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SpeediCath Compact Eve
Aantrekkelijk eenvoudig

SpeediCath Compact Eve is onze nieuwste vrouwenkatheter. Nu al geeft 80% van
de gebruikers aan dat deze katheter voor zelfkatheterisatie goed in hun dagelijks
leven past.1 Waarom? De katheter is zo stijlvol ontworpen dat deze geen vragen
oproept in uw omgeving. Bovendien zorgt de driehoekige vorm voor meer grip bij
het inbrengen en is de katheter gemakkelijk te hersluiten en daarmee discreet weg
te gooien.

Zelf ervaren?

Vraag uw
proefpakket
NU aan!

Direct
gebruiksklaar

Goede grip

Vraag snel een proefpakket aan via onderstaande
coupon of ga naar www.coloplast.to/eve
Gemakkelijk
hersluitbaar

1. Evaluatie 1176 SpeediCath Compact Eve gebruikers, September 2015

Ja, ik wil graag vrijblijvend een gratis proefpakket ontvangen van SpeediCath Compact Eve:
Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

E-mail

Ik ben gestart met katheteriseren
ik gebruik producten van Coloplast

/

/

Charrièremaat

Woonplaats

ik gebruik geen katheters

ik gebruik producten van een ander merk, n.l.:

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, Antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort
Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken om
u op de hoogte te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment contact
met Coloplast opnemen voor het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat
kunt u vinden op www.coloplast.nl, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring
MBDON20171
gelezen en begrepen heb.

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-01. All rights reserved Coloplast A/S
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MEDISCHE HULPMIDDELEN NODIG?
BIJ ONS VINDT U ALLES IN ÉÉN WEBSHOP
Bestel vanaf nu uw verzekerde medische hulpmiddelen bij de Dwarslaesie Zorgwinkel
UW
W VOORDELEN
VOORDELEN:
de laagste prijs, ook voor niet-verzekerde producten
alles in één doos, geen dubbele verzendkosten
correcte afhandeling van de declaratie met uw zorgverzekeraar
meest betrouwbare levering
alle kennis en ervaring van DON
het ervaren ZorgT
Te
eam van A
ApotheekZorg biedt u de best
mogelijke zorg!

ST
TAP
A NU OVER
LUWYVÄ[LLY]HUHSSL]VVYKLSLUKPL+65\IPLK[HSZSPK
Bel met de Dwarslaesie Zorgwinkel, onze verpleegkundige
ULLT[HSSLZ[HWWLUTL[\KVVY

088 044 0776
Dwarslaesie Zorgwinkel is een initiatief van de DON en ApotheekZorg.
Bent u lid van DON? Dan proﬁteert u optimaal van deze unieke samenwerking.

www.dwarslaesiezorgwinkel.nl
www
.dwarslaesiezorgwinkel.nl
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de oplossing

Een dwarslaesie of caudalaesie kan allerlei belemmeringen geven in het dagelijks leven.
Vaak biedt een bestaand hulpmiddel uitkomst, maar niet altijd. Bij revalidatiecentra werken
revalidatietechnici die slimme oplossingen bedenken voor individuele problemen. Maar
mensen bedenken ook zélf slimme dingen. Dit keer: een wegklapbaar douchegordijn voor
Marijke van der Neut.

‘Onbegrijpelijk dat het nog niet in
productie is genomen’
Marijke van der Neut liep in 1997 bij een
skiongeluk een dwarslaesie Th5 op. Ze
weet uit ervaring dat je geregeld praktische problemen tegenkomt als je leeft
vanuit de rolstoel. Eén van die praktische problemen werd opgelost door
een vriend van haar. Hij maakte een
wegklapbare douchestang: ‘Ik had een
douchehoek met een douchegordijn dat
aan een 90-graden-hoekstang hing,
zo’n hoekgordijn dus. Toen ik een tillift
aan het plafond kreeg om vanaf mijn
douchezit naar het toilet te kunnen of
andersom, zat die hoekstang lelijk in de
weg. Een rechte stang van de ene muur
naar de andere muur was een optie,
maar dan zou ook het toilet achter het
douchegordijn terechtkomen. Dan zou
er dus geen gordijn meer tussen
douche en toilet hangen. Toen ik revalideerde moest ik douchen zonder gordijn; dan heb je totaal geen privacy.
Nou is dat thuis niet zo erg, maar het is
ook koud en de hele boel spettert nat.’
Vriend Lex heeft een technische achtergrond en is creatief. ‘Hij bedacht na het
aanhoren van mijn gemopper een
stang die tegen de wand gedraaid kan
worden. Ik heb een bestaand douchegordijn ingekort omdat de douchestang
wat lager hangt dan gebruikelijk. Je
moet er namelijk wel bij kunnen om
hem weg te klappen. Dat doe je door
aan het gordijn te trekken, het zwenkt
heel licht en gemakkelijk. Met twee
zwenkbare douchstangen op grijphoogte kun je de douchegordijnen
plaatsen zoals je maar wil en heb je
alle bewegingsvrijheid. De materialen
zijn verkrijgbaar in iedere bouwmarkt
en kosten niet veel. Met gordijnen is
het lekker warm douchen en de boel
wordt niet onnodig nat. Dit systeem
heeft in mijn ogen alleen maar voordelen, onbegrijpelijk dat nog niemand op

5
Benodigdheden:
• 2 muurschroeven met schroefdraad voor
bevestiging aan buisklemmen. De maat van
de schroeven is afhankelijk van de gekozen
buislengte.
• 2 buisklemmen (eventueel gevoerd met
rubber) voor buitenbuis, doorsnede 25 mm.
• 1 buitenbuis, liefst roestvrij staal, doorsnede
25 mm. Lengte is afhankelijk van plaatsruimte en gordijngewicht. Meestal
is een lengte van 14 tot 20 cm voldoende.
• 1 binnenbuis, liefst roestvrij staal, doorsnede 22 mm. De binnenbuis moet kunnen
draaien in de buitenbuis en moet liefst zo
weinig mogelijk speling hebben.
• Knie met klemkoppeling voor 22 mm.
• Gordijnrail (zo licht mogelijk), in elke lengte
en uitschuifbaar te verkrijgen, doorsnede
22 mm.

het idee is gekomen om het in productie
te nemen. Deze douchestang is zó handig, het is gewoon de ideale oplossing.’
Marijke van der Neut verzamelt op Pinterest, de gratis prikbord-app, tips voor
mensen met een dwarslaesie. Deze douchestang is te zien in het onderdeel Williewortel. De snelste manier om daar te
komen, is googlen met de zoekwoorden
‘pinterest dwarslaesie williewortel’. Heb

Werkwijze:
• Bevestig de knie op de binnenbuis. Dit is
niet altijd even gemakkelijk, zorg voor de
juiste maten.
• Plaats de gordijnrail in de andere opening
van de knie en zet vast.
• Schroef de muurschroeven met pluggen
recht boven elkaar in de muur en draai de
buisklemmen erop. Hoe ver de buisklemmen uit de muur moeten komen is afhankelijk van de ruimte die nodig is om het
gordijn tegen de wand te draaien. Hou
rekening met kranen en andere ‘obstakels’,
zoals een zeepbakje of beugels.
• Plaats de buitenbuis in de buisklemmen en
zet de klemmen vast.
• Laat de binnenbuis in de buitenbuis glijden.

je zelf een slimme oplossing bedacht
waar anderen misschien ook plezier
van kunnen hebben? Deel het op Williewortel. Weet je niet hoe het moet of
wil je helpen met het verzamelen van
tips? Stuur een mailtje naar Marijke:
mvderneut@hotmail.com.
Marijke van de Neut staat ook in de rubriek Mooie
Dingen (pagina 14), waar ze een paar van haar
schilderijen laat zien.
Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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Woningaanpassing:

dit scheelt geld
bewoonbaar. Keuken, badkamer, toilet, trap: overal zitten opeens
obstakels. Gelukkig zijn die met goede aanpassingen vaak wel weg te
nemen. Maar aanpassingen zijn duur en de kosten worden lang niet
altijd vergoed. Doe-het-zelven kan dan een oplossing zijn, zegt
architect Ed. Bijman.
Ed. Bijman heeft een dwarslaesie L3/4: ‘In juni
2010 kreeg ik een ongeluk, waardoor ik in de rolstoel terechtkwam. Ik wilde graag
mijn ervaring als architect combineren met mijn ervaring als
rolstoelgebruiker, en ben me
gaan toeleggen op rolstoelarchitectuur. Dit doe ik op
kleine schaal, bij particuliere
woningaanpassingen, maar ook
op grotere schaal voor zorginstellingen. Mijn drijfveer is om ontwerp-oplossingen te

‘Het realiseren van
6

het ontwerp bleek ver
boven het budget’

Dwarslaesie Magazine / maart 2018

FOTO’S: ED. BIJMAN

Als je in een rolstoel terechtkomt, is meestal je huis niet goed meer

bedenken die functioneel zijn, maar zeker ook mooi.
Want iedereen voelt zich beter in een mooie omgeving.’ Ed. maakt deel uit van WMOarchitect.nl, een
samenwerkingsverband van acht architecten die zijn
gespecialiseerd in woningaanpassing.
Boven budget
Ed. gaat als DON-vrijwilliger eens in de maand
langs bij Heliomare, om als ervaringsdeskundige te
praten met mensen die dat willen. Op zo’n avond
leerde hij Gerard Meereboer kennen, die eveneens
een dwarslaesie heeft. ‘Gerards huis was niet
geschikt voor de rolstoel. Van de gemeente kreeg
hij alleen een verhuisvergoeding; hij kon verhuizen
naar een aangepaste woning, maar dat wilde hij
niet. Wat hij wél wilde: het huis kopen dat naast het
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Nooduitgang

huis van zijn dochter te koop stond. Zij zou dan
makkelijk kunnen bijspringen als mantelzorger,
wat ze graag wilde. Ik heb een uitbouw ontworpen,
met een slaapkamer en een badkamer, waardoor
Gerard op de begane grond zou kunnen slapen.
Ook wilde hij heel graag de serre terugplaatsen die
hij zelf bij zijn vorige huis zelf had gebouwd.’ Maar
toen een aannemer een offerte uitbracht, bleek het
realiseren van het ontwerp ver boven het budget
van Gerard uit te komen. ‘Hij was natuurlijk heel
teleurgesteld en even leek het erop dat het allemaal
niet zou doorgaan. Toen heeft hij familie en vrienden benaderd met de vraag of zij hem konden helpen. Dat is gelukt.’
Marktplaats
De volgende uitdaging was om goedkoop aan
bouwmaterialen te komen. Samen met zijn zoon
struinde Gerard het internet af. Hij vertelt: ‘We vonden veel op bijvoorbeeld Marktplaats.nl: van een
lichtkoepel voor op de serre tot de kozijnen voor de
bad- en slaapkamer.’ Onder leiding van aannemer
Ben Kaandorp gingen familieleden en vrienden
van Gerard aan de slag. In ongeveer vier maanden
werd de verbouwing gerealiseerd. De kosten: zo’n
50.000 euro. ‘In dat bedrag zit ook een mooie keuken met veel lades, handig voor mij, en laminaat in
het hele huis.’ Alles bij elkaar kostte de verbouwing
bijna de helft minder dan aanvankelijk begroot.
‘Iedereen heeft heel hard gewerkt en het resultaat is
geweldig. De aanbouw is ideaal, het is erg fijn dat ik
zo van de kamer naar de slaapkamer en badruimte
kan. Dankzij een schuin stukje muur en plafond kon
de uitbouw kleiner blijven: prettig voor de buren en
het ziet er leuk speels uit. Ik woon nu ook vlak bij
een splinternieuw winkelcentrum en heb een veel
mooier uitzicht dan in mijn oude woning. Vanuit de
serre kan ik mijn kleinkinderen zien spelen in de
grote gezamenlijke tuin. Dat is toch onbetaalbaar.’

WAAAHAAR, waar is hier de nooduitgang? Ik kan het moeiteloos
meezingen. Maar ik hoop niet dat ik werkelijk een keer in paniek
een gebouw moet verlaten. Want de hoofdingang van veel gebouwen kun je als roller nog wel zelfstandig betreden, maar nooduitgangen leiden steevast naar gapende dieptes van een halve meter
of meer. En dan heb ik het alleen nog maar over de begane grond.
Als je halsoverkop een verdieping moet verlaten, kun je het schudden. Want de lift mag je bij brand niet gebruiken, staat er altijd, en
je wilt natuurlijk geen bekeuring riskeren. Wat je dan wél moet doen
staat er nooit bij, dus je zult - terwijl het gebouw in de fik staat en
iedereen zich als kippen zonder koppen uit de voeten maakt iemand aan zijn jas moeten trekken en met je vriendelijkste gezicht
vragen of het hem of haar eventueel schikt jou op de rug te vervoeren naar een veiliger oord. En laten we de onwaarschijnlijke hypothese aanhouden dat je dit voor elkaar krijgt. Dan heb je nog altijd
het probleem dat je rolstoel in het inferno is achtergebleven en je
dus het hele eind naar huis moet tijgeren. Leg dat thuis maar eens
uit aan je partner.
Dus wat ik altijd doe alvorens ik een gebouw betreed - let op rollers, hier volgt een gouden tip! - is eerst even kijken of het niet in
de fik staat. Dat scheelt al een stuk.
Hetzelfde probleem
heb ik trouwens in
mijn eigen huis. Wij
slapen op de verdieping, welke ik via
mijn traplift weet te
bereiken. En die lift
mag niet in de fik,
want dan vervalt de
garantie. Dus hoop
ik maar op brandweermensen die
met zo’n trampoline
voor mijn huis gaan
staan, zodat mijn
huisgenotes mij uit
het raam kunnen
gooien.
Om het wat overzichtelijker te maken, heb
ik een schema ontworpen.

BURUGO
FACEBOOK.COM/BURUGOCOLUMNS
Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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‘We willen inspireren en
Niek de Jonge (25) en Leanne Maathuis (24) hebben een relatie. Dat is op zich niet zo
bijzonder, maar bijzonder is wél dat ze samen een stichting zijn begonnen, Take it Laesie.
Hun missie: laten zien wat er allemaal wél kan als je een dwarslaesie hebt.

8

Volgende klap
Maar toen kreeg Niek in november rugklachten: er
waren uitzaaiingen in de onderrug. Na de eerste
bestraling zwollen de tumoren in zijn rug zo op dat
een dwarslaesie L2/3 ontstond. Niek: ‘Na chemo
en weer 35 bestralingen van hoofd en rug kon ik
eindelijk gaan revalideren, om te leren omgaan met
de nieuwe situatie. Maar de pijn in mijn rug kwam
terug en begin april was er de volgende klap:
opnieuw uitzaaiingen. Dan zit je weer in zo’n sfeerloos kamertje te wachten op de uitslag. “Genezing
is onwaarschijnlijk”, zei de arts.’ Leanne: ‘Het
nieuws dat ze niets meer voor Niek konden doen,
kwam eerst helemaal niet binnen bij me. Pas toen

er vijf artsen om ons heen zaten met droevige
gezichten en Niek begon te huilen dacht ik: o fuck.’
Loodzwaar
Niek: ‘In het UMCG, waar ik werd behandeld, konden ze alleen nog een korte chemo en bestraling
bieden om de pijn te bestrijden. Gelukkig durfde
het Antoni van Leeuwenhoek het aan om nog één
behandeling te proberen: stamceltherapie met een
hoge dosis chemo. Het was heel spannend of het
zou lukken, want het was een loodzware behandeling en door de eerdere behandelingen was mijn lijf
natuurlijk niet bepaald sterk.’ De lente en zomer
van 2016 brachten Niek en Leanne samen door in
het ziekenhuis. Leanne: ‘Niek was echt ontzettend
ziek: hoge koorts, slechte bloedwaarden, gordelroos, noem maar op. Toch gaf hij nooit op en liet hij
de hoop niet los.’ En de behandeling sloeg aan.
Niek: ‘Vanaf augustus 2016 hebben we alleen nog
maar te horen gekregen: “Het ziet er goed uit.” Ik
heb ook niet het gevoel dat de kanker nog terugkomt.’
Alles is anders
De gebeurtenissen hebben natuurlijk grote invloed
gehad. Leanne: ‘Van zorgeloos leven - we wisten
niet eens waar de huisarts zat - zijn we gegaan
naar een levensbedreigende ziekte en een dwarslaesie. Als je dat meemaakt, worden andere dingen
belangrijk. Je weet hoe kwetsbaar je bent als
mens. Niemand wil kanker en niemand wil in een
rolstoel terechtkomen, maar het kan
toch iedereen overkomen.’
Niek: ‘Alles is in ons leven
veranderd, en door de dwarslaesie ook veel praktische
dingen. Zo kan ik vanuit de
rolstoel het werk dat ik deed
- ik was mechanisch monteur niet meer doen. Dus ik oriënteer me
nu op iets anders. Zo is dat met veel dingen: je
ideeën over de toekomst kloppen niet meer, dus
moet je iets anders verzinnen. En dat is niet per se
negatief hoor! Zo staan we er veel meer bij stil dat
we alles uit het leven willen halen wat erin zit.’

FOTO: MARCEL FOSSEN

Leanne: ‘Niek en ik kennen elkaar van de middelbare school. Vanaf de tweede klas waren wij het
stoplicht van de klas: aan/uit/aan/uit. Na de middelbare school bleven we vrienden; het is pas echt
een relatie geworden nadat Niek ziek was geworden.’ Erge hoofdpijn bleek in mei 2015 het gevolg
van een hersentumor. Maanden van chemo en
bestraling volgden. ‘Niek en ik begonnen weer met
daten in de laatste weken van de behandeling. De
kanker zou wegblijven, er was weer rust om aan
een toekomst te denken, dus wij gingen ervoor.’

