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In 2011 viert de sectie Revalidatie van het NIP haar 

40-jarige bestaan. En hoe kunnen we dat beter doen dan 

met een boek waarin het bestaansrecht van de sectie, maar

vooral het bestaansrecht van psychologen in de revalidatie

zo duidelijk wordt onderstreept. 

In dit boek komen psychologen aan het woord die werk-

zaam zijn in de revalidatie. Het geeft in de eerste plaats 

een indruk hoe divers het werk van een psycholoog in dit

werkveld is. Het toont verder dat een psycholoog in de 

revalidatie van alle markten thuis moet zijn. Het laat echter

bovenal prachtig zien welke bijdrage de psycholoog levert

aan het proces van revalidatie van mensen met uiteen-

lopende aandoeningen en verschillende leeftijden. 

Al tijdens het lezen van de conceptversies van de

verschillende hoofdstukken merkte ik dat het schrijven van

een voorwoord een lastige klus zou worden en dat mij enige

bescheidenheid past. Dit boek spreekt namelijk voor zich.

Daarom wil ik op deze plaats vooral een woord van dank

uitspreken aan de mensen die hebben bijgedragen aan de

totstandkoming van dit boek. 

Allereerst dr. Marcel Post, zonder zijn inspanning was 

dit boek überhaupt niet tot stand gekomen. Pieter van

Megchelen voor de mooie interviews die hij bij de revalida-

tiepsychologen heeft afgenomen. Ben Henninger voor de

fraaie en passende fotografie. John de Vries van Vriedesign

voor zijn betrokkenheid en deskundige adviezen voor wat

betreft de vormgeving. De redactiecommissie die verschil-

lende versies van de interviews van commentaar heeft 

voorzien. Niet in de laatste plaats dank aan de collega’s die

in dit boek met passie over hun werk spreken. Een mooier 

jubileumcadeau kan de sectie Revalidatie zich niet wensen,

maar ook niet geven. 

Ik nodig u als lezer dan ook uit om snel een kijkje te

nemen in onze keuken en te proeven van onze passie voor

het vak. Een prachtig visitekaartje, dat ik u mag namens 

het bestuur van sectie Revalidatie van het NIP aanbieden.

Alstublieft!

Klinisch Psycholoog 

(Sint Maartenskliniek, Nijmegen)

Voorzitter sectie Revalidatie
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Wat is een revalidatiepsycholoog? Wat onderscheidt hem of

haar van andere psychologen en van andere professionals in

de revalidatie? Wat moet je doen om revalidatiepsycholoog te

worden? Voordat de specifieke taken van revalidatiepsycho-

logen in verschillende werkvelden binnen de revalidatie aan

de orde komen, eerst enkele antwoorden op deze vragen.

In dit boek komen revalidatiepsychologen aan het woord

over hun werk met verschillende categorieën revalidanten.

Het is de bedoeling om zo een globale schets te geven van

het werk van de revalidatiepsycholoog. Wat uit deze inter-

views direct al blijkt, is dat ‘de’ revalidatiepsycholoog niet

bestaat. De dagelijkse taken van revalidatiepsychologen

worden in belangrijke mate bepaald door het soort revali-

danten, door de instelling waar de psycholoog werkt en de

onderlinge afspraken die daar gemaakt zijn. Toch zijn er ook

duidelijke overeenkomsten, die terug te voeren zijn op twee

aspecten: de revalidatiepsycholoog is een psycholoog, met 

de referentiekaders en de kennis vanuit die professie. De

revalidatiepsycholoog werkt in een revalidatieteam, dat

gericht is op het herstel van mensen met een ingrijpende

aandoening, of op het leren omgaan met de blijvende

gevolgen van een aandoening.

In dit hoofdstuk zullen we, na een kort historisch over-

zicht, die twee aspecten van de revalidatiepsychologie

verkennen. We stellen de vraag aan de orde wat er bijzonder

is aan de revalidatiepsychologie in vergelijking met andere

werkvelden van psychologen. En we zullen de revalidatie-

psycholoog plaatsen in de context van het revalidatieteam.

Vervolgens wordt in het kort de opleiding tot revalidatie-

psycholoog geschetst. Aan het slot van dit hoofdstuk volgt

dan nog een leeswijzer bij de rest van het boek.

Revalidatiezorg zoals we die tegenwoordig kennen,

bestaat nog niet zo lang. Pas tegen het einde van de negen-

tiende eeuw ontstaan de eerste initiatieven, vaak vanuit de

orthopedie, die toen nog maar net als specialisme erkend

was. Één van die eerste aanzetten in Nederland was de

Johanna Stichting in Arnhem, opgericht door de diacones

Moeder Johanna van Nes, dominee Disselhof en ortho-

pedisch chirurg Renssen onder de naam de Vereeniging 

tot Verzorging van Gebrekkige en Mismaakte Kinderen in

Nederland. Zoals uit de naam blijkt, richtte men zich in

eerste instantie op kinderen. Men dacht toen nog dat het

weinig zin had om volwassenen te revalideren, omdat zij

onvoldoende gemotiveerd zouden zijn. Bij kinderen zag 

men nog wel mogelijkheden om ‘van bedelaars belasting-

betalers te maken’. 

NIP6-13_NIP  26-04-11  15:55  Pagina 6



7

De revalidatiepsycholoog werkt in een
revalidatieteam, dat gericht is op het
herstel van mensen met een ingrijpende
aandoening, of op het leren omgaan met 

de blijvende gevolgen van een aandoening.
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Na 1945 kwam de revalidatie geleidelijk aan steeds

duidelijker tot ontwikkeling. Het eerste revalidatiecentrum,

het Militair herstellings- en oefenoord Aardenhout in Doorn

(nu het Militair Revalidatie Centrum), werd in 1946 geopend,

en De Hoogstraat volgde in 1948. In de jaren daarna groeide

het aantal revalidatiecentra, evenals het aantal revalidatie-

afdelingen van ziekenhuizen. Onder invloed van het Engelse

revalidatiemodel ontstond een meer holistische kijk op

mensen met beperkingen. In de jaren vijftig kwamen de

spraaklerares, arbeids- en bezigheidstherapeut, en de maat-

schappelijk werkende in dienst, en in de jaren zestig de

eerste psychologen. Instanties als de Gehandicaptenraad

zorgden in de jaren zeventig voor meer inspraak vanuit de

doelgroep zelf, er kwam meer aandacht voor de algemene

kwaliteit van leven en aspecten als wonen, werken, vervoer,

toegankelijkheid van gebouwen, wetten en regelgeving.

Binnen de revalidatie verschoof de aandacht geleidelijk van

het vergroten van arbeidsgeschiktheid naar het bevorderen

van maatschappelijke participatie en het ondersteunen van

de autonomie van mensen met beperkingen. Ook verschoof

het perspectief op handicap en beperking van een medisch

model (de diagnose als uitgangspunt) naar een sociaal

model (een beperking ontstaat in de wisselwerking tussen

individu en samenleving). 

De kijk op beperkingen vanuit het zogenoemde bio-

psychosociale model betekende dat niet-medische profes-

sionals een steeds duidelijker plaats kregen in de zorg voor

mensen die als gevolg van ziekte, aandoening of ongeval

steun nodig hebben bij hun psychisch en sociaal functio-

neren. Met de entree van de psycholoog in het revalidatie-

team kwam er meer aandacht voor de beleving van de

revalidant, de betekenis die lichamelijke afwijkingen voor

hem of haar hebben, ook in relatie met de naaste omgeving.

Het belang van beleving, motivatie en factoren die het

proces van revalidatie in de weg staan, wordt in zekere 

zin pas duidelijk wanneer er een professional is die hier

aandacht aan besteedt. Wanneer de doelstellingen en resul-

taten van revalidatie uitsluitend worden uitgedrukt in termen

van lichamelijk herstel, blijft dit belangrijke aspect veelal

buiten beschouwing. Daarom is het van belang dat de

problemen en mogelijkheden van revalidanten niet uitslui-

tend in een medische diagnose worden uitgedrukt (zie ook

kadertekst: ICF brengt gevolgen en context in beeld). Bij

sommige aandoeningen en beperkingen is de beleving van

de revalidant zelfs het belangrijkste aspect van de revali-

datie, zoals bijvoorbeeld bij pijn en vermoeidheid. Een ander

terrein waarop de psycholoog noodzakelijke kennis inbrengt

in de revalidatie is de neuropsychologie. Met name bij de

revalidatie van patiënten met hersenletsel staan de neuro-

psychologische aspecten voorop en is kennis nodig over de

gevolgen van hersenbeschadigingen voor cognitie, emotie

en gedrag. De neuropsycholoog kan deze gevolgen in kaart

brengen en de revalidant en diens omgeving met gerichte

trainingen helpen om weer zo goed mogelijk te functioneren.

Maar zelfs waar de psycholoog vooral een ondersteunende

rol heeft en een deel van de revalidanten alleen maar op de

gang van het centrum tegenkomt, is duidelijk dat de psycho-

logie een belangrijke en zinvolle inbreng heeft in het revali-

datieteam. De beleving van revalidanten kan immers

ondersteunend werken op het revalidatieproces of dit juist

tegenwerken. De psycholoog is bovendien deskundig op het

gebied van intermenselijke relaties, een belangrijke exper-

tise in een sector waarin onderlinge samenwerking zo essen-

tieel is voor het succes of falen. Ten slotte zijn psychologen

zich de afgelopen jaren sterker gaan manifesteren in het

wetenschappelijk onderzoek in de revalidatie. 

In de afgelopen decennia is zo, in de praktijk en door

wetenschappelijk onderzoek een eigen revalidatiepsycho-

logische expertise ontwikkeld, uiteraard met gebruikmaking

van de beschikbare kennis uit de klinische, medische en

sociale psychologie, de neuropsychologie en de ontwikke-

lingspsychologie.
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ICF brengt gevolgen en context in beeld
Revalidatie wordt ook wel ‘gevolgengeneeskunde’ genoemd. Al in de jaren vijftig van de

vorige eeuw werd duidelijk dat een medische diagnose onvoldoende houvast bood binnen

de revalidatiezorg. Een medische diagnose, bijvoorbeeld een dwarslaesie op het niveau van

de onderste borstwervel, heeft nu eenmaal andere gevolgen voor iemand met een zittend

beroep dan voor een professionele voetballer. In Nederland ontwikkelde Bangma in 1978

een disciplinegericht model van aandachtspunten in de revalidatie, het SAMPC. Daarin

hield de fysiotherapeut zich bezig met de Somatiek, de ergotherapeut met de Activiteiten

van het dagelijks leven, de maatschappelijk werker met het Maatschappelijk functioneren,

de psycholoog met het Psychisch functioneren, en de logopedist met de Communicatie. 

Een meer geïntegreerd model van gevolgen van ziekte kwam in 1980 met de publicatie 

van de ICDH (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps) van

de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Sinds 2001 werkt men met de opvolger van ICDH,

de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). De ICF brengt 

de gevolgen van een aandoening op het functioneren van een individu in kaart op drie

niveaus: lichaamsfuncties en anatomische structuren (bijvoorbeeld: volgehouden

aandacht); activiteiten (bijvoorbeeld: lezen), en participatie (bijvoorbeeld: een opleiding

volgen). Daarnaast wordt in de ICF het belang van persoonlijke factoren en omgevings-

factoren op dat functioneren onderkend. Het ICF model als grondslag voor de revalidatie

heeft het grote voordeel dat er aandacht is voor alle aspecten van de persoon in zijn of 

haar omgeving. Voor kinderen en jongeren is een aparte classificatie ontwikkeld, de ICF-CY.

De verschillende gebieden

beïnvloeden elkaar weder-

zijds. Eenzaamheid 

(participatieprobleem) 

kan bijvoorbeeld via zelf-

verwaarlozing (persoon-

lijke factor) tot stoornissen

leiden. 
persoonlijke factorenexterne factoren

ziekte/aandoening

functies/anatomische 

eigenschappen

(stoornissen)

activiteiten

(beperkingen)

participatie

(participatieproblemen)
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lijn. De revalidatiepsycholoog is dan gekenmerkt door haar

of zijn kennis en vaardigheden op het gebied van (het 

herstel van) psychisch en sociaal functioneren van mensen

met blijvende lichamelijke of cognitieve beperkingen. Het 

is een manier van denken die uitgaat van het individu en 

het benutten van diens mogelijkheden en behoeften. Deze

houding en benadering zijn van groot belang, juist ook in

een samenleving die veel waarde hecht aan maatschappe-

lijke participatie, maar zij zijn niet per se gebonden aan de

revalidatiesector in engere zin. 

Revalidatie is bij uitstek teamwork, waarbij elk lid van

het team weliswaar een eigen inbreng en verantwoordelijk-

heid heeft, maar uiteindelijk voor het resultaat afhankelijk 

is van het geheel. De psycholoog is enerzijds een van de

teamleden, werkt onder eindverantwoordelijkheid van de

arts, maar met een eigen verantwoordelijkheid op het gebied

van indicatiestelling en behandeling van beleving, cognities

en emoties, met eigen diagnostische procedures en behan-

delingstechnieken. Aan de andere kant is de psycholoog 

ook deskundig op het gebied van menselijke relaties, dus

ook waar het gaat om het functioneren van het team zelf.

Revalidatie is mensenwerk en het succes ervan wordt in

belangrijke mate bepaald door het contact tussen elke hulp-

verlener en de revalidant, het contact tussen de hulpverle-

ners onderling en de mate waarin het team als geheel een

consequent en consistent beleid neerzet. De verantwoor-

delijkheid hiervoor ligt zoals gezegd bij alle teamleden

afzonderlijk, maar de psycholoog beschikt als mensweten-

schapper wel over extra mogelijkheden om problemen te

signaleren en oplossingen aan te dragen.

