

bezigheidstherapie beschikken de mannen over 

een lintzaag en een hobbyset, de vrouwen over 

een pottenbakkersoven. De mannen hebben 

in hun recreatiezaal een biljart, de vrouwen 

hebben een piano. De keuken is voorzien van 

een hypermoderne aardappelschilmachine 

die de aardappels uitwerpt op een pittafel. 

Voor de distributie van het eten koos men 

het Calorinoxvoedseltransportsysteem. 

Beatrixoord, 1963. Een prachtig centrum waar 

artsen, zusters en therapeuten wisten wat goed 

was voor de patiënt en waar zusters bij hun 

vrouwelijke patiënten de krulspelden inzetten. 

Een warm nest.

Haren, 2013. Het gebouw van het UMCG 

Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord 

ligt nog steeds fraai tussen het Harense groen. 

Het gloednieuwe en hypermoderne tbc-

centrum ligt bescheiden, ietwat verzonken 

voor het oude hoofdgebouw. In dat oude 

hoofdgebouw is de afgelopen jaren veel 

Beatrixoord heeft zich in de 50 jaar van haar bestaan ontwikkeld van een warm nest voor 
tbc-patiënten tot een modern universitair revalidatiecentrum met een polikliniek in het 
UMCG aan het Hanzeplein en de locatie Beatrixoord in Haren voor klinische en poliklinische 
behandeling. De naamsverandering geeft daar uitdrukking aan: UMCG Centrum voor 
Revalidatie. Zakelijker, professioneler, efficiënter. Wat bleef is de betrokkenheid en de 
bevlogenheid van medewerkers. 

gebouwd en verbouwd en nog steeds wordt er 

druk gewerkt. Vrijwel de gehele begane grond 

is op de schop genomen. Verpleegafdelingen 

zijn gesloten om plaats te maken voor nieuwe 

polikliniekruimten. Het Centrum voor 

Revalidatie 2013. Betrokken. Professioneel. 

Katy van Hasselt en Bert Eissens zijn 

respectievelijk manager Zorg en manager 

Bedrijfsvoering. Samen vormen zij het bestuur 

van het UMCG Centrum voor Revalidatie. 

Katy van Hasselt begon er in 2011, Bert Eissens 

in 2009. Het eerste wat hen allebei opviel 

bij locatie Beatrixoord was de bevlogenheid 

en de betrokkenheid van de medewerkers. 

Die betrokkenheid en bevlogenheid is ook 

de rode draad in het verhaal van Dineke 

Mulder en Titia Hemminga. Dineke Mulder is 

revalidatiearts. Zij kwam als coassistent in 1976 

in Beatrixoord. In 1982 ging ze er werken. Titia 

Hemminga is fysiotherapeut en de laatste 15 

jaar  teammanager van het amputatieteam en 

later ook van het reumateam. Zij begon in 1971 

in Beatrixoord. Allebei zijn ze net met pensioen. 

Zij herkennen de typering van Bert Eissens en 

Katy van Hasselt. Maar er is veel veranderd. 

REVALIDEREN IS EEN WERKWOORD
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warme deken
                                       Titia Hemminga: ‘Mijn 

grote liefde is nog altijd de prothesiologie en 

de revalidatie van amputatiepatiënten. Toen ik 

in 1971 begon, waren protheses relatief simpele 

hulpmiddelen van hout of aluminium. De 

protheses van tegenwoordig zijn technische 

hoogstandjes van kunststof, sommige 

scharnieren zijn nu computergestuurd.’  

Dineke Mulder kwam als coassistent in 1976 in 

Beatrixoord. In 1982 ging ze er als revalidatiearts 

aan de slag. 

                      Hoe hopen ze dat patiënten 

terugkijken op hun periode in Beatrixoord? 

Titia Hemminga antwoordt onmiddellijk: ‘Ik 

hoop dat ze het gevoel hebben dat ze bij ons 

aan het goede adres waren wat betreft de 

beantwoording van hun hulpvraag. En dat ze 

terugkijken op een prettig verblijf waar men 

aandacht voor hen had, een warm nest. Een ex-

patiënt zei me eens: “Beatrixoord was voor mij 

een warme deken.” Dat vond ik mooi.’ Volgens 

Dineke Mulder en Titia Hemminga hoeft 

die warmte niet te botsen met een zakelijke, 

efficiënte bedrijfsvoering. Dineke Mulder: ‘Feit 

is, vroeger kon er veel meer. Verpleegkundigen 

gingen met patiënten boodschappen doen of 

ze gingen mee naar de bioscoop of ze zetten 

krulspelden in bij patiënten. Ik weet nog goed 

dat het woord ‘productie’ hier voor het eerst 

gebruikt werd door de directie. Iedereen stond 

op de achterste benen. We vonden dat wij zorg 

leverden. We waren geen fabriek!’ 