‘We wisten niet eens
waar de huisarts zat’

Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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motiveren’

SUE’s Warriors, met
rechts Leanne en Niek

9
Reizen
Leanne: ‘Onze drive om onze dromen na te jagen is
alleen maar sterker geworden. Voor ons hoort reizen daar zeker bij, en we besloten
om via sociale media anderen
te laten meekijken. Zo ontstond Take it Laesie: we wilden
aan de wereld laten zien wat er
allemaal wél kan als je in een rolstoel zit. Na de dwarslaesie waren er mensen die
me aanraadden om te stoppen met de relatie. Ik
kon beter iemand zoeken zonder handicap. Wat
een onzin, geluk hangt echt niet af van wel of niet
kunnen lopen! Lichamelijke beperkingen worden
vaak gezien als iets negatiefs, en wij willen dat
beeld graag veranderen. Want als je je richt op de
mogelijkheden, verdwijnen de dingen die niet meer
kunnen vanzelf naar de achtergrond.’

ik dat we in contact zijn gekomen met modeontwerper Kelly Sue, die vorig jaar SUE’s Warriors
oprichtte. Dat is een stichting die strijdt voor een
inclusieve samenleving en voor
een eerlijker en krachtiger beeld
van mensen met een lichamelijke beperking. Ze gaat daarvoor onder meer samenwerkingen aan met magazines en ontwerplabels. Wij zijn nu Warriors voor haar stichting.
Dat betekent bijvoorbeeld dat we model zijn in
campagnes om diversiteit de promoten, maar ook
op andere manieren helpen we mee.’

‘Volg je dromen!’

Warriors
De eerste reis waar ze verslag van deden was de
Park & Party Run van vorig jaar, een 2000 kilometer
lange roadtrip met oude auto’s. Leanne: ‘Een
prachtige ervaring! En van het een kwam het ander:
door de reis en onze berichten daarover kwamen
we in contact met interessante mensen en initiatieven. Zo heeft Niek zitski-les gehad van paralympisch skiër Floris Meijer en komt hij in het boek
Geef kanker een gezicht. Het meest bijzondere vind

Take it Laesie is onder
die naam te vinden op
Facebook en Instagram.
Contact: takeitlaesie
@hotmail.com. SUE’s
Warriors is ook te vinden
op Facebook en Instagram, en daarnaast op
YouTube, met het kanaal
SUE’s Warriors TV. Daar
zijn ook de reisvlogs
van Niek en Leanne
te bekijken. Website:
www.sueswarriors.com.

Gelijkwaardig
Niek: ‘We hebben plannen genoeg. In de toekomst
willen we nog veel reizen en daarbij zouden we ook
graag de toegankelijkheid testen en daarover vloggen. We beginnen in juli met weer een roadtrip,
naar Italië, en we hopen dat veel mensen die reis
via sociale media zullen volgen. Met wat we doen,
willen we mogelijkheden laten zien en daarmee
anderen motiveren en inspireren. Volg je dromen!
Voor mezelf heb ik er ook nog wel één: een werkplaats waar ik 4x4-auto’s op maat kan ombouwen
en waar ook anderen met een beperking kunnen
sleutelen. Maar de belangrijkste droom is toch wel
een gelijkwaardige samenleving voor mensen met
en zonder beperking.’
Dwarslaesie Magazine / maart 2018

DM 1 -2018_DON 28-02-18 09:27 Pagina 10

Gezond en actief door c
Mensen met een lichamelijke beperking zijn over het algemeen veel
minder actief. Maar bewegen is juist extra belangrijk om gezond te
zijn en te blijven. Ook thema’s als eten en drinken, roken en
ontspanning spelen natuurlijk een rol. De aandacht voor een gezonde
leefstijl tijdens de revalidatie neemt toe, maar ook ná de revalidatie
zijn er begeleidingsmogelijkheden. Rijndam Revalidatie introduceerde
een nieuw soort behandelmodule.

10

Vanaf 2012 is het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen ingevoerd in alle Nederlandse revalidatiecentra. Het doel: revalidanten meer aan het sporten
en bewegen krijgen, liefst ook ná de revalidatie.
Onder de naam ReSpAct deed het Universitair
Medisch Centrum Groningen wetenschappelijk
onderzoek naar het effect van het programma. Dit
onderzoek bevestigt de positieve resultaten ervan,
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zoals een verbeterde conditie van revalidanten en
afname van zorgkosten.
Een onderdeel van het programma is het Sport- en
Beweegloket, waar mensen met een beperking dus uiteraard ook mensen met een dwarslaesie of
caudalaesie - die vragen hebben op beweeggebied
kunnen aankloppen. Inmiddels zijn er in ons land
bijna veertig van die loketten, verbonden aan een
revalidatiecentrum of ziekenhuis. Een sport- en
beweegconsultent inventariseert de beweegwensen en -mogelijkheden en geeft advies op maat.
Dit advies is voor de cliënt kosteloos en er is geen
verwijzing nodig.
Bredere aanpak
Vaak bieden revalidatie-instellingen zo nodig ook
intensievere begeleiding aan mensen met een
dwarslaesie of caudalaesie die op zoek willen naar
een actievere leefstijl. Meestal ligt het accent ook
daarbij op sport en beweging, maar Rijndam in
Rotterdam ontwikkelde samen met het Erasmus
MC een bredere aanpak. De nieuwe behandelmodule Gezonde Leefstijl bestaat uit vijf onder-
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r coaching

‘Het gaat om nieuwe
gewoontes’
Joyce Bor (49)

Trainingsrichtlijnen

heeft sinds begin
2014 een incom-

Ook internationaal is er aandacht voor een gezonde en actieve leefstijl.

plete dwarslaesie

Onderzoekers uit verschillende landen ontwikkelden samen richtlijnen

als gevolg van

voor de training die nodig is om de fitheid van mensen met een dwars-

een ruggenmerg-

laesie te verbeteren en op peil te houden. Deze richtlijnen worden momen-

ontsteking. ‘Mijn

teel vertaald naar het Nederlands. In het volgende Dwarslaesie Magazine

leven is daardoor

lees je er meer over.

180 graden
gedraaid. Van
een werkend en
actief bestaan

delen: coaching, fitheidstraining, sportadvies,
voedingsadvies en monitoring. De behandelmodule is voorlopig vooral gericht op mensen met
een dwarslaesie of hersenletsel, maar het is de
bedoeling dat in de toekomst ook anderen ervan
kunnen profiteren. De module wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is op verwijzing van de
huisarts ook toegankelijk voor mensen die nog niet
in behandeling zijn bij Rijndam.

ging ik naar een
rolstoel en 100
procent arbeidsongeschiktheid.
Alles werd ingewikkelder. Doordat ik veel minder
actief was, werd
ik zwaarder, en

Plezier
Hans Leutscher, adviseur Revalidatie, Sport en
Bewegen bij het Kenniscentrum Sport, hoopt dat
andere revalidatie-instellingen snel óók dit type
coaching zullen invoeren. ‘Rijndam loopt met de
behandelmodule Gezonde Leefstijl voorop, door de
verbreding van ‘sport en bewegen’ naar ‘gezonde
leefstijl’. Want gezond
leven is meer dan alleen
regelmatig bewegen,
en de kunst is juist om
ná de revalidatie dat
gezonde leefpatroon
te vinden en vast te
houden. Dat is in de praktijk gewoon lastig en daarom
zou een dergelijk aanbod in het standaardpakket
van iedere revalidatie-instelling moeten zitten. Vanwege de winst die hiermee behaald kan worden,
hopen en verwachten we dat begeleiding na de
revalidatie in de toekomst ook elders vergoed zal
worden via het basispakket. Want intensieve multidisciplinaire coaching helpt mensen om zelf de
keuzes te maken die passen bij hun dagelijks leven.
Voor de een hoort daar misschien fanatiek sporten
bij, de ander loopt wat vaker naar de winkel of koppelt een handbike aan. Het belangrijkste is dat je er
plezier in hebt, dan hou je het ook vol.’

‘Het belangrijkste is dat
je er plezier in hebt,

FOTO: RIJNDAM

dan hou je het ook vol’

daar was moeilijker dan voorheen iets tegen te doen. Dus toen ik voor
een controle bij mijn revalidatiearts bij Rijndam kwam,
heb ik dit besproken. De arts stelde voor om de
behandelmodule Gezonde Leefstijl te volgen. Dat leek
me precies waar ik behoefte aan had. Half december
ben ik gestart.’
‘Samen met mijn coach heb ik uitgebreid over mijn
gezondheid gesproken. Ik wilde bewuster leven, actiever zijn, gezonder eten en liefst dus ook een paar kilo
afvallen. We hebben concrete doelen gesteld die daarbij pasten. Zo ben ik gestart met handbiketraining om
mijn conditie op te bouwen. Bij de diëtist kwam ik
erachter dat ik te weinig dronk op een dag, dus ben
ik meer water gaan drinken. Ook heeft ze me geleerd
welke producten ik goed kan gebruiken en welke
liever niet. Ik eet nu bijvoorbeeld meer fruit.’
‘De behandelmodule duurt ongeveer een half jaar. In
de eerste periode is er intensieve begeleiding en
wordt er veel getraind. Later kijk je onder begeleiding
van je coach hoe je nieuwe gewoontes in je dagelijkse
leven kunt integreren. Want het doel van de behandelmodule is dat de gezonde leefstijl structureel wordt.
De deskundige begeleiding, uitgaand van wat je zélf
wil en kan, helpt daar zeker bij. Ik ben me veel bewuster geworden van mijn beweeg- en eetgedrag.’

Kijk voor een overzicht van de mogelijkheden op
www.shnederland.nl.
Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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Een regiodag vol vitaliteit

Twee keer per jaar organiseert Dwarslaesie Organisatie Nederland samen met
een in dwarslaesie en caudalaesie gespecialiseerd revalidatiecentrum een
informatiedag voor oud-revalidanten en DON-leden. Op deze regiodagen krijgen
12

bezoekers informatie over nieuwe ontwikkelingen en kunnen ze in contact komen
met lotgenoten. In november was er een regiodag bij Reade in Amsterdam, die
werd bijgewoond door circa 55 mensen met een laesie en hun naasten. Het
thema was ‘vitaliteit’, en het werd een levendige bijeenkomst. DOOR VIOLA DE REGT

In Mirella Dekkers dunne bovenbenen
spannen de spierbundels zich zichtbaar
aan onder de elektrodes. Elektrische
impulsen brengen de slappe spieren
even tot leven en het wiel van de Moto-

med komt in beweging. Speciaal voor
deze demonstratie heeft Mirella een
korte broek meegenomen naar de
regiodag in Amsterdam. Het is een
indrukwekkend beeld: de benen die

Vraag erom
Reade loopt voorop in het onderzoek naar elektrostimulatie in Nederland. Maar Nederland loopt
achter ten opzichte van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Daar wordt de techniek al jaren
breed ingezet. Ondanks overtuigend bewijs dat elektrostimulatie een positieve invloed heeft op
de risicofactoren bij een dwarslaesie, wordt de behandeling in ons land meestal nog niet vergoed. Revalidatiearts Christof Smit: ‘Medisch adviseurs van zorgverzekeringen kennen de techniek niet. Maar als steeds meer mensen vragen om vergoeding, kunnen ze niet meer om elektrostimulatie heen en zal dit gaan veranderen. Want elektrostimulatie geeft gezondheidswinst. Het is
daarom erg goed dat DON zich gaat hardmaken voor voorwaardelijke toelating van de behandeling in de zorgverzekering. Dit dan vooruitlopend op hopelijk definitieve toelating.’ Kijk voor meer
informatie op www.reade.nl/elektrostimulatie.
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zich niet meer door de hersenen laten
aansturen, maar die toch actief meebewegen.
Spieren activeren
‘Iedereen met een dwarslaesie heeft
baat bij elektrostimulatie.’ Dit is de visie
van Christof Smit, revalidatiearts bij
Reade en vorig jaar gepromoveerd op
deze techniek. Alle aanwezigen hebben
plaatsgenomen in het prachtige auditorium van Reade, locatie Dr. Jan van
Breemenstraat. Hij vertelt in de eerste
lezing van de dag over functionele elektrostimulatie (FES), met als titel Prikkelen
die billen! Bij deze behandelmethode
worden elektroden op de huid geplaatst.
Door middel van elektrische impulsen,
door de huid heen, worden zenuw- of
spiervezels gestimuleerd. Verlamde
spieren kunnen zo worden geactiveerd.
Reade past FES na dwarslaesie standaard toe.
Christof Smit: ‘Elektrostimulatie moet zo
vroeg mogelijk worden ingezet en voor
blijvend effect levenslang worden toegepast. Mensen die gebruikmaken van
elektrostimulatie zijn zonder uitzondering positief. Het doet ze goed, ze voelen zich er beter bij.’ Enkele conclusies
uit zijn onderzoek: elektrostimulatie van
het zitvlak geeft drukverlaging; nachtelijke spieractivatie is mogelijk met goede
resultaten; bilspieren en hamstrings
tegelijkertijd trainen is veel effectiever

FOTO’S: MIREILLE VAN VLIET
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dan aparte stimulatie van deze gebieden; een op maat gemaakt broekje met
ingebouwde elektroden bevalt redelijk
goed, maar kan nog beter. Internationaal vervolgonderzoek bewijst dat activatie van verlamde spieren fitheid vergroot en het risico op decubitus
verlaagt. Doel is nu om te bewijzen dat
elektrostimulatie decubitus voorkómt.

Help bij de gezondheidsapp: energieverbruik meten
In het project D-ACT Wheel wordt een voor mensen met een dwarslaesie aangepaste
versie van de app Virtuagym ontwikkeld en getest. Het doel is het stimuleren van een
gezonde leefstijl. Virtuagym geeft individuele feedback op het gebied van beweging,

13

oefeningen, voeding, slaap, energie-inname en -verbruik.
De komende tijd wordt onderzocht hoeveel energie het lichaam van mensen met een
dwarslaesie gebruikt in rust en tijdens activiteit, als basismaat voor de app. Interesse om
mee te doen aan dit deel van het onderzoek? Stuur een mailtje naar onderzoeker Dirk
Hoevenaars: d.p.hoevenaars@vu.nl.

Voeding
Ook voeding kan van invloed zijn op
decubitus, blijkt uit de daaropvolgende
presentatie. Philippine van der Burg,
diëtist bij Reade legt uit: ‘Zorg dat je
lichaam optimaal gevoed is, om decubitus te voorkomen of beginnende
decubitus sneller te herstellen.’ Zowel
decubitus als ondervoeding kan veroorzaakt worden door een tekort aan
eiwit. Gezonde voeding betekent dus
bewuste keuzes maken, om de risico’s
van decubitus, ondervoeding, overgewicht of obstipatie te vermijden.
Natuurlijk staat er na deze presentaties
in de hal een gezonde lunch op ons te
wachten. Overal zijn er geanimeerde
gesprekken gaande tussen de deelnemers. Ervaringen en tips worden
gedeeld. De informatiemarkt in de
lange gang wordt goed bezocht. Twaalf
bedrijven presenteren hier hun producten, van de hippe kleding van Be it!
By Jenn tot zonnige vakanties aan de
Côte d’Azur.

Zelfbalancerend
Na de lunch verspreidt de groep zich
over verschillende workshops. Bij de
workshop over het Sportloket krijgen de
deelnemers informatie over de Module
Fysiek Profiel voor revalidanten én oudrevalidanten, en over de mogelijkheden
van intensieve begeleiding naar een
sportplek in de buurt. Dirk Hoevenaars,
onderzoeker bij Reade en de Vrije Universiteit, vertelt over het project D-ACT
Wheel, waarin een app wordt ontwikkeld om een gezondere levensstijl te
promoten bij mensen met een dwarslaesie of caudalaesie.
Andere workshops gaan over elektrostimulatie en decubituspreventie, en
verder is er een modeshow en een
demonstratie van ‘zelfbalancerende
rolstoelen’. Het is druk in de gymzaal,
waar op diverse modellen van 2Kerr
een proefrit gemaakt kan worden. Deze

rolstoelen maken gebruik van Segwaytechnologie: gewichtsverplaatsing zorgt
voor de aandrijving. Voorzichtig rijden
de rollers over de houten oefenbrug in
het midden van het uitgezette parcours.
Het is even wennen, maar de balans
die nodig is voor de bediening is heel
natuurlijk. De techniek zorgt ervoor dat
je continu rechtop blijft, ook op een
schuine helling. De proefrijders zijn
onder de indruk. ‘Het voelt als een
muziekinstrument waar je direct een klik
mee hebt: als een verlengstuk van jezelf.’
Tevreden gaan de bezoekers aan het
eind van de dag weer naar huis. Voor elk
was er wat wils en overal gonsde het van
de nieuwe technieken, ideeën en ontwikkelingen op deze goed georganiseerde
en gezellige regiodag!
De volgende regiodag vindt later dit jaar
plaats bij Roessingh in Enschede.
Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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mooie dingen

‘Als ik schilder, staat mijn h
‘Schilderen is heerlijk om te doen’, zegt
Marijke van der Neut (55). ‘Het geeft
ontspanning en afleiding, en ik vind
het heel fijn als ik een ander blij kan
maken met iets dat ik heb gemaakt.’

14

‘In 1997, 21 jaar geleden alweer, ben ik
tijdens het skiën in Oostenrijk in een
ravijn gevallen. Een dwarslaesie T5,
hoppa, en daar lig je dan.’ De eerste tijd
had Marijke van der Neut het zwaar. ‘Het
leven dat ik leidde glipte als zand tussen
mijn vingers weg: de revalidatie duurde
lang, ik moest verhuizen uit een huis
waar ik het heel erg naar mijn zin had,
mijn vriend liet het afweten. Ik ben in die

beginperiode ook een rechtszaak
begonnen tegen het pistebeheer in
Oostenrijk, omdat mijn ongeluk voorkomen had kunnen worden. Die zaak heb
ik gewonnen, maar zoiets kost heel veel
energie. Nog steeds is men bezig om
de schade af te wikkelen.’ Daarnaast
probeerde Marijke zes jaar lang om haar
werk als opleider en applicatiebeheerder bij een arbodienst voort te zetten.
‘Weliswaar parttime, maar het bleek uiteindelijk toch te zwaar. Dus de eerste
jaren waren eigenlijk één vechtpartij.
Pas toen ik stopte met werken hield ik
tijd en energie over om weer te gaan
léven. Toen heb ik ook het schilderen
weer opgepakt.’
Als kind tekende Marijke graag; later
kwam het schilderen erbij. ‘De ene keer
barst ik van de ideeën en schilder ik

elke dag, dan staat het weer op een
laag pitje. Als ik schilder, staat mijn
hoofd stil. Je moet je gedachten bij die
kwast en die verf houden, dus je hebt
geen tijd om te piekeren. En ’s avonds
in mijn bed voel ik me echt gelukkig als
er weer een stukje gelukt is. Het geeft
veel voldoening om iets te creëren.’
Marijke gebruikt allerlei technieken, en
beschildert bijvoorbeeld ook vaak flessen met acrylverf als cadeautje. ‘Soms
verkoop ik een reproductie van een
schilderij op canvas. Laatst heb ik
wegens ruimtegebrek voor het eerst
een origineel verkocht. Dat was wel
even een slikmoment, alsof je een kind
de deur uitdoet. Maar het is aan de
andere kant ook wel weer erg leuk dat
iemand anders dan zo blij is met wat jij
gemaakt hebt.’