10

Anders dan sommige andere werkvelden van psycho-

logen is de revalidatiepsychologie geen apart specialisme. 

In de revalidatie werken zowel neuropsychologen, ontwik-

kelingspsychologen, orthopedagogen, klinisch psychologen

als medisch psychologen. Er is geen hoogleraar die de revali-

datiepsychologie in de volle breedte als leeropdracht heeft

en er bestaat geen aparte masteropleiding of voortgezette

opleiding die gericht is op het werkveld (taakdifferentiatie).

Deze positie heeft nadelen, maar ook voordelen. Nadeel 

zou kunnen zijn dat de eigen identiteit van de revalidatie-

psycholoog in het contact met andere psychologen wat

minder uitgesproken is. De werkplek (revalidatiecentrum 

of revalidatieafdeling van een algemeen ziekenhuis) is 

dan al snel de bindende factor, en niet een beroepsprofiel 

of kennisdomein. Een belangrijk voordeel is dat er voort-

durende inbreng is vanuit verschillende psychologische 

subdisciplines, zodat de nieuwste ontwikkelingen snel 

doordringen in de revalidatiepsychologie. In de revalidatie

wordt het ‘vak’ psychologie in de volle breedte uitgeoefend.

In de verdere hoofdstukken van dit boek zal blijken hoe

gevarieerd de werkzaamheden van de psycholoog in de 

revalidatie kunnen zijn. 

De term revalidatiepsycholoog verwijst zoals gezegd

enerzijds naar een branche, de revalidatiesector. Net zoals

de ouderenpsycholoog werkzaam is in de zorg voor ouderen,

en daar bijvoorbeeld klinisch, of neuropsychologisch of

anderszins een bijdrage levert, zo is ook de revalidatie-

psycholoog gekenmerkt door de branche waarin hij of zij

werkzaam is. Vanuit die invalshoek zijn alleen psychologen

in revalidatiecentra ‘echte’ revalidatiepsychologen. Men 

kan echter ook zeggen dat revalidatiepsychologie juist een

vak is, dat op verschillende plekken beoefend kan worden:

in een revalidatiecentrum, maar ook in een op revalidatie

gerichte afdeling binnen een verpleeghuis of ziekenhuis en

wellicht ook binnen een reïntegratiebedrijf of in de eerste

Revalidatie is bij uitstek teamwork.
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Er bestaat zoals gezegd geen aparte opleiding tot reva-

lidatiepsycholoog. In de universitaire psychologie is de 

revalidatiepsychologie relatief ondervertegenwoordigd. In

Nijmegen en Maastricht wordt wel veel aandacht besteed

aan de inbreng van de cognitieve psychologie in de revali-

datie van hersenletsel, maar andere aspecten van het vak,

zoals de begeleiding van cliënten bij de aanvaarding van

ziekte of handicap, komen in de universitaire opleiding en

onderzoek niet of nauwelijks aan bod. In de afgelopen jaren

is er binnen de beroepsgroep de nodige discussie geweest

over de vereisten voor de opleiding van mensen die als

psycholoog in de revalidatie werkzaam zijn. Er is gesproken

over lichtere en zwaardere varianten van aparte opleidings-

trajecten, maar tot op het moment dat dit boekje geschreven

werd, was nog niet gebleken dat daaraan werkelijk behoefte

bestaat. Wel bestaat er uiteraard behoefte aan voldoende

deskundigheid. Het beleid van het NIP is dat alle psychologen

die werkzaam zijn in de individuele gezondheidszorg, dus 

ook in de revalidatie, tenminste de tweejarige opleiding tot

GZ-psycholoog hebben afgerond. Psychologen die in de 

revalidatie willen gaan werken, moeten verder natuurlijk

bereid zijn om relevante aanvullende cursussen te doen voor

de categorieën revalidanten met wie zij gaan werken. Verder

De sectie Revalidatie van het Nederlands Instituut van
Psychologen
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met bijna 13.000 leden de grootste

beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen

van haar leden en biedt hun een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast

bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen. 

De sectie Revalidatie van het NIP verwelkomt alle psychologen die in dit werkveld actief

zijn of die graag op de hoogte willen blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van

revalidatiepsychologie. De sectie heeft in totaal ongeveer 1100 leden. 

De activiteiten van de sectie Revalidatie zijn gericht op:

- De kwaliteit bevorderen van de revalidatiepsychologie in Nederland; 

- De positie versterken van de psychologen werkzaam in revalidatie-instellingen in 

Nederland; 

- Een platform zijn voor alle psychologen met belangstelling voor revalidatiepsychologie. 

Er is een algemeen bestuur bestaande uit 8 leden, die deels afkomstig zijn uit de klinische

praktijk en deels uit de onderzoekswereld. Daarnaast is er nog een aantal bestuurswerk-

groepen en nemen leden deel aan projecten of zijn actief binnen bepaalde regio’s.

Daardoor is er naast het bestuur nog een groep van circa 30 leden die actief mee vorm

geven aan het werk van de sectie. De tweedaagse voorjaarsconferentie is het jaarlijkse

ontmoetingspunt voor de leden van de sectie. Verder brengt de sectie drie keer per jaar

een nieuwsbrief uit en organiseert de sectie jaarlijks twee symposia.
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kan voor een specifieke functie geëist worden dat iemand

bepaalde expertise in huis heeft, zoals bijvoorbeeld neuro-

psychologie voor een revalidatiepsycholoog die vooral werkt

met revalidanten die niet-aangeboren hersenletsel hebben,

ontwikkelingspsychologie en ervaring in het werken met

kinderen voor een revalidatiepsycholoog in de kinderreva-

lidatie en kennis van de relevante gedragstherapeutische

technieken voor het werken met revalidanten met chronische

pijn. Sinds enige jaren bestaat de vervolgopleiding tot

Klinisch Psycholoog en sinds kort is er ook een vervolgop-

leiding tot Klinisch NeuroPsycholoog. Deze vierjarige oplei-

dingen combineren het omgaan met ernstige problematiek

Het allereerste begin

Net zoals de revalidatie in Nederland begon met de zorg voor kinderen met een beperking,

onder andere bij de Johanna Stichting, zo liggen ook de wortels van de sectie Revalidatie

van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in de kinderrevalidatie. Oprichter en

eerste voorzitter van de sectie, revalidatiepsycholoog drs. Fons van Term, herinnert zich 

hoe het begon: ‘Volgens mijn herinnering was het in 1970 dat het NIP een congres organi-

seerde, waarin het buitengewoon onderwijs aan de orde kwam, zoals de mytyl- en tyltyl-

scholen. Ik heb daar toen een lezing verzorgd en in de aanloop ernaartoe is er veel over-

leg geweest met vakgenoten. Het jaar daarop hebben we toen een werkgroep opgericht

met een groep collega’s uit het hele land die werkzaam waren in de kinderrevalidatie. 

De aandacht voor de revalidatiepsychologie, die tot dan toe deel had uitgemaakt van de 

klinische psychologie, begon toen op te komen.’ 

Al snel werden ook psychologen die zich bezighielden met de revalidatie van volwassenen

lid van deze werkgroep. Met steun van het NIP werden bijeenkomsten en symposia geor-

ganiseerd. ‘We kozen onze thema’s zo, dat ze zowel voor de kinderrevalidatie als voor 

de volwassenenrevalidatie relevant waren’, vertelt Van Term. ‘De toestroom van nieuwe 

leden was groot, zodat de werkgroep na een aantal jaren werd omgevormd tot een sectie

van het NIP.’

Zelf is Van Term zijn arbeidzame leven lang actief geweest binnen de kinderrevalidatie. 

‘Ik raakte begin jaren zestig in Twente werkzaam bij een mytylschool. In 1966 was ik één

van de vier directieleden van het kinderrevalidatiecentrum in oprichting in Houthem/

Valkenburg. Ik ben nauw betrokken geweest bij de revalidatie van kinderen, waarbij ik 

ook de rol van de ouders altijd heel belangrijk heb gevonden. Het vak is in de afgelopen

decennia ingrijpend veranderd en inhoudelijk steeds verder versterkt. Dat kun je goed zien

aan het boek Kinderrevalidatie dat in 1996 verscheen en waaraan ik ook nog een bijdrage

mocht leveren. Intussen ben ik alweer bijna twintig jaar met pensioen’, aldus de grond-

legger van de sectie. 
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met de ontwikkeling van onderzoeks- en management-

vaardigheden. Dergelijke specialisten zijn in steeds meer

revalidatieinstellingen te vinden. 

Dit boek schetst aan de hand van interviews een globaal

beeld van de revalidatiepsychologie. Door deze journa-

listieke aanpak is hopelijk een goed toegankelijk boek

ontstaan, dat echter ook nadelen heeft. Hoewel natuurlijk de

geïnterviewde revalidatiepsychologen geselecteerd zijn op

hun brede oriëntatie en ruime kennis van hun werkveld, is

wat een of twee mensen kunnen overzien natuurlijk altijd

beperkt. Om het in wetenschappelijke termen te zeggen: n=1

(of 2) is nooit een representatieve steekproef. Het beeld dat

hier geschetst wordt, zal dus op details niet kloppen met de

praktijk in elk centrum. Er zijn bijvoorbeeld centra waar van

revalidatiepsychologen verwacht wordt dat zij revalidanten

met zeer uiteenlopende problematiek, die hier in verschil-

lende hoofdstukken als ‘specialismen’ beschreven staan,

allemaal kunnen behandelen. 

Ondanks deze beperkingen verwachten we echter dat 

dit boek de bijdrage laat zien die de psycholoog levert aan

het proces van revalidatie van mensen met uiteenlopende

aandoeningen en verschillende leeftijden. Om de herken-

baarheid en de vergelijkbaarheid te bevorderen, bestaat elk

hoofdstuk dat over een van de grote doelgroepen gaat, uit

dezelfde onderdelen. Allereerst wordt een globaal beeld

geschetst van de betreffende categorie revalidanten.

Vervolgens komen de diagnostiek en de behandeling aan de

orde, daarna de samenwerking in het team en tenslotte het

wetenschappelijke onderzoek en het belang daarvan voor de

praktijk. Het laatste hoofdstuk gaat over het wetenschappe-

lijk onderzoek in de revalidatiepsychologie en heeft daarom

een andere opbouw.
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Bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft de psycholoog

te maken met beschadiging van het orgaan dat het aller-

belangrijkst is voor alle psychologische functies. Dat stelt

bijzondere eisen aan de diagnostiek, begeleiding en behan-

deling. De meest voorkomende oorzaak van NAH is een

beroerte.

Drs. Erny Groet* en drs. Marijke
Blankenstijn zijn als psychologen verbonden

aan het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk 

aan Zee. Zij werken vooral met mensen met NAH

(zie ook kader NAH op pagina 16). De zorg voor

patiënten met een beroerte is de afgelopen jaren

sterk veranderd. Groet: ‘Vroeger lagen mensen

heel lang in het ziekenhuis, nu worden zij al vrij

snel, na vijf tot acht dagen, in het revalidatiecen-

trum opgenomen. Als de beroerte minder ernstig

lijkt, vaak omdat de motorische beperkingen

meevallen, gaan zij vanuit het ziekenhuis direct

naar huis. Zij komen soms later toch nog naar

onze polikliniek voor revalidatie.’ Mensen met 

een ernstiger CVA of die minder vitaal zijn, 

worden in eerste instantie in het verpleeghuis opgenomen.

Daar zijn ook mogelijkheden voor revalidatie, aangepast 

aan de mogelijkheden van de patiënten die daar verblijven.

Soms komen patiënten vanuit het verpleeghuis alsnog bij

het revalidatiecentrum. Groet: ‘De verwijzing van patiënten

vanuit het ziekenhuis gaat tegenwoordig heel snel. In zo’n

vroeg stadium kun je nog niet altijd met zekerheid zeggen

hoe het verder zal gaan. Dat hoeft geen probleem te zijn, als

je in tweede instantie iemand alsnog daar kunt opnemen

waar de behandeling het meest op de problematiek van de

patiënt gericht is.’

De laatste jaren is meer bekend geworden over de

gevolgen van een CVA op de lange termijn, die vaak minder

zichtbaar zijn, maar een grote impact kunnen hebben op het

dagelijks leven. Concentratieproblemen bijvoorbeeld, of een

verminderd vermogen om meerdere taken tegelijkertijd uit te

voeren. Ook vermoeidheid komt veel voor (zie kadertekst op

pagina 22). Deze problemen vallen in eerste instantie minder

op, als de aandacht van de patiënt, omgeving en behande-

laars vooral uitgaat naar zichtbare gevolgen zoals taal- en

spraakstoornissen, problemen met lopen of de motoriek van

de handen. Zodra deze gevolgen enigszins zijn hersteld of de

patiënt heeft zich met hulpmiddelen weten aan te passen

aan de blijvende beperkingen, komen de minder zichtbare

gevolgen op de voorgrond te staan. Groet: ‘Patiënten, maar

vooral ook de omgeving, ervaren de cognitieve, emotionele

*
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’Cognitieve, emotionele en gedragsmatige
gevolgen van hersenletsel worden vaak 

als zeer ingrijpend ervaren.’
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en gedragsmatige gevolgen in een latere fase na het letsel

vaak als veel ingrijpender voor het dagelijks leven dan de

eventuele resterende motorische beperkingen.’

Mensen met andere vormen van hersenletsel verblijven

vaak langer in het ziekenhuis voordat zij naar het revalidatie-

centrum verwezen worden. Zeker als het hersenletsel het

gevolg is van een ongeval, is er vaak langduriger medische

zorg nodig vanwege schade aan de rest van het lichaam. 