Toch zijn ze aan dat woord ‘productie’ in de 

loop der jaren gewend geraakt. Het moet nu 

eenmaal bedrijfsmatiger, constateren Katy van 

Hasselt en Bert Eissens. Manager Zorg Katy van 

Hasselt: ‘Ik kom uit de thuiszorg. Daar kwam 

de bezuinigingsgolf tien jaar eerder. Nu is de 

revalidatiezorg aan de beurt.‘ Bert Eissens: ‘Wij 

kunnen niet meer eindeloos blijven behandelen 

en aandacht geven. Dat kan niet meer. Wij 

moeten met minder geld meer patiënten 

behandelen. En dus moet het bedrijfsmatiger. 

Maar zonder de kwaliteit van de zorg tekort te 

doen.’ 

verwachte einddatum ligt 
vast bij begin
                                       Meer efficiency en betere 

zorg kunnen hand in hand gaan, daarvan zijn 

zowel de professionals Dineke Mulder en Titia 

Hemminga als de managers  Katy van Hasselt 

en Bert Eissens overtuigd. Een goed voorbeeld 

is het vaststellen van de ontslagdatum bij het 

opstellen van het behandelplan. Bert Eissens: 

‘Wij vragen de patiënt: wat wil je bereiken? En 

daar zetten we een verwachte einddatum op. 

Natuurlijk, patiënten die chronisch ziek zijn en 

hier al jaren komen, schrikken daar van. Maar 

patiënten die zo’n geschiedenis niet hebben, 

vinden het heel gewoon.’ Katy van Hasselt vult 

aan: ’Het is niet zo dat wij mensen ontslaan als 

ze daar nog niet aan toe zijn. Als het moet, kan 

iemand hier natuurlijk  blijven. Als maar duidelijk 

is dat er nog voortgang te boeken valt.’ Ook 

Dineke Mulder en Titia Hemminga geloven 

in de voordelen van tijdig vaststellen van de 

ontslagdatum. Zij zien drie redenen. Allereerst 

is het goed om bij de patiënt en de familie 

de verwachtingen te bespreken. Zo weten ze 

beter waar ze aan toe zijn. In de tweede plaats 

is die datum een “lijmmiddel” voor het team 

om die patiënt. Als je allemaal dezelfde meetlat 

gebruikt, en je ziet dat je collega verder is dan jij 

terwijl de ontslagdatum nadert kun je even een 

stapje harder lopen. En ten derde: de patiënt 

moet zich nu realiseren: ‘Verrek, als ik straks 

thuis ben, hoe moet dat dan?’ Dineke Mulder: 

‘Dat is cruciaal: de patiënt heeft een probleem, 

wij niet. Maar natuurlijk denken we mee.’ 	

patiënt is regisseur
                                                         Daarmee noemen 

zij een tweede omslag in het denken over 

revalidatie: de patiënt wordt zelf regisseur van 

zijn revalidatie. Die kentering is natuurlijk in alle 

zorginstellingen zichtbaar. Het hangt samen met 

een omslag in de samenwerking tussen patiënt 

en professional. Vroeger bepaalde de arts de 

diagnose en formuleerde een behandelplan. Hij 

of zij deelde dat aan het team mee en de patiënt 

hoorde het via een van de teamleden. Het was 

eenrichtingsverkeer. Dineke Mulder: ‘Nu stellen 

we een diagnose vast die we vervolgens met 

de patiënt bespreken. Wat zijn je beperkingen? 

Waar wil je dat we mee aan de slag gaan? 

Natuurlijk, als een dwarslaesiepatiënt weer 

wil leren lopen moeten we hem uit die droom 

helpen. Dat zit er niet in. Maar we kunnen wel 

heel gericht werken aan hoe iemand van a naar 

b komt.’

training in het zwembad   w

fysiotherapeut indra arendz



Titia Hemminga schetst de keerzijde van deze 

aanpak. ‘Amputatiepatiënten verdiepen zich 

op internet vaak grondig in de mogelijkheden 

van protheses. Vroeger zei je: ‘Kijk, dit is uw 

prothese.’ Nu weet de patiënt precies wat er 

op de markt is.’ De patiënt weet niet alleen 

meer, hij is ook mondiger. Dat levert wel eens 

problemen op. Titia Hemminga: ‘Patiënten gaan 

shoppen. Dan zien ze een schitterende prothese 

op het web waarvan ik weet: die prothese 

past niet bij jouw functieniveau, dat betaalt de 

verzekering nooit. Maar niet altijd neemt de 

patiënt daar genoegen mee. Dan belt hij zelf met 

de verzekeraar en sta je als team een beetje aan 

de zijlijn. Het is sowieso lastig als de ene patiënt 

via een letselschadeprocedure wel een dure 

prothese krijgt en de andere patiënt niet.’ 

werken aan 
gedragsverandering
                                                              Toch zijn de 

voordelen van de patiënt in de regisseursstoel 

legio. Bert Eissens formuleert het zo: 

‘Revalideren gaat vaak hand in hand met een 

gedragsverandering. Niet voor niets beschikt 

Beatrixoord over een groot aantal bijzonder 

kundige psychologen en maatschappelijk 

werkers. Beatrixoord helpt mensen met 

beperkingen bij een zelfstandige terugkeer 

naar de maatschappij. Daartoe moeten zij hun 

situatie accepteren en ermee aan de slag gaan. 

