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Programma

Symposium Revalidatie in de schijnwerpers

16.45 uur: Inloop

17.00 uur: Ontvangst en opening door Albert-Jan Mante, voorzitter Raad van Bestuur, en Bas van de Weg, revalidatiearts

17.15 uur: Mariya Fofonova - Leven met chronische pijn en wat kan revalidatie bieden

18.15 uur: Bas van de Weg - Kanker en revalidatie: geen luxe, maar bittere noodzaak

19.15 uur: pauze met buffet

19.45 uur: Inge van Zee - Niet-zichtbare gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel: je gaat het pas zien als je het 

doorhebt

20.45 uur: Michiel Kortsmit - You gotta move! Ontwikkelingen in diagnostiek en therapie van mobiliteitsstoornissen

21.45 uur: Afsluiting

Revant  – 29 november 2018



Medisch Specialistische
Revalidatie in vogelvlucht

Bas van de Weg

Verleden & heden

Doelgroepen

Even voorstellen

Praktische informatie



WO 1 WO 2

Geschiedenis





Plm. 600 revalidatieartsen

23 revalidatiecentra

Alle ziekenhuizen

Poortspecialisme

Huidige situatie



Revant revalidatiecentra

Vier behandellocaties

Spreekuur Goes, Vlissingen, en Terneuzen (& Breda)

(Bijna) alle doelgroepen

Hoge satisfactie patiënten & zorgverzekeraars

Korte wachttijden

100% vergoeding vanuit basisverzekering









Nieuwe collega’s!

Brenda Nobel, physician assistant 1 november

Nadine van Kempen revalidatiearts 1 januari

Ellen van Coevorden revalidatiearts 1 februari



Kliniek Revant

27 bedden

Verwijzing vanuit 2e en 1e lijn

Afname aantal amputaties

M.N. verworven neurologie- en traumapatiënten 

Toename complexiteit NAH-populatie (cognitie, emotie, gedrag)

Aanbod uit Zeeland, EMC, West-Brabant en België



Wanneer naar Revant? 

Revant

Multidisciplinaire 1e
lijns behandeling

1e lijns behandeling

Functioneringsprobleem
1 domein

2 domeinen, 
geen samenhang

≥ 2 domeinen,  
samenhang



Samenwerking met ziekenhuis & verpleeghuis



Communicatie

Mobiliteit

Persoonlijke verzorging

Dagbesteding

Persoonsgebonden

Omgeving gebonden

6 domeinen dagelijks functioneren



Doelgroepen o.a.

Chronische pijn
Oncologie 
Niet-aangeboren hersenletsel
Neuromusculair
Diabetische voet/amputaties
Trauma
Orthopedie & reumatologie
Long- & cardiorevalidatie
Kinderrevalidatie (3 locaties)



Wie niet?

Te beperkt belastbaar

Geringe motivatie of ziekte-inzicht

Overheersende psychopathologie

Niet naar Goes/Terneuzen/Breda 

willen of kunnen



Wie niet?

Chronische vermoeidheid

Perifeer handletsel: ZHPC

Hoge dwarslaesies: Rijndam R’dam

Therapieresistente SOLK



Accent op wat nog wél kan

beperkingen

handicap

vaardigheden

participatie



Chronische pijn



Acceptance & Commitment Therapy



Niet-aangeboren letsel zenuwstelsel

CVA, contusio

MS

M. Parkinson

Tumor

Infectie, bv meningitis

Plexusletsel

Neuromusculair (ALS)

Spierziekten



Oncologische revalidatie



Rol in leefstijlaanpassing

Op tijd naar bed

Regelmatig eten

Rust nemen

Wandelen, fietsen e.d.

Sociale contacten

Veel liggen

Roken

Afzonderen

Alcohol

Katastroferen

Ongezond Gezond



Diagnostiek



Praktische informatie

Locatie: Vlissingen, Goes, Terneuzen, Breda & 

verpleeghuizen

Doelgroepen: breed; bijna alles

Verwijzing schriftelijk, mail , fax, zorgdomein

100% vergoed, alle zorgverzekeraars

Overleg : 0113-236236 / 0800-0048



Bedankt 
voor uw

aandacht !



Leven met chronische pijn en 
wat kan revalidatie bieden

Mariya Fofonova 
Revalidatiearts Revant
Symposium ‘Revalidatie in de schijnwerpers’
29-11-2018



Waarom zitten we hier? • Veel patiënten met (chronische) pijn
• Veel patiënten met (chronische) pijn
• Vaak beperkingen in functioneren
• Complex, ‘moeilijke patiënt’
• Hulpvraag: oorzaak/oplossing/minder pijn vaak niet haalbaar

• Hulpvraag: oorzaak/oplossing/minder pijn vaak niet haalbaar



Filmpje 

https://cir.nl/hoe‐verloopt‐uw‐behandeling/wat‐is‐chronische‐pijn



Definitie: IASP = International Association for
the Study of Pain
“Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die 
gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die 
beschreven wordt in termen van een dergelijke weefselbeschadiging”



Specifiek – A‐specifiek

• Specifiek: aanwijsbaar pathofysiologisch mechanisme/verklaring
• A‐specifiek: geen duidelijke verklaring

• Bv rugpijn 10‐15% verklaring: 
• HNP (90‐98% L4/5 of L5/S1) Compressiefractuur (4%)
• Spondylolisthesis (3%) Tumor/metastase (0,7%)
• Spondylitis ankylopoetica (0,3%) Infectie (0,01%)

• 85‐90% geen specifieke oorzaak
• Geen betrouwbare onderverdeling
• Multifactorieel



Acuut (<6wk)

• Essentieel voor overleving/herstel

Chronisch (>12 wkn)

• Meestal biomedisch beperkt te verklaren



Cijfers 

• ± 75% bevolking (>25) klacht houding/beweging
• In NL >2 miljoen volwassenen dagelijks pijn*
• ± 30% met pijnklachten ervaart beperkingen in functioneren
• >70% kosten betreft productiviteitsverlies
• 1/3 ziekteverzuim door lagerugklachten

*Bekkering et al. Epidemiology of chronic pain and its treatment in the
Netherlands, accepted for publication feb 2011 Neth J Med