De ernst van de schade en de mate van ontregeling

verschillen uiteraard per patiënt. Patiënten die ernstig 

ontregeld zijn, worden in Heliomare in eerste instantie 

opgenomen op de high care NAH-unit. Groet: ‘Veel van deze

patiënten zijn apathisch. Wij proberen hen dan te activeren.

Er zijn ook NAH-patiënten die ernstige gedragsafwijkingen

vertonen. Zij onthouden niets meer of zijn sterk ontremd in

NAH: Niet-aangeboren hersenletsel

NAH is een verzamelnaam voor alle beschadigingen van de hersenen van kinderen en

volwassenen die na de geboorte ontstaan. NAH kan het gevolg zijn van een ongeval of

geweld, een beroerte, zuurstoftekort (bijvoorbeeld door een bijna-verdrinking of een 

hartinfarct), een hersenoperatie (bijvoorbeeld vanwege een hersentumor), een hersen-

ontsteking of vergiftiging (bijvoorbeeld door koolmonoxide) en van sommige neurolo-

gische aandoeningen. 

Afhankelijk van de lokalisatie en de uitgebreidheid van de beschadiging van de hersenen

hebben patiënten last van uitvalsverschijnselen. Die kunnen optreden in alle menselijke

functies: in de waarneming, motoriek, het denken en in gedrag en emoties. Soms treden

veranderingen in de persoonlijkheid op. Al deze gevolgen van NAH kunnen (gedeeltelijk)

herstellen in de loop van het revalidatieproces. 

Een beroerte, ook wel Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd, is veruit de vaakst voor-

komende oorzaak van NAH. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de revalidatie na een CVA,

Er zijn twee soorten beroertes: een herseninfarct als een slagader door een vernauwing 

of stolsel wordt afgesloten, of een bloeding vanwege een scheurtje in de vaatwand. 

hun doen en laten. Dat betekent dat we, in nauwe samen-

werking met andere disciplines, kijken wat er in het indivi-

duele geval nodig is.’ Er is een specifiek revalidatiepro-

gramma ontwikkeld voor ernstig ontregelde NAH-patiënten 

of patiënten die nog in een laagbewuste toestand verkeren.

Een heel team probeert de patiënt zoveel mogelijk te stimu-

leren op allerlei gebied. 
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Elke NAH-patiënt in het revalidatiecentrum wordt onder-

zocht door de revalidatiepsycholoog. Het onderzoek is

bedoeld om een beeld te krijgen van het functioneren van

de revalidant op verschillende terreinen, van cognitieve

vaardigheden zoals het geheugen tot zijn gevoelens en de

manier waarop hij omgaat met stress. Ook het gedrag, de

persoonlijkheid en eventuele veranderingen daarin worden

in kaart gebracht. De resultaten geven samen met het

dagelijks functioneren een beeld hoe de revalidant er nu

aan toe is en wat de mogelijkheden zijn voor behandeling,

herstel en re-integratie.

Hersenletsel kan uiteenlopende gevolgen hebben voor

het cognitieve en emotionele functioneren van de revali-

dant. Dit hangt mede af van de aard en lokalisatie van het

letsel. Het neuropsychologisch onderzoek is bedoeld om

deze gevolgen helder in kaart te brengen. Het bestaat uit

gedragstaken en vragenlijsten die de verschillende cogni-

tieve functies testen, zoals aandacht, geheugen, plannings-

vermogen en probleemoplossend denken. Zo moet de

revalidant bijvoorbeeld gegevens onthouden, cijferbewer-

kingen uitvoeren, problemen oplossen en taken plannen.

Maar de diagnostiek bij revalidanten met NAH is meer dan

alleen testen. Het gaat immers ook om een totaalbeeld van

de revalidant in zijn of haar dagelijkse leven. De indruk die

ontstaat in de gesprekken met de revalidant, de waarne-

mingen van andere professionals in het team, de reactie op

de verschillende behandelingen - al deze aspecten worden

meegewogen en kunnen gebruikt worden om een eerste

indruk verder te verfijnen. Gemakkelijk is de diagnostiek bij

NAH zeker niet. De hersenen zijn immers bijzonder complex

en er vindt een voortdurende wisselwerking met de omge-

ving plaats. Een beroerte of een ongeval is een ernstige

levensgebeurtenis, die uiteenlopende psychologische reac-

ties kan oproepen, zoals een angststoornis of een stem-
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mingstoornis. Tegelijkertijd is er bij NAH sprake van neuro-

logische schade, die van invloed kan zijn op informatiever-

werking, stemming en persoonlijkheid. Zoals Blankestijn

het uitdrukt: ‘Dat maakt revalidatiepsychologie bij hersen-

letsel tot een extra uitdaging: het orgaan waar wij mee

werken, de hersenen, is ook datgene wat is aangedaan.’

De psycholoog die een patiënt met een beroerte of

ander hersenletsel onderzoekt, moet op verschillende

manieren rekening houden met de neurologische uitval.

Dat geldt al bij het gebruik van testen en vragenlijsten, die

vaak niet ontwikkeld zijn voor deze specifieke doelgroep.

Bij een gezond persoon is bijvoorbeeld lichamelijke inacti-

viteit een mogelijk kenmerk van een depressie, bij iemand

die revalideert na een niet-aangeboren hersenletsel niet.

Het afnemen van een vragenlijst kan op zich al een

probleem zijn, bijvoorbeeld wanneer door een CVA links 

in de hersenen de taal ernstig gestoord is (afasie) of

wanneer het zelfinzicht ingrijpend veranderd is. Groet: 

‘Dat kan extreme vormen aannemen, dat iemand echt niet

ziet dat het onzin is wat hij zegt. Je zult daar zowel in de

diagnostiek als bij de behandeling rekening mee moeten

houden en vooral het gebrek aan inzicht niet verkeerd

duiden, bijvoorbeeld als weerstand of verdringing’.

Als gevolg van een beroerte of ander hersenletsel kan

de persoonlijkheid veranderen. Mensen die altijd rustig en

beheerst waren, vertonen ineens ontremd en ongepast

gedrag. Of iemand die altijd heel vrolijk en uitbundig was,

is na het hersenletsel stil en teruggetrokken. De partner

en andere naasten van de revalidant moeten vaak wennen

aan het feit dat zij ineens met een ‘ander mens’ te maken

hebben. ‘We praten daarom altijd ook met de partner en

betrekken hem of haar altijd bij de diagnostiek en de

behandeling. Ik vind dat in de revalidatiepsychologie van
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groot belang. Ten eerste omdat ook de partner begeleiding

nodig heeft, al was het maar bij het steunen van de revali-

dant. In de diagnostiek is praten met de partner ook

belangrijk om een beeld te krijgen van de persoonlijkheid

die de revalidant had voor het hersenletsel’, zegt Groet.

Blankestijn vult aan: ‘Daarbij moet je natuurlijk wel reke-

ning houden met de vertekening die op kan treden door de

persoonlijkheid van de partner zelf, door de relatie tussen

de beide partners en door wat er allemaal gebeurd is.’

Neuropsychologisch onderzoek 
bestaat uit gedragstaken en 

vragenlijsten die de verschillende 
cognitieve functies testen.
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Vrijwel alles wat de psycholoog doet bij NAH-patiën-

ten, valt onder de algemene noemer van neuropsycho-

logische behandeling. Deze kan zich richten op de 

cognitieve functies, op de emoties, op het gedrag en 

op andere aspecten van het psychisch functioneren. 

De therapie berust vaak op de principes van cognitieve

gedragstherapie. Veel behandelingen worden in groepen

gegeven. Voorlichting aan de omgeving is ook een 

belangrijk aspect van de behandeling. 

In de cognitieve revalidatie leert de revalidant strate-

gieën om beter om te gaan met eventuele beperkingen op

het gebied van geheugen, aandacht, organisatie, planning

en tempo. Revalidanten worden zowel individueel als in

groepsverband behandeld, meestal door cognitief trainers

onder verantwoordelijkheid van de psycholoog. De cogni-

tieve revalidatie wordt uitgevoerd volgens vaste behandel-

protocollen, maar heel vaak vraagt het veel inzicht en

creativiteit om de behandeling op de persoonlijke doelen

en mogelijkheden van de revalidant af te stemmen.

Problemen op het gebied van geheugen kunnen soms

worden ondersteund met externe hulpmiddelen zoals 

een agenda, een PDA-systeem of andere technische hulp-

middelen, maar ook met technieken zoals visualisatie.

Blankestijn: ‘Een revalidant zal deze strategieën en hulp-

middelen niet zomaar kunnen gebruiken, dat moet syste-

matisch getraind worden.’

Waar aan gewerkt moet worden, is meestal duidelijk

geworden in het diagnostische traject. Groet: ‘Wij moeten

zorgen dat de cognitieve trainers op de hoogte zijn van de

cognitieve, emotionele en gedragsmatige beperkingen. In

onderling overleg wordt de aard van de training bepaald.

De cognitief trainer stelt vervolgens samen met de revali-

dant specifieke behandeldoelen op.’ Wanneer bijvoorbeeld

sprake is van mentale traagheid, kijken trainer en revali-

dant samen bij welke handelingen dat een probleem kan

opleveren en hoe zij die handelingen anders kunnen 

structureren. Ook wordt soms de omgeving ingeschakeld. 

De neuropsychologische behandeling richt zich 

echter niet alleen op het cognitieve herstel, maar ook op

de emotie en het gedrag. Cognitieve gedragstherapie is

daarbij vaak de basis. Voor een psycholoog die deze

behandelingsvorm kent uit de geestelijke gezondheids-

zorg (GGZ), kan het er echter anders uitzien dan hij of zij

het gewend is. Groet: ‘We houden op allerlei manieren

rekening met de gevolgen van het hersenletsel. Het tempo

ligt vaak wat lager, we lassen regelmatig pauzes in. De

informatie die we geven, volgt meestal ook op schrift. Van

een groepsbehandeling maken we notulen, of mensen

krijgen de PowerPoint presentatie mee op papier.’

De behandeling is voor een groot deel gericht op voor-

lichting, er wordt vaak actief en ongevraagd structuur

geboden, en de nadruk ligt op gedragsverandering, het

verhogen van het zelfvertrouwen en zelfacceptatie. De

revalidant moet weer een realistische kijk op zijn werk en

sociale relaties krijgen en een gevoel van reële hoop. Juist

dat laatste kan door het hersenletsel zijn aangetast. 

Het ontbreekt de NAH-patiënt vaak aan inzicht in de

eigen beperkingen. Blankestijn: ‘Er is een stuk dat te

maken heeft met hoe iemand vroeger omging met kritiek

en reacties uit zijn omgeving. En er is de inzichtsproblema-

tiek als gevolg van het hersenletsel, die vaak moeilijk te

behandelen is. Je bent dan al een heel eind als iemand kan

zeggen: ik zie het niet, maar het zal wel zo zijn als jullie het

beweren. Bij elke revalidant ziet de problematiek er weer
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Een oud trauma

De heer F, 61 jaar, heeft een CVA gehad met lichte motorische beperkingen tot gevolg. Met

een stok kan hij zich goed voortbewegen. Er is een lichte beperking in het opnemen van

nieuwe informatie, de overige cognitieve functies zijn goed. Meneer F. had een hoge

functie in het bedrijfsleven, cognitief zou hij deze functie weer kunnen gaan vervullen,

ondersteund door zijn secretaresse. Hij durft echter niet meer op zijn werk te verschijnen

of zich in sociaal gezelschap te begeven. Zodra hij daaraan denkt, wordt hij extreem

angstig (transpireren, hyperventileren, blozen). Bij nader onderzoek blijkt de oorsprong 

in een jeugdtrauma te liggen. Hij is door ‘de Kerstman’ een keer in groot gezelschap in 

het openbaar heel erg vernederd zonder dat hij zich kon verweren. Nadien heeft hij alles 

in het werk gesteld nooit meer op te vallen, niemand zou ooit nog iets op hem kunnen

aanmerken. Voor hem moeilijke situaties, zoals het spreken in het openbaar, werden zo

mogelijk omzeild. Door zijn uiterlijke beperkingen ten gevolge van het CVA, was hij niet

meer in staat zijn oude compensatievaardigheden te gebruiken. Vermijden van het open-

bare leven leek voor hem de enige mogelijkheid. De heer F werd hiervoor met succes

behandeld met EMDR.

net anders uit. Het is steeds een combinatie van de organi-

sche beperking, de premorbide persoonlijkheid en de

omgeving.’

De behandeling van inzichtsproblematiek zit niet

alleen op het cognitieve niveau maar juist ook in het

gedrag. Het vertonen van inzicht wordt beloond, door de

psycholoog en de rest van het team. Het revalidatieteam

zal de revalidant ook telkens weer confronteren met de

realiteit van zijn beperkingen. Groet: ‘Dat is iets wat je

echt met het hele team doet. De verpleging, de fysio-

therapeut, de ergotherapeut, bewegingsagoog, logope-

dist, de arts, cognitief trainer, maatschappelijk werkende,

de psycholoog: iedereen draagt zijn steentje bij. Het

gevaar bestaat natuurlijk dat je met een heel team op

dezelfde beperking gaat inhakken en te weinig aandacht

besteedt aan de positieve ontwikkelingen.’ Blankestijn:

‘Dit vergt veel tact en planning. Je moet vermijden dat je

met de revalidant in een gevecht belandt. Dat betekent dat

je beoordeelt of de revalidant voldoende inzicht heeft, of

er sprake is van afweer of andere mechanismen - het kan

soms een heel ingewikkeld samenspel zijn, dat in de loop

van het herstelproces nog verandert. Wij proberen telkens

om alle factoren goed te blijven onderscheiden en als team

op één lijn te blijven.’