Marijke: ‘Mijn Chinese teken is de tijger, ik
vind het eindeloos mooie beesten en wilde
er een keer eentje schilderen. Omdat ik er
maar af en toe aan werkte heb ik er een half
jaar over gedaan, heel lang voor mijn doen.
Het schilderij heeft nog steeds een prominente plek in mijn huis. Ik heb er al meerdere reproducties van verkocht; veel mensen vinden deze tijger een fijne uitstraling
hebben.’

Meestal schildert Marijke gewoon met verf,
maar ze probeert ook allerlei andere technieken
uit. ‘Dan zit ik te solderen met oude sleutels of
ben ik met een lijmtang kurken aan het ‘mishandelen’. Wat ik op het moment heel leuk vind, is
schilderen met schoenpoets, zoals bij deze
serie dierenportretten. Het is verrassend wat je
daarmee allemaal kunt doen.’

Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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hoofd stil’
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Marijke stoort zich aan het verdrietige imago dat

Marijke heeft altijd ideeën voor schilderijen. ‘Er zijn

rolstoelgebruikers vaak hebben. ‘Het blijft ont-

steeds weer andere onderwerpen te bedenken,

zettend onhandig om een dwarslaesie te heb-

dus ben je nooit klaar.’ Werk van haar staat op

ben, maar ik heb mijn draai helemaal gevonden.

Instagram, onder de naam Neutje62. Van sommige

Ik zou met niemand willen ruilen. Om te laten

schilderijen kan een reproductie worden besteld.

zien dat het leven in een rolstoel ook gewoon en

Dit staat dan vermeld bij de foto. Bestellen kan via

leuk kan zijn, heb ik deze gezellige dronken

een persoonlijk bericht op Instagram of een e-mail

dames geschilderd. Het is de bedoeling dat ik

naar mvderneut@hotmail.com. Van de bescheiden

meer vrolijke rollers ga schilderen.’

opbrengst koopt Marijke nieuwe materialen.
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in beweging

Bewegen is gezond. Dat geldt voor iedereen, en het geldt nog meer voor mensen met een
dwarslaesie of caudalaesie. Tegelijkertijd is bewegen vaak ingewikkelder door de lichamelijke
beperkingen. In deze rubriek inspirerende verhalen van mensen die de smaak te pakken kregen.

‘Alles komt goed’
Bas Parinussa was 27 jaar toen hij op zijn motor, op weg van zijn werk
naar huis, een file voorbij reed en een auto over het hoofd zag. Het gevolg
was een frontale botsing waarbij hij over de auto heen vloog en een
dwarslaesie T3 opliep. Dat is nu tien jaar geleden. DOOR ANNET VERLOUW

Ten tijde van het ongeluk werkte Bas Parinussa op de
politieschool in Den Haag. Daar gaf hij les in zelfverdediging, krachttraining en conditietraining. Kortom:
het hele trainingspakketje
dat nodig is om politiemensen fysiek en mentaal sterk te maken. Hij
vertelt: ‘Na de revalidatie heb ik mijn werk weer
fulltime kunnen oppakken,
nu in Amsterdam. Natuurlijk moet ik als rolstoeler
inventiever zijn in het lesgeven, want ik kan dingen
niet meer voordoen. Ik observeer beter dan voorheen
en pik er dan iemand uit die een oefening perfect
doet; die persoon laat ik het dan voordoen terwijl ik
verdere instructie geef.’

‘Je gaat bij jezelf op

zoek naar het uiterste’
16
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Een hele paratriathlon bestaat voor de duur-variant

column

uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer handbiken
en 42,2 kilometer rollen. Er is ook een sprint-variant,
die bestaat uit 500 meter zwemmen, 20 kilometer
handbiken en 5 kilometer rollen.

De rol van de behanger,
die wordt steeds langer
Het zuiden van Nederland heeft net weer een carnaval beleefd.
Wat maar weinigen zich afvragen, is hoe je tijdens zo’n volksfeest de problemen van je dwarslaesie oplost. In mijn nogal
langdurige revalidatietijd, lang geleden, luisterde ik met belangstelling naar de avonturen van mijn zuidelijke mederevalidanten.
Wat doe je als je moet piesen tijdens carnaval, waar we ‘drinken, drinken, totte we zinken, zinken, zinken’?

Fanatiek
Tijdens zijn revalidatie ging Bas als fervent sporter
rolstoelsporten uitproberen: eerst rolstoelbasketbal,
daarna rolstoeltennis. Daar had hij veel plezier in,
maar twee jaar geleden stapte hij over naar iets wat
hij nóg fijner vindt: de triathlon. Hij heeft inmiddels
verschillende afstanden gedaan, waaronder de halve
triathlon. ‘Het is een superleuke sport waarbij je bij
jezelf op zoek gaat naar het uiterste. En dan verbaas
je je er toch weer iedere keer over waartoe je in staat
bent! Ik ben behoorlijk fanatiek, kun je wel zeggen.
Maar ik moet ook wel eens pas op de plaats maken.
Als ik te hard heb getraind, kan ik mijn hand bij wijze
van spreken niet eens meer naar mijn neus brengen.
Vermoeidheid en spierpijn eisen dan hun tol. Maar
mijn fanatisme wordt er niet minder door.’
Doelen
Bas voelt zich een gelukkig mens. ‘Natuurlijk heeft
mijn leven door het ongeluk een grote wending genomen, maar ik kan met overtuiging zeggen dat ik een
rijk en vol leven heb. Ik denk dat het komt door het
plezier dat ik overal in heb, en zeker ook in het sporten. Door mijn vechtersmentaliteit en positieve instelling stel ik mezelf altijd doelen. Dat begon al vlak na
het ongeluk in het ziekenhuis, met kleine doelen die
steeds groter werden. Nu is mijn doel het volbrengen
van een hele triathlon.’ In oktober vorig jaar begon
Bas aan een hele triathlon, maar die moest hij staken
wegens een zogenaamde cut off - wat betekent dat
je te laat aankomt bij een tussenstop. Hij gaat nu proberen om zich te kwalificeren voor een volgende hele
triathlon op Hawaï. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het
gaat lukken. Alles komt goed, dat is mijn motto, en
dat zal hier vast ook opgaan.’

Dat werd me uit de doeken gedaan. ‘In de kroeg sta je vaak in
een hoek en het is bijna onmogelijk om met je rolstoel naar het
toilet te komen, als er al een aangepast toilet is. Dus ik gebruik
condoomkatheters. Tijdens de carnaval draag ik een wijde
trainingsbroek en vooraf bevestig ik aan ieder onderbeen drie
urinezakken van anderhalve liter. Is de eerste zak bijna vol, ik
voel er regelmatig aan, dan verwissel ik de slang aan het condoom en ik kan weer even. Bij elkaar kan ik negen liter afvoeren.
Dat moet genoeg zijn, want zoveel drink ik niet met carnaval.’
Ik stelde het mij voor, twee dikke onderbenen, net als Popeye.
Met carnaval kan dat, iedereen heeft rare kleren aan.
Een andere collega-revalidant was aanzienlijk nonchalanter. Als
hij in die hoek in de kroeg zijn kruis donker zag worden, liet hij
daar een glas bier op vallen. ‘Oeps, helemaal nat door het bier.’
En dan Fred: hij leegde zijn blaas door erop te kloppen, dat was
toen nog een methode. Na verloop van tijd opende de sluitspier
van de blaas en dan liet hij de urine in een jampotje lopen dat
hij bij zich had. Dekseltje erop en terug in de tas die tussen zijn
voeten stond. ‘Maar dat doe je toch niet waar iedereen bij is?’,
vroeg ik. ‘Nee, dan draai ik me gewoon even om naar de muur.’
Iemand vroeg hem eens: ‘Gaat het lekker, viezerik?’ ‘Daar lijkt
het wel erg op, maar dat kan me niet schelen. Met carnaval
moet dat kunnen’, zei Fred.
Ik heb vaak mijn volle urinezak op straat bij een put geleegd.
Dat is ongeveer het spannendste dat ik op dit gebied heb
gedaan.
Misschien is het iets voor een carnavalsschlager:
De rol van de behanger, die wordt steeds langer.
De dochter van de slager, die wordt niet mager.
Het zakje van die roller, dat wordt steeds voller…
JOS HENDRIKS
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is het event van de onbegrensde mogelijkheden.
Speciaal voor mensen met een bewegingsbeperking, senioren,
hun familieleden, begeleiders en zorgprofessionals.

Support bezoek je voor de laatste trends, technieken en kennis die de
zelfstandigheid, vrijheid en de kwaliteit van leven vergroten.
Kom beleven, luisteren, leren en doen van

woensdag 30 mei tot en met zaterdag 2 juni!
Heb jij al een gratis toegangskaart?
Registreer je online op www.supportexpo.nl.
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Handbiken
voor het goede doel

19

Van getrainde tourrijders tot fietsrecreanten en handbikers: iedereen
kan meedoen aan de Insurance Cycle
Tour. Het inschrijfgeld gaat naar een
goed doel; dit jaar is dat de Verwenbox.
De Insurance Cycle Tour is begonnen als
fietstocht voor mensen die werken in de
letselschadesector. Maar ook anderen
kunnen meedoen, graag zelfs. Eén van
de handbikers die de tocht al fietsten, is
DON-lid Ed. Bijman (zie ook pagina 6):
‘Als architect gespecialiseerd in woningaanpassing voor mensen met een beperking, werk ik geregeld voor mensen die
zijn betrokken in een letselschadezaak.
Tijdens dat werk leerde ik Ard Korevaar
kennen, die belangenbehartiger is in dit
soort zaken. Hij is ook medeorganisator

van de Insurance Cycle Tour, dus zo
kwam ik ermee in aanraking. In 2015
reed ik voor het eerst mee.’
Ieder jaar wordt de Insurance Cycle Tour
gehouden in een ander mooi deel van
Nederland. De vijfde editie start dit jaar
op vrijdag 1 juni vanuit Lisse, dus in de
Bollenstreek ‘Ik heb nu drie keer meegedaan. Vorig jaar heb ik 60 kilometer
gereden vanaf Vorden, een plaats in de
prachtige Achterhoek. Er wordt een parcours uitgezet over verkeersluwe wegen
en paden: heerlijk om je op uit te leven.
Het is een leuk evenement, gezellig en
goed georganiseerd. Gewoon super
om mee te maken. Vorig jaar deden
vijf handbikers mee, en de organisatie
hoopt dat het er dit jaar veel meer zijn.
Ik ben er in ieder geval bij!’

Het inschrijfgeld van de Insurance Cycle
Tour, minimaal € 50, gaat in zijn geheel
naar het goede doel. Vorig jaar werd
op die manier 8.750 euro ingezameld
voor stichting Kika, die onderzoek naar
kanker bij kinderen steunt. 150 mensen
deden mee aan de tocht. De Verwenbox, het goede doel van dit jaar, is een
initiatief van het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten. Een Verwenbox is
bestemd voor ouders die het zwaar
hebben door de voortdurende zorg die
hun kind nodig heeft en zit vol verrassingen die ontspanning en steun bieden.
De Insurance Cycle Tour heeft dit jaar
routes van 55, 85 en 135 kilometer,
en er is een kortere recreatieve tocht.
Meer informatie en inschrijving:
www.insurancecycletour.nl.
Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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Vraagbaak op internet: maak er g
De website van Dwarslaesie Organisatie Nederland, www.dwarslaesie.nl,
is in ons land dé bron van informatie voor mensen met een dwarslaesie
of caudalaesie. Geregeld wordt de informatie op de site aangevuld. Zo is
vorig jaar de Dwarslaesiewiki geïntroduceerd en is de cursus Weer op
Weg uitgebreid. Ook zijn er sinds enkele maanden meer mogelijkheden
om vragen te stellen: aan ervaringsdeskundigen en aan een expertpanel.

Ervaringsdeskundigen
20

Al vele jaren zijn vrijwilligers van DON verbonden aan de acht
in dwarslaesie en caudalaesie gespecialiseerde revalidatiecentra. Ze geven daar voorlichting en zijn beschikbaar als
revalidanten vragen hebben. Maar nu zijn er ook 30 mensen
die via www.dwarslaesie.nl vragen van DON-leden beantwoorden. Ze hebben allemaal zo hun eigen specialisaties.
Hieronder een paar voorbeelden van de vragen die al zijn
gesteld.
Anneke de Swart: toegankelijkheid
Anneke de Swart heeft een caudalaesie als gevolg van de
bindweefselaandoening Ehlers-Danlos. Ze heeft als vrijwilliger
veel toegankelijkheidsonderzoek gedaan voor het gehandicaptenplatform in de naburige grote stad. Die ervaring wil ze
graag delen met anderen. Ze vertelt: ‘Ik vind toegankelijkheid
een heel belangrijk thema, want iedereen moet onbelemmerd
kunnen meedoen in de samenleving. Hoewel het Landelijk

Forum
Op het forum op www.dwarslaesie.nl kunnen DON-leden ook vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Vorig jaar is het forum verbeterd. Naast het openbare deel, dat toegankelijk is voor alle
DON-leden, kunnen nu ook besloten groepen worden aangemaakt. Er is al zo’n groep voor mensen met een caudalaesie. Het
forum is ook veel gebruikersvriendelijker geworden. Zo is de zoekfunctie verbeterd en zijn er duidelijke rubrieken gekomen. Daardoor is eenvoudiger na te gaan of een vraag eerder al is gesteld.
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Bureau Toegankelijkheid door bezuinigingen is verdwenen,
zijn gemeenten tegenwoordig meer bereid om knelpunten aan
te pakken.’ Anneke kreeg een verzoek om informatie over het
opzetten van een toegankelijkheidsonderzoek in een dorp.
‘Men wilde de buitenruimtes toegankelijker maken, en dan
zijn er veel aspecten waar je op moet letten: van looproutes in
het winkelcentrum tot invalidenparkeerplaatsen. Helaas heb ik
niet meer gehoord of het onderzoek is doorgegaan en hoe het
is verlopen. Ik hoop dat men dat nog eens laat weten.’
Paul Boeren: vergoedingen
Al langer is Paul Boeren DON-vrijwilliger bij de Sint Maartenskliniek. ‘Je hebt niet altijd een volledig antwoord op een vraag
of een oplossing voor een probleem, maar mensen vinden
het altijd fijn om te kunnen sparren met een ervaringsdeskundige. Het zijn positieve gesprekken en mail-wisselingen en
ik heb zeker het idee dat ik anderen met mijn ervaring verder
kan helpen.’ Paul beantwoordt ook vragen via internet. Als
specialismen heeft hij opgegeven handbiken, reizen, werk en
re-integratie. ‘Zo kreeg ik de vraag of vervoer naar het werk
tijdens re-integratie vergoed kan worden. Het lastige is dat
hier verschillende partijen bij betrokken zijn: werknemer, werkgever en het UWV. Maar door onderlinge afstemming valt er
vaak wel iets te regelen. Een andere vraag ging over vergoeding van fysiotherapie in het buitenland. Of dit wordt vergoed,
hangt af van je zorgverzekering en eventuele aanvullende
verzekeringen. Het lijkt me mooi als de vragen die worden
gesteld aan het team van ervaringsdeskundigen gelogd kunnen worden, anoniem uiteraard. Dan kan een database worden opgebouwd met de antwoorden.’
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r gebruik van!
Expertpanel
DON-leden kunnen met medische vragen waarop ze elders

column
Onze ervaringskennis
onmisbaar bij zorgvernieuwing!

geen bevredigend antwoord vinden terecht bij het expertpanel. Hun vragen worden beantwoord door behandelaars
van een van de acht gespecialiseerde centra. De centra hebben hiervoor een halfjaarlijks roulatieschema afgesproken.
DON-voorzitter Jos Dekkers is op dit moment de moderator:
hij ziet erop toe dat vragen duidelijk geformuleerd zijn en dat
alleen nieuwe vragen worden doorgespeeld naar het expertpanel. Er komen ongeveer twee nieuwe vragen per maand

Vernieuwing van dwarslaesiezorg en -technologie komt het
best van de grond als ook goed gebruik wordt gemaakt van
onze ervaringskennis. Niemand weet beter dan wijzelf hoe het
is om dagelijks met een dwarslaesie of caudalaesie te moeten
leven. Daarom een oproep aan vernieuwers van zorg en technologie: werk nog beter met ons samen!

bij. Onderwerpen die veel voorkomen: neuropathische pijn,
blaas- en darmklachten, problemen als gevolg van spasme
en schouderklachten. Vragen en antwoorden zijn voor alle
DON-leden toegankelijk.
Jos Dekkers: ‘Het panel bestaat nog relatief kort; later dit
jaar gaan we peilen wat de gebruikers ervan vinden. We verwachten dat de informatie behandelaars meer inzicht geeft
in de vragen die leven onder mensen met een dwarslaesie of

We voelen ons in dit pleidooi gesteund door het manifest dat
begin dit jaar is uitgebracht door onder andere de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). In dit manifest, Samenwerken
met patiënten = digitale zorg die werkt, staan zeven aanbevelingen voor succesvolle samenwerking met patiënten. Deze
aanbevelingen gaan wat ons betreft op voor dwarslaesiezorgvernieuwing over de volle breedte en niet alleen voor digitale
zorg.

caudalaesie. We verwachten ook zeker dat onze leden het
panel een zinvolle toevoeging vinden. Het is goed om je
vraag te kunnen voorleggen aan gespecialiseerde behandelaars, als je de informatie elders niet kunt vinden. Ook willen
mensen soms informatie toetsen die ze van hun eigen
behandelaar hebben gekregen, en ook dat is waardevol.
Omdat de vragen en antwoorden voor alle leden beschikbaar zijn, worden niet alleen de vragenstellers geholpen,
maar ook de leden die dezelfde vragen hebben.’