Verklaringsmodel 

• Sensitisatie
• Bio‐psycho‐sociaal 



Sensitisatie 

• Zenuwcellen raken overgevoelig door langdurige pijnlijke prikkeling
• Alarm staat te scherp afgesteld
• Falende inhibitie
Hoe herken ik sensitisatie?
• geleidelijk ander karakter van pijn
• pijn in groter gebied dan oorspronkelijk
• houdt zich niet aan de perifere anatomische structuren
• wisselend van karakter echter niet duidelijk waarom
• lokale pijnbehandeling/ pijnstillers hebben geen effect



BioPsychoSociaal model

1. Orgaanniveau
2. Individuele psychologische niveau
3. Relationele niveau
4. Sociaal‐maatschappelijk niveau



Gedrags‐ en omgevingsfactoren 

• Bekrachtigen pijngedrag door omgeving / hulpverleners
• Pijncontingent gedrag: “kom maar terug als pijn heel erg is”
• Secundaire ziektewinst: toename aandacht, afname vervelende 
taken/verantwoordelijkheden

• Vrees voor pijn en voor beweging



Sex differences
Studie Wijnhoven et al.

Vrouwen zijn meer:
bereid om pijn te melden
kwetsbaar voor tendomyogene pijn



Diagnose: >50% bezoekt 2‐6 specialisten  

Medische zoektocht:
shoppen, alternatief circuit 
ten koste van waarden / 
levensdoelen
effect op omgeving: werk, gezin 



Gevolgen 

Overgrote deel chronische pijnklachten: onverklaard
• ‘geen afwijkingen’, ‘niets aan de hand’, ‘moet ermee leren leven’
• geen duidelijke diagnose of oplossing: onbevredigend
• onzekerheid, gevoel niet serieus genomen
• catastroferen, vermijden, disuse, depressie, angst, verhoogde 
spierspanning

Verdere pijnontregeling of toenemende beperkingen



Intake

• Klacht(en)?
• Bio‐medische verklaringen? 
• Psychosociale factoren? 
• Werkgerelateerde factoren?
• Hulpvraag?
• Pijneducatie?
• Behandeling?



ICF schema

ziekte / aandoening

functies / 
anatomische

eigenschappen
(stoornissen)

activiteiten
(beperkingen)

participatie
(participatie-
problemen)

externe factoren persoonlijke factoren



Behandeling 



Doelen van de behandeling 

• Leren functioneren ondanks de pijn
• Balans te vinden in de verschillende aspecten van het leven
• Verminderen medische consumptie & afbouw medicatie 
• Kwaliteit van leven optimaliseren; Zelfvertrouwen 



Behandelmethodes 

• Reductie kinesiofobie, Graded activity
• Lichaamsbewustwording, ontspanningstechnieken  
• Adviezen t.a.v. gezonde leefstijl: voeding, intoxicaties, bewegen 
• Acceptance & commitment therapy
• EMDR 
• Mindfulness
• Ergonomische principes, activiteitenweger
• Systeemtherapie 



Inclusie criteria 

• Minimale leeftijd 18 jaar;
• Beperkingen in het uitvoeren van activiteiten en bij participatie; 
• Specialistisch uitbehandeld en uitgediagnosticeerd;
• Stepped care of gangbare behandeling niet geholpen 
• Akkoord dat het programma zich primair richt op de gevolgen van 
chronische pijn en wenst geen diagnostiek; 

• Ingang voor bio‐psychosociale benadering; 
• Motivatie/trainbaarheid/leerbaarheid; 
• 5 uur gedurende de dag belastbaar; 2 dagdelen per week beschikbaar 



Exclusie criteria 

• Geïsoleerd Chronisch Vermoeidheidssyndroom; 
• Ontbrekende motivatie; 
• Co‐morbiditeit; 
• Ernstige psychopathologie; 
• Verslavingsproblematiek en/of opioïden gebruik boven 60 mg per dag;  
• Verstandelijke beperking (IQ<70); niet‐instrueerbaar/leerbaar;
• Zwangerschap;
• Belemmerende cultuurverschillen of communicatieproblemen;
• Het niet of slecht spreken en begrijpen van de Nederlandse taal;
• Lopende belemmerende juridische procedures / schadeclaim



Waarmee beginnen?

• Geruststelling en pijneducatie 
• Psychosomatische fysiotherapie 
• Ergotherapie 
• ACTIVOS: zelfmanagementcursus, oefentherapeuten 
• POH
• Basis of specialistische GGZ 
• Netwerk chronische pijn



Take home message: hoe chronische pijn 
voorkómen  

• Pijn is altijd echt (neem serieus)  geruststellen,  niet proberen weg te 
praten

• Steek energie in pijneducatie: www.retrainpain.org, 
youtube: ‘’Chronische pijn’’ , film van Loes Swaan 

• Beschikking over getrainde 1e lijns therapeuten

En weet ons te vinden!        



Dank!  Vragen?    



Behandeling 
Chronische pijn Revant

Amber van de Parel 
GZ-PSYCHOLOOG Revant
Symposium ‘Revalidatie in de schijnwerpers’
29-11-2018



Kanker en revalidatie: geen luxe, 
maar bittere noodzaak

Bas van de Weg 
Revalidatiearts Revant
Symposium ‘Revalidatie in de schijnwerpers’
29-11-2018



Belangrijke aspecten in het 
programma

Aandacht en erkenning voor de klacht

Geen discussie over de klacht

Het loslaten van het medische model

Bio-psychosociale model

Niet meer strijden tegen de klacht en met de klacht zoeken naar

een prettige invulling op verschillende levensgebieden



Invloed van chronische pijn op het 
leven



Praktische oefening

Handoefening



Acceptance and Commitment 
therapie

3e generatie gedragstherapie

Belangrijkste uitgangspunten

Evidenced based voor chronische pijn

Belangrijkste doel



Pijnprogramma bij Revant

Individueel

In groep

ACT

Belasting/belastbaarheid

Fysieke training

ontspanning



Behandelresultaten Lindenhof 
over het afgelopen jaar gemeten met de Pain 
disability index (n=40)

Per domein (7 stuks)



Behandelresultaten 2

Voor alle domeinen samen



Interessante informatie

Retrain pain (www.retrainpain.org)