Een belangrijk deel van de behandeling vindt plaats in

groepen. Blankestijn: ‘Het is vaak gemakkelijker om zaken

te zien en te herkennen bij een ander dan bij jezelf. En als

lotgenoten zeggen dat je iets niet meer kunt, accepteer je

dat eerder dan als hulpverleners dat zeggen. Bij andere

problemen, zoals cognitieve beperkingen en de emoties

die gepaard gaan met de verwerking van het hersenletsel,

kan het gemakkelijker zijn om de steun van lotgenoten te

aanvaarden dan die van gezonde professionals.’
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Voor de omgeving, voor vrienden en familie en even-

tueel voor de werkgever is het vaak moeilijk om te

begrijpen wat er precies aan de hand is met een NAH-

patiënt. Het is dan ook belangrijk om de omgeving goed

voor te lichten en hen te betrekken bij het herstelproces.

Een goede begeleiding van de omgeving kan ook helpen

om de druk op de revalidant te verminderen. Dat kan van

extra belang zijn wanneer revalidanten nog (jonge)

kinderen thuis hebben. Blankestijn: ‘Een probleem is

21

bijvoorbeeld dat mensen met hersenletsel vaak slechter

tegen drukte kunnen. Ze kunnen zich dan heel erg schuldig

voelen, omdat ze het gevoel hebben dat ze geen goede

moeder of vader meer kunnen zijn.’ Groet: ‘Je kunt ook 

het omgekeerde tegenkomen, dat revalidanten als gevolg

van hun hersenletsel hun kinderen verwaarlozen en zelf

niet door hebben dat ze dat doen.’ De psychologen werken

in dergelijke gevallen vaak nauw samen met maatschap-

pelijke werkenden en anderen rondom de revalidant. 

Een PDA wordt gebruikt als geheugensteun.
Het display laat de afspraken zien.

NIP14-25_NIP  26-04-11  16:06  Pagina 21



22

Op zoek naar een aanpak van vermoeidheid bij NAH

De laatste tijd groeit de aandacht voor de typische vermoeidheidsklachten die kunnen

optreden bij niet-aangeboren hersenletsel. Ook bij revalidanten die overigens goed

herstellen, zijn deze klachten vaak blijvend aanwezig. Dit heeft gevolgen voor de belast-

baarheid en de kwaliteit van leven. De psycholoog speelt een belangrijke rol bij de

diagnostiek en behandeling van problemen rond vermoeidheid. Bij elke patiënt wordt met

neuropsychologisch onderzoek gekeken wat er precies aan de hand is en wat de effecten

van de vermoeidheid zijn op de mogelijkheden voor revalidatie, werk en sociale acti-

viteiten. Groet: ‘Kenmerkend voor het soort vermoeidheid dat je ziet bij NAH is het gevoel

van “op is op”. Gezonde mensen die moe zijn, kunnen nog wel even een extra inspanning

leveren als dat moet. NAH- patiënten zeggen dat ze echt niet meer kunnen. Wat wij

proberen uit te zoeken, is welke factoren daar een rol in spelen: lichamelijke beperkingen,

overbelasting, een slechte dagplanning of psychische oorzaken zoals angst of depressie.’

Soms is het lastig om vermoeidheidsklachten te onderscheiden van depressieve klachten.

Blankestijn: ‘Het is de kunst om goed te beschrijven wat er speelt, zonder verschijnselen

meteen al toe te schrijven aan het hersenletsel of aan iets anders zoals een depressie. Pas

als het beeld compleet is, kun je gaan kijken wat waar vandaan komt.’ Groet: ‘Soms kom

je er niet uit en is medicatie de enige manier om meer duidelijkheid te krijgen. Als iemand

goed reageert op een antidepressivum, had hij misschien een depressie.’

Hoe de vermoeidheid bij NAH precies ontstaat en wat de relatie is met de schade in de

hersenen, is nog niet helemaal duidelijk. Het ontbreken van een duidelijke oorzaak maakt

het ook moeilijk om een goede systematische behandeling op te zetten. In Nijmegen is in

de St. Maartenskliniek een behandelmodule ‘omgaan met vermoeidheid’ ontwikkeld, met

gerichte voorlichting, strategieën om vermoeidheid tegen te gaan en een trainingspro-

gramma waarin geleidelijk de lichamelijke belasting wordt opgevoerd. Deze combinatie

van cognitieve strategieën en lichamelijke inspanning wordt nu in een aantal revalidatie-

centra in Nederland onderzocht. Groet: ‘Op dit moment loopt deze studie nog. Maar de

resultaten die wij zien, zijn nu al heel hoopgevend.’

Heliomare is ook betrokken bij een multicenter studie vanuit De Hoogstraat in Utrecht

waarin een specifiek fitnessprogramma, Fitstroke, voor CVA-patiënten wordt getest. Ook

hier is het de bedoeling dat lichamelijke inspanning helpt om de ervaren vermoeidheid

geleidelijk aan terug te dringen.

Vermoeidheid is 
soms lastig te

onderscheiden van 
een depressie.
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gevoel van houvast,’ zegt Groet. In het overleg met de arts

wordt de invloed van eventuele medicatie besproken;

soms kunnen psychofarmaca het herstel ondersteunen,

maar bij andere patiënten kunnen dezelfde middelen juist

averechts werken. De intensieve wisselwerking tussen alle

teamleden zorgt er zo voor dat er een harmonisch geheel

ontstaat, dat optimaal gebruikmaakt van de beschikbare

informatie.

Het werk van het gehele revalidatieteam is erop gericht,

een klimaat te scheppen waarbinnen de patiënt met

hersenletsel optimaal kan herstellen. Onderlinge afstem-

ming en een heldere uitwisseling van informatie zijn

daarbij belangrijk. Groet: ‘De meeste mensen waarderen

het als ze merken dat wij goed met elkaar communiceren,

dat ze een verhaal geen twee keer hoeven te vertellen.’

De verschillende hulpverleners rond de NAH-patiënt

komen wekelijks bij elkaar om de zorg en therapieën goed

op elkaar af te stemmen. Verder vindt elke veertien dagen

overleg plaats tussen de psychologen en de verpleging,

gericht op het gedrag en de omgang met de patiënt. En

elke zes weken wordt iedere patiënt in het team

besproken, compleet met een voor- en nabespreking met

de patiënt en naastbetrokkene. ‘En daarnaast hebben we

dagelijks informeel contact met de teamleden, zoals de

fysiotherapeut en de ergotherapeut. Even een e-mail,

zodat je op de hoogte bent wat er speelt en wat de

anderen doen’, zegt Blankestijn.

Adviezen en overleg kunnen over diverse aspecten

gaan. Een cognitieve beperking die consequenties heeft

voor het dagelijks leven, zoals moeite met plannen, kan in

het samenspel tussen ergotherapeut en psycholoog of

cognitief trainer worden aangepakt. Wanneer een patiënt

emotioneel een moeilijke periode doormaakt, kunnen de

psychologen dit vaak duiden vanuit de bevindingen van

het neuropsychologisch onderzoek. Op grond van deze

brede kijk op de psychologisch achtergrond van de patiënt

kan vervolgens concreet beleid worden gemaakt. ‘We

maken onderlinge afspraken binnen het team, hoe we

omgaan met het gedrag van een patiënt. Dat kan bijvoor-

beeld betekenen dat je consequent bij een bepaald gedrag

even een time-out inbouwt. Zo’n afspraak geldt dan voor

het hele team, dat geeft ook voor de patiënt vaak een

B
LI

K
O

PSAMENWERKING

’We maken afspraken binnen het team, hoe 
we omgaan met het gedrag van een patiënt.’
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Veel wetenschappelijk onderzoek in de revalidatiepsycho-

logie is praktijkgericht. De vraagstellingen zijn afkomstig

uit de praktijk en de resultaten moeten daar ook toepas-

baar zijn. Daarom is het van groot belang dat er wissel-

werking bestaat tussen academische instituten en

revalidatiecentra. Deze begint op gang te komen.

‘De laatste jaren is er binnen Heliomare steeds meer

belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek op alle

terreinen van de revalidatie, ook de neuropsychologie’,

vertelt Groet. ‘We worden daarin actief gesteund door onze

Raad van Bestuur, er is budget voor, er worden mensen

voor vrijgemaakt. Wij hebben samenwerkingsverbanden

met twee Amsterdamse universiteiten, maar zijn niet

gebonden aan hun onderzoeksprogramma’s of door subsi-

diegevers verplichte onderzoeksgebieden. Onze instelling

financiert het wetenschappelijk onderzoek namelijk zelf.

Wij kunnen daardoor onze eigen onderzoeksonderwerpen

bepalen, terwijl we voor de wetenschappelijke ondersteu-

ning wel een beroep kunnen doen op de universiteiten.’

Mede dankzij gezamenlijke onderzoeksprojecten vindt

er de laatste tijd meer afstemming plaats tussen psycholo-

gische onderzoekers in de verschillende revalidatiecentra.

Dat heeft het voordeel dat er afspraken gemaakt kunnen

worden over metingen en de manier waarop de resultaten

vastgelegd worden. Groet: ‘Het is een klein veld, en we

hebben de samenwerking met andere revalidatiecentra

heel hard nodig als we ons werk wetenschappelijk willen

onderbouwen. In het ideale geval hanteren alle revalidatie-

centra een zelfde set meetinstrumenten om vast te stellen

hoe het met iemand gaat en welke vooruitgang er geboekt

is. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we met voor- en

nametingen bij elke patiënt het effect van de verschillende
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interventies in kaart brengen, bij volwassenen met NAH en

ook bij kinderen.’

Volgens Groet is een voordeel van onderlinge samen-

werking ook dat men gebruik kan maken van elkaars exper-

tise, bijvoorbeeld op het gebied van de methodologie. Een

actuele kwestie die op verschillende terreinen in de revali-

datiepsychologie speelt is wat men de ecologische vali-

diteit van testen noemt: wat zegt de uitkomst van een test

voor het functioneren van een patiënt in het dagelijks

leven? Dat is immers wat men werkelijk wil weten, of een

interventie de patiënt helpt om beter te gaan functioneren.

Neuropsychologische testen hebben het grote voordeel dat

zij heel goed een bepaald deelaspect van ons functioneren

in kaart kunnen brengen. Maar meet zo’n test ook of

iemand beter in staat is om in een drukke supermarkt

boodschappen te doen? Om aan die behoefte tegemoet te

komen is een ander soort meting ontwikkeld, de zogeheten

GAS (Goal Attainment Scaling), die dus meet of iemand

bepaalde persoonlijke doelen bereikt. Die concrete doelen

kunnen in principe per patiënt verschillen. Het grote voor-

deel is dat dergelijke metingen een veel realistischer beeld

geven van de voor- of achteruitgang van een patiënt. Het

nadeel is dat zij niet onafhankelijk gevalideerd zijn, zodat

niet altijd duidelijk is wat de betekenis is van die vooruit-

gang. Degene die doelen voor een GAS formuleert, kiest er

immers ook voor hoe hoog of laag hij de lat legt. Aangezien

in alle disciplines behoefte bestaat aan een betere onder-

bouwing van het werk, bestaat er veel ruimte voor een

vruchtbare wisselwerking. Maar het opzetten van weten-

schappelijk onderzoek gaat ook weer niet vanzelf. Groet:

‘De hele revalidatiesector is lange tijd niet zo gericht

geweest op wetenschap. Er is nu een inhaalslag bezig,

maar er is ook tijd voor nodig. Bovendien is dit ook gewoon

een productiebedrijf. We moeten elk jaar wel onze quota

halen.’
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De rol van de psycholoog bij de revalidatie van mensen met

een dwarslaesie is heel anders dan bij hersenletsel of pijn.

Psychologische diagnostiek en behandeling zijn zeker niet

bij alle revalidanten nodig. Maar als zich problemen voor-

doen, is gedegen kennis van zowel de psychische als de

lichamelijke kanten van hun aandoening belangrijk.

Drs. Tijn van Diemen werkt op de afdeling

voor dwarslaesiepatiënten van de Sint Maartens-

kliniek in Nijmegen. Dit is een van de acht dwars-

laesiecentra van Nederland, met 25 bedden en

een polikliniek waar ongeveer 45 mensen revali-

deren. Dit zijn mensen die eerder gerevalideerd

hebben op de klinische afdeling en nieuwe 

revalidanten die via het ziekenhuis verwezen 

zijn. Daarnaast is Van Diemen als psycholoog verbonden 

aan de polikliniek voor neurologische aandoeningen, neuro-

musculaire aandoeningen (NMA) en volwassen mensen met

cerebrale parese (aangeboren hersenletsel). Een tijd geleden

koos hij ervoor om zijn takenpakket iets te vereenvoudigen.

‘Ik ben sinds het begin van 2010 opgehouden met mijn 

taken rond NMA-patiënten. Het werd allemaal net iets te

veel, ik werkte onder vijf verschillende artsen en het was

moeilijk om de wekelijkse planning rond te krijgen. Nu is 

het allemaal wat beter te behappen’.