Dat vereist zelfmanagement. Dat vereist de wil 

om te veranderen. Leiden de klachten jou of ga 

jij de klachten leiden? Daar wordt de patiënt hier 

op aan gesproken.’ 

                                   Katy van Hasselt geeft een 

voorbeeld: ‘Op de diabetesafdeling was een 

meneer opgenomen met zwaar overgewicht. Hij 

lag hier zo’n twee, drie maanden. Hij vertelde 

daarna dat hij door wel tien verschillende 

behandelaars was behandeld. Maar niemand 

had tegen hem gezegd:  “Meneer, bent u niet 

een beetje te zwaar?” Ik vind dat knap van al die 

behandelaars. Natuurlijk weet deze man dat hij 

te dik is. Het heeft geen zin om hem dat voor 

te houden. Hij moet het zélf inzien. Hij moet 

zelf stappen zetten naar wat goed is. Naar een 

andere leefstijl. Wij helpen hem daarbij.’ Dineke 

Mulder: ‘Vroeger werd je gerevalideerd. Nu 

revalideer je. Revalideren is een werkwoord.’

zorglogistiek herzien
                                                                  Al deze 

veranderingen hebben hun weerslag op de 

bedrijfsvoering, op het gebouw en op de 

cultuur binnen locatie Beatrixoord. Zo heeft 

Beatrixoord in de periode 2010 – 2012 de 

zorglogistiek heel grondig herzien. Katy van 

Hasselt: ‘In 2010 werden patiënten afgebeld 

als de behandelaar ziek was of onverwacht 

afwezig. Dat doen we niet meer. Als er iemand 

ziek is, zorgt het planbureau dat iemand 

anders de behandeling overneemt. Dat is voor 

patiënten eenvoudiger en het levert een enorme 

kostenbesparing op. Natuurlijk is continuïteit in 

de behandelrelatie belangrijk. Maar continuïteit 

in de behandeling ook. Als de behandelaar 

goed rapporteert, het dossier goed bijhoudt en 

de patiënt de regie heeft, kan het best.’ Het is 

bovendien een principiële kwestie, vindt Bert 

Eissens, ‘Als wij pretenderen dat de patiënt 

centraal staat, kunnen we die patiënt niet 

zomaar afbellen.’ 

participatie in maatschappij 
en werk
                        De bedrijfsmatiger aanpak leidde 

nooit tot bezuinigingen op de directe zorg. 

Toch is in de directe zorg veel veranderd. Het 

aantal ligdagen per patiënt is in twee jaar tijd 

teruglopen van gemiddeld 60 per patiënt naar 

42. Dat betekende dat een hele verpleegafdeling 

gesloten kon worden. Die afname is het 

gevolg van technische en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Nieuwe technieken maken 

het mogelijk dat patiënten eerder naar huis 

kunnen. ‘Bovendien,’ zegt Bert Eissens: ‘mensen 

willen zo snel mogelijk weer participeren in de 

maatschappij. In hun werk. Arbeidsparticipatie. 

Arbeids-re-integratie. En dat kan tegenwoordig 

ook.’ 

dineke mulder, revalidatie-

arts (l) en titia hemminga, 

teammanager werkten beiden 

40 jaar in beatrioxoord

e			

			r

verpleegkundige evelyn ten hage 

heeft opnamegesprek met nieuwe 

patiënt



			r

activiteitenyherapeut paulien habers 

(m) met mo brouwers (l) en mevrouw 

eelhart (r)
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samenwerking
                                            Het Centrum voor 

Revalidatie streeft er naar dat de patiënt op het 

juiste moment, op de juiste manier en op de 

juiste plek revalideert. Daarom werkt het samen 

met verpleeghuizen in de stad Groningen en 

in de regio. Katy van Hasselt: ‘Verpleeghuizen 

leveren steeds vaker revalidatie. Een patiënt met 

een nieuwe heup bijvoorbeeld is daar uitstekend 

op zijn plaats. Bij ons komen patiënten met 

complexere problemen. Soms is zo’n patiënt 

na ontslag uit het ziekenhuis nog niet toe aan 

revalidatie bij ons. Dan verblijft hij eerst in het 

verpleeghuis en komt zodra hij revalideerbaar 

is, zoals wij dat noemen, naar ons centrum. 