Filmpje loes swaan

(https://www.youtube.com/watch?v=KGjTaCUkNKk)

Boek: leven met pijn

Het sensitisatiemodel: een methode om een patiënt uit te leggen 

wat chronische pijn is (https://www.ntvg.nl/artikelen/het-

sensitisatiemodel-een-methode-om-een-pati%C3%ABnt-uit-te-

leggen-wat-chronische-pijn/volledig)  



Revant in de kijker - SOLK

SOLK in de kind- en jeugdrevalidatie

L. De Letter
Kinderrevalidatiearts Revant
Symposium ‘Revalidatie in de schijnwerpers’
29-11-2018



SOLK kind- en jeugdrevalidatie

Inhoud

1. Wederzijdse kennismaking

2. SOLK in de kind- en jeugdrevalidatie

3. Verwijzen… en dan?

4. Aandachtspunten bij intake

5. Behandelmogelijkheden kind- en jeugdrevalidatie

6. Resultaten

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



SOLK kind- en jeugdrevalidatie

Geen 
potentiële 

belangenverstrengeling

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 1 – Wederzijdse kennismaking

1. Wederzijdse kennismaking

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018

Mytylschool de Sprienke:
SO en supervisie VSO

SOLK



Hoofdstuk 1 – Wederzijdse kennismaking

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018

1. Wederzijdse kennismaking

- Wie werkt er met kinderen/ jongeren met SOLK?

- Wie verwijst er kinderen/ jongeren met SOLK naar 
revalidatie?

- Wie wist dat we bij Revant Reigerbos deze doelgroep 
behandelen?



Hoofdstuk 1 – Wederzijdse kennismaking

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018

Zijsprongetje: cijfers*

- 88/1000 kk bezoekt HA ivm hoofdpijn, buikpijn of 
vermoeidheid; <10jr vooral buikpijn/ obstipatie, 
>10jr moeheid meest voorkomend

- 14,6% tieners heeft somatische klachten zonder 
medische diagnose, bij ruim 4% persisterend tussen 
10-17jr en bij ruim 4% langdurig somatische en 
sociale beperkingen. Ruim 80% meisjes

- Prevalentie pijn in houdings en bew app 8-25% 
wekelijks, tot 40% in 6mnd; prevalentie 
vermoeidheid 20-34%, CVS 0,4-2,4%

* ontleend aan Concept richtlijn SOLK kinderen vanuit NVK, SKMS en EBRO



Hoofdstuk 2 – SOLK in de kind- en jeugdrevalidatie 

2. SOLK in de kind- en jeugdrevalidatie

WEL:

- Chronische pijn houding- en bewegingsapparaat

- Chronische vermoeidheid (ter discussie)

NIET:

- Hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid

- Conversie, tenzij…

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 2 – SOLK in de kind- en jeugdrevalidatie 

2. SOLK in de kind- en jeugdrevalidatie

- Somatisch onvoldoende of niet verklaarde lichamelijke 
klachten

- Ook wel: somatoforme of functionele klachten

- Langer dan 3mnd (pijn) / 6mnd (vermoeidheid)

- Dreigende of manifeste beperkingen in het functioneren

- Onvoldoende effect van monodisciplinaire therapie

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 2 – SOLK in de kind- en jeugdrevalidatie 

2. SOLK in de kind- en jeugdrevalidatie

(Relatieve) Contra-indicaties

- (Complexe) Psychiatrische problematiek

- Complexe systeemproblematiek

- Gerede twijfel over medische oorzaak

- Lopend juridisch of verzekeringstechnisch proces

- Onvoldoende beschikbaarheid

- Onvoldoende motivatie kind èn ouders

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 3 – Verwijzen… en dan?

3. Verwijzen… en dan?

- Beoordeling verwijzing door revalidatiearts
* welke klachten?
* duur van klachten?
* ingezette diagnostiek/ behandeling/ therapie tot dusver?

- Intake
* geen voorrang op wachtlijst tenzij specifieke indicatie (bijv CRPS)

- Behandeling
* 17 wkn
* multidisciplinair
* systeemgericht
* wekelijks behandelteamoverleg pijnteam

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 4 – Aandachtspunten bij intake

4. Aandachtspunten bij intake (1)

- Medische voorgeschiedenis
* psychiatrie

- Beloop, diagnostiek, behandeling en effect tot dusver
* rode vlaggen
* medische ongerustheid

- Niveau van functioneren
* schoolgang / verzuim, beloop schoolcarrière
* vrijetijdsbesteding: sport, bijbaantje, uitgaan
* slapen
* belangrijke levensgebieden: geloof

- Externe factoren
* systeem

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 4 – Aandachtspunten bij intake

4. Aandachtspunten bij intake (2)

- Persoonlijke factoren
* karakter
* life-events
* copingmechanismen

- Hulpvraag / doelen
* NIET minder pijn
* functioneel

- Lichamelijk onderzoek
* rode vlaggen

- Uitleg biopsychosociaal model en behandelaanpak

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 5 – Behandelmogelijkheden

5. Behandelmogelijkheden (1)

- Gericht op accepteren, leren omgaan met klachten en 
verbeteren van functioneren

- Multi- / interdisciplinair: RA, PA, FT, ET, PS, MW

- Behandelmogelijkheden
* Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
* Graded activity
* Graded exposure
* Cognitieve gedragstherapie (CGT)
* Ontspanningstechnieken (o.a. mindfulness, healing rhythms)
* Balans belasting - belastbaarheid
* Systeembegeleiding
* Afstemming met school

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 5 – Behandelmogelijkheden

5. Behandelmogelijkheden (2)

- Graded Activity
* basislijn
* tijdcontingente opbouw

- Graded Exposure
* bij angst / vermijding

- CGT
* veranderen van gedrag
* veranderen van cognities m.b.t. klachten

- Systeembegeleiding
* opvoeding, benadering, cognities ouders

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 5 – Behandelmogelijkheden

5. Behandelmogelijkheden (3)

ACT

- Accept -> aanvaard wat je niet kunt veranderen

- Choose -> kies de richting die ècht van belang is

- Take action -> onderneem actie in die richting

- Wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 5 – Behandelmogelijkheden