Anders dan bij de revalidatie na hersenletsel speelt de

psycholoog zeker niet altijd een rol bij revalidanten met een

dwarslaesie. Van Diemen voert wel met iedereen die opge-

nomen wordt een kennismakingsgesprek, zodat de drempel

om later contact met hem te zoeken zo laag mogelijk is. Maar

bij veel revalidanten blijft de bemoeienis van de psycholoog

beperkt tot die eerste kennismaking. Van Diemen: ‘Eén van

de dingen die mij persoonlijk het meest opvallen is hoeveel

mensen de kracht hebben om met zoiets ingrijpends als een

dwarslaesie om te gaan zonder psychologische hulp. Zij 

zijn in staat om de draad van hun leven weer op te pakken 

en er iets van te maken, op eigen kracht - uiteraard met hulp

van het revalidatieteam, vrienden en familie. Daar heb ik

bijzonder veel bewondering voor. Natuurlijk zijn er soms

moeilijke momenten, komen boosheid en verdriet boven,

maar dat zijn normale reacties op een uitzonderlijke situatie.

De meeste mensen die hier revalideren, blijven er niet in

hangen.’ Uiteraard zijn er ook mensen bij wie de revalidatie

wel met psychologische problemen gepaard gaat. ‘Mensen

die bijvoorbeeld wat langer nodig hebben voor het rouw-

proces, die depressief zijn - die komen uiteindelijk bij mij

terecht’, aldus Van Diemen. 

De gemiddelde opname in het revalidatiecentrum duurt

ongeveer vier maanden. Voor de duur van de opname maakt
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’Het is bepaald niet niks wat mensen
overkomen is, daar mogen ze best 

bij geholpen worden.’
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het niet zoveel uit of er sprake is van een hoge of een lage

dwarslaesie. ‘Je zou kunnen denken dat iemand met een

hoge dwarslaesie, wat natuurlijk ernstiger is omdat er meer

uitval is, langer opgenomen moet worden, maar in feite is

het eerder omgekeerd: hoe hoger een complete dwarslaesie,

hoe minder er te trainen valt. Langer verblijf in het revalida-

tiecentrum is dan eigenlijk alleen nodig als er geen goed

vervolg geregeld is. Verschillende revalidatiecentra gaan

daar verschillend mee om. Wij maken van begin af aan

duidelijk dat een tijdelijke opname in een verpleeghuis

gebruikelijk is als iemand na vier tot zes maanden nog niet

naar huis kan, omdat de woning nog niet is aangepast.

Wanneer je dat brengt als de gebruikelijke gang van zaken,

accepteren revalidanten dat goed’. 

De positieve sfeer op de afdeling, waarbij veel mensen

op eigen kracht de draad van hun leven weer oppakken, kan

ook een keerzijde hebben. Mensen die wat meer moeite

hebben om te accepteren wat hen is overkomen, kunnen zo

immers de indruk krijgen dat ook van hen verwacht wordt

dat zij zonder klagen hun lot aanvaarden. Dat kan de verwer-

king in de weg staan. Van Diemen: ‘Mensen zijn nu eenmaal

niet allemaal hetzelfde. Het is ook bepaald niet niks wat

mensen overkomen is, daar mogen ze best bij geholpen

worden. Een bijkomend probleem is natuurlijk dat zij al veel

hulp moeten vragen. Dat kan best lastig zijn als je een zelf-

standig van aard bent. Daarom vind ik het belangrijk om

iedereen te zien, net zoals de seksuoloog bij iedereen langs

gaat. Als er geen hulpvraag is, even goede vrienden, maar

dan weet je dat het mogelijk is om op een later moment wel

hulp te vragen. Daardoor wordt de drempel toch een beetje

lager. Toen ik hier begon, was dat nog niet gebruikelijk.

Sinds ik met iedereen kennis maak, is het aantal vragen

duidelijk toegenomen’.

‘Voor de één is de drempel hoger dan voor de ander. Veel

mensen komen om fysiek beter te worden, die hebben een

instelling van “niet lullen, maar poetsen”. Dan is praten met

de psycholoog toch een soort ‘tijd verdoen’. Maar hoe nuttig

en zinvol zo’n instelling ook kan zijn, je kunt er ook mee

vastlopen als je daardoor je emoties negeert. Je hebt

verschillende copingstijlen nodig voor verschillende situa-

ties. Wat effectief is in de ene situatie, kan elders juist

problemen opleveren’, zegt Van Diemen die overigens ook

wetenschappelijk onderzoek verricht naar verschillende

copingstijlen (zie pagina 37).

Volwassenen met een cerebrale parese kampen al vanaf

hun geboorte met beperkingen. Voor een deel van hen stond

hun opvoeding en het opgroeien in het teken van hun beper-

king. Wanneer zij de overgang moeten maken naar volwas-

senheid betekent dat een grote stap voor degene zelf, maar

ook voor diens omgeving, ouders en hulpverleners. ‘Het is

echt een lastige vraag: hoe leer je iemand om verantwoorde-

lijkheid te dragen, hoe help je iemand opgroeien met een

beperking? Daar worstelen ouders mee, maar wij als hulp-

verleners ook. Dat geldt voor de revalidanten met een cere-

brale parese, maar ook voor jongeren met een progressieve

spierziekte zoals de ziekte van Duchenne. De mensen die nu

18 jaar en ouder worden, hadden een veel kortere levensver-

wachting toen de diagnose gesteld werd. Dat maakt echt uit

in de manier waarop je een kind opvoedt.’ 

Hoe begrijpelijk de problematiek ook is, het blijft een feit

dat jongeren die de overstap naar de volwassenenrevalidatie

maken, relatief vaak moeite hebben met het omgaan met

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. ‘We constateren

’We zijn in gesprek met de
kinderrevalidatie, om de overgang 

van jeugd naar volwassenheid 
soepeler te laten verlopen.’
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dat daar een hiaat zit. We zijn daarom in gesprek met de

kinderrevalidatie, om de transitie, de overgang van jeugd

naar volwassenheid soepeler te laten verlopen. We kijken

gezamenlijk waar men in de kinderrevalidatie steken laat

vallen, en waar wij te hoog insteken op het gebied van

verantwoordelijkheid nemen. Ik blijf dat wel een heel

belangrijk thema vinden in de gehele revalidatie. Vanaf 

dag één streven wij ernaar om de revalidant zoveel mogelijk

zelf de verantwoordelijkheid te geven, natuurlijk binnen 

de grenzen van wat iemand aankan en wat het systeem

aankan.’

Het werk van de revalidatiepsycholoog bij volwassenen

met een cerebrale parese, bij neuromusculaire aandoe-

ningen (NMA) en bij revalidanten met een dwarslaesie

vertoont uiteraard overeenkomsten. Toch zijn er ook 

duidelijke verschillen. Bij een dwarslaesie bestaat er een

duidelijke knik in de levenslijn: het ongeluk waarin de

dwarslaesie ontstond. Bij de NMA-patiënten is het niet 

een enkele knik, maar een voortdurende achteruitgang,

waardoor zij telkens weer het rouwproces moeten door-

maken als zij geconfronteerd worden met iets dat niet 

meer kan. Bij deze revalidanten is het vooral van groot

belang om telkens weer de autonomie zoveel mogelijk te

waarborgen, ook al is dat zeker niet gemakkelijk. ‘Wij

hebben er aandacht voor, de ouders ook, en toch trappen 

wij telkens weer in dezelfde valkuilen.’

Wanneer een revalidant bij de psycholoog komt, wordt

eerst in kaart gebracht wat er precies aan de hand is.

Daarbij wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van

gestandaardiseerde instrumenten. 

Slechts een deel van de revalidanten met een dwars-

laesie komt na het eerste kennismakingsgesprek terug 

bij de psycholoog. Sommigen komen op eigen verzoek,

anderen worden naar de psycholoog verwezen omdat bij

het revalidatieteam de indruk bestaat dat emotionele

problemen het revalidatieproces in de weg zitten. Van

Diemen: ‘Verdriet, boosheid en andere emoties kunnen

immers ook een vlucht zijn, een manier om niet te hoeven

beginnen aan de oefeningen die nodig zijn voor de revali-

datie. Dan krijg je van de fysiotherapeut te horen dat een

revalidant niets doet, maar alleen zit te klagen. Dat is voor

mij een reden om het gesprek aan te gaan en te vragen of

de revalidant zich in dat beeld herkent. Soms biedt dat een

opening om met de revalidant zelf aan het werk te gaan,

soms is het belangrijkste dat de communicatie met de

andere teamleden weer op gang gebracht wordt. Het kan

natuurlijk altijd zo zijn dat er geen klik is tussen twee

mensen. Maar wanneer de ergotherapeut, de fysiothera-

peut of de verpleging het gevoel heeft dat er meer in zit

dan eruit komt, is er meestal wel iets aan de hand’.

Van Diemen is voorzitter van de werkgroep psychologie

van het NVDG, het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie

Genootschap. Daarin zijn de acht Nederlandse revalidatie-

centra en de drie Vlaamse centra die gespecialiseerd zijn in

de revalidatie van dwarslaesiepatiënten vertegenwoordigd.

De werkgroep heeft criteria vastgesteld voor minimale

psychologische diagnostiek en follow-up bij revalidanten

met een dwarslaesie. ‘Bij de intake gebruiken we een

aantal vragenlijsten. Dat zijn er minstens vier: een lijst voor
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Lichaamsbeeld en neuropsychologische problemen bij 
cerebrale parese

Een ernstig probleem van mensen met een cerebrale parese is hun lichaamsbesef en zelf-

beeld. Juist bij de overgang naar volwassenheid levert dat nieuwe problemen op. Een

negatief beeld van het eigen lichaam en lichamelijk functioneren leidt er volgens Van

Diemen vaak toe dat iemand zichzelf dingen gaat ontzeggen, terwijl dat eigenlijk hele-

maal niet nodig zou zijn. Hij noemt het voorbeeld van een jonge vrouw die in nieuwe

sociale situaties niets te eten of te drinken durft te nemen, uit angst dat zij dan door haar

spasticiteit een onhandige beweging maakt en knoeit. Zij gaat dit probleem dus uit de

weg, maar mist daardoor ook dingen. Intussen beseft zij in elk geval dat zij het zo doet.

Het volgende doel in de behandeling is om meer te gaan proberen in nieuwe situaties. Je

ziet ook bij andere mensen met cerebrale parese vaak een sociale angst, die lijkt op de

angst voor blozen die sommige mensen kunnen hebben. Alleen zijn zij dan bang dat hun

spasme toeneemt. En als je daar bang voor bent, gebeurt het natuurlijk ook, net als met

blozen. Ik vind het leuk om daarmee te werken en te zien hoe bij veel mensen meer zelf-

vertrouwen ontstaat en de bereidheid om nieuwe dingen te doen.

Vanuit een meer neuropsychologisch perspectief bekeken zijn er bij mensen met een 

cerebrale parese vaak ook in het gedrag beperkingen die voortvloeien uit de aangeboren

beschadiging van de hersenen. Vanwege de flexibiliteit van de hersenen is het meestal

niet gemakkelijk om een één op één relatie te leggen tussen hersenbeschadigingen en

eventuele beperkingen. Van Diemen pleit er dan ook zeker niet voor om iedereen neuro-

psychologisch te testen. ‘Ik doe het wel eens, als mensen zelf vragen hebben, bijvoor-

beeld op het gebied van loopbaan of studie. Je vindt bijna altijd diffuse cognitieve

afwijkingen, weinig dat je simpel op stoornisniveau kunt interpreteren. In het algemeen

kun je zeggen dat de executieve aansturing niet optimaal verloopt. Veel mensen met een

aangeboren hersenbeschadiging vinden het moeilijk om snel overzicht te krijgen in een

complexe situatie en de volgende stap te zetten. Dat is begrijpelijk als je bedenkt dat 

voor dergelijke taken heel veel verbindingen in de hersenen nodig zijn. Wanneer er op

verschillende plekken in de hersenen schade is opgetreden, door bijvoorbeeld zuurstof-

tekort tijdens de geboorte, zijn juist deze functies als eerste aangedaan. Wat het concreet

betekent voor mensen met een dergelijke beperking is dat een gestructureerde omgeving

voor hen vaak prettiger is. Heel veel nieuwe prikkels verwerken kost inspanning en is

daardoor vermoeiend’.
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’Een negatief beeld
van het eigen lichaam

en lichamelijk
functioneren leidt er
vaak toe dat iemand
zichzelf dingen gaat

ontzeggen, terwijl dat
eigenlijk helemaal
niet nodig zou zijn.’
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Alle revalidanten krijgen in de week waarin zij uit het

revalidatiecentrum ontslagen worden, dezelfde vier lijsten

voorgelegd, om na te gaan hoe het op dat moment met 

hen gaat. Bovendien vullen zij, zo nodig samen met de

psycholoog, de ziekte cognitie lijst (ZCL) in. Deze meet hoe

mensen omgaan met hun beperkingen, hoe het staat met

hun acceptatie en met het vermogen om eventuele voor-

delen van hun huidige situatie in te zien. Een jaar na hun

ontslag uit het centrum krijgen de revalidanten nogmaals

een aantal vragenlijsten voorgelegd. ‘Wij gebruiken die

lijsten om factoren te vinden die voorspellend zijn hoe

iemand zich na een jaar voelt. Het zou natuurlijk prachtig

zijn als je in een vroeg stadium mensen kunt identificeren

met een verhoogd risico op problemen.’

Bij het kiezen van geschikte instrumenten voor het

meten van bijvoorbeeld depressie moet natuurlijk rekening

gehouden worden met de lichamelijke beperkingen van 

de revalidant. Bij mensen die gezond van lijf en leden zijn,

kan minder bewegen bijvoorbeeld een teken zijn van een

depressie. Bij iemand met een dwarslaesie is dat geen

zinvolle vraag als je een depressie in kaart wil brengen.