We werken ook samen met de Ommelander 

Ziekenhuis Groep. Onze artsen en behandelaars 

behandelen daar patiënten van het Centrum 

voor Revalidatie. Zo brengen we de zorg dichter 

naar de patiënt.’ In de toekomst wordt deze 

manier van werken mogelijk uitgebreid naar 

andere locaties.

complexe problematiek, 
multidisciplinaire aanpak
Revalideren in het Centrum voor Revalidatie 

is wezenlijk verschillend met dat in een 

verpleeghuis. In het verpleeghuis kunnen 

mensen met een enkelvoudige aandoening 

heel goed revalideren, maar heeft de patiënt 

complexere problemen, of meerdere 

aandoeningen tegelijk, dan is revalidatie in 

het Centrum voor Revalidatie geïndiceerd. 

In het Centrum voor Revalidatie werkt altijd 

een team van professionals van verschillende 

disciplines samen met de patiënt naar een 

gezamenlijk revalidatiedoel toe. Katy van 

Hasselt: ‘We werken met een multidisciplinair 

team en hebben aandacht voor zowel medische, 

lichamelijke, psychosociale als arbeidskundige 

aspecten. En het verschil zit ook in de uren: 

in een verpleeghuis revalideren mensen 

gemiddeld 4 uur per week, bij ons 2,5 uur per 

dag. Dat zegt genoeg over de intensiteit van een 

behandeling bij ons.’

nieuwbouw en verbouw
                                                                         De laatste 

jaren is er in en rond locatie Beatrixoord veel 

gebouwd en verbouwd. Op het terrein in Haren 

verrees nieuwbouw voor het tbc-centrum. De 

nieuwbouw biedt goede mogelijkheden voor 

geïsoleerde verpleging. De patiënt heeft er meer

comfort en het personeel een prettige en veilige 

werkomgeving. En ook in het hoofdgebouw 

wordt druk verbouwd. Het aantal verpleegdagen 

is weliswaar gedaald maar het aantal 

poliklinische behandelingen is fors gestegen. 

Er werd een verpleeggang gesloten en tegen 

het eind van 2013 is de gehele begane grond 

beschikbaar voor poliklinische behandelingen. 

florence nightingale
                                                                 Medewerkers 

en patiënten die al heel lang bij Beatrixoord 

komen, merken het meest van de omslag. 

Chronisch zieke patiënten zoals mensen met 

reuma komen vaak al jaren om te revalideren 

als ze weer een operatie achter de rug hebben. 

Voor hen is de omslag behoorlijk wennen. 

Ook voor medewerkers was de omslag vaak 

lastig. Toch begrijpen Dineke Mulder en Titia 

Hemminga de noodzaak van een zakelijker 

aanpak al spreken zij liever van een efficiëntere 

aanpak: ‘De band met de patiënt werd niet 

minder, een beetje Florence Nightingale zit er in 

ons allemaal.’    ¢    

ergotherapeut 

joanne speerstra en 

rick koopal

			e



Wat maakt de zorg in het UMCG Centrum voor 

Revalidatie – locatie Beatrixoord zo bijzonder? 

Oud-patiënten roemen de deskundigheid en 

de professionaliteit van de medewerkers en 

vooral hun toewijding, betrokkenheid en inzet. 

En het vermogen om de  patiënt te motiveren.

Dineke Mulder en Titia Hemminga kennen 

deze  kwalificaties. Zij herkennen veel van deze 

kwalificaties ook bij andere revalidatiecentra. 

Wat Beatrixoord echt bijzonder maakt is de 

verwevenheid met het UMCG. Al heel lang 

Het UMCG Centrum voor Revalidatie doet 

continue onderzoek naar de zorg die het 

biedt. En vooral hoe het beter kan. Wensen 

van patiënten en maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen zijn daarbij 

leidend. Zo loopt er het project Rehab-4-Life. In 

dat project coachen behandelaars mensen met 

een hersenletsel, die na hun revalidatie naar huis 

gaan en het leven weer op moeten pakken. De 

coach gaat naar de ex-patiënt thuis en bekijkt en 

bespreekt de situatie daar, samen met partner 

en andere naasten. Daarna hebben ex-patiënt 

en coach contact via de iPad, ze spreken en zien 

elkaar.

Er lopen meer e-Health projecten. Zo 

onderzoekt het centrum ook hoe kinderen met 

een coördinatiestoornis met Wii of andere 

computerspelen hun balans, coördinatie en 

spierkracht kunnen trainen. Voordeel hiervan 

is dat het oefenen op een speelse manier gaat 

en dat kinderen ook thuis kunnen oefenen. 

Een derde voorbeeld van vernieuwing in 

de behandeling zijn de diagnostische en 

therapeutische instrumenten voor apraxie, 

een taalstoornis. Logopedisten in het hele land 

werken met de in het Centrum voor Revalidatie 

ontwikkelde instrumenten. Een digitale versie 

van de instrumenten is in de maak, in de vorm 

van een serious game.    ¢

lopen coassistenten uit het UMCG stage bij 

Beatrixoord. Al heel lang is er veel uitwisseling 

tussen de afdeling Revalidatiegeneeskunde 

van het UMCG en Beatrixoord. Daardoor 

is het onderzoek niet meer weg te denken. 