5. Behandelmogelijkheden (4)

ACT
bij jongeren

- Niet positief omdenken, maar problemen/klachten erkennen 
en accepteren

- Gedachten zijn ‘maar’ gedachten
- Uit je hoofd komen en gaan doen
- Onbevangen open staan voor nieuwe ervaringen
- Durven dromen, vrij denken en gewoon doen

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 6 – Resultaten

6. Resultaten (1)

- Evidence chronische pijnbehandeling bij kinderen/ jongeren 
beperkt

- Vooral onderzoek gedaan naar psychologische interventies; 
Cochrane systematic review (update okt 2018)

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 6 – Resultaten

6. Resultaten (2)

- Cochrane systematic review en meta-analyse 
(update okt 2018): psychological therapies for the
management of chronic and recurrent pain in 
children and adolescents

- 47 RCT studies, 2884 deelnemers

- Aandoeningen: hoofdpijn (23), buikpijn (10); 
verder: gemengd pijnprobleem, fibromyalgie, pijn 
bij sikkelcelzkt, juveniele artritis

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 6 – Resultaten

6. Resultaten (3)

- Behandeling: gedragsmatig (mn ontspanning), CGT

- Effectmaten: pijn, ervaren beperkingen, stemming

- Pijnfrequentie neemt af na behandeling bij chronische 
hoofdpijn; intensiteit, angst en beperkingen verminderen 
na behandeling bij andere vormen van chronische pijn. 

- Long-term follow up (12mnd): minder beperkingen bij 
zowel chronische hoofdpijn als mengvorm chronische pijn

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Hoofdstuk 6 – Resultaten

6. Resultaten (4)

- Richtlijn SOLK bij kinderen: in concept beschikbaar
* aanbevelingen behandeling: m.n. combinatie van 
CGT met graded activity/ exposure, psycho-educatie 
en leefstijladviezen, zowel voor chronische pijn in 
bew.app. als voor chronische vermoeidheid
* vanuit kinderrevalidatie landelijk: ook toepassing 
gevolgenmodel, ACT, EMDR

- Geleidelijk wordt meer evidence vergaard voor behandeling 
SOLK bij kinderen

- Klinimetrie t.b.v. evaluatie pijnbehandeling Revant op te starten

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



Take home message

Take home message

- Chronische pijn en vermoeidheid bij kinderen en jongeren 
komt veel voor; gevolgen voor functioneren vaak breed

- Wanneer psychosociale factoren ook belangrijke beïnvloedende 
rol spelen, is multidisciplinaire therapie vaak aangewezen

- Chronische pijn houdings- en bewegingsapparaat -> verwijzen 
naar revalidatie als effect therapie 1e lijn stagneert

- MSR biedt brede multi-/ interdisciplinaire benadering waarbij 
verschillende elementen uit behandelmethodieken 
gecombineerd (kunnen) worden; ACT veelbelovend

Revant – SOLK kind- en jeugdrevalidatie – 29/11/2018



VRAGEN?



Kanker en revalidatie: geen luxe, 
maar bittere noodzaak

Bas van de Weg 
Revalidatiearts Revant
Symposium ‘Revalidatie in de schijnwerpers’
29-11-2018



Wat gaan we bespreken?

Uitkomsten landelijk onderzoek nazorg & revalidatie anno 2018

Relaas van ervaringsdeskundige

Overzicht van frequente problemen dagelijks functioneren

Speciale aandacht voor:

1. Cognitieve klachten 

2. Seksualiteit & intimiteit

Bijwerkingen behandelingen

Wat kan revalidatie betekenen?

Versterken landelijke en regionale ketenzorg



De boodschap is…

Oncologische revalidatie is géén overbodige luxe

Richtlijn oncologische revalidatie biedt houvast voor triage en 

aanbieden van stepped care

Denk bij samenhangende functioneringsproblemen aan de 

mogelijkheid van Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie 

(MSOR)





Even voorstellen…

Pia Pottuit, 65 jaar

Gehuwd

Woont in Bruinisse, Zeeland

Borstkanker in 2015

Verwezen door huisarts, september 2018

Communicatieadviseur Drechtsteden (7 gemeenten) 

44 jaar in overheidsdienst

Houdt (o.a.) van dansen, tennis en reizen



Behandeling (Dirksland)

Lumpectomie

Chemotherapie, tijdelijke “overdosering”

Radiotherapie

Geen anti-hormonale therapie / immuuntherapie

Geen paramedische behandeling gehad



Klachten van Mw. Pottuit

1. Cognitief: geheugen, aandacht, concentratie, overprikkeling, woordvindingsstoornissen: kan niet meer 

meekomen op werk

2. Verminderde balans bij staan en lopen (polyneuropathie): stoppen met dansen en tennis

3. Toename gewicht 18 kilo en DM 2 de novo

4. Sterke afname conditie en belastbaarheid

5. Angst, onzekerheid, en verlies van eigenwaarde

“Word ik misschien dement?”



QuickScan 



385 respondenten uit 15 ziekenhuizen

31%

4%

26%
14%

3% 4% 4% 7% 7% 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Type kanker

68%

32%

Geslacht

Vrouw

Man

2%6%

31%
45%

15%

Leeftijd
0‐29 jaar

30‐44 jaar

45‐59 jaar

60‐74 jaar

75 jaar en ouder



Kenmerken behandeling
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Klachten en problemen ( N= 385)



Wordt er gescreend en doorverwezen?



Wanneer is gesproken over gevolgen kanker?
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Conclusies uit QuickScans 

Informatie

Patiënten missen informatie op maat over ervaren klachten.

Lastmeter

Ondersteuningsbehoefte lang niet altijd structureel besproken middels een Lastmeter.

Doorverwijzing

Patiënten worden te weinig verwezen voor nazorg & revalidatie.

Netwerk 

In geen enkel ziekenhuis is een complete en actuele sociale kaart aanwezig van het 

aanbod in de 1e lijn en er wordt beperkt doorverwezen. 

Beperkte samenwerking met de 1e lijn.



In geen enkel ziekenhuis is een complete en 
actuele sociale kaart aanwezig van het aanbod 
in de 1e lijn

Zorgprofessionals missen vaak verwijsmogelijkheden binnen het ziekenhuis  

en hebben weinig inzicht in de sociale kaart van de regio. 