Naast de gestructureerde vragenlijsten gebruikt de

psycholoog natuurlijk ook zichzelf als instrument. Tijdens

het intakegesprek kijkt Van Diemen ook altijd naar de

stemming en naar de psychologische situatie. ‘Ik hanteer

daarbij graag het model van Folkman en Lazarus voor

omgaan met stressvolle situaties. Zij onderscheiden

bronnen, stressoren en copingstrategieën. Die mix bepaalt

hoe je welbevinden zal zijn. In mijn gesprek probeer ik 

dat te inventariseren. Hoe staat het met de bronnen, met

andere woorden met vrienden, familie, het sociale

netwerk? Zijn er naast de dwarslaesie nog andere stress-

factoren van belang in iemands dagelijkse leven? En hoe 

is iemand gewend om met moeilijke situaties om te gaan?

Het totaalplaatje dat daaruit komt, bepaalt of ik met

iemand aan de slag moet en hoe ik dat ga aanpakken.’
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depressie, één voor angst, één voor pijnbeleving en één

voor kwaliteit van leven. Dat zijn relatief korte lijsten, die

vijf tot tien minuten kosten om in te vullen. Wanneer je

bekend bent met die lijsten, kun je ter plekke de score

bepalen.’ Aanvullende diagnostische lijsten hebben betrek-

king op coping en omgaan met pijn. Hoeveel lijsten worden

ingevuld, hangt ook af van de conditie van de revalidant en

zijn of haar vermogen om zelf vragenlijsten in te vullen.
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Pijnklachten veel voorkomend probleem bij dwarslaesie 

Pijn is een van de belangrijkste aspecten in de diagnostiek en behandeling van psycholo-

gische problemen bij revalidanten met een dwarslaesie. Dertig tot veertig procent van hen

heeft pijnklachten, die in ernst kunnen variëren van hinderlijk tot zeer ernstig invalide-

rend. Van Diemen legt uit dat een dwarslaesie op verschillende manieren tot pijnklachten

kan leiden. Bij mensen met een dwarslaesie kan er pijn ontstaan boven laesieniveau, door

bijvoorbeeld overbelasting van het bovenlichaam. ‘Zij zijn voor alle bewegingen aange-

wezen op hun schouders en armen. Zeker in het begin is spierpijn door overbelasting voor

hen echt een probleem.’ Ter hoogte van de beschadiging van het ruggenmerg kan de

revalidant last hebben van het gevoel dat er een soort pijnlijke band om het lichaam is.

Het grootste probleem kan zijn als er pijn optreedt onder het niveau van de dwarslaesie.

Deze zenuwpijn, die enigszins lijkt op fantoompijn, reageert vaak nauwelijks op pijnstil-

lende medicatie. 

Wanneer iemand veel last heeft van de pijnklachten, kan de psycholoog soms helpen 

om andere manieren te vinden om met de pijn om te gaan. De aanpak die hierbij gevolgd

wordt, is in essentie hetzelfde als bij pijnrevalidatie (zie ook pagina 38 en verder).

‘Mensen bij wie pijn het belangrijkste symptoom is, worden soms verwezen naar een

centrum dat daarin gespecialiseerd is, zoals Enschede of Hoensbroek. Daar bestaat op 

het gebied van pijnklachten meer specifieke expertise. Maar als de revalidant hier blijft,

gaan we er hier natuurlijk ook met het hele team mee aan de slag.’

Revalidanten zijn ook bij pijnklachten in eerste instantie sterk gericht op het lichamelijke

herstel. De meesten zullen dan ook niet naar de psycholoog gaan zolang zij hoop hebben

op een effectieve behandeling door de dokter. ‘Natuurlijk kun je ook zeggen: ik heb nu

pijn, laat ik leren om er in de tussenliggende periode mee om te gaan. Maar er zijn maar

weinig mensen die dat uit zichzelf doen. Soms is dat een probleem. Vechten tegen de pijn

kan de pijn juist ook in standhouden, omdat het zorgt voor spanning die op zich weer een

bron van pijn is. Het is altijd een moeilijke balans: je wilt mensen de hoop op herstel niet

ontnemen, ze niet passief maken, maar juist voor het herstel kan het belangrijk zijn om te

aanvaarden wat er op dat moment is. Soms helpt het om eens naar die pijn te kijken, er

afstand van te nemen. Dat geeft al wat meer controle, waardoor iemand gemotiveerd raakt

om verder te gaan. We zijn tenslotte allemaal op zoek naar manieren om pijn en andere

nare dingen te kunnen beheersen. Maar bij de meeste mensen is het eerst nodig dat de

dokter zegt: dit is alles wat ik kan doen. Pas dan zijn zij er aan toe om bij de psycholoog

aan hun klachten te werken’.

’Vechten tegen de 
pijn kan de pijn juist
ook in stand houden,

omdat het zorgt 
voor spanning die 
op zich weer een 
bron van pijn is.’
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De behandeling van psychologische problemen bij iemand

in een revalidatiecentrum hoeft in essentie niet anders te

zijn dan de aanpak binnen de GGZ. Toch zijn er volgens 

Van Diemen ook verschillen. ‘De nadruk ligt hier op het

lichamelijke. Je hebt als revalidatiepsycholoog zelf ook

kennis van het lichaam nodig, van de gevolgen van de

aandoening. Ik heb bijvoorbeeld een man onder behande-

ling die vanwege zijn dwarslaesie veel moeite heeft om zijn

ontlasting op te houden. Bij een heel geringe prikkel doet

hij het in zijn broek. Daar schaamt hij zich heel erg voor,

dat is bijna een obsessie. Maar de oorzaak van die incon-

tinentie is niet psychologisch, die is gewoon het gevolg 

van zijn dwarslaesie. Dat moet je weten, anders zou je zijn

klachten volkomen verkeerd kunnen interpreteren.’

Vaak is een sombere of angstige stemming een reden

voor een bezoek aan de psycholoog. Cognitieve gedrags-

therapie is dan meestal de aangewezen interventie.

Wanneer het (daarnaast) nodig is om te werken aan een

actievere rol in het revalidatieproces, kunnen verschillende

technieken worden gebruikt. Van Diemen: ‘Het werkt vaak

het beste om het te koppelen aan het hier en nu. Wat heeft

iemand op dit moment nodig? Wat levert het hem op om de

zaken te doen zoals hij het nu doet? Wat zijn de nadelen?

Als hij om zich heen kijkt, hoe doen anderen het? Wat levert

dat op? En wat heeft hij nodig om het op een andere manier

te doen? Wat ik dan in feite doe, is de revalidant helpen bij

het kijken vanuit de metacognitie, het nadenken over je 

stijl van denken, voelen en handelen. Ik help mensen zo 

om zicht te krijgen op de manier waarop ze omgaan met

hun situatie. En dat geeft weer mogelijkheden om te kiezen,

om het eens op een andere manier te proberen. Het team

kan enorm helpen door dat nieuwe gedrag te bekrachtigen.

Zo helpen we elkaar, in het belang van de revalidant.’

Het lichaamsbeeld is een terugkerend thema binnen 

het revalidatiecentrum. Door het ongeval en door de dwars-

laesie is het lichaamsbeeld van de revalidant ingrijpend

veranderd. Hij of zij moet leren om weer om te gaan met dat

veranderde lichaam. ‘Hoe kijk je naar jezelf in de spiegel in

de oefenzaal? Je kunt natuurlijk wegkijken, maar op den

duur is dat ook niet de manier. Hoe denk je dat je partner

naar je kijkt? Hoe staat het met de seksualiteit? Het is een

vraag die ik altijd stel bij de intake, meestal is men er dan

nog niet aan toe omdat het pas de eerste of de tweede

week van het verblijf in het revalidatiecentrum is. Maar door

het wel te benoemen, geef je als het ware permissie om

erover te praten. Ook de seksuoloog komt altijd langs. Als

er problemen zijn op het gebied van seksualiteit en relaties,

werken we vaak samen. De seksuoloog gaat meer over het

technische stuk, bij mij staan de beleving, de relatie en het

lichaamsbeeld centraal. Piekeren over relaties en seks kan

een grote bron van stress en onzekerheid zijn. Als we daar

wat mee kunnen, helpt dat de revalidatie.’
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PTSS door machteloosheid op de IC

Een opmerkelijk groot aantal revalidanten met een (hoge) dwarslaesie blijkt volgens Van

Diemen te lijden aan een post traumatische stress stoornis (PTSS), die vaak nog niet

eerder is vastgesteld. Het ongeluk waardoor de dwarslaesie ontstaan is kan natuurlijk

zeer traumatisch zijn, maar ook het verblijf op de intensive careafdeling is helaas vaak een

bron van traumatische ervaringen: ‘Mensen met een hoge dwarslaesie worden beademd

via een canule, zodat ze niet kunnen praten. Hun armen zijn verlamd, zij zijn niet in staat

om een ander te waarschuwen als er iets met hen aan de hand is. De verpleging op de IC

gaat vaak gemakkelijk aan hen voorbij. Als dan bijvoorbeeld ook een bel niet goed terug-

gelegd wordt, zodat iemand geen enkele mogelijkheid heeft om een signaal te geven, is

dat heel beangstigend en voelen mensen zich extreem machteloos. Voeg daar nog eens

aan toe dat er op de IC vaak morfine wordt toegediend, waardoor iemand angstdromen en

psychose-achtige verschijnselen kan krijgen, en je begrijpt dat zo’n opname heel ingrij-

pend kan zijn. Dit is precies het soort ervaringen waardoor mensen een PTSS kunnen

ontwikkelen. Ik ben er altijd alert op, dus als iemand last krijgt van herbelevingen en

angsten die daarmee te maken hebben, leg ik uit dat het logisch is dat ze dat hebben en

dat ik hen kan helpen om ermee om te gaan. Als je er vroeg bij bent, kun je het vaak in

een paar sessies behandelen. Ik doe dat door exposure in vitro: ik begeleid iemand terwijl

hij zich de traumatische situatie voorstelt. Als je dat een aantal keren doet, verliest die

traumatische situatie als het ware zijn kracht.’ Van Diemen wijst erop dat heel strikt

genomen de diagnose PTSS zo kort na de traumatische situatie nog niet gesteld mag

worden, omdat dit pas mag als de klachten ten minste 6 weken bestaan. Het is echter

volgens hem onzinnig om te wachten tot iemand aan die officiële criteria voldoet.

’Als iemand geen
enkele mogelijkheid
heeft om een signaal
te geven, is dat heel

beangstigend en voelen
mensen zich extreem

machteloos.’
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waar eventuele pijnpunten zitten. Veel verpleegkundigen

zijn doeners, ze zijn oplossingsgericht en dat is meestal

een uitstekende houding. Maar voor sommige mensen die

hier opgenomen zijn, kan dat het gevoel geven dat zij de

regie verliezen. Problemen kunnen ook voortkomen uit een

verschil in houding en achtergrond. Veel mensen die in de

zorg werken, zijn heel lieve mensen. In de maatschappij

zie je ook veel mensen die liever voor zichzelf kiezen en

weinig rekening houden met anderen. Als die hier komen,

vragen zij een andere benadering. Dan moet je af en toe

durven zeggen dat iemand “eens moet ophouden met

zeiken”. Want dat is taal die zij verstaan. Teamleden

moeten voor hun eigen idee soms vreselijk bot zijn voordat

de revalidant zegt: eindelijk eens iemand die duidelijke

taal spreekt.’

Van Diemen is regelmatig te vinden in de oefenzalen

en op andere plekken waar klinische en poliklinische reva-

lidanten therapie krijgen. ‘Het is mooi om de progressie te

zien. Dat is bij mij in de spreekkamer niet altijd zichtbaar,

omdat mensen dan vaak toch in een rolstoel binnenkomen.

Maar als ik bij de fysiotherapie ga kijken, zie ik dat iemand

toch alweer kan lopen.’ Doordat zijn aanwezigheid bij

andere groepen gebruikelijk is, kan hij zo nodig ook

gericht het gedrag van mensen in de groep observeren. 

‘Ze zijn gewend dat ik er ben, dus het valt niet bijzonder

op. Bij een aantal mensen lukt het niet om in de spreek-

kamer de vinger te leggen op wat er precies aan de hand

is. Dan ga ik daar kijken waar de problemen zich voordoen.

Als dat in de ochtendzorg is, ben ik er ’s morgens vroeg 

bij. Niet iedereen doet het zo, er zijn ook psychologen 

die vinden dat je dan de privacy van revalidanten te veel

aantast. Ik vind dat het wel kan, omdat het juist ook in het

belang van revalidanten is. Sommige dingen krijg je nu

eenmaal niet te zien in een gesprek in de spreekkamer.’

Revalidatie is teamwerk, dus onderlinge samenwerking 

is van groot belang. Dat betekent ook dat tweerichtings-

verkeer beter is dan dat de psycholoog altijd degene is 

die advies geeft. ‘Ik vraag mensen uit andere disciplines

regelmatig om advies over dingen die op hun terrein

liggen. Als iemand tijdens de therapie de hele tijd

onderuit zakt, vraag ik: hoe doen jullie dat?’ Oog hebben

voor het teamwerk betekent ook dat de psycholoog niet

alles vanuit zijn spreekkamer kan doen, maar actief op

pad gaat.

Eenmaal per week vindt in de St. Maartenskliniek

overleg plaats tussen vertegenwoordigers van alle disci-

plines die bij de revalidatie betrokken zijn. Hier komen 

de lopende zaken aan de orde. ‘Je kunt daar veel in kwijt, 

vooral die dingen die snel geregeld moeten worden.’ 