Stijn Muller: onverklaarde vooruitgang
Stijn Muller heeft een incomplete dwarslaesie. Geleidelijk
kreeg hij iets meer functie terug en het herstel ging ook
na twee jaar nog door, terwijl dat volgens de artsen
eigenlijk niet meer mogelijk is. ‘In tien jaar tijd ‘zakte’ mijn
laesie van niveau T8 naar T12. Dan krijg je te maken met
ongeloof. Gelukkig heb ik zelf een revalidatiearts die het
nooit heeft ontkend en die me heel goed adviseert over
voorzieningen en oefeningen. Het toeval wilde dat ik via
de website een vraag kreeg van iemand die hetzelfde
heeft meegemaakt. Hij voelde zich eindelijk begrepen.
Ik heb geadviseerd om vooral te genieten van de verbeteringen en om een fijne revalidatiearts te zoeken, die de
situatie medisch in kaart brengt.’ Stijn adviseert ook bij
het zoeken naar werk. ‘Ik kan helpen om de zaken helder
te krijgen en om vervolgstappen te zetten. Ik vind het
belangrijk om te focussen op datgene waar je goed in
bent en om te bezien hoe dat met je beperking haalbaar
is. Want er is veel meer mogelijk als je een functie uitsplitst in taken: dan zie je dat bepaalde taken wel degelijk uitgevoerd kunnen worden.’

De aanbevelingen:
1. Schakel ervaringsdeskundigen in elke fase in, vanaf de eerste
ideevorming tot en met de invoering van een vernieuwing.
2. Combineer verschillende vormen van ervaringsdeskundigheid. Laat bijvoorbeeld individuele patiënten meedenken en
doe een beroep op de kennis en inzichten van de patiëntenvereniging.
3. Besteed tijd en aandacht aan goede taakomschrijvingen,
zodat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn, én geef
kritische mensen ook voldoende ruimte.
4. Reserveer budget voor de inschakeling van ervaringsdeskundigen. Participatie van patiënten bij onderzoek en ontwikkeling vraagt om passende vergoeding.
5. Zorg dat patiëntenvertegenwoordigers voldoende geïnformeerd en ondersteund worden om hun rol goed te kunnen
vervullen.
6. Maak kennisuitwisseling en scholing mogelijk.
7. Evalueer regelmatig of de inzet van ervaringsdeskundigen
naar ieders tevredenheid verloopt.
Ik vraag aandacht voor dit thema omdat alles erop wijst dat
we ons de komende tijd mogen verheugen op veelbelovende
innovaties. Denk bijvoorbeeld aan robotica, zoals het exoskelet,
brain-computer interfaces, neuromodulatie en digitale zorg.
Daarom ook een oproep aan onze leden: als zich een mogelijkheid voordoet om jouw kennis en ervaring in te brengen bij een
innovatieproject, grijp dan die kans! Met onze inbreng komen
innovaties sneller en beter van de grond.
JOS DEKKERS,
VOORZITTER DWARSLAESIE ORGANISATIE NEDERLAND
Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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ongehinderd

Tips voor toegankelijke uitjes. Kijk ook op Ongehinderd.nl.

Bijna lente:

ga eropuit!
Bijna lente! Niets fijner dan om er lekker op uit te gaan. Wat denk je van een weekendje Amsterdam of een dagje Kröller
Müller Museum? Mocht het weer toch tegenvallen, dan is een avondje theater of uit eten een fijn alternatief. Al deze
locaties zijn goed toegankelijk, zoals je kunt zien in de app van Ongehinderd. DOOR LIANNE NIJMEIJER, ONGEHINDERD

Tip 1 - Kröller Müller Museum

22

Schijnt de zon? Dan is het Kröller Müller Museum het perfecte dagtripje. Dit museum is gelegen in Nationaal Park de
Hoge Veluwe. Je kunt er genieten van de vele kunstwerken
binnen én van de mooie groene omgeving met de grote beeldentuin. Deze is grotendeels goed toegankelijk; wel zijn
enkele paden onverhard. Op een plattegrond staat de toegankelijke route aangegeven

•
•
•
•
•

Bij de entree zijn zes gehandicaptenparkeerplaatsen.
Vlakbij het museum zijn twee ov-haltes: één richting
Otterlo en de andere in de richting Hoenderloo.
Het gehele museum bevindt zich op de begane grond.
In het museum zit een goed toegankelijk restaurant:
Monsieur Jacques.
Het museum heeft een rolstoeltoegankelijk toilet met een
beperkte draaicirkel.

gZoekterm in de app: Kröller Müller

Tip 2 - Scheldetheater
Wil je een avond naar theater, cabaret of muziek? Het Scheldetheater in Terneuzen is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Op de middelste rij kunnen ze ruimte maken voor rolstoelen, zodat je niet helemaal voor- of achteraan hoeft te zitten.

•
•
•
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Onder het theater is een parkeergarage met een gehandicaptenparkeerplaats.
Het theater beschikt over een rolstoeltoegankelijk toilet.
Rolstoelplaatsen kunnen gereserveerd worden door te bellen of te mailen.

gZoekterm in de app: Scheldetheater
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In gesprek met
de bedrijfs- of
verzekeringsarts
Mensen die door een chronische
aandoening - helemaal of gedeeltelijk, langer of korter - uitvallen
op het werk, hebben te maken
met bedrijfs- en verzekeringsart-

Tip 3 - Wereldrestaurant Puur

sen. Vaak spelen dan vragen over
terugkeer naar werk: hoe, wanneer, met welke aanpassingen?

In Emmen vind je Wereldrestaurant Puur. Dit restaurant heeft het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. Met de toegankelijkheid zit het hier dus wel
goed. Wel belangrijk om te weten: het is een buffetrestaurant, dus je kunt zelf je eten
halen. Mocht je dit niet handig vinden, dan is het personeel altijd bereid te helpen. De
keuze is ruim: salades, wok, tapas, grill, Italiaanse specialiteiten en ga zo maar door.

Om werkenden en werkzoeken-

•

De oorspronkelijke richtlijn is

•
•
•
•

Onder het restaurant bevindt zich een parkeergarage met gehandicaptenparkeerplaatsen.
Dichtbij zijn twee goed toegankelijke ov-haltes.
Het restaurant is gelegen op de tweede verdieping en te bereiken met een lift.
De tafels in het restaurant zijn onderrijdbaar.
Er is een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig.

den meer regie te geven over
gesprekken die hierover gaan, is
er nu de Patiëntenversie Richtlijn
Chronisch Zieken en Werk.

bestemd voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. De richtlijn geeft
aanbevelingen voor de begeleiding naar werk van uitgevallen
werknemers en werkzoekenden
met een chronische aandoening.

gZoekterm in de app: Puur

Belangrijke aanbeveling is om
samen met de patiënt na te gaan
welke ondersteuning en maatregelen nodig zijn. Om die patiënt in
staat te stellen om hier geïnformeerd over mee te praten, werd
de patiëntenversie van de richtlijn
ontwikkeld. De patiëntenversie
geeft informatie over de regelingen en processen waar je als
patiënt mee te maken krijgt, en
geeft tips en adviezen.

Tip 4 - Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre
Een vakantie hoeft niet altijd ver weg te zijn, ons eigen land heeft genoeg te bieden.
Een weekendje de toerist uithangen in de hoofdstad is zeker een aanrader. Lekker
shoppen, een museum bezoeken of op het terras: in Amsterdam valt genoeg te
beleven. Vlakbij het centrum vind je Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre. Hier
kun je tot rust komen in een mooie aangepaste kamer en genieten in het bijbehorende toegankelijke restaurant. Er is ook een wellness-centrum waar je terechtkunt
met een compacte rolstoel.

De patiëntenversie is een initiatief
van de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk

•
•
•
•

Het hotel ligt dicht bij het centraal station.
Er is een tramhalte voor de deur.
In de garage onder het hotel zijn drie gehandicaptenparkeerplaatsen (betaald).
Er zijn twee ruime kamers met badkamer, die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.

gZoekterm in de app: Mövenpick Hotel Amsterdam

Platform Psychische Gezondheid.
Kijk op www.patienteninformatietool.nl/richtlijn-chronisch-ziekenen-werk.

Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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het onderzoek

Hoe kan de medische behandeling na dwarslaesie of caudalaesie nog beter, of de begeleiding
van mensen tijdens de revalidatie en daarna? Wetenschappelijk onderzoek helpt deze vragen
beantwoorden.

Wetenschappelijke artikelen
dwarslaesieonderzoek
Trainen met het exoskelet
Onlangs publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift Spinal
Cord een artikel over de eerste resultaten van een Europees
onderzoek naar de haalbaarheid van het inzetten van een
exoskelet in de revalidatie van mensen met een dwarslaesie.
Aan het onderzoek deden negen revalidatiecentra uit verschillende landen mee. In Nederland deed Heliomare mee.

24

Deelnemers aan het onderzoek volgden acht weken lang drie
keer per week een training van een uur in het exoskelet van
Ekso Bionics. Tijdens de training werd gemeten hoe lang zij
stonden en liepen, en hoeveel stappen ze zetten. Bij de deelnemers met een incomplete dwarslaesie die zonder exoskelet
konden lopen, werd eveneens gekeken naar veranderingen in
de loopfunctie.
In totaal deden in de negen revalidatiecentra 60 mensen mee
met dwarslaesies op verschillende hoogtes. Ongeveer de
helft van deze groep had de dwarslaesie korter dan een jaar;
de rest langer. 52 mensen rondden de hele trainingsperiode
van acht weken af. Redenen voor uitval waren een gezwollen
enkel door overbelasting (3x), te weinig tijd (2x), andere medische aandoeningen (2x) en een operatie (1x).
Na de trainingsperiode konden de deelnemers significant
langer in het exoskelet staan en lopen en het aantal stappen

tijdens een training nam toe van ongeveer 300 tot ongeveer
900. Deelnemers die langer dan een jaar een dwarslaesie
hadden liepen gemiddeld 5 minuten langer dan mensen die
korter een dwarslaesie hadden, maar er was geen verschil in
het aantal stappen dat ze zetten. Bij de groep deelnemers
met loopfunctie verbeterde de balans. Dit gold zowel voor de
mensen met een recente dwarslaesie als voor de mensen die
al langer een laesie hadden. Er gebeurden geen ongelukken
en er traden geen complicaties op.
Concluderend blijkt de training met het exoskelet veilig toegepast te kunnen worden bij een gevarieerde groep mensen met
een dwarslaesie. Verder is duidelijk dat tijdens de trainingsperiode de loopfunctie en balans verbeteren, maar omdat er
geen vergelijkend onderzoek is gedaan kan niet worden
bewezen dat die veranderingen zijn toe te schrijven aan de
training met het exoskelet. Momenteel worden veranderingen
onderzocht in blaas- en darmfunctie en in pijn tijdens de trainingsperiode.
Het artikel Gait training after SCI: safety, feasibility and gait
function following eight weeks of training with the exoskeletons from Ekso Bionics kan worden opgevraagd bij Heliomare
Research & Development: r&d@heliomare.nl.

Belasting en levenskwaliteit partners
In het Koepelproject zijn mensen met een dwarslaesie
gevolgd vanaf de start van hun revalidatie tot vijf jaar na ontslag. Daarbij is ook gekeken naar de invloed van de dwarslaesie op de partner. Partners kregen het verzoek om vijf jaar
na ontslag een vragenlijst in te vullen; 67 mensen deden mee.
Onlangs zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in
twee artikelen in het wetenschappelijke tijdschrift Spinal Cord.
Het eerste artikel beschrijft de hulp die partners geven. Deze
varieert sterk, waarbij zoals verwacht partners van mensen
met een hoge dwarslaesie veel meer hulp bieden dan partDwarslaesie Magazine / maart 2018

ners van mensen met een lage dwarslaesie. Zo zegt 67% van
de eerste groep dat zij ‘vaak of altijd’ helpen bij een transfer,
tegen 23% van de laatste groep. Ook geeft 53% van de eerste groep hun partner ‘vaak of altijd’ emotionele steun, tegen
28% van de laatste groep. Bijna de helft (43%) van alle partners rapporteert een hoge zorglast, waarbij het verschil tussen beide groepen kleiner is dan verwacht (56% tegen 39%).
Het percentage partners met stemmingsproblemen (25%) is
duidelijk hoger dan in de algemene bevolking, waarbij er geen
verschil is tussen de partners van mensen met een hoge of
lage dwarslaesie.
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Psychologische
screening
De Patiëntenfederatie Nederland
kreeg subsidie van het Zorginstituut
Nederland om bij verschillende
diagnosegroepen de signalering van
psychosociale klachten te verbeteren.
Dankzij inspanningen van Dwarslaesie
Organisatie Nederland is dwarslaesie
een van de diagnosen waar aandacht
voor is. Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht ontving
185.000 euro om voor deze groep een
screening in te voeren.
Uit onderzoek is bekend dat mensen
na een dwarslaesie vaker te maken
krijgen met stemmingsproblemen. Van
oudsher is er in de revalidatie geen
structurele aandacht hiervoor. Pas als
zichtbaar wordt dat een revalidant te
kampen heeft met stemmingsproblemen, wordt gedacht aan begeleiding.
In dit project, dat onlangs van start
ging, vullen alle revalidanten in de eerste twee weken van hun revalidatie
een vragenlijst in met vragen over
onder andere angst en depressie. De
verwachting is dat hierdoor klachten
eerder worden herkend en dat eerder
begeleiding zal worden ingezet. Het
doel is hiermee te voorkomen dat ernFOTO: ARCHIEF HELIOMARE

stiger en langduriger problemen ont-

Uit het tweede artikel blijkt dat er weinig verschillen zijn tussen de stemming en tevredenheid met het eigen leven van
degene met de dwarslaesie en diens partner. Partners scoren
zelfs iets vaker negatief dan de mensen met de dwarslaesie.
Van de mensen met dwarslaesie zegt 61% tevreden te zijn
met het leven als geheel; bij de partners is dit 56%. Vrijwel
alle mensen met een dwarslaesie (90%) zijn tevreden over
hun relatie en hun gezinsleven, terwijl dat voor slechts respectievelijk 68% en 69% van de partners geldt. Over hun
seksleven zijn zowel mensen met een laesie (73%) als partners (70%) overwegend ontevreden.
De onderzoekers raden zorgverleners aan om nog meer aan-

staan, die ook de revalidatie belemmeren. Alle acht gespecialiseerde
adwarslaesiecentra in Nederland worden uitgenodigd om mee te doen aan
het project.

dacht te besteden aan de gevolgen van de dwarslaesie voor
de partner, mede om overbelasting op lange termijn te voorkomen. Verder zeggen ze dat vervolgonderzoek nodig is om
na te gaan hoe het komt dat de ene partner beter overweg
kan met een hoge zorglast dan de andere.
De artikelen Mental health and life satisfaction of individuals
with spinal cord injury and their partners 5 years after discharge from first inpatient rehabilitation, en Provided support,
caregiver burden and well-being in partners of persons with
spinal cord injury 5 years after discharge from first inpatient
rehabilitation kunnen worden opgevraagd bij Eline Scholten:
e.scholten@dehoogstraat.nl.
Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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Doorstroom van revalidatie naar huis

‘Het kan beter.
Het moet beter’
Na je revalidatie wil je als dwarslaesiepatiënt naar huis. Maar dat kan moeilijk worden als de procedure rond
woningaanpassing te lang duurt. Wat dan volgt, is een langer verblijf in het revalidatiecentrum. Of toch naar huis
en dan maar bivakkeren in de woonkamer. Dwarslaesie Organisatie Nederland zet zich samen met andere partijen
in om deze problemen aan te pakken. ‘We hebben ons punt gemaakt.’ DOOR CARINE HARTING

tagnatie in de uitstroom na revalidatie: het
is een onderwerp dat al jaren hoog op de
agenda staat van organisaties als DON,
Ieder(in), het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie
Genootschap (NVDG) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Jos Dekkers, voorzitter
van DON, schetst het probleem. ‘Het verblijf in een
revalidatiecentrum is dankzij sterk verbeterde revalidatiemogelijkheden verkort tot gemiddeld zo’n
vier maanden. Revalidanten moeten daarom al
vroeg in hun herstel gaan nadenken over terugkeer
naar huis. Dat is niet eenvoudig, het is immers niet
de enige puzzel waarmee je bezig bent. Daar komt
bij dat een groeiend deel van de patiënten een
incomplete dwarslaesie heeft. Bepaalde lichaamsfuncties kunnen nog geheel of gedeeltelijk herstellen. Binnen die vier maanden is het moeilijk om
vast te stellen wat er voor de lange termijn allemaal
nodig is. Tegenover deze complexe en onzekere situatie
staat het trage beleid
van veel gemeenten.
Het toekennen van
hulpmiddelen en
woningaanpassingen is
in handen van Wmo-consulenten. Elke gemeente bepaalt
haar eigen beleid. En opgezadeld met een flinke
bezuinigingsopdracht, ontbreekt het gemeenten
doorgaans aan geld en gespecialiseerde kennis.’
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hebben. Revalidanten die naar huis gaan zonder de
aanpassingen en hulpmiddelen die ze nodig hebben, staan voor een moeilijke tijd. ‘Ga maar na: je
kunt niet naar buiten of naar boven. Je slaapt in de
woonkamer. Je kunt niet douchen, niet goed naar
het toilet. Drempels liggen in de weg, het aanrecht
is te hoog... En al die tijd verkeer je in onzekerheid
over hoe de gemeente over je aanvraag beslist en
hoe hoog je eigen bijdrage uiteindelijk zal zijn. Situaties waarin niemand terecht zou mogen komen.’
Kostbare zaak
Wie echt niet naar huis kan, blijft in het revalidatiecentrum. Een noodoplossing. ‘Het doel is natuurlijk
dat je terugkeert naar huis, zodat je je leven weer
kunt oppakken en meedoet in de maatschappij.
Daarbij leidt het onnodig lang bezet houden van
plaatsen in het revalidatiecentrum tot wachtlijsten
vóór revalidatie en verschuift
het probleem naar de
traumacentra en ziekenhuizen; een kostbare zaak. Een langer
verblijf in het ziekenhuis pakt ook nadelig
uit voor de dwarslaesiepatiënt die eigenlijk aan zijn
revalidatie moet beginnen. Het is belangrijk dat je
zo snel mogelijk begint met mobiliseren. Daarvoor
ontbreekt het in ziekenhuizen aan faciliteiten en
ondersteuning. Er wordt zo makkelijk gezegd:
“Ach, die paar weken langer wachten.” Terwijl één
week uitstel al schadelijk kan zijn voor het herstel
op de lange termijn.’ Inmiddels melden revalidatie-

‘Het verblijf in een revalidatie-

centrum is verkort tot gemiddeld
zo’n vier maanden’