Zorgprofessionals ervaren een drempel om te verwijzen omdat 

ondersteunende zorg niet / gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de verzekering 

of door lange wachtlijsten psycholoog of psychiater. 

Er zijn nauwelijks samenwerkingsverbanden met de eerstelijnszorg, op 

enkele contacten tussen de oncologie verpleegkundigen en de thuiszorg na.



Overeenkomsten CVA en kanker







Functionele prognose CVA - & kankerpatiënten 
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Doel: maximaliseren van autonomie en participatie





Toename zorgvraag

Nederland vergrijst

Toename (ex-) kankerpatiënten

Verbeterde vroegdiagnostiek 

Ergo: vaak chronische problematiek



Richtlijn Oncologische Revalidatie (2017)

Aanbevelingen revalidatie in alle ziektefasen
Systematische herkenning klachten/behoeften
Bruikbare en valide meetinstrumenten
Generiek karakter



Moeheid na kanker

Niet evenredig aan fysieke inspanning

Niet afgenomen na slaap/rust





Waarom revalidatie ?

Vermoeidheid

Lagere QoL

Verminderde ADL

Beperkingen persoons- of omgevingsgebonden

Verminderen medische consumptie



Effect revalidatie 

Revalidatie heeft effect *

NL proefschriften: 
positieve effecten spierkracht,
vermoeidheid, conditie 

*** 1Cramp 2008, 2Knols 2005, 3van Weert 2007, 4May 2008, 5Korstjens 2008, 6De Backer 2010, 7Velthuis 2010, Buffart 2015





Resultaten revalidatie bij Revant (n=163)



Medisch specialistische Revalidatie -
voor wie?

2 of meer met elkaar samenhangende 

functioneringsproblemen

Tijdens én na afronding in opzet curatieve behandeling

In de palliatieve fase

Voldoende belastbaar



Verwijsmodel





Triage 



Matched care

MSOR

Multidisciplinaire 
1e lijns behandeling

1e lijns behandeling

Functioneringsprobleem 
1 domein

≥ 2 domeinen, 
geen 

samenhang

≥ 2 domeinen,  
samenhang



Lange termijn doel

Iedere patiënt dezelfde mogelijkheden

Landelijk ONCONET



Complicaties

neuropathie



Hand-voet syndroom



Bijwerkingen chemotherapie

“Mild”:

Moe

Haarverlies

Misselijk, braken

Huidafwijkingen

Slijmvliesdefecten

Diarree

Geen trek

Polyneuropathie

Ernstig:

Bloedingen

Lage bloedcellen

Infecties

Cognitieve functiestoornissen



Anti-hormonale behandeling

Niet in overgang: acute start overgangsklachten

Wel in overgang: verergering bestaande klachten



Bijwerkingen anti-hormonale therapie

Tamoxifen:

1. Stop menstruatie

2. Opvliegers

3. Gewicht omhoog

4. Haren dun

5. Gewrichtspijn

6. Gedrag, vergeetachtig

7. “Oud vrouwtje”

Aromatase remmer:

1. Meestal milder

2. Opvliegers

3. Misselijk, braken, eetlust

4. Gewrichtspijn



“Oestrogeen is het glijmiddel voor je 
hele lichaam”*

*Film van Meral Uslu: “mijn kanker” (2015)





Immuuntherapie

Alle denkbare bijwerkingen

Interindividuele gevoeligheid wisselt sterk

Berucht: pompfunctie hart a.g.v. behandeling Herceptin



Radiotherapie

Algemeen: Vermoeidheid, malaise

Snel delende weefsels (haar, huid, slijmvliezen): snel klachten

Bot: radionecrose

Weke delen: fibrosering, frozen shoulder

GI: diarree, slikklachten, speekselproductie

Infertiliteit 

Brein: cognitieve klachten

Prostaat- & blaasklachten



Radiatie-dermatitis



Hyperbare zuurstoftherapie



Belasting vs. belastbaarheid



Psychische aspecten

Boosheid

Angst recidive

Onzekerheid

Emotioneel





Grip op je lijf

“Ik kom niet uit dat gat”

“Zwaard van Damocles”

“Ik vertrouw mijn lijf niet meer”

“Nergens puf voor”

“Krijg de draad maar niet 
opgepikt…”



Maatschappelijk

Gezinsrol

Financiën

Vervoer

Intimiteit

Werk en hobby's



Werk en vrije tijd



Cognitieve gevolgen

“Alles wat 

voorheen 

automatisch 

ging, kost me nu 

inspanning”



Cognitie en chemotherapie

23-90% rapporteert cognitieve klachten 

Schade meer regel dan uitzondering

Impact afhankelijk van pre-morbide reserves

Toedieningsvorm maakt niet uit

Toename ernst cognitieve klachten lang na staken chemotherapie

Klachten kunnen tot tientallen jaren na CT aanhouden



“Chemobrein”?

Cognitie multifactorieel : vermijd term “chemobrein”

Bloed hersen barrière poreus

MRI/ SPECT: waarneembare veranderingen in het brein

Enorme interindividuele variatie

Radiotherapie en anti-hormonale therapie kunnen ook bijdragen

Rol angst, depressie, stress, en slaapdeprivatie

Toedieningsvorm maakt niet uit

Alle soorten chemotherapie kunnen cerebrale schade geven



PTSS ?



Meest voorkomende problemen

Geheugen

Aandacht

Concentratie

Organiseren & plannen

Uitvoeren van taken

Vinden van woorden



Wat kan helpen?  

Farmacotherapie: EPO, methylfenidaat, Modafinil, Donepezil, Fluoxetine

Cognitieve revalidatie (psycho-educatie, compensatiestrategieën)

Aanpassingen in werk

Slaap, beweging

Psychosociale Interventies

Identificeren en omgaan met distress

Support groepen: (h)erkenning heel belangrijk 

Fysiek actief zijn

Momenteel onderzoek naar beschermende medicatie vooraf (fluoxetine)



Wat kan patiënt zelf doen?