Dineke Mulder: ‘We doen onderzoek. We 

gebruiken onderzoek. Als we een nieuwe 

behandeling ontwikkelen, meten we altijd 

grondig de resultaten. Meten is weten. En we 

durven dan ook vast te stellen dat iets niet 

werkt. We hebben bijvoorbeeld jarenlang bij 

sommige patiënten de longen geklopt. Totdat 

we gingen meten wat het werkelijk uithaalde. 

Het had geen effect. We zijn ermee gestopt.’ 

Datzelfde geldt voor de implementatie van het 

zelfmanagement. Titia Hemminga: ‘Dat hebben 

we, samen met een onderzoeker, aangepakt 

binnen het amputatieteam. Daar is tegelijkertijd 

onderzoek naar gedaan. En nu rollen we het 

uit binnen de hele revalidatiegeneeskunde van 

Beatrixoord.’    ¢

METEN IS WETEN

NIEUWE ZORG MET E-HEALTH

			r

mevrouw bolhuis-wening 

doet fietstest



revalideren
 is een

 w
erkw

o
o

rd
um

cg cen
trum

 vo
o

r revalidatie
21

diabetesrevalidatie
Diabetes komt voor in diverse 

vormen . Daarom zijn er 

verschillende behandelingen 

voor patiënten met diabetes. 

Poliklinische behandeling in 

een groep bijvoorbeeld. Of 

individuele poliklinische of 

klinische behandeling. Altijd is 

het doel van de behandeling: 

de patiënt leert diabetes beter 

hanteren, is zich beter bewust van 

belemmeringen, wordt vaardiger 

met zelfregulatie en kan de ziekte 

een plaats geven in zijn dagelijks 

leven.

hartrevalidatie
Locatie Beatrixoord biedt 

hartrevalidatie aan patiënten 

die problemen ervaren met hun 

hart zoals na een hartinfarct, bij 

hartfalen of hartritmestoornissen. 

Therapie is alleen zinvol voor 

patiënten die nog progressie 

kunnen boeken. Met andere 

woorden: de behandeling moet 

echt concrete verbetering kunnen 

bewerkstelligen. Patiënten gaan 

aan de slag op basis van een 

persoonlijk behandelprogramma. 

Ook het herkrijgen van 

zelfvertrouwen is vaak een 

behandeldoel. Zo’n programma 

duurt meestal tien weken waarin 

patiënten twee of drie dagdelen 

per week in Beatrixoord zijn.

arbeidsrevalidatie
Werk is voor veel mensen 

erg belangrijk. Het zorgt voor 

inkomen en voor een doel, 

regelmaat en sociale contacten. 

Daarom hebben we het team 

Arbeid. Dat team ondersteunt 

mensen bij de terugkeer naar 

werk, het liefst natuurlijk hun 

eigen werk. Vaak gebeurt dat 

op basis van een uitgebreid, 

multidisciplinair onderzoek. 

Daarna wordt een plan opgesteld. 

Misschien is een aanpassing 

op het werk nodig. Soms is 

omscholing de beste optie. 

 hand-armrevalidatie
Hand- en armproblemen 

kunnen veel verschillende 

oorzaken hebben, zoals 

bijvoorbeeld een ongeval, 

reuma, pijnklachten, arthrose, 

amputatie of aangeboren 

afwijking. Er zijn ook veel 

verschillende therapieën zoals 

spiegeltherapie, spalkbehandeling 

of sensorische training. Het 

multidisciplinaire Handenteam 

onderzoekt patiënten en stelt een 

behandelplan op. Het team werkt 

nauw samen met andere medisch 

specialisten in het UMCG. 

Denk aan de reumatoloog, 

de plastische chirurg of de 

orthopedisch chirurg. Ook de 

psycholoog wordt soms bij de 

behandeling betrokken terwijl de 

maatschappelijk werker contact 

kan hebben met de patiënt en 

partner.

amputatierevalidatie
Amputatie is het verlies van een 

of meer (delen van) ledematen. 

We helpen mensen zichzelf zo 

goed mogelijk te leren redden na 

een amputatie. Wondgenezing is 

het allereerste doel. Maar al snel 

werken we met patiënten aan 

het verbeteren van de conditie 

en gaat de patiënt oefenen 

met de oefenprothese. Daarna 

wordt met de orthopedisch 

instrumentmaker gezocht naar 

de beste prothese. Hoe lang de 

revalidatie duurt is afhankelijk van 

meerdere factoren. 

dwarslaesie-
revalidatie
Een dwarslaesie is niet te 

genezen. Wel kunnen we 

patiënten helpen de gevolgen 

zo beperkt mogelijk te houden. 