Onzekerheid
Een korte revalidatietijd in combinatie met gemeentelijke bureaucratie kan verstrekkende gevolgen
Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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‘Ik wil naar huis!’
FOTO: IGNO VAN HEIJST

Henk Hahn (73) zit al een maand te lang in revalidatiecentrum De Hoogstraat.
Zolang het niet lukt om voor zeven dagen per week thuiszorg te regelen, kan hij
niet vertrekken. Hahn, oud-directeur van onder meer Apple Computer Nederland,
liep in 2004 een incomplete dwarslaesie op (T8/9). ‘Ik had het geluk dat ik mijn
rechterbeen nog wat kon gebruiken en redde me prima. De dwarslaesie heeft me
nooit tegengehouden. Ik heb zelfs nog elf jaar geroeid bij een roeivereniging.’
Tot september vorig jaar een dubbele hernia roet in het eten gooide. ‘Mijn dwars-

centra ook vaker dat revalidanten niet naar huis
kunnen omdat er geen thuiszorg kan worden geregeld. ‘De redenen waarom mensen na afronding
van hun revalidatie niet naar huis kunnen, stapelen
zich verder op.’

laesie zit nu op T9/10 en T11/12. Ik heb dagelijks drie keer een halfuurtje hulp
nodig: tweemaal ’s morgens bij het opstaan en douchen tot ik in mijn rolstoel zit
en dan weer ’s avonds bij het naar bed gaan. Samen met maatschappelijk werk
van De Hoogstraat en mijn zorgverzekeraar hebben we alle thuisorganisaties in
mijn woonplaats Hilversum en omstreken benaderd. Zonder succes. De zorgverleners willen wel, maar krijgen het schema voor zeven dagen niet dicht.’ Hahn

Gevangenis
De uitstroomproblematiek haalde in 2016 het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. In de reportage vertelden twee revalidanten, die hun therapie al hadden afgerond, hun verhaal. Een van hen ‘woonde’
al drie maanden in het revalidatiecentrum en had
nog steeds geen uitzicht op terugkeer naar een
aangepaste woning. De andere patiënt stond op
het punt om het revalidatiecentrum te verlaten,

6

stelt zich flexibel op, maar kent ook zijn grenzen. ‘Eén organisatie kon het regelen,
maar dan moest ik om 22.00 uur naar bed en kon pas om 11.00 uur weer opstaan.
Dat heb ik geweigerd. Zeker met mijn gevoeligheid voor decubitus wil ik niet dertien uur in bed moeten doorbrengen.’
Henk Hahn gaat nóg actiever meewerken aan het vinden van een oplossing. ‘Ik
doe een beroep op mijn netwerk en ook het management van De Hoogstraat gaat
zich ermee bezighouden. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Ik wil naar huis!’
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왘 hoewel er thuis nog niets was geregeld. Het was
zelfs onmogelijk om zijn woning op eenhoog binnen te komen. Vier sterke buurmannen moesten
hem dan maar optillen en in de gang van zijn
appartement zetten, zo zei hij in Nieuwsuur. ‘Het
wordt bivakkeren, dat is niet anders. Het is gewoon
een gevangenis. Maar het is wel mijn eigen huis,
dat is veel waard.’

Deskundigheid gewaardeerd
Jos Dekkers, die in de reportage het woord voerde
namens DON, noemt beide voorbeelden exemplarisch voor wat er gaande is in Nederland. ‘Het zijn
ernstige situaties, die schadelijk zijn voor de
betrokkene en die geld
kosten. En het is te
vermijden.’ Er zijn
ook zeker gemeenten die zich hiervoor
inspannen. Zo hebben Reade Revalidatie en het Wmo-loket
van de gemeente Amsterdam nauw contact. Dekkers: ‘Het is hun nadrukkelijke streven om de procedures en de samenwerking te verbeteren. De lijntjes zijn kort en de
partijen vertrouwen elkaar. Als er snel knopen worden doorgehakt, dan werkt dat in het voordeel van
de patiënten. Het Adviesbureau van Reade speelt
een belangrijke rol in deze samenwerking. De praktijk leert dat een advies voor woningaanpassingen
en hulpmiddelen afkomstig van een betrouwbaar
en deskundig bureau, sneller wordt overgenomen;
ook als nog niet helemaal duidelijk is wat er op termijn nodig is.’ Een ander voorbeeld is de gemeente
Den Haag, waar een Wmo-adviseur werkt die heel
goed weet waar het allemaal om gaat. Hij heeft zelf
een hoge dwarslaesie. ‘Dat maakt dat hij de Wmoconsulenten goed kan adviseren welke hulp nodig
is. Anderzijds kan hij cliënten goed uitleggen
waarom ze bepaalde hulp wel of niet krijgen. Ook

hier blijkt dat deskundigheid wordt gewaardeerd en
adviezen beter aankomen bij zowel de patiënten
als de consulenten.’
Landelijke afspraken
De aanhoudende druk op met name de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de roep om
tot landelijke afspraken te komen, hebben vorig
jaar geleid tot een kleine doorbraak. Eind augustus
vond een gesprek plaats tussen de VNG, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, DON
en NVDG. Jos Dekkers: ‘Eindelijk zaten we dan
met de VNG om de tafel. Voor ons een belangrijk
moment omdat wij er steeds vanuit gingen dat we
via de VNG de afzonderlijke
gemeenten konden
bereiken en ertoe
bewegen om tot landelijke afspraken te
komen. Maar steeds
weer hield de VNG de
boot af. Gemeenten zijn
autonoom en bepalen hun
eigen beleid, was de mantra, ook als het om Wmoprocedures gaat. Het waren best pittige gesprekken, die dag in augustus. Vooral omdat er nog
steeds mensen waren die het probleem niet zagen.
Met veel takt en overtuigingskracht van onze kant
en steun van onze koepelorganisatie Ieder(in) hebben we iedereen doordrongen van de ernst van de
situatie. Die dag hebben we ons punt gemaakt.’

‘Het zijn ernstige situaties,
die schadelijk zijn voor de

betrokkene en die geld kosten’
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Wat wil DON?
•

Spoedprocedures mogelijk maken, zodat woningaanpassingen tijdig
klaar zijn en de revalidant na afronding van de therapie naar huis kan.
Een optie is het opzetten van een ‘doorbraakteam’, dat snel knopen
doorhakt en de financiële afhandeling tussen gemeenten en zorgverzekeraars achteraf regelt.

•

Streven naar meer landelijke uniformiteit in Wmo-beleid. Het boekje met
goede praktijkvoorbeelden dat nu in de maak is kan hieraan bijdragen.

•

Revalidatiecentra stimuleren om nauwere contacten met Wmo-loketten
op te bouwen. Zorg voor korte lijnen. Zet bijvoorbeeld een Wmo-loket
op in het revalidatiecentrum, of laat een ervaringsdeskundige contact
onderhouden met de gemeente.
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Vertrouwensbasis
Jos Dekkers is optimistisch over de gesprekken die
nu goed op gang zijn gekomen met de VNG. In
november kwamen de partijen opnieuw bij elkaar.
DON en NVDG hadden voor deze dag drie dwarslaesiepatiënten gevraagd om hun verhaal te doen.
Met als doel te illustreren wat er goed gaat en wat
niet. Het is de wens van VNG, NVDG, Ieder(in) en
DON dat gemeenten elkaars goede praktijken
overnemen. Om die kruisbestuiving op gang te
brengen, gaan ze positieve praktijkvoorbeelden
bundelen in een boekje, dat is bedoeld voor
medewerkers van Wmo-loketten én revalidanten.
Dekkers: ‘Het uitgangspunt van het boekje, dat de
komende tijd gemaakt wordt, is leren van elkaar.
Als we dat doen, werken we aan een vertrouwensbasis en kunnen we oplossingen realiseren. Zodat
niemand met een dwarslaesie meer langer dan
nodig in het revalidatiecentrum moet blijven of
noodgedwongen kampeert in zijn eigen huis. Het
kan beter. Het moet beter.’ DON en de andere
partijen blijven onveranderd aandacht vragen voor
de uitstroomproblematiek. Zodra het boekje in
concept klaar is, wil DON opnieuw een bijeenkomst organiseren en zo op de agenda blijven
van de gemeenten en de VNG.

DM 1 -2018_DON 28-02-18 09:28 Pagina 29

Topsport
Als dit Dwarslaesie Magazine verschijnt, zijn de Paralympische Winterspelen van 2018 net begonnen. In het ZuidKoreaanse Pyeongchang verschijnen van 9 tot en met 18 maart tien Nederlanders aan de start. Onder hen één sporter
met een dwarslaesie: Linda van Impelen. Esther Vergeer, voormalig toptennisser met een dwarslaesie, is chef de mission.

FOTO: NOC*NSF
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Esther Vergeer heeft als tennisser viermaal de Paralympische Zomerspelen meegemaakt, en won daar zeven gouden medailles. Nu ze als chef de mission de paralympische
ploeg begeleidt verwacht ze ook met medailles thuis te
komen, zei ze bij de ploegpresentatie op Papendal. ‘Het is
de grootste Nederlandse ploeg die ooit naar de winterspelen ging, en ik denk zeker dat we mooie medailles winnen.’
De tien Nederlandse sporters doen mee aan de onderdelen
alpineskiën en snowboarden.
In Dwarslaesie Magazine van december 2016 was in de
rubriek De Oplossing te lezen dat Linda van Impelen een

op maat gemaakte skikuip kreeg aangemeten bij Roessingh Revalidatie Techniek. Linda vertelde dat ze al vanaf
haar kindertijd skiet en dat ze heel gelukkig was toen bleek
dat skiën nog steeds mogelijk was nadat ze door een autoongeluk een dwarslaesie T12 opliep. Ze zei toen: ‘Sporten
in de bergen is het mooiste dat er is, en eigenlijk vind ik
zitskiën nog leuker dan staand skiën. Je werkt samen met
een machine en ervaart de snelheid en de bochten op een
intensievere manier.’ Een betere kuip was nodig om haar
doel te kunnen bereiken: meedoen aan de Paralympische
Winterspelen. En dat is dus gelukt!
Informatie: www.teamnl.org.
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“IK VOEL ME VRIJER NU”
Uw leven verandert aanzienlijk als u niet meer
zelf de volledige controle heeft over uw blaas
of darmen. Wij kunnen ons voorstellen dat het
zeker in het begin enorm wennen is.
Gelukkig kunt u in de meeste gevallen met
een katheter weer veel doen, zoals sporten of
gezellig uit eten gaan. Mediq CombiCare helpt
u graag om de draad in uw leven weer op te
pakken en het zo aangenaam mogelijk te maken.
Voor bestellen, informatie of vragen kunt u
contact opnemen met onze Katheterzorg
Klantenservice: 0800 – 023 78 35.
Goede zorg organiseer je samen!

www.mediqcombicare.nl
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de regels

Een rubriek over wet- en regelgeving die van belang is voor mensen met een dwarslaesie of
caudalaesie. Dit keer een bijdrage van Annemarie de Lange.

Wat veel mensen niet weten, is dat
iedereen met een hulpvraag recht heeft
op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Als je zorg of voorzieningen nodig hebt,
kom je terecht in een doolhof van regelgeving en instanties. Het is niet eenvoudig om daar je weg in te vinden.
Ben je uiteindelijk met je hulpvraag op
de goede plek, dan is vaak assertiviteit
nodig om te krijgen waar je behoefte
aan hebt. Ondersteuning kan in dat
proces heel prettig zijn.
In het kader van Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) heb je recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De
gemeente moet deze ondersteuning
gratis aanbieden aan al haar inwoners.
Als het alleen gaat om de Wlz kan het
zorgkantoor de ondersteuning bieden.
De zorgkantoren regelen namens een
aantal grote zorgverzekeraars de zorg
of het persoonsgebonden budget voor
mensen met een Wlz-indicatie.
Wat is het?
• Onafhankelijke ondersteuning wil
zeggen dat degene die de ondersteuning biedt uitsluitend naar het
belang van de hulpaanvrager kijkt.
Belangen van andere partijen, zoals
de gemeente of het zorgkantoor,
mogen niet worden meegewogen.
• De verantwoordelijke instantie - dus

•

de gemeente of het zorgkantoor moet zorgen dat de ondersteuning
volledig kosteloos beschikbaar is,
dus ook zonder bijvoorbeeld een
eigen bijdrage.
De ondersteuning kan bestaan uit
het geven van informatie en advies.
Zo kan een ondersteuner je desgewenst wegwijs maken in relevante
wet- en regelgeving, de weg wijzen
naar de juiste instantie of adviseren
als je bent vastgelopen bij een
instantie. Maar de ondersteuning kan
bijvoorbeeld ook bestaan uit het bijwonen van een zogenaamd keukentafelgesprek, waarmee de gemeente
bepaalt welke Wmo-zorg nodig is.
Of hulp bij het indienen van een aanvraag voor een rolstoel of woningaanpassing, ondersteuning bij het
vinden van werk of een goede vorm
van vrijetijdsbesteding, of begeleiding bij het indienen van een klacht.
De ondersteunende organisatie moet
met de cliënt bepalen welke ondersteuning zinvol is.

Waar kun je terecht?
Waar je terecht kunt voor onafhankelijke
cliëntondersteuning, kan van plaats tot
plaats verschillen. Je kunt in ieder geval

ILLUSTRATIE: SVILEN MILEV

Onafhankelijke
cliëntondersteuning

aankloppen bij het sociale wijkteam van
de gemeente waar je woont. Daarnaast
bieden professionele organisaties zoals
MEE en Humanitas deze ondersteuning
en er zijn ook vrijwilligersorganisaties
die dit doen.
Andere ondersteuning
Het is de bedoeling dat de geboden
ondersteuning laagdrempelig, voor
iedereen toegankelijk en onafhankelijk
is. Dit is in de praktijk niet altijd goed
geregeld. Vooral de onafhankelijkheid
kan in het geding komen, omdat de
gemeente - of voor de Wlz het zorgkantoor - heel direct bij de ondersteuning
betrokken is. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de sociale wijkteams, die werken
in opdracht van de gemeente. Wanneer
je als cliënt vindt dat je geen onafhankelijke ondersteuning krijgt, of niet de
juiste ondersteuning, kun je aanspraak
maken op ondersteuning door een
andere organisatie.
Meer informatie is te vinden op
sites van organisaties die cliëntondersteuning aanbieden. Kijk bijvoorbeeld
op www.mee.nl/onafhankelijkeclientondersteuning.

Dwarslaesie Magazine / maart 2018

31

DM 1 -2018_DON 28-02-18 09:28 Pagina 32

een mens, een dwarslaesie

In deze rubriek staat steeds iemand met
een dwarslaesie of caudalaesie centraal.
Dit portret van Laurens Hodes is gemaakt
door Corné Ouburg.

Vriendschap, dat is het woord dat bij mij is blijven
hangen na mijn gesprek met Laurens Hodes. Vijf
jaar geleden liep Laurens, nu 23, een dwarslaesie
C4/5 op door een duik in ondiep water. In zijn
Fokuswoning in Rotterdam spreek ik met hem
over zijn leven nu en over Feet over Wheels, het
bijzondere project waar hij de aanleiding voor is.
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‘Pak zelf maar even koffie,’ zegt Laurens als we samen de keuken in rollen,
‘want koffie maken met mijn handfunctie is vrij lastig.’ En terwijl ik zijn Nespresso-apparaat bijna om zeep help,
vertelt hij over de Wmo-problemen die
hij ondervond bij het verkrijgen van aanpassingen zoals een hoog-laag keuken.
Gelukkig belt op dat moment hulp
Daphne aan en worden we even later
allebei alsnog van koffie voorzien.
Laurens: ‘Wie niet handig is moet mondig zijn, is mijn lijfspreuk.’ Aan mondigheid heeft hij geen gebrek, zo te zien in
zijn woning; hij heeft zijn aanpassingen
Dwarslaesie Magazine / maart 2018

netjes voor elkaar. Ik vind het altijd weer
bijzonder om mee te maken hoe hoge
dwarsleten als Laurens zich veel zelfstandiger kunnen redden met behulp
van moderne technologie.
Stage rollen
Op het moment dat Laurens zijn laesie
opliep was hij bezig met een interne
opleiding voor de landmacht. Die weg
was natuurlijk afgesloten. Na zijn revalidatie besloot hij daarom de hbo-opleiding tot geschiedenisleraar te gaan
doen, en daar is hij op dit moment nog
mee bezig. Het gebouw waar hij stu-

deert is goed toegankelijk, in tegenstelling tot zijn eerste stageplek op een
middelbare school waar hij uitsluitend
binnen kon komen met zelf meegenomen oprijplaten. Nu rolt hij stage bij de
Veiligheidsacademie van ROC Zadkin,
waar hij onder andere het vak burgerschap - ‘zeg maar maatschappijleer’ geeft. Hij werkt liever in het mbo dan
op de middelbare school, vertelt hij,
vanwege de leeftijd van de leerlingen
en hun motivatie. Lesgeven vindt hij
in ieder geval mooi om te doen. ‘Dat
ik in een rolstoel zit is nauwelijks een
issue voor de leerlingen, en als ik les-
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Het is een bijzonder gezicht als tijdens de
Marathon Rotterdam hele groepen meerennen in een Feet-over-Wheels T-shirt met
daarop het logo van een juichende roller. Het
logo werd ontworpen door Lise van der Mik,
bij wijze van vriendendienst.

veel gehad aan de uitgebreide informatievoorziening van Dwarslaesie Organisatie Nederland. Daarom besloot hij met
vrienden dat ze geld zouden gaan inzamelen voor DON. Sinds 2015 organiseren ze onder de titel FoW jaarlijks een
sponsorloop tijdens de Marathon Rotterdam. De opbrengst gaat naar een vooraf
in overleg met DON gekozen doel, dat
altijd te maken heeft met informatievoorziening. Zo werd een uitbreiding van
de e-cursus Weer Op Weg gerealiseerd
- te vinden op www.dwarslaesie.nl - en
wordt op dit moment gewerkt aan een
brochure voor artsen en verplegenden,
waarin een aantal dwarslaesieproblemen
- zoals autonome dysreflectie, spasme
en decubitus - kort wordt uitgelegd. Dit
moet bijdragen aan deskundiger begeleiding. Met de opbrengst van 2018 gaat
DON een publicatie uitbrengen die het
voor mensen met een dwarslaesie
makkelijker maakt om op reis te gaan.
Met bijvoorbeeld informatie over zorg
op locatie, of over voorbereidingen die
je moet treffen als je gaat vliegen.

geef ben ik daar zelf ook niet zo mee
bezig eigenlijk.’
Vrije tijd
Als ik naar zijn vakantie-ervaringen
vraag, begint Laurens over een recente
vliegvakantie naar Sicilië, waar zijn rolstoel en douchestoel zwaar beschadigd
uit het vliegtuig kwamen. ‘Voor mij voorlopig geen vliegvakanties meer’, lacht
hij, ‘ik ga liever lekker met vrienden of
familie naar een huisje in Duitsland.’
Laurens heeft een aangepaste bus, maar
rijdt niet zelf omdat hij dit niet aandurft
vanwege hevige spasmen. In de stad

verplaatst hij zich vooral met de metro.
In zijn vrije tijd is Laurens verder politiek
actief als voorzitter van een onderwijscommissie van de Jonge Democraten
van D66, en als vice-campagneleider
van de jeugdafdeling van die partij.
Voor D66 houdt hij zich ook bezig met
het organiseren van evenementen.
Informatie
Feet over Wheels (FoW) is ook een evenement waar Laurens aan mee-organiseert. Toen hij vijf jaar geleden als jonge
vent met een hoge dwarslaesie zijn leven
opnieuw moest inrichten, heeft hij erg

Vriendschap
Alles in het leven van Laurens draait om
vrienden, en ook Feet over Wheels staat
in het teken van vriendschap: het is een
echt vriendenproject. Elke maandag
wordt er vergaderd bij Laurens thuis.
Meestal wordt er dan eerst gezamenlijk
gegeten, en na de vergadering blijven
de vrienden nog ‘even’ plakken. Met
vrienden gaat Laurens ook graag naar
Feyenoord, waar hij een seizoenkaart
heeft. De man heeft verstand van voetbal, da’s duidelijk wat mij betreft…
De vierde editie van Feet over Wheels
vindt plaats tijdens de Marathon Rotterdam, op 7 en 8 april aanstaande. Als je
wilt meelopen voor FoW kun je kiezen
uit alle afstanden: Kids Run (1 of
2,5 kilometer, tot 12 jaar), ADCity Run
(4,2 kilometer), kwart marathon of
hele marathon. Meer informatie op
www.feetoverwheels.nl en op
www.nnmarathonrotterdam.nl.
Dwarslaesie
Dwarslaesie
Magazine
Magazine
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2016
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vraag aan de dokter

Govert Snoek begeleidt als revalidatiearts bij Roessingh mensen met een
dwarslaesie en caudalaesie. Hij is ook medisch adviseur van DON en geeft
in deze rubriek antwoord op medische vragen.