Orde en regelmaat

De smartphone – zie revalidatieapps.nl

Rust en slaap voldoende

Eet gezond en gevarieerd

Beweeg dagelijks

Vertel naasten over je beperkingen

Focus op één taak tegelijk



Seksualiteit en intimiteit

De meest voorkomende ‘late gevolgen’

 Vermoeidheid (68%)
 Verminderde lichamelijke conditie (54%)
 Seksuele problemen (44%)
 Concentratieproblemen (40%)

 Geheugenproblemen (37%)



7-8% van de volwassenen hebben te maken met 
seks na kanker



Moeilijk bespreekbaar

‐ Gezondheidszorgprofessionals  vinden 
seksualiteit en intimiteit moeilijk 
bespreekbaar

‐ Kanker en kankerbehandeling  hebben 
een grote impact op de  seksuele 
functie (40% ‐ 100% bij alle  soorten 
kanker; NCI, 2004)

‐ Patiënten en partners vinden het  lastig 
om vragen te stellen over  seksualiteit 
en intimiteit als deze  onderwerpen nog 
nooit ter sprake  zijn geweest



Seksuele relatie & communicatie

Na cervixcarcinoom:

Zij zegt: “hij wil niet meer met mij vrijen”
De bezorgde echtgenoot zoekt geen toenadering: “ze is er vast nog niet
klaar voor”
Zij: “hij vindt mij niet meer aantrekkelijk” en “hij houdt vast niet meer  van 
me”.

Beide partners ongelukkig..



Invloed van kanker op seks

Schade door de 
kanker zelf

Schade door de
behandeling



Frequent relatieproblemen



Borstkanker: seksuele consequenties

OPERATIE

BESTRALING

HORMONALE  
THERAPIE  

(70%)

CHEMO-
THERAPIE

• Tast identiteit aan
• Verlies borsten als 
erogene zone

• Tast identiteit aan
• Verlies borsten als 
erogene zone

• Minder libido
• Tast identiteit aan
• Soms vroegtijdige overgang,  

verminderde vruchtbaarheid
• Minder libido
• Minder lubricatie
• Dyspareunie (pijn bij het
vrijen)



Verstoring seksuele identiteit



Kostenvergelijking

Kosten revalidatie (2014) € 3.200

Nivolumab bij melanoom € 60.000 



En mevrouw Pottuit?

Meerdere met elkaar samenhangende problemen in dagelijks 

functioneren

Jaren stagnatie

Cognitieve beperkingen door chemotherapie

Neuropathie idem

Revalidatie gestart begin november



Deelname Revant aan landelijk project

Looptijd 2017 - 2019

Triage en nazorg voor de gevolgen van kanker – van papier naar praktijk

In kaart brengen huidige verwijs- en triagestromen

Identificeren belemmerende en faciliterende factoren bij verwijzing

Ontwikkelen van een app ter ondersteuning van generiek zorgpad voor 

verwijzing

Ontwikkelen regionaal netwerk 1e en 2e lijns zorgaanbieders (korte lijnen!)



Kortom…..

Oncologische revalidatie is géén overbodige luxe

Richtlijn oncologische revalidatie biedt houvast voor triage en 

aanbieden van stepped care

Denk bij samenhangende functioneringsproblemen aan de 

mogelijkheid van Medisch Specialistische Oncologische 

Revalidatie (MSOR)

MSOR heeft zichzelf bewezen, is goedkoop, effectief en 

wordt 100% vergoed!



Leessuggesties

IKNL-richtlijn oncologische revalidatie (2017)

Richtlijn kanker en werk (NVAB, 2017)



Bedankt 
voor uw

aandacht !



Pauze



Vervolg programma

Symposium Revalidatie in de schijnwerpers

19.45 uur: Inge van Zee - Niet-zichtbare gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel: je gaat het pas zien als je het 

doorhebt

20.45 uur: Michiel Kortsmit - You gotta move! Ontwikkelingen in diagnostiek en therapie van mobiliteitsstoornissen

21.45 uur: Afsluiting

Revant  – 29 november 2018



Niet zichtbare gevolgen van niet 
aangeboren hersenletsel: je gaat het 
past zien als je het door hebt

I.E. van Zee
Revalidatiearts Revant
Symposium ‘Revalidatie in de schijnwerpers’
29-11-2018



Doelen

U bent op de hoogte van de meest voorkomende niet zichtbare 
gevolgen na NAH

U bent op de hoogte van de valkuilen bij het herkennen hiervan

U weet aan welke signalen u niet zichtbare gevolgen na NAH kunt 
herkennen

U bent globaal bekend met het behandelaanbod van Revant ten 
aanzien van niet zichtbare gevolgen na NAH



Kernboodschap

Cognitieve stoornissen en moeheid komen veel voor na NAH 

Onderschatting

Negatieve spiraal

Dysfunctioneren op meerdere terreinen

Revant biedt onderzoek, begeleiding, behandeling



Inhoud

Niet aangeboren hersenletsel
Niet zichtbare gevolgen
Gevolgen dagelijks functioneren
Herkenning 

Het verhaal van Mw. Keijzer

Onderzoek, begeleiding en behandeling Revant
M. Scheiber & L. van Yper



Niet aangeboren hersenletsel

Traumatisch hersenletsel
CVA
Tumoren
Infecties
Postanoxische encephalopathie
Degeneratief (bv M. Parkinson)

NAH: jaarlijks 85.000



Niet zichtbare gevolgen

Cognitie
Emotie
Gedrag
Moeheid



Zichtbare gevolgen

Motorische stoornissen: kracht, 
coördinatie, evenwicht, spasticiteit

Sensibele stoornissen

Fatische stoornissen, slikstoornissen



Niet zichtbare gevolgen

TBI 84% na 1 jaar nog klachten: 
moeheid, geheugenstoornissen, 
concentratiestoornissen, 
prikkelbaarheid, hoofdpijn

CVA: 78% heeft cognitieve stoornissen
70% mentale traagheid
50% moeheid na 2 jaar



Je gaat het pas zien als je het door hebt

Aandacht

Who dunnit?

https://www.youtube.com/watch?v=ub
NF9QNEQLA



Niet zichtbare gevolgen

Cognitie
Aandacht (oa concentratie)
Waarneming (oa neglect)
Informatieverwerking
Geheugen
Executief: planning en regulatie
Praxis: handelen (apraxie)
Ziekte inzicht