De behandeling richt zich onder 

andere op de verbetering van 

conditie en spierkracht, het 

omgaan met de beperkingen die 

zijn ontstaan door de dwarslaesie, 

het aanleren van dagelijkse 

handelingen zoals wassen en 

aankleden en ondersteuning 

bij het rouwproces. Partner 

of andere familieleden 

worden nauw betrokken bij 

de behandeling. Het UMCG 

Centrum voor Revalidatie 

behandelt ook patiënten met een 

hoge dwarslaesie. Het centrum 

heeft hiervoor een speciale 

erkenning van VWS.

Een belangrijk kenmerk van de aanpak in 

het UMCG Centrum voor Revalidatie is de 

multidisciplinaire werkwijze. Veel patiënten 

komen met lichamelijke problemen met daaraan 

gekoppeld cognitieve of gedragsproblemen. We 

helpen deze patiënten op medisch, lichamelijk, 

psychosociaal en arbeidskundig terrein en 

werken daarom altijd met multidisciplinaire 

teams. Daarin zitten bijvoorbeeld een 

fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk 

werker, psycholoog en activiteitentherapeut. 

Deze verschillende behandelaars werken nauw 

met elkaar samen en stellen, in overleg met 

de patiënt, een behandelplan op. Een medisch 

specialist is eindverantwoordelijk.    ¢

MULTIDISCIPLINAIR, ALTIJD

DE THERAPIËEN DIE HET CENTRUM VOOR REVALIDATIE 

BIEDT... EEN OVERZICHT



longrevalidatie
Van oudsher heeft het UMCG 

Centrum voor Revalidatie veel 

ervaring met longrevalidatie; we 

zijn een erkend Astmacentrum. 

De revalidatie helpt patiënten 

beter om te gaan met chronische 

longaandoeningen zoals 

astma, cara, bronchitis of 

longemfyseem. Ook patiënten 

met slaapapneu, longkanker 

of ademhalingsstoornissen 

worden in het centrum 

behandeld. Patiënten werken 

bijvoorbeeld aan het verbeteren 

van de conditie en aan het leren 

herkennen van hun grenzen. 

Sommige behandelingen vinden 

plaats in de groep, andere 

behandelingen zijn individueel. 

multiple sclerose-
revalidatie
In locatie Beatrixoord is een 

behandelprogramma voor 

patiënten met Multiple Sclerose 

(MS). Omdat MS bij iedere 

patiënt anders verloopt, is de 

revalidatie altijd maatwerk. 

Een behandelprogramma kan 

bijvoorbeeld gericht zijn op 

het verbeteren van de algehele 

conditie en beter lopen en staan. 

Het programma kan ook aandacht 

besteden aan een betere controle 

van de blaas of het gebruiken 

van hulpmiddelen voor wassen, 

aankleden, eten of drinken.  

Een belangrijk behandeldoel is 

vaak het leren omgaan met de 

beperkte hoeveelheid energie 

die MS-patiënten ervaren.  

Patiënten revalideren vrijwel altijd 

poliklinisch. 

niet-aangeboren 
hersenletsel
Niet-aangeboren hersenletsel kan 

op allerlei manieren ontstaan. 

Door een herseninfarct (ook 

wel beroerte of CVA genoemd), 

hersenbloeding, hersenkneuzing, 

hersentumor of ontsteking in 

de hersenen. De gemiddelde 

opnameduur is drie maanden, 

daarna revalideert de patiënt vaak 

thuis of poliklinisch verder. Veel 

gevolgen van niet-aangeboren 

hersenletsel zijn onmiddellijk 

zichtbaar. Maar er zijn ook 

onzichtbare gevolgen. De patiënt 

(of diens partner of collega) 

merkt soms pas maanden na het 

letsel dat hij of zij bijvoorbeeld 

concentratieproblemen heeft 

of snel emotioneel uit balans is. 

Voor hen én hun partners is er 

het programma ‘Poliklinische 

cognitieve revalidatie’

parkinsonrevalidatie
De ziekte van Parkinson gaat 

door voor een ouderdomsziekte. 

Er zijn echter veel relatief jonge 

patiënten. Als de ziekte hun 

leven echt gaat beïnvloeden 

kan dat veel emoties en 

onzekerheid oproepen. Ze 

krijgen bijvoorbeeld last van 

trillen, ze zijn eerder moe en 

hebben stemmingsstoornissen. 

Speciaal voor deze groep 

patiënten en hun partners is een 

programma ontwikkeld waarin 

zij in groepsverband  leren hoe 

zij het best met de ziekte kunnen 

omgaan. Het programma bestaat 

uit tien bijeenkomsten.

pijnrevalidatie
Het Pijnteam behandelt patiënten 

met chronische pijn in hun 

spieren, pezen of gewrichten. 