Wat kun je doen aan pijn?
Pijn bij dwarslaesie en caudalaesie is een complex probleem. Het komt veel voor en er zijn diverse oorzaken van pijn.
De vraag wat je kunt doen aan pijn is daarom beantwoord in drie delen. In deel 1: welke soorten pijn bestaan en wat is
nociceptieve pijn? In deel 2: wat is neuropathische pijn? Nu tot slot de vraag waar het allemaal mee begon: wat kun je

FOTO: ANDREA LOOT, DREAMLOGIC DESIGN

eraan doen?
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Pijnbehandeling begint met onderzoek. Bepaald zal moeten
worden om welke soort pijn - of soorten, want er kan sprake
zijn van meerdere soorten pijn tegelijk - het gaat. De klachten
moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht, onder andere
door lichamelijk onderzoek en zo nodig aanvullend laboratorium- en beeldvormingsonderzoek. Als duidelijk is om welke
pijnproblematiek het gaat, kan de behandeling worden
bepaald. Dit kan in de praktijk soms een hele puzzel zijn.
We kijken hier naar enkele veel toegepaste behandelingen.
Oorzaak verminderen of wegnemen
Nociceptieve pijn wordt meestal veroorzaakt door weefselbeschadiging, zagen we in deel 1. Het is dan zaak om zo
mogelijk de oorzaak van de weefselschade te verminderen of
weg te nemen. Een infectie kan bijvoorbeeld worden behandeld met antibiotica, een slecht geheelde wervelbreuk met
een operatie. Bij overbelastingsklachten van de armen kan
bekeken worden of de belasting kan worden verminderd. Je
kunt bijvoorbeeld nagaan of de rolstoel nog op de goede
manier wordt voortbewogen, of de handaandrijving van de
rolstoel afgewisseld kan worden met ondersteuning door een
e-wheel en of alle transfers die iemand maakt wel nodig zijn.
Het kan zeer nuttig zijn hiervoor een korte periode van poliklinische revalidatie in te zetten. Zo nodig kunnen ook pijnstillers
worden voorgeschreven, tijdelijk of als onderhoudsbehandeling.
Viscerale pijn
Bij viscerale pijn - dat is pijn
van de ingewanden - moet
eveneens worden nagegaan wat de oorzaak is.
De pijn kan bijvoorbeeld het
gevolg zijn van een galblaasontsteking of darmaandoening.
De oorzaak is bij een dwarslaesie soms lastig te vinden, als
door de laesie de symptomen veel minder duidelijk zijn. Vaak

‘Bepaald zal moeten worden

om welke soort pijn - of soorten
pijn - het gaat’

Dwarslaesie Magazine / maart 2018

DM 1 -2018_DON 28-02-18 09:29 Pagina 35

is dan beoordeling door specialisten zoals een internist, uroloog en gynaecoloog nodig. Ook bij deze beelden wordt de
oorzaak behandeld en kan daarnaast aanvullende behandeling met pijnstillers worden ingezet. Het komt regelmatig voor
dat ondanks uitgebreid onderzoek geen oorzaak van viscerale
pijn wordt gevonden. Dan is
sprake van neuropathische
viscerale pijn. Neuropathische pijn is het gevolg van
een beschadiging van het
zenuwstelsel.

het zenuwstelsel. Helaas is het effect van deze middelen
doorgaans wel beperkt. Als het effect té beperkt is, kunnen
morfinepreparaten worden geprobeerd en nog een paar zogenoemde ‘derdelijns medicijnen’. Als het zo ver komt, is
samenwerking met een pijncentrum raadzaam.
Bij het voorschrijven van medicijnen moet goed op de bijwerkingen worden gelet, zoals
sufheid. Eventueel kunnen
medicijnen in combinatie
worden voorgeschreven.
Vooraf is niet precies te zeggen welke uitwerking een
bepaald medicijn zal hebben. Het
is daarom in de praktijk meestal een hele zoektocht om het
juiste middel of de juiste middelen te vinden. Een wondermiddel tegen neuropathische pijn bestaat helaas niet.

‘Je ervaart dan pijn in een gebied
dat verder gevoelloos is of veel
minder gevoel heeft’

Verwarrend
Als een zenuw bekneld is, kan
neuropathische pijn boven of op het laesieniveau ontstaan.
Dan is het zaak om de beknelling op te heffen. Dit kan soms
door houdings- en bewegingsaanpassing, al dan niet ondersteund met spalken. Vaak is een operatie nodig om de zenuw
te ontlasten.
Nociceptieve pijn en neuropathische pijn met een aanwijsbare
oorzaak zijn, hoe vervelend ook, te begrijpen. Je kent de oorzaak en kan die meestal behandelen - hoewel soms maar
gedeeltelijk - en vaak is pijnstillende medicatie ook effectief.
Dit is veel minder het geval bij andere vormen van neuropathische pijn: viscerale pijn, pijn onder het niveau van de laesie of
in het overgangsgebied (grenszonepijn), of bij een caudalaesie
pijn in het rijbroekgebied. Je ervaart dan pijn in een gebied
dat verder gevoelloos is of veel minder gevoel heeft. De oorzaak is niet echt duidelijk en de pijn heeft ook niet de waarschuwende functie die nociceptieve pijn wel heeft. Voor
degene die de pijn heeft is het vaak verwarrend en moeilijk te
begrijpen. Een groot extra probleem is dat deze pijnklachten
zeer lastig en vaak maar zeer ten dele te behandelen zijn.
Afleiding
De eerste stap in de behandeling van neuropathische pijn
zonder aanwijsbare oorzaak is uitgebreide uitleg: wat is er
bekend over dit type pijn? Vaak benoemen mensen het als
een onaangename sensatie waarmee ze nog wel kunnen
leven als ze weten wat er aan de hand is. Daarbij vertelt iedereen die deze pijn heeft dat afleiding heel belangrijk is. Zo lang
men bezig is, dringen de activiteiten de pijn als het ware naar
de achtergrond. Maar natuurlijk is er niet altijd afleiding, dus
zal de pijn een rol blijven spelen. Alleen degene die de pijn
heeft weet hoe groot die rol is en of de pijn zo ernstig is dat
verdere behandeling uitgeprobeerd moet worden.
Medicijnen
Bij heftige pijnklachten kan een arts, bijvoorbeeld de huisarts
of revalidatiearts, medicijnen voorschrijven. Belangrijk is dat
de arts ervaring heeft met het behandelen van neuropathische
pijn. Begonnen wordt met middelen die zijn afgeleid van
medicatie tegen epilepsie (Gabapentine en Pregabaline) of
tegen depressie (bijvoorbeeld Amitriptyline). Dit zijn dus niet
de gangbare pijnstillers. Van deze middelen is vastgesteld dat
ze effect kunnen hebben bij neuropathische klachten. Het is
niet helemaal duidelijk hoe dit effect wordt veroorzaakt, maar
het heeft te maken met beïnvloeding van signaaloverdracht in

Andere mogelijkheden
Omdat de werking van medicijnen beperkt is, proberen veel
mensen andere mogelijkheden uit. Acupunctuur en elektrostimulatie (TENS) worden geregeld ingezet. Er zijn mensen die
hier baat bij hebben, maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt.
Of deze behandeling wordt vergoed, is afhankelijk van het
verzekeringspakket.
De laatste tijd is cannabis of wiet, bijvoorbeeld in de vorm
van olie, thee of verneveling, nogal in de belangstelling. Medicinale cannabis kan in Nederland worden voorgeschreven,
maar het wordt doorgaans niet door de zorgverzekeraar vergoed en is prijzig. De Canadese richtlijn over pijnbestrijding
geeft overigens aan dat er tot dusverre nog onvoldoende
bewijs is voor het effect van cannabis en dat meer onderzoek
nodig is.
Bij heel hevige pijn wordt soms een medische ingreep
gedaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het operatief
aanbrengen van een pompje om morfine direct bij het ruggenmerg toe te dienen,
of van een elektrode
voor inwendige
elektrostimulatie.
Dit soort ingrepen
moet gebeuren bij
een gespecialiseerd
centrum.

‘De laatste tijd is

cannabis of wiet nogal
in de belangstelling’

Omgaan met pijn
Al deze behandelingen kunnen neuropathische pijnklachten
helpen verminderen, maar het effect is doorgaans beperkt.
Begrip vanuit de omgeving is belangrijk voor mensen met
deze heel vervelende pijnbeelden. Dat kan steunen. Als de
pijn een té groot stempel gaat drukken op het dagelijks leven,
kan deskundige begeleiding helpen. De gespecialiseerde
dwarslaesiecentra hebben behandelprogramma’s om beter
te leren omgaan met blijvende pijn. Hierbij wordt, vaak in
groepsverband, aandacht besteed aan manieren om je psychisch te wapenen tegen de pijn, zodat die niet de overhand
krijgt. Vaak gebeurt dit in combinatie met bewegingsactiviteiten, gericht op het herkrijgen van een zo actief mogelijk leven.
Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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caudalaesie

Op de barricades voor
de caudalaesie
Waar komen die cauda’s toch vandaan? Sinds een paar jaar is de
Werkgroep Caudalaesie, een actief clubje lopers met een laesie,
onderdeel van DON. Initiatiefnemer en voorzitter Margreet van Dam
heeft in december afscheid genomen. Dankzij haar staat de caudalaesie
in Nederland op de kaart. Maar er is nog veel werk te doen, dus nieuwe
vrijwilligers zijn hard nodig. DOOR VIOLA DE REGT
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‘Ik wilde mijn caudalaesie zin geven. Door anderen
te helpen, heb ik er een positieve draai aan kunnen geven. En de mensen die ik daardoor leerde
kennen, hebben míj weer geholpen. Mijn wens is
dat die onderlinge hulp doorgaat. Dat steeds
opnieuw mensen zich binnen onze vereniging
inzetten voor elkaar. Daar wordt iedereen beter
van!’ Aan het woord is Margreet van Dam, de
onlangs vertrokken voorzitter van de Werkgroep
Caudalaesie.
Hondenziekte
‘Een hondenziekte?!’ Als Margreet in mei 2000
informatie zoekt over de aandoening die ze net
heeft opgelopen als gevolg van een hernia, is dat
de enige Nederlandstalige informatie die
ze vindt: cauda
equina syndroom
bij honden. Ze wil
meer weten over
haar diagnose en
vindt na goed zoeken een Amerikaanse
vrouw die een maillijst heeft opgezet. E-mails
tussen een internationale groep mensen met een
caudalaesie gaan over en weer. Margreet: ‘Het
warme welkom daar staat me nog altijd bij. Ik
werd persoonlijk benaderd. En dat terwijl ik me
tot dat moment voor wat betreft mijn aandoening

‘Door anderen te helpen,
heb ik er een positieve

draai aan kunnen geven’
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vooral eenzaam en onbegrepen voelde.’
Gefrustreerd omdat ze bijna niet kan bewegen,
besluit Margreet zelf een website over caudalaesie
te bouwen. ‘Ik wilde mijn onzekerheid en onmacht
omzetten in iets nuttigs. Cauda bleek een dankbaar onderwerp.’ De website gaat op 11 februari
2001 online.
Hoop
Via de Amerikaanse maillijst leert Margreet Remco
Stolp kennen. Samen werken ze voortvarend verder aan de website en aan een Nederlandse maillijst. Op 9 september 2001 vindt de eerste officiële
cauda-bijeenkomst plaats: een rondvaart op de
Loosdrechtse Plassen en de Vecht. Vijf mensen
met een caudalaesie en enkele naasten varen
mee. Het wordt het begin van een traditie. Margreet: ‘Verhalen van de aanwezige mensen die al
langer een cauda hadden, gaven me hoop. Siert
kon al op zijn tenen staan. Wauw! Dat wilde ik ook
bereiken.’ Remco vult aan: ‘En het is je gelukt. Bij
de Limburgse cauda-rondvaart, een jaar later, liet
je zien dat je deze mijlpaal bereikt had. Ik zie het
nog voor me. Trots stond je op de Maaskade: op
je tenen!’
Aansluiting
De cauda-groep is het eerste decennium voornamelijk een internetbeweging. Dan volgt tijdens de
cauda-rondvaart van 2010 de eerste lezing door
Floris van Asbeck, destijds revalidatiearts en
medisch adviseur van DON. Er wordt gebrainstormd en de conclusie luidt: er moet groter
gedacht worden om doelen te bereiken. Dwarslaesie Organisatie Nederland komt in zicht.
Remco: ‘We wilden meer bekendheid bij zorgverleners, toegankelijke informatie en beter onderzoek. DON had het netwerk en de faciliteiten om
deze doelen te bereiken, en wij hadden de energie
en drive om te groeien. Floris van Asbeck heeft
ons gestimuleerd om de stap te zetten.’ In 2013 is
de aansluiting bij DON een feit en wordt de Werkgroep Caudalaesie opgericht. ‘De samenwerking
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met DON overtreft onze verwachtingen’, zegt Margreet. ‘We staan nu bij veel meer zorgverleners op
het netvlies. Het bestuur speelt daar een grote rol
in. Bij projecten, keuzehulpen, agenda’s voor neurologen, onderzoeken: overal worden we bij betrokken.’
Walhalla
Margreet: ‘Toen ik mijn caudalaesie kreeg, was er
niks over te vinden op internet. Nu is er de website
www.dwarslaesie.nl met veel informatie over cauda
in de Dwarslaesiewiki en de e-cursus Weer Op
Weg. Een walhalla aan informatie! En lotgenoten
zijn vindbaar. De blik van herkenning die je ziet bij
mensen met dezelfde aandoening vind ik nog altijd
ontroerend. Wat had ik die mogelijkheden graag
gehad toen ik mijn diagnose kreeg! Dat dit was
gerealiseerd, maakte voor mij de cirkel rond: tijd
om afscheid te nemen.’
Het cauda-forum heeft 229 leden; 92 leden van
DON hebben een caudalaesie. Maar de Werkgroep
Caudalaesie heeft slechts vijf leden, en dat terwijl
er nog veel werk is te verzetten. Remco: ‘Doelen
zijn er nog steeds genoeg! We willen dat mensen
met cauda snel de goede diagnose en behandeling
krijgen, en dat ze naar het gespecialiseerde revalidatiecentrum gaan waar ze horen. Dat mensen
elkaar kunnen ontmoeten om kennis op te doen en
ervaringen uit te wisselen. We hopen dat er ook nu
weer mensen zijn die zeggen: ik doe mee, hier wil
ik me voor inzetten. Al is het maar voor een of twee
jaar. Niet iedereen hoeft net als Margreet en ik zestien jaar op de barricades te staan om van caudalaesie een begrip te maken. Neem gewoon contact
met me op als je je aangesproken voelt. Dan kijken
we wat we voor elkaar kunnen betekenen.’

Erelidmaatschap
Bescheiden is ze. Rustig en goed georganiseerd. We zijn bijna
voorzichtig met onze schouderklopjes, wetend dat Margreet er
niet op zit te wachten. Maar alle aanwezigen op de cauda-lunch
van 9 december 2017 weten dat ze erg veel aan haar initiatief te
danken hebben. Op deze dag neemt Margreet van Dam afscheid
als voorzitter van de Werkgroep Caudalaesie, en ook het bestuur
van DON bedankt haar voor haar jarenlange inzet. Voorzitter Jos
Dekkers: ‘Samenwerken met Margreet was een voorrecht. Ze
weet altijd de goede balans te vinden tussen respect voor andere
opvattingen en vasthouden aan de dingen die er echt toe doen.
Die opstelling is bepalend geweest voor de geslaagde integratie met behoud van eigen gezicht - van de caudalaesies in onze vereniging. Een mooie illustratie hiervan vind ik dat we sinds een
paar jaar steeds meer gezamenlijke activiteiten zien van de mensen met een caudalaesie en de mensen met een incomplete
dwarslaesie die niet volledig rolstoelgebonden zijn, onder de noemer ‘lopers met een laesie’.’ Margreet ontvangt uit handen van
Jos Dekkers het erelidmaatschap van Dwarslaesie Organisatie
Nederland. En een warm applaus van alle aanwezigen. Remco
Stolp heeft het voorzitterschap voorlopig overgenomen.