Niet zichtbare gevolgen

Cognitie
Aandacht (oa concentratie)
Waarneming (oa neglect)
Informatieverwerking
Geheugen
Executief: planning en regulatie
Praxis: handelen (apraxie)
Ziekte inzicht

Aandacht

Geheugen
Informatieverwer

king

Executieve
processen



Niet zichtbare gevolgen

Emotie

Angst
Snel boos
Snel lachen / huilen
Depressie (40%)



Niet zichtbare gevolgen

Gedrag
Traagheid
Impulsief
Initiatiefverlies
Apathie
Chaotisch gedrag



Niet zichtbare gevolgen

Moeheid & Overprikkeling



Overprikkeling

https://www.youtube.com/watch?v=_
6ZKvOA3FfI



Valkuilen

Centraal probleem

- Motorische uitval-> aandacht daarop gericht

- Afasie: ‘het hoofd werkt, maar het komt er niet uit’

- Geen probleem:
- Patient benoemt het vaak niet (inzicht?)
- Omgeving herkent het niet altijd
- Relatie met NAH wordt niet meer gelegd



Gevolgen

Kleine misverstanden

Afspraken vergeten
Onzekerheid

Onbegrip omgeving
Verminderde sociale steun

Negatief zelfbeeld
Angst
Moeheid
Misverstanden



Gevolgen

Kleine misverstanden

Afspraken vergeten
Onzekerheid

Onbegrip omgeving

Verminderde sociale steun

Negatief zelfbeeld

Angst

Moeheid



Gevolgen

Dysfunctioneren, 
verminderde participatie

Sociaal systeem, mantelzorger



Herkennen

“De ondertiteling gaat 
me te snel”“Geen grip meer

Op mijn leven”

“Ik hoop mezelf weer
terug te vinden”

“ik wil mijn emoties
beter in de hand 

hebben” “Ik ben het vertrouwen 
in mijn lijf kwijt”“zo ken ik mezelf niet”

“Hij zit alleen maar 
op de bank”

“Een korter lontje”

“Kan geen twee 
dingen tegelijk doen”

“Ik kan geen namen 
onthouden en vergeet 

afspraken”



Herkennen

- Verkleining sociaal netwerk
- ‘Kleine’ misverstanden
- Overmoedig, riskant gedrag
- Vaak nieuwe baan
- Overbelasting naasten
- Vaak nieuwe relatie
- Psychische klachten



Herkennen, DD

Medicatie
Hart & vaat aandoeningen
Suikerziekte
Nieuwe cerebrale aandoening
Psychische stoornis niet agv NAH
Vitamine tekort
Schildklieraandoening



Inhoud

Niet aangeboren hersenletsel
Niet zichtbare gevolgen
Gevolgen dagelijks functioneren
Herkenning 

Het verhaal van Mw. Keijzer

Onderzoek, begeleiding en behandeling Revant
M. Scheiber & L. van Yper



’n pinguïn onder een palmboom

Anika Keijzer 

huisartsensymposium 29‐11‐2018



wie ben ik



wat is me gebeurd

fragment uit Book of Kells, 
Trinity College Library, 

Dublin



de gevolgen



the will to succeed can overcome the greatest adversity



de gevolgen fase 2



de gevolgen
fase 3





mijn leven nu en verder

Anika Keijzer,
’n pinguïn onder een palmboom



Manfred Scheiber
Psycholoog Revant
Symposium ‘Revalidatie in de schijnwerpers’
29-11-2018



Medisch specialistische revalidatie bij NAH

• Behandelprogramma bij cognitieve problematiek
• Behandelprogramma bij motorische problematiek
• Cognitief linguïstisch onderzoek

• Klinische en poliklinische revalidatie



Behandelprogramma NAH bij cognitieve problematiek



Casus: Petra

58 jaar, gehuwd, 2 volwassen kinderen
December 2016 aangereden op de fiets, diverse botbreuken,
Contusio cererebri en bloeding links parietaal
Werk: verzorgende (24 uur), na het ongeluk werk weer geleidelijk 
aan opgepakt, in september 2017 weer volledig aan het werk 

Voorheen: sporten, sociaal actief 
Na ongeluk minder gaan bewegen, geen puf, steeds somberder, in 
het weekeinde bijkomen van de werkweek

In maart 2018 ziek gemeld op het werk
Verwezen door de bedrijfsarts



Casus: Petra

Klachten
• Cognitief: geheugen, concentratie, chaotisch in hoofd, snel 
overprikkeld

• Lichamelijk: geen puf, sneller moe
• Emotioneel: sombere stemming, verminderd zelfvertrouwen



Casus: Petra

• ‘Ik vergeet afspraken’
• ‘Als ik boodschappen doe, gaat dat heel rommelig, terwijl ik 
daarvoor heel gestructureerd was.’

• ‘Ik kan niet meer 2 dingen tegelijk, zoals koken en praten.  Dan 
krijg ik een kortsluiting in mijn hoofd en kan ik ineens niets 
meer’

• ‘Ik heb moeite om gesprekken te volgen, zeker als het druk is’
• ‘Als ik iets moeilijks moet doen, dan moet ik me heel erg 
concentreren en dat is heel vermoeiend’

• ‘Als ik moe ben kan ik moeilijk nadenken’



Interdisciplinaire diagnostiek

• Neuropsychologisch onderzoek
• Ergotherapeutische tests en observatie
• Logopedisch onderzoek
• Fysiotherapeutisch onderzoek

















Diagnostiek Petra

• Aandacht, concentratie taken gemiddeld
• Snelheid van informatieverwerking beneden gemiddeld
• Werkgeheugen: benedengemiddeld
• Geheugentaken: NPO: inprenting wat minder, terughalen van 
informatie gaat goed.