Doel van de behandeling is leren 

omgaan met de klachten en weer 

zo goed mogelijk functioneren. Er 

zijn twee behandelprogramma’s: 

de ‘Rugschool op Maat’ en 

‘Verder met pijn’. De rugschool is 

in handen van een fysiotherapeut. 

Het programma ‘Verder met 

Pijn’ wordt verzorgd door een 

multidisciplinair team. Het 

Pijnteam werkt bijvoorbeeld met 

mensen die klachten hebben 

aan rug, nek of schouder-arm 

en mensen met fibromyalgie of 

bekkeninstabiliteit.

individueel, groepsgewijs en 

combinaties daarvan. In de 

behandeling krijgt de patiënt 

veel informatie over de ziekte. 

Daarmee kan hij zijn leefstijl 

eventueel aanpassen. Verder 

besteden de therapieën veel 

aandacht aan het verbeteren van 

conditie en spierkracht en aan 

het hervinden van een evenwicht 

tussen rust en inspanning.

houding- en 
bewegingsanalyse
In het UMCG Centrum 

voor Revalidatie kunnen 

artsen een houdings- en 

bewegingsanalyse doen, ook wel 

gangbeeldonderzoek genoemd. 

Patiënten lopen heen en weer 

over een speciale vloer. Camera’s 

filmen hoe de heup-, knie- en 

enkelgewrichten bewegen. 

Soms wordt ook gemeten 

hoeveel spierkracht de patiënt 

gebruikt. De onderzoeker 

analyseert de metingen. De 

revalidatiearts bespreekt daarna 

met de patiënt hoe het lopen kan 

worden verbeterd, al of niet met 

gebruikmaking van hulpmiddelen.neuro-musculaire 
aandoeningen 
Er zijn meer dan 250 spierziekten 

en zenuwaandoeningen die we 

rekenen tot de groep neuro-

musculaire aandoeningen 

(NMA). Voor veel van deze 

aandoeningen hebben we 

behandelprogramma’s 

ontwikkeld, die stuk voor 

stuk nog eens specifiek op 

de situatie van de patiënt 

worden toegespitst. De module 

‘Communicatie’ bijvoorbeeld 

waarin de patiënt oefent 

met verstaanbaar praten of 

experimenteert met bepaalde 

hulpmiddelen. Of de module 

‘Verplaatsen of bewegen’ waarin 

patiënten oefenen met handige 

technieken en hulpmiddelen om 

zich in huis en daarbuiten beter 

te redden.

reumarevalidatie
Reuma is een verzamelnaam voor 

een groot aantal aandoeningen 

in en rond gewrichten. In 

ernstige vorm hebben ze altijd 

grote consequenties voor de 

patiënt. Lichamelijk, psychisch, 

economisch en sociaal. Als 

centrum willen we graag dat 

patiënten zelfstandig in hun eigen 

omgeving kunnen functioneren. 

Er zijn daartoe allerlei therapieën: 

kankerrevalidatie
Veel mensen die behandeld zijn 

voor kanker willen snel weer 

grip krijgen op zichzelf. Op hun 

lichaam. Op hun leven. We 

hebben een programma voor 

deze ex-kankerpatiënten. Tijdens 

die behandeling ontmoeten zij 

andere ex-patiënten, mensen die 

weten wat het is geconfronteerd 

te zijn met kanker. Daarnaast 

bieden de programma’s hen de 

mogelijkheid om aan hun conditie 

te werken, de ziekteperiode te 

verwerken en de draad van het 

gewone leven weer op te pakken. 
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kinderen met 
spastische hand of 
arm
Ieder jaar organiseert de 

afdeling Kinderrevalidatie in de 

zomervakantie een kamp (twee 

weken) voor jongeren tussen 

12 en 18 jaar met één spastische 

hand of arm. De jongeren doen 

tijdens het kamp alledaagse 

en bijzondere activiteiten met 

hun minder goede hand. Hun 

voorkeurshand hebben ze in 

een ovenwant, die hand kunnen 

ze dus nauwelijks gebruiken. 

Maar ze doen ook activiteiten 

waarbij ze twee handen moeten 

gebruiken. Ze gaan bijvoorbeeld 

wandklimmen, djembee spelen 

en koken. Uit onderzoek en uit 

ervaring blijkt dat het een positief 

resultaat heeft op de kracht en 

het gebruik van de beperkte 

hand.

kinderen met astma
Voor kinderen die astma hebben 

is er een longrevalidatie-

programma. Dat programma 

is voor kinderen die veel last 

hebben van astma en bij wie de 

medische behandeling in het 

ziekenhuis niet meer voldoende 

is. Ook wordt aandacht 

besteed aan het omgaan met 

het ‘anders’ zijn. Voor het 

revalidatieprogramma komt 

het kind tien middagen naar 

Beatrixoord. De kinderen leren in 

spelvorm over leven met astma, 

doen bewegingsactiviteiten 

en worden gestimuleerd zo 

veel mogelijk aan dagelijkse 

activiteiten deel te nemen. De 

ouders en de leerkracht worden 

intensief bij de behandeling 

betrokken. 