Eenmaal per week is er psychosociaal overleg. Alle revali-

danten die klinisch zijn opgenomen, passeren dan syste-

matisch de revue. ‘In dat overleg kunnen problemen op 

het gebied van bejegening en communicatie aan de orde

komen, en geef ik en/of de maatschappelijk werker hier-

over advies. Het overleg wordt voorgezeten door de verple-

gingsdienst, dat is belangrijk want zij vormen toch de kern

waar het allemaal om draait. Zij hebben 24 uur van de dag

te maken met iemand die ik misschien maar eens per 

week een uurtje zie. Daarom is het belangrijk om bijtijds 

te signaleren als de verpleging moeite heeft met iemand.

In een vroeg stadium is het vaak makkelijk om interacties

bij te sturen, als er eenmaal een conflict bestaat, is het in

feite te laat. Puinruimen kost veel meer energie dan de

conflicten voorblijven.’

Het is de kunst om aan te voelen of er spanningen zijn,

en uiteraard goed op de hoogte te zijn van wat er speelt op

de afdelingen. De gezamenlijke koffie op maandagmorgen

zal van Diemen dan ook niet snel overslaan. ‘Je hoort dan
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Mensen kunnen op verschillende manieren omgaan 

met tegenslagen en stressvolle gebeurtenissen. Deze

copingstijlen en het gemak waarmee mensen verschillende

stijlen hanteren, hebben hoogstwaarschijnlijk invloed op

het revalidatieproces. Hoe dat precies werkt, wordt

momenteel in de St. Maartenskliniek onderzocht.

Van Diemen en zijn collega’s zijn een onderzoeks-

project gestart naar het effect van de flexibiliteit van

copingstijlen en de mogelijkheid om te reflecteren op de

eigen coping. Van Diemen: ‘Wie bijvoorbeeld een taak-

gerichte copingstijl heeft, kan dat goed gebruiken bij het

leren omgaan met een nieuwe rolstoel, met het vinden 

van allerlei praktische oplossingen voor zijn beperkingen.

Maar voor een revalidant met een dwarslaesie is natuur-

lijk ook een stuk emotionele coping nodig: het verlies

afsluiten, de verschillende taken van het rouwproces 

doorlopen. Wij vermoeden dat flexibiliteit, het vermogen

om van copingstijl te veranderen als de situatie daar om

vraagt, meerwaarde heeft.’

‘Je leest in de vakliteratuur vaak dat een actieve

copingstijl een positief effect heeft op de stemming. Dat 

is ten dele zeker waar. Maar emotionele verwerking is ook

nodig, anders wreekt zich dat vaak op de langere termijn.

Sommige revalidanten hebben allebei niet, dat is echt heel

lastig. Soms blijft iemand onherroepelijk hangen in één

manier van met problemen omgaan. Zo zijn er mensen die

na de revalidatie bij ons diverse andere behandelaren in

binnen en buitenland gaan raadplegen om uiteindelijk toch

weer “aan het lopen te komen”. Door je je maar heel erg te

richten op deze mogelijkheden en daar veel tijd (en geld) 

in te stoppen, hoef je niet bezig te gaan met de emoties 

die horen bij het geleden verlies en met het accepteren van

je situatie. Hoewel zo’n actieve rol veel mensen ook helpt

om ver te komen, lees bijvoorbeeld het boek “Kracht” van

37

Marc de Hond, is het de vraag of het altijd bijdraagt aan 

het welbevinden van deze mensen op de lange termijn’.

De onderzoekers maken gebruik van een schriftelijke

vragenlijst waarmee de flexibiliteit van copingstrategieën

gemeten kan worden. Die lijst is al in andere studies

getest, maar het huidige onderzoek zal ook bijdragen aan

de verfijning ervan. De lijst en een aantal andere vragen-

lijsten op het gebied van coping, stemming, kwaliteit van

leven, sociale steun, ziekte cognities en pijn worden na de

klinische revalidatie aan revalidanten opgestuurd. ‘Ook

kijken we naar variabelen als de hoogte van de dwars-

laesie, al heeft eerder onderzoek uitgewezen dat dit van

weinig invloed is op de kwaliteit van leven. Een collega 

van mij werkt met mensen met reuma, daar zie je hetzelfde,

dat de ernst niet bepalend is voor het welbevinden. Er zijn

zelfs veel revalidanten met een dwarslaesie die een hogere

kwaliteit van leven aangeven dan mensen uit de algemene

bevolking. Je moet het overigens niet omkeren, een derde

van de mensen met een dwarslaesie heeft wel degelijk een

behoorlijk lage levenskwaliteit’.

‘Ik ben heel benieuwd wat er uit het onderzoek komt, 

of flexibiliteit in copingstrategieën en de reflectie op de

eigen manier van omgaan met stress van de situaties 

inderdaad bijdraagt aan de verwerking. We verwachten er

wel wat van, want professionals uit de praktijk herkennen

er veel in. Maar je moet natuurlijk altijd kijken of het er 

ook uitkomt in een wetenschappelijke studie’.
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In de behandeling van patiënten met chronische pijn is de

psycholoog vaak een van de belangrijkste hulpverleners. 

De revalidatie is gericht op een leven met optimale

kwaliteit, waarin een voortdurende strijd tegen de pijn

vervangen is door een leven waarvan pijn nu eenmaal deel

uitmaakt. Aangezien bij elke patiënt weer andere factoren

een rol spelen, zijn goede diagnostiek en een behandeling

‘op maat’ gewenst. Het wetenschappelijk onderzoek is 

erop gericht om het beloop van de revalidatie te kunnen

voorspellen en te weten welke factoren bij welke patiënt 

het meeste aandacht vragen.

Dr. Karlein Schreurs verdeelt haar tijd

tussen haar werk als revalidatiepsycholoog in

revalidatiecentrum het Roessingh in Enschede en

wetenschappelijk onderzoek aan de technische

universiteit Twente en in Roessingh Research &

Development (RRD). Het Roessingh is een van de

erkende pijncentra, revalidatiecentra die gespe-

cialiseerd zijn in de behandeling van patiënten

met (chronische) pijn. Maar dat betekent niet dat alleen de

zware gevallen naar het centrum verwezen worden. Met het

nabijgelegen ziekenhuis Medisch Spectrum Twente is afge-

sproken dat ook ‘gewone’ mensen met chronische pijn naar

het Roessingh verwezen. Schreurs: ‘Wij doen de diagnostiek

en behandeling voor diverse groepen patiënten, van mensen

met ongecompliceerde lichamelijke problematiek, zoals een

hernia die niet overgaat, tot mensen die al jarenlang pijn

hebben en bij wie sprake is van een heel complexe situatie

met veel bijkomende psychosociale factoren. Als je kijkt 

naar de categorieën die zijn vastgesteld door de Werkgroep

Pijnrevalidatie Nederland, behandelen wij mensen met een

score van twee tot en met vier. Andere revalidatiecentra

richten zich meestal op de ernstige gevallen. Zelf houd ik 

me vooral bezig met de mensen die zijn opgenomen in onze

kliniek, mensen in categorie 3 en 4.’

Bij de indeling in niveaus of categorieën staat de complexi-

teit van de situatie voorop. Als de pijn vooral lichamelijk

bepaald is, zonder dat psychologische en sociale factoren 

de klachten onderhouden, is de score relatief laag. Een hoge

score betekent dat de oorspronkelijke lichamelijke oorzaak

op de achtergrond is geraakt en andere factoren de pijn in

stand houden. ‘Je ziet dat dat al op neuropsychologisch

niveau het geval kan zijn. Als pijn lang genoeg bestaat,

treden er veranderingen in het zenuwstelsel op. De gevoe-

ligheid voor pijn neemt toe. Wat andere mensen als druk

ervaren, ervaart de patiënt als pijn. Wat eerst in een bepaald

gebied alleen optreedt, verplaatst zich later naar de rest 

van het lichaam. Bij de revalidanten die bij ons worden 

opgenomen, is er nog maar zelden sprake van een duide-

lijke relatie tussen het letsel en de pijn. Daar zijn al dit 

soort mechanismen in werking getreden.’
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’Bij de revalidanten die bij ons 
worden opgenomen, is er nog maar 
zelden sprake van een duidelijke 

relatie tussen het letsel en de pijn.’

NIP38-49_NIP  26-04-11  16:12  Pagina 39



40

Het Roessingh richt zich vooral op revalidanten met pijn

in het bewegingsapparaat. Een belangrijke groep lijdt aan

fibromyalgie, een chronisch pijnsyndroom waarbij ook vaak

vermoeidheidsklachten optreden. Een lichamelijke oorzaak

is nog niet gevonden. Schreurs: ‘Wij zeggen niet dat er 

fysiek niets aan de hand is, we weten alleen dat we niets

kunnen aantonen. En wat we ook weten is dat gedragingen

en cognities, wat iemand doet en wat iemand denkt, van

invloed zijn op de pijn en de last die hij of zij erbij ervaart.’

Alle pijnpatiënten in het Roessingh komen eerst bij de

revalidatiearts. Deze vertelt het hun dat ook de psycholoog

wordt ingeschakeld. Schreurs: ‘Een verwijzing naar de

psycholoog is voor veel revalidanten lastig. Het betekent

voor hen vaak dat anderen denken dat zij zich aanstellen.

Daar moet je rekening mee houden. En het lastige is, dat 

pijn iets is dat niemand aan je ziet, dat niemand objectief

kan vaststellen. Pijn is een ervaring, dus per definitie 

subjectief’. 

Schreurs en haar collega’s laten er dan ook geen twijfel

aan bestaan dat zij de revalidant en diens ervaringen 

serieus nemen: ‘We beginnen bij iedere revalidant met het

erkennen van de realiteit van haar of zijn klachten. Daar

begint de revalidatie. Je bent jarenlang bezig geweest om 

in het medische circuit van je pijn af te komen. Dat is een

gezonde reactie op pijn, want niemand wil pijn hebben. 

Maar nu ben je vastgelopen in die pogingen om er vanaf te

komen, nu is datgene wat je doet een deel van het probleem

geworden. Dat komt niet omdat er iets mis is met jou, dat is

de normaalste zaak van de wereld, maar als je verder wilt

komen is er nu een gedragsverandering nodig. Dan kunnen

we er samen voor zorgen dat je leven weer de moeite waard

wordt. Gaandeweg gaan mensen snappen dat wij hen en 

hun pijn serieus nemen.’
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De diagnostiek bij revalidanten met chronische pijn

bestaat in Het Roessingh uit een uitgebreide screening 

die alle revalidanten ondergaan, zo nodig aangevuld met

specifieke tests, observaties en gesprekken. Het doel is

om in kaart te brengen hoe complex de situatie is, met

andere woorden welke bijkomende psychologische,

sociale of zelfs psychiatrische problemen aanwezig zijn.

Voorafgaand aan de screening hebben alle revalidanten

de SCL-90 (symptom check list) en de MPI (multidimen-

sionele pijninventarislijst) ingevuld, zodat de psychologen

al een algemene indruk hebben van de ernst en aard van

de pijn, de beleving van de revalidant, de reacties van de

omgeving op de pijn, het activiteitsniveau, eventuele

psychiatrische problematiek en andere aspecten. In een

gesprek met de revalidatiearts komen deze aspecten ook

aan de orde. De psycholoog neemt de antwoorden op de

lijsten door, brengt deze in verband met het verhaal van 

de revalidant en probeert zich een beeld te vormen van 

de problematiek. Zo wordt al snel duidelijk of er een

consistent geheel is, of dat er nog onderzoeksvragen

bestaan.

Dan volgt een teambespreking: revalidatiearts, psycho-

loog, fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk

werker bespreken van elke revalidant de bevindingen.

Diezelfde dag nog vindt er een aanvullend gesprek plaats,

waarin eventuele onduidelijkheden worden opgehelderd.

Schreurs: ‘Wij vinden dit een heel goede werkwijze. Je

bereikt er veel meer mee dan alleen diagnostiek. Vanaf het

eerste gesprek met de revalidatiearts wordt de revalidant

geconfronteerd met een ander verhaal over pijn. Eigenlijk

is het al een deel van de behandeling. Maar het is ook wel

relatief duur om dit bij alle revalidanten te doen. Misschien

dat we bij minder complexe patiënten uiteindelijk een

eenvoudiger benadering moeten kiezen.’
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Wanneer de screeningsdag nog vragen heeft opgele-

verd, is soms aanvullende diagnostiek nodig. Naast

gesprekken en vragenlijsten bestaat deze diagnostiek uit

observatie, klinisch of poliklinisch. In die observatie door

de psycholoog en door hulpverleners van andere disci-

plines, wordt al snel duidelijk of er in het gedrag factoren

zitten die de pijn erger maken. Catastroferen bijvoorbeeld,

het benadrukken en overdrijven van de ernst van de

klachten kan pijn in belangrijke mate in stand kan houden.

Schreurs: ‘Catastroferen is echt een belangrijk punt om

aan te werken, want het is bekend dat het een mediator is

van chronische pijn. Je ziet soms revalidanten die als het

even tegen zit meteen bang worden en denken dat ze in

een rolstoel terecht zullen komen of die vertellen hoe hun

hele leven naar de knoppen is door die pijnklachten. Dan

weet je dat je daar wat mee moet.’

De informatie van andere disciplines is volgens

Schreurs van belang voor het totale beeld van de revali-

dant. De fysiotherapeut bijvoorbeeld kan kijken hoe het

gaat met het bewegen, zowel bij bewuste bewegingen als

bij spontane ondoordachte bewegingen. Als daar een

groot verschil tussen bestaat kan dat soms wijzen op

somatisering (conversie). Ook kan de fysiotherapeut

nagaan of er nog winst te boeken is door bewuster met het

lichaam om te gaan. De ergotherapeut speelt een belang-

rijke rol bij de inschatting hoe groot de impact is van de

pijn op het dagelijks leven van de revalidant. Hij kan zien

hoe de revalidant zich beweegt onder stress en brengt in

kaart hoe hij of zij het eigen leven georganiseerd heeft.