• ET: vergeet soms instructies, vraagt regelmatig om herhaling
• Executief functioneren: gemiddeld op NPO
• Ergotherapie: bij complexe taken maakt mevrouw fouten
• Forse toename vermoeidheid na 90 minuten testen
• Matige depressieve klachten, milde angstklachten
• Hoge prikkelgevoeligheid, vermijden van prikkels als coping, in 
drukke omgeving is praktisch handelen minder



Factoren die van invloed zijn op cognitie



Factoren die van invloed zijn op cognitie

Verminderd 
Zelfvertrouwen

Slechte 
stemming

?
Overprikkeling

Vermoeidheid



Behandelthema’s:

ALGEMEEN
• Doelen: concrete doelen gericht op vergroten van participatie
• Educatie: uitleg over aard van de problematiek en factoren die deze 
beïnvloeden is altijd een belangrijk onderdeel van de behandeling

• Inzicht in het eigen gedragspatroon: welke factoren spelen bij de 
individuele revalidant?

• Opdrachten: dingen die in het revalidatiecentrum aan bod komen 
thuis verder uitwerken of uitproberen.

• Revalidantsysteem: betrekken van omgeving waar nodig en mogelijk, 
van familie tot werkgever

• Evidence based: volgen van richtlijnen en protocollen: onder andere 
‘richtlijn Neuropsychologische revalidatie’, ‘Niet Rennen maar 
Plannen’

• Interdisciplinair: vanuit verschillende achtergronden werken aan 
eenzelfde thema



Behandelthema’s:

BELASTING EN BELASTBAARHEID
• Educatie: Inspanning en herstel,  mentale en fysieke belasting, 

ontspanning
• Inzicht in het eigen gedragspatroon: wat is belastend, signalen van 
overbelasting, wat geeft ontspanning, dagplanning, vinden van een 
evenwicht

OVERPRIKKELING
• Educatie: prikkelverwerking en overprikkeling 
• Inzicht in eigen klachten: wat is voor revalidant belastend, herkennen 
van signalen van overbelasting

• Hulpmiddelen en strategieën



Behandelthema’s

COGNITIEVE REVALIDATIE
• Educatie: uitleg over aard en oorzaak hersenletsel, anatomie en 
functie, verwacht herstel, factoren die hierop van invloed zijn

• Compensatiestrategieën: niet alleen uitleg maar oefenen in de 
praktijk is belangrijk!

• Functietraining: kan soms een aanvulling zijn maar momenteel geen 
evidentie voor generalisatie, daarom beperkt zinvol



Behandelthema’s

• KRACHT/CONDITIE: gericht op verbeteren van kracht en/of conditie
• ONTSPANNING: Ontspanningsoefeningen, mindfulness, bewegen
• ANGST EN STEMMING: Zinvolle daginvulling, inspanning en 
ontspanning, bewegen, CGT, ACT, EMDR

• VERWERKING: individuele gesprekken en lotgenoten groep
• ARBEIDSRE‐INTEGRATIE: begeleiding, advies m.b.t. opbouw, overleg 
bedrijfsarts, …



Voorbeeld Strategieën

Interne strategieën
• Aandacht
• Tijd 
• Herhalen
• Knopen
• Ordenen
• Vooruit‐ en terugkijken

Belangrijk: herhaaldelijk oefenen in concrete situaties
Petra: afstand nemen in situaties waarin ze vastloopt, samenvatten 
tijdens gesprekken, meer open zijn over problemen



Strategieën

Externe strategieën
• Mobiele telefoon
• Agenda
• Whiteboard
• Gele briefjes
• Alarm

• Petra: boodschappen app, rustig moment voor boodschappen, 
mobiele agenda meer gebruiken



Behandelprogramma NAH bij motorische problematiek



Behandelteam

Revalidatiearts
Fysiotherapeut
Ergotherapeut
Maatschappelijk werker

Eventueel ook bewegingsagoog, psycholoog en/of diëtist



Diagnostiek

Krachttesten
Mobiliteitstesten
Conditietesten
Ergotherapeutisch onderzoek
C‐mill
Mobiliteitspoli



Behandeling

Fysieke training
Arm‐/handgroep
Loopgroep
Functionele training
Hulpmiddelen
Verwerking



Cognitief linguistisch onderzoek

Interdisciplinaire diagnostiek en advies bij denk- en/of 
taalproblematiek voor volwassen mensen met (vermoedelijk) 

NAH.

• Revalidatiearts
• CPCRT-ergotherapeut (= specialist in cognitieve 

revalidatie)
• Psycholoog
• Logopedist 
• Klinisch linguïst (= specialist in de taalkunde)



Mogelijke doelstellingen
1. (Differentiaal) Diagnostiek van de cognitieve en/of linguïstische 

stoornissen.

2. Het opstellen van een advies voor behandeling en benadering 
of omgang met de problematiek.

3. In kaart brengen wat nodig is om weer zo zelfstandig mogelijk 
te kunnen handelen in de eigen omgeving.

4. Evaluatie van therapie-effect en herstel-of ziekteverloop middels 
het verrichten van heronderzoek. 



Voorbeelden vraagstelling:

• Wat is de aard en oorzaak van de klachten?
• Is de cliënt nog leerbaar en op welke manier?
• Welke woonvorm is geschikt voor de cliënt?
• Ik heb last van overprikkeling. Wat kan me helpen?
• Er is sprake van afasie. Kan een communicatiehulpmiddel helpen of 

zijn er andere adviezen voor verbetering van de communicatie?
• Is (verdere) behandeling aan te raden voor deze cliënt?



Waarom een Cognitief-Linguïstisch Team?
• Cognitieve, taal- en communicatieproblematiek vereist 

maatwerk.

• Zorgvuldige diagnostiek en klinimetrie leidt tot 
gerichte, evalueerbare en efficiënte behandeling.

• Behandel- en omgangsadviezen voortvloeiend vanuit 
een holistische benadering.



Interdisciplinaire werkwijze
Verschillende disciplines bekijken het probleem vanuit andere 
invalshoeken:

 Gestandaardiseerde diagnostiek 
 Observeren in een praktische situatie

Alle verzamelde informatie wordt geïntegreerd om te komen tot een 
advies, afgestemd op de hulpvraag vanuit de cliënt of diens 
omgeving/behandelaar.



Afronding



Kernboodschap

Cognitieve stoornissen en moeheid komen veel voor na NAH 

Onderkenning

Negatieve spiraal

Dysfunctioneren op meerdere terreinen

Revant biedt onderzoek, begeleiding, behandeling
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You gotta move! 

Ontwikkelingen in diagnostiek en therapie 
van mobiliteitsstoornissen

Michiel Kortsmit
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