therapeutische 
peutergroep
Voor kinderen van twee tot 

vier jaar met een motorische 

beperking, is er een 

therapeutische peutergroep. De 

peutergroep is een intensieve 

behandeling. De peuter gaat 

drie of vier dagdelen per 

week naar de groep. Daar 

stimuleren therapeuten 

spelenderwijs vaardigheden zoals 

communiceren en bewegen, de 

sociaal emotionele ontwikkeling 

en zelfredzaamheid. Ouders 

worden actief betrokken bij de 

behandeling, tijdens de therapie 

en in aparte bijeenkomsten. 

ouder-kindgroep
De ouder-kindgroep is voor 

ouders en jonge kinderen (tussen 

9 maanden tot 2 jaar) bij wie 

de ontwikkelingsproblematiek 

complex is. Ouders krijgen 

praktische adviezen over de 

ontwikkeling van hun kind en 

delen ervaringen met andere 

ouders. Vragen die bijvoorbeeld 

aan bod komen zijn: Hoe 

kan ik mijn kind het beste 

stimuleren? Moet ik bepaald 

gedrag corrigeren? Plezier 

beleven tussen kind en ouder 

staat centraal. Meestal zijn de 

kinderen in behandeling bij een 

eerstelijns (fysio)therapeut, de 

ouder-kindgroep is daarop een 

aanvulling. 

wervel en meervoudig 
letsel-revalidatie
Locatie Beatrixoord biedt 

een behandeling voor 

patiënten met meerdere, vaak 

verschillende verwondingen 

door een ongeval.  Bijvoorbeeld 

wervelletsel, verschillende 

botbreuken, kwetsuren en 

brandwonden. Sommige 

patiënten kunnen poliklinisch 

revalideren. Doorgaans kent 

de behandeling twee fases: een 

rustfase en een oefenfase. Na 

de rustfase, en als de genezing 

van de breuk(en) goed verloopt, 

begint de oefenfase. Meestal 

oefent de patiënt alleen met 

de behandelaar. Soms worden 

behandelingen in groepsverband 

gegeven.

kinderen met 
coördinatie-
stoornissen
Developmental Coordination 

Disorder (DCD) is de 

naam voor een motorische 

coördinatiestoornis bij kinderen. 

DCD is een lichte stoornis. 

Toch kan het bij kinderen in 

verschillende situaties problemen 

geven. Lopen, klimmen, schrijven 

of knippen kosten een kind met 

DCD veel moeite. Om vast te 

stellen of het kind daadwerkelijk 

last heeft van DCD verzorgen 

we een DCD-observatie. Deze 

observatie wordt gedaan door 

een kinderrevalidatiearts, 

kinderfysiotherapeut, 

ergotherapeut, logopedist en 

psycholoog, bijgestaan door de 

psychologisch testassistent. Op 

basis van de observatie doet 

de arts een voorstel voor een 

eventuele verdere behandeling 

van het kind.

taalstoornissen -  
afasie
Patiënten met afasie kunnen 

problemen hebben met spreken, 

lezen, schrijven en/of begrijpen. 

De logopedist helpt taal- en 

communicatievaardigheden 

zoveel mogelijk te verbeteren. 

Het afasieteam doet op verzoek 

van een logopedist aanvullend 

onderzoek. Het team, dat 

bestaat uit een revalidatiearts, 

logopedist, taalkundige en 

klinisch psycholoog, brengt de 

problemen uitgebreid in kaart. 

Daarmee kan de logopedist 

de behandeling beter op de 

specifieke situatie van die patiënt  

afstemmen en profiteert de 

patiënt optimaal van de expertise 

binnen het UMCG Centrum voor 

Revalidatie.

kinderen met 
cerebrale parese
Cerebrale parese (CP) is een 

houdings- en bewegingsstoornis 

die veroorzaakt wordt door 

een hersenbeschadiging in het 

eerste levensjaar. Spasticiteit 

is één van de uitingsvormen. 

De hersenbeschadiging kan 

ook leiden tot stoornissen als 

slecht zicht, slecht gehoor en 

epilepsie. Door zo vroeg mogelijk 

te behandelen, kunnen de 

gevolgen soms beperkt blijven. 

In locatie Groningen van het 

UMCG Centrum voor Revalidatie 

bestaat een speciaal CP-team. 

Dat team is gespecialiseerd in de 

medische problematiek van deze 

kinderen. De locaties Groningen 

en Beatrixoord van het Centrum 

voor Revalidatie werken op dit 

gebied nauw samen met de Prins 

Johan Friso Mytylschool, stichting 

De Noorderbrug en MEE. 



colofon
Revalideren is een werkwoord: 

zes patiënten vertellen hoe zij 

hun leven weer oppakken na 

intensieve revalidatie in het 

UMCG Centrum voor Revalidatie.
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