Geef je laesie betekenis
Wil jij je laesie een andere betekenis geven? Als je een caudalaesie hebt, verwelkomen we je graag bij de Werkgroep Caudalaesie.
Neem contact op met Remco Stolp via cauda@dwarslaesie.nl of
06 3420 8534. Heb je een andere laesie en wil je je inzetten voor
DON? Neem dan contact op met DON-secretaris Andries Riedstra
op secretaris@dwarslaesie.nl of 06 4071 5418.

Dwarslaesie Magazine / maart 2018
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De allerbeste service & kwaliteit
tegen een eerlijke prijs!

Gebruikerservaring
van de heer Karel Hutgens uit Venray
Na 17 jaar heb ik met een C5 mijn handbewogen handbike
ingeruild voor de Frontline Handbike. In 4 jaar tijd heb ik inmiddels
een kleine 30.000 km gereden. Ik sta elke keer weer versteld van
de kwaliteit van de ﬁets en de service inclusief betrokkenheid
van de familie Wilbrink. De Frontline Handbike heeft mijn
leven extra kwaliteit gegeven. Alle lof hiervoor!

Proefrit?
Vraag bij ons én bij een andere handbikeleverancier een proefrit aan. Alleen op deze
manier kunt u het verschil merken en een
wel overwogen keuze maken!

Ambachtstraat 44 | 6971 BS Brummen
Tel: (0575) 56-1426 | info@frontline-handbikes.nl

Met Gowing
kan ik mijn
borduurmachine
weer bedienen

Karel Hutgens

www.frontline-handbikes.nl

FFocal
ocal helpt mensen
met een dwarslaesie
dwarslaesie een
zin
zinvol
vol bestaan te leiden
Rob Stolk, oud-militair, kreeg een dwarslaesie door
een ernstig ongeluk op de snelweg. Na een lange
revalidatieperiode én met behulp van de hulpmiddelen
van Focal, kan hij veel ac tiviteiten weer zelfstandig
uitvoeren. Zonder hulp is het voor Rob niet mogelijk
een kopjje kof ﬁe op te tillen. Maar met dynamische
armondersteuning Gowing kan hij zelf koken, eten,
drinken en een spelletjje spelen. Rob : “Met Gowing
ben ik minder afhankelijk van huishoudelijke hulp.
Maar het gaat verder dan dat. Ik kan mijn
borduurmachine bedienen en de func tie van
bestuurslid van de lokale televisie-omroep uitoefenen.
Dankzij Gowing kan ik weer een zinvol bestaan leiden.”
Lees meer over de unieke werking van dynamische
armondersteuning Gowing op www.focalmeditech.nl
w w w.focalmeditech.nl

013 533 31 03
info@focalmeditech.nl
inf
o@ffocalmeditech.nl
o
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hoge dwarslaesie

Informatie- en
contactdag in Utrecht

Op zaterdag 24 maart vindt bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht de tweede informatie- en contactdag
plaats voor mensen met een hoge dwarslaesie en hun naasten. Het programma:
11.30-11.40

Welkom en opening door Paul Coops, voorzitter van de Werkgroep Hoge Dwarslaesie van DON, en

11.40-12.45

Lunch en gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken.

13.00-13.35

Lezing: Prikkelen die billen! Christof Smit, revalidatiearts bij Reade, bespreekt hoe het activeren van bil-
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Janneke Stolwijk, revalidatiearts bij De Hoogstraat Revalidatie.

en hamstringspieren met elektrostimulatie decubitus kan helpen voorkomen.
13.35-14.00

Lezing: Nazorg, geen overbodige luxe? Janneke Stolwijk, revalidatiearts bij De Hoogstraat, gaat in op de
meest voorkomende problemen bij een hoge laesie en op het nieuwe nazorgprotocol dat werd opgesteld
door revalidatieartsen en DON samen.

14.30-15.15

Themasessies, ronde 1:
Domotica: technologie in en om huis. Er is steeds meer mogelijk op het gebied van technische aanpassingen in woningen, ofwel domotica. Dit kan het leven van mensen met een hoge dwarslaesie een stuk
gemakkelijker maken. In deze workshop gaat het over de beschikbare systemen en lichten leveranciers
de mogelijkheden toe. Ook worden ervaringen uitgewisseld: welke technologie gebruiken de deelnemers
thuis al?
PGB, de stand van zaken. Hans van der Knijff, adviseur en voorlichter bij Per Saldo, belangenorganisatie
voor mensen met een persoonsgebonden budget, gaat in op de actuele situatie.
De Kunst van de aanpassing. Zeker bij een hoge dwarslaesie bieden de standaard verkrijgbare hulpmiddelen en voorzieningen niet altijd een oplossing. De Afdeling Revalidatietechniek van De Hoogstraat zoekt
samen met de ergotherapie naar individuele oplossingen. Deze workshop laat zien welke opties er zijn,
onder andere op het gebied van zelfverzorging, werk, hobby en vervoer.
Ik ga op reis en neem mee… Gerda van ‘t Land, directeur van Buitengewoon Reizen, bespreekt hoe je
goed voorbereid op vakantie kunt gaan.

14.30-16.00

Partners voor Partners. Speciaal voor partners van mensen met een hoge dwarslaesie geven Willem Kuin
en Henriëtte van de Pol van de Werkgroep Partners van DON een indruk van hoe de partnerbijeenkomsten
verlopen die de werkgroep twee keer per jaar organiseert. Met veel ruimte om ervaringen uit te wisselen.

15.30-16.15

Themasessies, ronde 2.

16.15

Ludieke afsluiting door DM-columnist Burugo en borrel.
Hulp en voorzieningen zijn aanwezig. De kosten voor deelname bedragen 15 euro per persoon.
Inschrijven kan via www.dwarslaesie.nl, bij ‘Nieuwsoverzicht’.
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7 april

partner-contactmiddag!
Je bent partner van iemand met een dwarslaesie of caudalaesie en je wilt wel eens met andere partners praten?

Kom dan naar de partner-contactmiddag!
Wanneer
Waar

Zaterdag 7 april 2018 van 12.30 tot 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje.
Boogh de Paraplu, Van Bijnkershoeklaan 10, 3527 XL Utrecht.
Gratis parkeren. Openbaar vervoer: vanaf station Utrecht Centraal bus 7 richting Kanaleneiland,
halte Van Bijnkershoeklaan, elke 10 minuten, duur rit 6 minuten.
Begeleiding Lonny Mulder, psycholoog bij Heliomare Revalidatie.
Kosten
Geen.
Aanmelden Henriëtte van de Pol: henriette.vandepol@planet.nl; 06 1080 9994.
Henny Nevenzel: hofman.nevenzel@planet.nl; 06 5250 0644.
Wij hopen je te ontmoeten op 7 april.
WERKGROEP PARTNERS, HENNY NEVENZEL EN HENRIËTTE VAN DE POL
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Waar kunnen we bijvoorbeeld over praten met elkaar?
•
•
•
•
•

Je komt in een rol terecht die je niet zelf hebt gekozen, hoe ga je hier mee om?
Je kunt je als partner alleen voelen, je hebt mogelijk een andere rolverdeling dan voorheen, heb je nog dezelfde partner?
Hoe ga je om met de veranderingen in de relatie?
In hoeverre kun je het accepteren?
Hoe maak je tijd en ruimte voor jezelf, zonder het gevoel te hebben de ander tekort te doen?
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vraag en aanbod

Wil je iets kopen of verkopen, huren of verhuren dat interessant is voor mensen met een
dwarslaesie of caudalaesie? Ben je op zoek naar dienstverlening of heb je zelf diensten aan
te bieden? Leden van Dwarslaesie Organisatie Nederland kunnen gratis een particuliere
advertentie plaatsen. Stuur de advertentie naar advertentiebeheerder@dwarslaesie.nl.
Kijk voor informatie/voorwaarden op www.dwarslaesie.nl/vraag-aanbod/.

Te koop
3Aangepaste Volkswagen Passat.
Augustus 2004, kilometerstand
282.668. Variant TDI, automaat op
diesel, aangepast voor rolstoel met
handbediening en robot. Vraagprijs:
€ 3.200. Contact: 0481 374 884,
nellie.fintelman@gmail.com.

6Drie stevige oprijgoten. Stepless aluminium oprijgoten, uitschuifbaar, met
handgreep. Breedte 16.3 centimeter;
lengte uitgeschoven 202 centimeter.
De oprijgoten zijn weinig gebruikt en
verkeren in goede staat. Ideaal voor
bijvoorbeeld een driewiel scootmobiel.
Vraagprijs voor drie stuks: € 225. Informatie: J. Olsthoorn, Berkel en Rodenrijs,
koosolsthoorn@planet.nl, 06 5550 5485.

Aangepaste Toyota Yaris. Handbediening gas en rem, opklapbare pedalen,
verlengde stoelslede en handgreep
boven de deurpost. Voorziening voor
een paraplu boven de deuropening.
Elektrische ramen en deurvergrendeling. Navigatiesysteem. Airco. Bouwjaar
2002. Benzine. Kilometerstand: 69.831.
Goed onderhouden. Vraagprijs: € 4.500.
Contact: afrien_555@hotmail.com, 06
1287 0704.

5Astorc inklapbare aanhanger voor handbike. Bouwjaar 2013, bijna niet gebruikt.
Standaard geschikt voor vervoer van fiets
en/of scootmobiel, geschikt gemaakt voor
vervoer van handbike plus fiets. De aanhanger is rechtopstaand op wieltjes makkelijk
op te bergen. Met reservewiel, anti-diefstal
aanhangerslot, spanbanden, oprijplaten,
rechtopzet-systeem voor de gewone fiets.
Prijs: € 750. Contact: Peter Sluis, 06 3057
0601, pna.sluis@kpnmail.nl.

Printer, HP Officejet Pro 8500A. Doordat Dwarslaesie Organisatie Nederland bepaalde werkzaamheden anders georganiseerd heeft, is deze professionele alles-inéén-printer overcompleet. Er zitten cartridges bij, waarvan de meeste wel voorbij de
garantiedatum: 8 zwart, 5 geel, 5 blauw, 3 magenta. Elk aannemelijk bod is welkom
op info@dwarslaesie.nl. De printer moet afgehaald worden bij het kantoor van
FBPN te Nijkerk.

6Aangepaste Skoda Octavia Combi
1.6 Elegance. Automaat, 2005, circa
172.000 kilometer. Halfleren bekleding,
verwarmde voorstoelen, klimaatcontrole,
achteruitrijsensoren, cruise control,
Parrot carkit met MP3, vlakke laadvloer,
stalen velgen met winterbanden en
lichtmetalen velgen met zomerbanden,
trekhaak. Handgas en handrem, opklapbare pedalen, verlengde stoelsledes,
instapbeugels bij voorportieren, gordelrol voor sluiten kofferbak. Prijs: € 3.000.
Contact: Pieter Slump, pieterslump@
gmail.com, 015 3646 943.

Te huur

Gezocht
Bestuursleden voor de interkerkelijke
stichting Kom Beter Binnen. Stel, je
krijgt als rolstoelgebonden - of blinde of
slechthorende - inwoner van Breda een
uitnodiging voor een huwelijk in de kerk
in Meppel. Dan wil je weten of die kerk
toegankelijk voor je is. Kom Beter Bin-

Rolstoelvriendelijke aangepaste bungalow
op Texel. Op het centraal gelegen bungalowpark ’t Hooge Landt. Betegelde
drempelloze vloeren met vloerverwarming. Tillift aan het plafond, hoog-/laagbed en tweede royale badkamer. Ruime
moderne keuken, gasgestookte open
haard, zonnige serre en goed bereikbare
terrassen rondom. Zorghulp is op aanvraag beschikbaar. Meer informatie:
www.huisopTexel.nl.

nen heeft een website (www.kombeterbinnen.nl) waarop zoveel mogelijk toegankelijkheidsinformatie wordt verzameld.
Door verschillende omstandigheden is
het bestuur van de stichting erg uitgedund. Mensen die interesse hebben,
kunnen voor meer informatie contact
opnemen met Theo te Winkel: 038 3377
630, 06 5392 8048, theo@winkelwijn.nl.
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onze vereniging

Dwarslaesie Organisatie Nederland: samen sterk!
Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) is

kortingen, bijvoorbeeld op de zorgverzeke-

Voor vragen over woningaanpassing:

dé Nederlandse organisatie van en voor

ring, boeken en dvd’s of vakantiehuizen.

Ir. Johan Grootveld, architect: 0181 472

mensen met een dwarslaesie of cauda-

690, www.woningaanpassing.nl (eerste

laesie en hun naasten. Het is een actieve

Niet alle hulpmiddelen worden door de

vereniging van mensen die weten wat het

zorgverzekeraar vergoed. Dat geldt ook

betekent om een dwars- of caudalaesie te

voor tal van voedingssupplementen en

Voor vragen over rolstoelaanpassingen

hebben, en die met elkaar het maximale

huidverzorgingsproducten. DON-leden

en andere rolstoelproblemen waar je met

uit het leven willen halen.

kunnen bij Zorgwinkel Nederland niet-ver-

eigen therapeut en/of rolstoel-adviseur

zekerde producten kopen tegen de laatste

niet uitkomt:

prijs. Kijk voor meer informatie op pagina 4.

Expert-service door Kees van Breukelen.

Informatieverstrekking
Kennis is nodig om met een dwarslaesie

Aanmelden via info@dwarslaesie.nl, onder

of caudalaesie gezond en actief te kunnen

DON-leden kunnen verder gebruikmaken

vermelding van ‘ondersteuning bij zitten,

blijven. Op allerlei manieren verspreidt

van de volgende gratis dienstverlening:

mobiliteit en performance’. Geef in je mail

DON informatie bestemd voor betrokkenen

42

consult gratis)

een korte beschrijving van je probleem of

zelf en hun naasten, maar ook voor dienst-

Voor vragen over het leven met een dwars-

vraag en vertel wat je zelf al hebt gepro-

verleners en instanties.

laesie of caudalaesie:

beerd om tot een oplossing te komen.

Landelijk informatiepunt en hulptelefoon

Vermeld ook je telefoonnummer.

Lotgenotencontact

0900 2021 229 (lokaal tarief)

Elkaar steunen is een belangrijke functie

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot

Lid of donateur worden

van DON. Daarom worden onder meer

11.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur

Mensen met een dwarslaesie of cauda-

landelijke en regionale ontmoetingsdagen

info@dwarslaesie.nl

laesie kunnen voor € 36,00 per jaar lid

georganiseerd. Voor mensen met een hoge

worden van Dwarslaesie Organisatie

dwarslaesie, incomplete dwarslaesie of

Voor vragen over wet- en regelgeving:

caudalaesie zijn er eigen bijeenkomsten, net

Juridisch steunpunt

als voor partners, jongeren en ouders van

Telefoonnummer: 0900 235 6780 (20 cent

Dienstverleners en anderen die zich betrok-

kinderen met een dwarslaesie.

per gesprek)

ken voelen bij DON kunnen donateur

Bereikbaarheid: Maandag tot en met vrijdag

worden, eveneens voor € 36,00 per jaar.

Belangenbehartiging

van 10.00 tot 12.00 uur

Voor donateurs gelden niet de ledenvoor-

DON spant zich in om obstakels weg te

www.nationalezorgnummer.nl

delen; wel ontvangen zij Dwarslaesie

nemen en om de positie van mensen met

Nederland.

Magazine en worden ze uitgenodigd voor

een dwarslaesie of caudalaesie te verster-

Voor vragen over het persoonsgebonden

ken. De organisatie behartigt hun belangen

budget (PGB):

bij onder meer overheden, politiek, zorg-

Wim Jochems: 06 5128 0958,

Aanmelden als lid of donateur kan bij

instellingen en zorgverzekeraars.

wim.jochems@planet.nl

voorkeur via www.dwarslaesie.nl/steunons.

Nog meer voordelen van het
lidmaatschap

verenigingsbijeenkomsten.

Aanmelden kan ook bij
Voor vragen over letselschade:

ledensecretariaat@dwarslaesie.nl.

Wolthers Jagersma Letselschade

Bel voor vragen met FBPN: 033 2471 461.

Leden van DON krijgen vier keer per jaar

Advocaten: 085 4868 584,

Dwarslaesie Magazine gratis in de bus.

www.wolthersjagersma.nl

Het lidmaatschap geldt steeds voor een

Tijdens algemene ledenvergaderingen kun-

Palsgroep, letselschade-expertise:

kalenderjaar. Opzeggen kan elk jaar

nen ze meestemmen over bestuursbeslui-

0800 8998 533, www.palsgroep.nl

vóór 1 december via ledensecretariaat@

ten. Verder kunnen ze gebruikmaken van

(eerste consult gratis)

dwarslaesie.nl.

www.dwarslaesie.nl
Colofon Dwarslaesie Magazine is een uitgave van Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON). Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar.
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onze vereniging
Publicaties
Op www.dwarslaesie.nl kun je in de webshop
artikelen kopen. Leden en donateurs krijgen
daarbij vaak korting. Hier een paar voorbeelden.

Erelidmaatschap voor
Margreet van Dam
Tijdens de cauda-lunch op
9 december 2017 ontving
Margreet van Dam het erelid-

Dwarslaesie of caudalaesie,
Dwarslaesie of en dan…? Routekaart zorg
en zelfmanagement.
caudalaesie,
Dit boekje is met name
en dan...?
bedoeld voor mensen met
een recente dwarslaesie of
caudalaesie en hun naasten.
Het wijst de weg naar goede
zorg in de verschillende
behandelfasen. Daarnaast
lees je over ervaringen van
mensen met een dwarslaesie of caudalaesie.
Professionele kennis uit de Zorgstandaard Dwarslaesie
en ervaringskennis komen zo samen. Prijs voor leden
en donateurs: € 3,00 voor de verzendkosten. Prijs voor
niet-leden: € 13,00 inclusief verzendkosten.
Routekaart zorg en zelfmanagement

Editie 2017

Autonome
dysreflexie.
Heb je een dwarslaesie T6 of hoger,
dan is er gevaar
voor autonome
dys-regulatie of
dysreflexie. Dit
is een plotselinge en heftige stijging van de bloeddruk,
meestal als gevolg van een te volle blaas. Dit plastic
kaartje op bankpas-formaat informeert. Op de ene
kant staan de meest voorkomende waarschuwingssignalen en op de andere kant staat hoe te handelen als
deze noodsituatie zich voordoet. Prijs: € 1,00 inclusief
verzendkosten.
Hoe blijf je fit met een
dwarslaesie?
Fysiotherapeut Rogier
Broeksteeg en ergotherapeut Linda Valent schreven
dit boek vol praktische aanwijzingen en theoretische
achtergronden. Met interviews met ervaringsdeskundigen. Prijs voor leden en
donateurs: € 3,00 voor de
verzendkosten. Niet-leden
kunnen het boek bestellen via www.rijndam.nl/
content/boek-bestellen.

maatschap van Dwarslaesie
Organisatie Nederland. Op
die dag nam ze afscheid als
voorzitter van de Werkgroep
Caudalaesie van DON. Ze kreeg
het erelidmaatschap uit handen
van DON-voorzitter Jos Dekkers.
Kijk ook op pagina 37.

Support
Van 30 mei tot en met 2 juni is er weer Support, de grootste
Nederlandse beurs voor mensen met een beperking. Ook deze
keer stelt de Support-organisatie ruimte beschikbaar aan Dwarslaesie Organisatie Nederland. In de DON-stand is er dagelijks een
‘APK-hoek’ voor rolstoelgebruikers en zijn er wisselende activiteiten, zoals op 31 mei een demonstratie van elektrostimulatie, op
1 juni een screening op de mogelijkheid van handchirurgie en op
2 juni een demonstratie van een exoskelet. Verder zijn er presentaties over onder meer rolstoelmobiliteit en robotica in de revalidatiezorg. Zie ook pagina 18.

Sponsoractie
Babette van Buchem, student aan de opleiding Marketing & Evenementen op De Rooi Pannen, heeft als eindexamenopdracht een Ladies Night
georganiseerd. De opbrengst van bijna 450 euro ging naar DON. Peter
de Keijzer, betaald ervaringsdeskundige bij Rijndam Revalidatie, was als
DON-vertegenwoordiger aanwezig.

Welkom bij de ledenvergadering
Op zaterdag 14 april is er een algemene ledenvergadering van
DON, van 10.00 uur tot 11.00 uur bij PGO Support, Daltonlaan
600 in Utrecht. De agenda wordt gepubliceerd op www.dwarslaesie.nl. Wat in ieder geval aan de orde komt, is het voorstel om
Jacqueline van Creveld te benoemen tot bestuurslid. Jacqueline
heeft al enige tijd proefgedraaid in het bestuur. De statuten voorzien in de mogelijkheid voor tegenkandidaten om zich aan te
melden. Dit kan tot 15 maart bij DON-voorzitter Jos Dekkers,
op voorzitter@dwarslaesie.nl.
Aanmelden voor de algemene ledenvergadering kan op
info@dwarslaesie.nl; de stukken worden dan toegestuurd.
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Dwarslaesie Organisatie Nederland roept op

Ben je tevreden over
je fysiotherapeut?
Laat het weten op
Zorgkaart Nederland!
44
Heb je een dwarslaesie of caudalaesie en heb je
positieve ervaringen met een fysiotherapeut in je
eigen buurt? Deel die met lotgenoten: schrijf op
Zorgkaart Nederland een waardering over hem of
haar. Zo kun je anderen helpen die op zoek zijn naar
een goede fysiotherapeut bij hen in de buurt. Let op:
het gaat dus níet om een fysiotherapeut in een revalidatiecentrum, maar om een eerstelijns fysiotherapeut
die je heeft behandeld na je ontslag of nog later.

https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen/
dwarslaesie
https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen/
cauda-equinasyndroom

Hoe werkt het?
• Ga naar www.zorgkaartnederland.nl
• Klik op de knop ‘Schrijf een waardering’
• Vink ‘Zorgverlener’ aan
• Vul in het zoekvak in: fysiotherapeut + de naam
van jouw fysiotherapeut

Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw waardering waardevol is
voor lotgenoten?
Noteer in het vakje ‘Beschrijf uw ervaring’ bijvoorbeeld
wat de behandeling van jouw fysiotherapeut inhield,
hoe lang je onder behandeling bent (geweest) en
waarom je hem of haar zo goed of prettig vond. Licht
je rapportcijfers toe, wees zo concreet mogelijk!

Staat je fysiotherapeut al in de lijst?
Geef dan je waardering, dus vul het formulier in.
Let op: vul bij ‘Aandoening/behandeling’ in: dwarslaesie of caudalaesie; wat voor jou van toepassing is.
Je waardering is dan ook zichtbaar op de aandoeningenpagina’s over dwars- of caudalaesie:

Dwarslaesie Magazine / maart 2018

Staat je fysiotherapeut nog niet in de lijst?
Dan kun je het aanmeldformulier invullen. Jouw
fysiotherapeut staat dan binnen vijf werkdagen in
de lijst, waarna je alsnog je waardering kunt geven.

Alvast bedankt!
Met jouw hulp kunnen we via Zorgkaart Nederland
zichtbaar maken welke fysiotherapeuten ervaren en
goed zijn in het behandelen van mensen met een
dwars- of caudalaesie. Wij zorgen ervoor dat die
informatie toegankelijk wordt voor onze achterban.
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onze vereniging
De contactpersonen van DON zijn getrainde vrijwilligers die voor een revalidatiecentrum of voor een werkgroep aanspreekpunt zijn.
Bij hen kun je als DON-lid terecht met vragen of voor zomaar een praatje. Lijkt het je misschien iets om zelf contactpersoon te worden?
Laat het weten op secretaris@dwarslaesie.nl.

Regio Noordoost
UMCG - Centrum voor
Revalidatie, locatie Beatrixoord
Ina de Boer (caudalaesie)
050 5710 039
ammdeboer@home.nl
Tineke Dirks (T7)
06 2806 0568
j.f.dirks@developmentalneurology.com
Randolf Keizer (C3 incompleet, C5/6)
0522 480 491
randolfk@ziggo.nl
Gerda Stam (L1)
0592 347 064
gastam@tele2.nl
Floris de Vries (C5/C6)
06 4124 1579
florisdev@gmail.com
Roessingh Revalidatie
Herman Booyink (T12)
0541 670 133
hermanbooyink@hotmail.com
Martin Hofman (C6/C7)
0546 673 281
martinfhofman@gmail.com
Jessica Kleve (C8 incompleet)
06 2364 8874
jessicakleve@hotmail.com
Geert Henk Wessels (T8)
06 2326 0883
geerthenkwessels@wereva.nl

Regio Noordwest
Heliomare Revalidatie
Ed. Bijman (L3/L4)
06 8195 5589
ed.speedboat@gmail.com
Mirella Dekker - van Vliet (T10)
0299 646 060
dekkermirella@gmail.com
Niels Dijkstra (C5/C6 incompleet)
06 5282 4388
ntadijkstra@gmail.com

Jan Grave (caudalaesie)
0229 262 850
jh.grave@quicknet.nl
Reade
Fuat Akbulut (T9)
06 2680 2799
don@fuat.eu
Mirella Dekker-van Vliet (T10)
0299 646 060
dekkermirella@gmail.com
Viola de Regt-van der Schaaf
(caudalaesie)
06 1414 2412
viovades@gmail.com

Regio Zuidwest
De Hoogstraat Revalidatie
Jack Agricola (T4)
06 2474 3342
jjackagricola@icloud.com
Ria Bakker-Roos (T11/T12 incompleet)
06 1995 9803
riaroos47@gmail.com
Alok Blondé (C5)
06 4102 7113
alokblonde@gmail.com
Anneke Collet (L2 incompleet)
06 1370 2213
anneke.collet@dwarslaesie.nl
Maaike Smit (T10)
06 5126 6131
smitmaaike@hotmail.com
Remco Stolp (caudalaesie)
06 3420 8534
remco@stolp.org
Marianne de Winter (C6 incompleet)
06 5060 0091
marianne@rampelt.net
Rijndam Revalidatie
Vincent Harte (T6)
06 4112 1829
vincent.harte@hetnet.nl

Bestuur
Voorzitter
Jos Dekkers (T5)
06 5189 1540
voorzitter@dwarslaesie.nl
Secretaris / werkgroep contactpersonen
Andries Riedstra (C6/C7)
06 4071 5418
secretaris@dwarslaesie.nl

Annemarie de Lange (C3/C4
incompleet)
071 7630 263
annemariedelange@outlook.com
Joost Mol (C5)
0181 416 949
xynix81@hotmail.com
Piet Mulder (T12)
06 2912 5635
pgmulder@ziggo.nl
Arend Pet (T12)
079 361 3127 / 06 5340 8883
arend@inpetto.eu
Joep van Roon (T5/T6 incompleet)
06 2810 5416
joepvanroon@hotmail.com
Joop Steenkamer (T9)
06 2122 1819
steenkamer@steenkamerdesign.nl
Piet Versluis (L2/L4 incompleet)
06 1812 2696
pversluis@kliksafe.nl

Regio Zuidoost
Sint Maartenskliniek
Ton Arts (C3/C4 incompleet)
06 5495 8027
stranot@gmail.com
Paul Boeren (T12 incompleet)
06 5349 9349
paulus.boeren@gmail.com
Paul Coops (C3/C4)
06 5262 5859
paul.coops@dwarslaesie.nl
Michèl de Vries (caudalaesie)
0031 655 8731
michel@dutchmountain.de
Alida Weij (L3)
06 1220 9094
alida_weij@hotmail.com
Bert de Wit (C4/C5)
0313 650 711 / 06 1103 9440
bertdewit@lijbrandt.nl

Adelante
Martin Dormans (L1)
06 5184 2634
martindormans@home.nl
Marianne Ubachs (T4/T5 incompleet)
06 1322 7266 / 0475 462 932
m.ubachs@ziggo.nl

Werkgroepen
Incomplete dwarslaesie
Annemarie de Lange (C3/C4)
0164 688 068
annemariedelange@outlook.com
Mailgroep incomplete dwarslaesie
Stijn Muller
0413 247 338
stijnjonneke@kpnmail.nl
Caudalaesie
Remco Stolp
06 3420 8534
remco@stolp.org
Hoge dwarslaesie
Paul Coops (C3/C4)
06 5262 5859
paul.coops@dwarslaesie.nl
Ouders van kinderen met een
dwarslaesie
Johan de Vries
0522 257 149
johanfde.vries@planet.nl
Partners van mensen met een
dwarslaesie
Henny Hofman
0546 673 281
hofman.nevenzel@planet.nl
Henriëtte van de Pol
023 202 3139 / 06 1080 9994
henriette.vandepol@planet.nl

Penningmeester
Geert Henk Wessels (T8)
06 2326 0883
penningmeester@dwarslaesie.nl

Bestuurslid / werkgroep hoge dwarslaesie
Paul Coops (C3/C4)
06 5262 5859
paul.coops@dwarslaesie.nl

Bestuurslid / revalidatiecentra
Frans Penninx (C6)
073 5036 699 / 06 5103 8745
frans.penninx@dwarslaesie.nl

Bestuurszaken /ledenadministratie
FBPN: Margreet van ’t Land
033 2471 461
info@dwarslaesie.nl /
ledensecretariaat@dwarslaesie.nl

Bestuurslid
Anneke Collet (L2 incompleet)
06 1370 2213
anneke.collet@dwarslaesie.nl
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VERKEERS- OF
BEDRIJFSONGEVAL?
MEDISCHE FOUT?
SECOND OPINION
RECHTSBIJSTAND?

Breedpad 15

Spiekampenweg 4

8442 AA Heerenveen

7921 PA Zuidwolde

T (085) 48 68 548

T (085) 48 68 548

www.wolthersjagersma.nl

Dwarslaesie Organisatie Nederland dankt de sponsors voor hun steun!

platina

goud
zilver
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Voor mensen met ruggenmergletsel zijn darmproblemen in de een of andere vorm onvermijdelijk.
Voor sommigen zijn veranderingen in dieet en levensstijl voldoende, maar velen doen jarenlang
tevergeefs hun best om hun darmen onder controle te krijgen. Er is echter één oplossing die vaak
wordt vergeten.
Darmdisfunctie kan de kwaliteit
van leven beïnvloeden, kan stress
veroorzaken en kan zeer tijdrovend
zijn om te behandelen. Transanale
irrigatie (TAI) is een therapie die vaak
wordt vergeten, hoewel zij eenvoudig,
veilig en bewezen effectief is voor
darmbehandeling.
TAI is een bewezen therapie die
constipatie en incontinentie helpt
voorkomen en een voorspelbare
darmfunctie kan herstellen. TAI
wordt uitgevoerd door lauwwarm
water via een rectaalkatheter in het
rectum te laten stromen, waardoor
de peristaltiek op gang komt en de
defecatie begint.
Hoe helpt TAI?
Bij routinematig gebruik zorgt TAI
ervoor dat de gebruiker de baas
wordt over het tijdstip en de plaats
van defecatie. Het herstelt daarmee

www.navinasystems.nl

de controle, het zelfvertrouwen en de
waardigheid.
Met Navina Systems kunnen
gebruikers met een verminderde
handfunctie leren om te irrigeren
en de procedure zelf uit te voeren,
met behulp van de elektronische
controle-unit die intuïtieve, grote
controletoetsen heeft.
De vooraf ingestelde, op de persoon
afgestemde niveaus die de snelheid en
het volume van het systeem reguleren,
zijn ontworpen om Navina constant
en veilig te maken, onafhankelijk
van de dagelijkse conditie van de
gebruiker of van
wie de procedure
uitvoert.

Mischa Hielkema, top
handbiker, winnaar
wereldbekerwedstrijd
Oostende 2016
Ik heb minder tijd nodig
voor mijn verzorging, heb
geen ongemakken meer en
voel me ﬁtter en gezonder
dankzij Navina Smart. Het
heeft mijn leven in vele
opzichten vereenvoudigd
en verbeterd!

© 2016 Wellspect HealthCare, a Dentsply Sirona Company. All rights reserved. 72938-NLBE-1612. LoFric® is the registered trademark of Wellspect HealthCare.

“Het kan ook uw leven in vele opzichten
vereenvoudigen en verbeteren”
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Care
Care at
at home
home

LIQUICK
LIQUICK X
X-TREME
-TREME
X-TREME
X-T R E M E IINNOVATIE:
N N OVAT IE : REEDS
R E E D S GEACTIVEERD,
G E AC T I V E E R D, D
DUS
US K
KLAAR
L A A R IIN
NE
EEN
EN H
HANDOMDRAAI

Voor
V
o o r uw
uw o
onafhankelijkheid
n a f h a n ke l i j k h e i d –
s n e l, gemakkelijk
snel,
g e m ak ke lijk en
e n veilig
veilig tte
e
g
gebruiken
e b r uike n
D e n i eu w e k at h et er i s vo o r a l p r a k t i s c h
i n g ebr u i k , d i t d o or d e vo l l e d i g e
besc her m hoes. L iq u ic k X-Tr eme
z i t o o k k l a a r vo or g ebr u i k i n d e ver p a k k i n g . O n z e b e k en d e S a fet y C at
k at h et er m et z a c h t a fg er o n d e o g en
( b u i t e n - e n b i n n e n z i j d e) e n d e
ﬂ e x i b e l e er g ot h a n t i p, m a a r nu r e e d s
geac t i veer d . L iq u ic k X-t r eme m aa k t
k at heter i ser en vei l ig en m a k kel ijk .
Aanv raag van een gratis proef pak ket
kan door contact op te nemen v ia
t e l e f o o n n u m m e r 0 8 8 0 0 2 15 0 0

MCI-2018-0034

o f v i a e -m a i l i n fo. n l @ t e l e ﬂ e x .c o m

Teleﬂex
Teleﬂex Medical . Lange Dreef
Dreef 11 . 4131 NJ Vianen
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MAGAZINE OVER LEVEN, WONEN EN WERKEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

NR 4 AUGUSTUS 2016

MAGAZINE OVER LEVEN, WONEN EN WERKEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

NR 5 OKTOBER 2016

MAGAZINE OVER LEVEN, WONEN EN WERKEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

NR 6 DECEMBER 2016

MAGAZINE OVER LEVEN, WONEN EN WERKEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

NR 1 FEBRUARI 2017

WWW.SUPPORTMAGAZINE.NL

WWW.SUPPORTMAGAZINE.NL

WWW.SUPPORTMAGAZINE.NL

WWW.SUPPORTMAGAZINE.NL

SUPPORT
SUPPORT
SUPPORT
magazine SUPPORT
magazine
magazine
magazine

Eigentijds lifestyleblad voor mensen
met een lichamelijke beperking

SUPPORT
magazine
MAGAZINE OVER LEVEN, WONEN

EN WERKEN MET EEN LICHAMELIJKE

BEPERKING

SUPP
ORiegiTds
vakant

Zeven edities per jaarr,
inclusief de jaarlijkse
Support Vakantiegids.
Kijk voor een abonnement of
een gratis proefnummer op
www.supportmagazine.nl

2017

Lekkere reisverhalen
en handige tips!

Kroatië:
paradijs met
hobbels

WWW.SUPPORTMAGAZINE.NL

Rollend op wereldreis

Nieuwe abonnees betalen
talen het eerste jaar € 22.
Normale abonnementsprijs € 26.
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Rolstoelen & Handbikes
Double Performance is gespecialiseerd
in high performance sportrolstoelen,
ADL rolstoelen, Tracker aankoppelbare
handbikes en vast frame handbikes.
100% op maat voor de individuele
rolstoelgebruiker en/of handbiker.

Ergonomie & Expertise
De vakkennis en ervaring van ons
team van specialisten staan garant
voor de expertise die nodig is om tot
het optimale ergonomische resultaat
te komen. Dit doen we door goed te
luisteren naar de individuele wensen,
behoeften en eisen van de gebruiker en
deze te vertalen naar het product.

Maak een afspraak

© Double Performance

Voor een betrouwbare rolstoel of
handbike die perfect zit, uitstekend
rijdt, makkelijk hanteerbaar is en past
bij jouw persoonlijke voorkeuren.

Double Performance: rolstoel & handbike expertisecentrum
Double Performance B.V. | Zuidbaan 589 | 2841 MD Moordrecht, Nederland | +31 (0)182-573 833 | reacties@doubleperformance.nl | www.doubleperformance.nl