Een chaotisch leven kan van invloed zijn op klachten als

pijn en vermoeidheid. Bij het maatschappelijk werk komt

de revalidant vaak samen met de partner, zodat daar

duidelijk wordt hoe de interactie in de relatie verloopt. 
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Neuropsychologisch onderzoek wordt tegenwoordig

niet zoveel meer gedaan bij pijnpatiënten. Schreurs: ‘We

deden dat vroeger wel bij mensen met een whiplash, maar

er komt niet zoveel zinvols uit. Je ziet dat het geheugen 

wat minder is, dat mensen soms problemen hebben om

zich te concentreren - en dan weet je dat. Voor de behan-

deling maakt het niet zoveel uit, hooguit moet je er reke-

ning mee houden dat revalidanten de dingen wat minder

makkelijk onthouden. Wat je vaak ziet, is dat een vermin-

derde concentratie samenhangt met piekeren en vermoeid-

heid. Als het piekeren minder wordt, neemt de concentratie

vanzelf meestal toe.’

Aan de hand van de resultaten van de screening en

diagnostiek worden revalidanten ingedeeld in een groep

die poliklinische behandeling krijgt en mensen die worden

opgenomen. Ook wordt gekeken of iemand in aanmerking

komt voor groepsbehandeling, of dat individuele therapie

noodzakelijk is. Schreurs: ‘Groepsbehandeling heeft in

principe de voorkeur. Mensen kunnen veel van elkaar leren.

Door de groep is er ook een structuur. Dat werkt in principe

heel goed.’ Bij de keuze voor een poliklinische of klinische

behandeling speelt naast de ernst van de klachten ook een

rol waar de revalidant vandaan komt. Het Roessingh ont-
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vangt in principe mensen uit het gehele land, zodat soms

de afstand te groot is voor poliklinische behandeling en

begeleiding. Maar de belangrijkste reden voor een opname

is dat het voor de noodzakelijke gedragsverandering helpt

om de revalidant tijdelijk uit haar of zijn eigen vertrouwde

omgeving te halen. Volgens Schreurs geeft de score op de

SCL vaak al aan of een revalidant poliklinisch of toch beter

klinisch behandeld kan worden. Boven een score van 180 

is bijna altijd een klinische opname gewenst.

De geschiedenis van de revalidant wordt uiteraard ook

meegenomen. Wanneer er sprake is geweest van psychia-

trische opnames, of van duidelijke persoonlijkheidsproble-

matiek speelt dat mee in de afweging, welke behandeling

het beste bij deze individuele revalidant past. ‘En soms is

het een kwestie van intuïtie, een bepaalde discrepantie

tussen de antwoorden op de vragenlijst en het verhaal van

de revalidant. Dat kan zijn dat het verhaal eigenlijk heel

rustig klinkt, terwijl iemand een SCL-score van boven de

300 heeft, maar je ziet soms ook het omgekeerde, dat

iemand met een score van 150 een heel heftig verhaal

heeft. Sommige mensen proberen nu eenmaal de schijn op

te houden dat het redelijk goed met ze gaat, terwijl er in

werkelijkheid veel psychologische problematiek aanwezig

is. Dat blijkt dan meestal wel tijdens een klinische opname.

Zoiets hou je geen weken lang vol.’

’Groepsbehandeling heeft in
principe de voorkeur. Mensen
kunnen veel van elkaar leren.’
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In de behandeling van revalidanten met chronische pijn

wordt al decennialang cognitieve gedragstherapie toege-

past. De laatste jaren is daar een bijzondere variant bijge-

komen: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en

mindfulness. De energie die jarenlang geïnvesteerd is in

het vechten tegen de pijn, wordt omgebogen naar zoveel

mogelijk genieten van het leven.

‘Chronische pijnpatiënten zijn al jarenlang bezig met

proberen van hun pijn af te komen. Die focus op vermin-

dering van de pijn is een deel van het probleem. Wanneer

je begint met de acceptatie leidt dat uiteindelijk vaak tot

vermindering van de pijn, maar in de behandeling richten

we onze pijlen niet direct op pijnvermindering. Acceptatie

betekent de bereidheid om eens op een andere manier

naar de pijn te kijken. Als mensen die klik eenmaal 

maken, zijn ze al een heel eind in de goede richting’, zegt

Schreurs. Wanneer een probleem zoals pijn lang genoeg

bestaat, gaat het een deel van de identiteit van de per-

soon bepalen. ACT is erop gericht om die identificatie te

doorbreken en te leren dat je zelf niet samenvalt met
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problemen als pijn en vermoeidheid. Door die onaange-

name gevoelens die onvermijdelijk zijn te aanvaarden en

er niet langer tegen te vechten, blijft er energie over om

dingen te doen die je wel graag wilt. Dat is de actieve pool

van ACT, de commitment. Samen met de therapeut kijkt de

revalidant wat het leven de moeite waard maakt en neemt

het actieve besluit om daar energie in te steken, zodat die

belangrijke waarden stap voor stap weer verwezenlijkt

worden.

Een belangrijk aspect van ACT is het leren omgaan met

de eigen aandacht: mindfulness. Dit houdt in dat men

zonder te oordelen waarneemt wat er nu op dit moment is,

zonder iets vast te willen houden of iets te vermijden. Niet

alleen in de psychologische behandeling, maar ook in de

fysiotherapie en ergotherapie is deze benadering steeds

duidelijker aanwezig. Schreurs: ‘Heel praktisch kan dat

bijvoorbeeld door samen een toren te bouwen. Dan merk

je het vanzelf als je niet aandachtig in het moment, niet

mindful bent. Aandacht betekent ook dat je beter merkt

Klinische opname: twee mogelijke trajecten

Voor revalidanten die klinisch worden opgenomen in het Roessingh, bestaan er twee

trajecten. Het eerste is het meest intensief. De revalidant verblijft dan gedurende acht

weken telkens een halve week in het revalidatiecentrum en de andere helft van de week

thuis. De dingen die geleerd worden in de therapie worden direct toegepast in de thuis-

situatie. Het andere traject bestaat uit gemiddeld zes weken, waarbij de revalidant telkens

een week thuis is en een week in het revalidatiecentrum verblijft. Na drie maanden keren

revalidanten die dit laatste traject gevolgd hebben, gedurende een week terug in het 

revalidatiecentrum, de anderen komen voor een dag terug in het revalidatiecentrum. 
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Vermoeidheid soms erger dan pijn

Mensen die chronisch pijn ervaren, hebben vaak veel last van vermoeidheid. Dat is

meestal een rechtstreeks gevolg van de pijn, bijvoorbeeld doordat zij slechter slapen en

doordat voortdurende pijn veel energie kost. Er zijn pijnsyndromen die gepaard gaan met

chronische vermoeidheid, zoals fibromyalgie en syndromen zoals het Chronisch vermoeid-

heid-Syndroom (CVS) waarbij de vermoeidheid meestal voorop staat, maar pijn ook een

rol kan spelen. Bij pijn die veroorzaakt wordt door een chronische aandoening zoals reuma

of kanker kan de vermoeidheid ook lichamelijk bepaald zijn. Vermoeidheid is een vaak

onderschatte klacht. Schreurs: ‘Mensen die pijn hebben en ook heel moe zijn, zeggen

vaak dat ze de pijn nog wel te dragen vinden maar dat ze de vermoeidheid erger vinden.’

De psychologische behandeling van chronische vermoeidheidsklachten verschilt in hoofd-

lijnen niet veel van de behandeling van pijn. Acceptatie en gerichtheid op de dingen die

het leven nog wel de moeite waard maken, zijn ook bij chronische vermoeidheid belang-

rijke principes.

wat er in je lijf gebeurt, ook dat kan helpen om beter met

de pijn om te gaan.’

Mindfulness is de laatste jaren steeds meer in

opkomst, zowel in een therapeutische context als daar-

buiten. Het is een levenshouding die in zeer veel omstan-

digheden van belang kan zijn; omgekeerd zou men kunnen

zeggen dat veel psychologische problemen ontstaan als

we onvoldoende ‘mindful’ zijn. Of het nu gaat om de nega-

tieve oordelen die passen bij een depressieve stemming,

de extreme gedragingen bij sommige persoonlijkheids-

stoornissen, verslavingen of het overgeleverd zijn aan pijn

en andere onaangename ervaringen - wie erin slaagt om

een houding van mindfulness aan te nemen, kan beter 

met deze problemen leven.

Pragmatici houden van ACT en mindfulness omdat 

deze benaderingen blijken te werken. Meer spiritueel 

ingestelde therapeuten en cliënten zien raakvlakken met

het Zenboeddhisme of het werk van de westerse goeroe

Eckhart Tolle. En dat terwijl de wortels van ACT juist 44

liggen in het allesbehalve ‘spirituele’ behaviorisme.

Schreurs: ‘In de afgelopen jaren hebben we een verschui-

ving te gezien van zuivere gedragstherapie naar meer op

cognities gerichte behandelingen, dus van uiterlijk gedrag

naar meer innerlijke gedragingen zoals gevoelens en

gedachten. In de therapieën die nu in opkomst zijn, de

derde generatie gedragstherapie, is er meer aandacht 

voor waarden. Tegelijkertijd willen we wel wetenschap-

pelijk onderzoeken of het ook echt werkt. En daar zijn

inmiddels sterke aanwijzingen voor.’

Nog niet zo lang geleden was de belangrijkste behan-

deling bij chronische pijn het zogeheten pijnmanagement,

een manier om minder last te hebben van de pijn door 

de belasting af te stemmen op de belastbaarheid en stap 

voor stap de belastbaarheid vergroten. Het is een com-

binatie van voldoende inspanning en ontspanning,

voldoende lichaamsbeweging maar niet te veel - kortom,
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'In de therapieën die nu in opkomst zijn, 
de derde generatie gedragstherapie, 
is er meer aandacht voor waarden.'

een programma dat logischerwijs de beste aanpak zou

moeten zijn van chronische pijn. Schreurs: ‘Pijnmanage-

ment werkt soms prima, wij zetten het zeker ook in als

onderdeel van de behandeling, maar zolang de basis-

houding nog is dat de pijn per se weg moet, zet het

meestal te weinig zoden aan de dijk. Acceptatie is echt

nodig om verder te komen. De paradox van pijnmanage-

ment is immers dat impliciet toch weer de pijn centraal

staat. Vroeger of later komt er altijd weer een periode

waarin er meer pijn is. Wanneer je dan zo sterk gericht

bent op die pijn, ligt het voor de hand dat je opnieuw gaat

zoeken, bij artsen of in het alternatieve circuit, naar oplos-

singen die er helaas vaak niet zijn. Kijk, als er wel wat te

doen is, moet je dat natuurlijk doen, dat is een belangrijk

basisprincipe van ACT. Daarin zijn we zo flexibel en prag-

matisch mogelijk. Maar de meeste revalidanten die hier

komen, hebben echt alles al geprobeerd om eventuele

lichamelijke oorzaken van de pijn aan te pakken.’

‘Het is heel lastig om jezelf te motiveren tot gedrags-

verandering als je niet ziet dat er winst te behalen is of 

als je denkt dat je op een andere manier vooruitkomt. Wij

beginnen vaak met eerst te kijken naar de weg die iemand

gegaan is. Vaak is het pijnlijk voor de revalidant om te zien

hoe lang hij al aan het knokken is geweest. Daarbij stel ik
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dan de vraag: en heeft het geholpen? Ben je bereid om dat

gevecht op te geven en te aanvaarden dat pijn waarschijn-

lijk onderdeel zal uitmaken van je leven? Wil je een leven

leiden dat de moeite waard is? Kun je met de pijn die er 

nu is een stap in die richting zetten? Pas als dat proces op

gang is, heeft pijnmanagement zin. ACT is een manier om

het in te kaderen in de bereidheid om enerzijds te accep-

teren dat er pijn is, anderzijds de commitment aan te gaan

dat je kiest voor die dingen die je leven de moeite waard

maken. En dan niet alleen met de mond, maar met daden.’

Bij de klinische patiënten vormt ACT de belangrijkste

hoeksteen van de behandeling, zowel in de groepen als 

in de individuele sessies. Maar soms zijn andere therapeu-

tische benaderingen nodig. Bij revalidanten met chronische

pijn die ook een posttraumatische stressstoornis (PTSS)

hebben, slaat de gewone behandeling in het algemeen

slecht aan. Eerst moet aandacht besteed worden aan de

traumatische ervaring. Schreurs: ‘Wij werken vaak met

EMDR bij de behandeling van een enkelvoudig psycholo-

gisch trauma, wat wel een type 1 trauma genoemd wordt.

Dat heeft vaak met pijn te maken, bijvoorbeeld bij een

ongeluk’. Mensen die klachten hebben als gevolg van lang-

durige complexe traumatische situaties (type 2 trauma)

verwijst zij naar gespecialiseerde centra.

Het kan ook voorkomen dat tijdens de behandeling

blijkt dat er meer aandacht nodig is voor relatieproblemen.

In de pijnrevalidatie wordt de partner meestal niet zeer

actief betrokken door de psycholoog. Een gesprek bij het

begin en halverwege de behandeling is gebruikelijk. Als 

er meer aandacht nodig is voor de relatie, zijn er meerdere

gesprekken met de maatschappelijk werker. Zo nodig kan

een psycholoog systeemtherapie geven. Dit gebeurt alleen

als er een duidelijke link is met de pijnbehandeling.

Wanneer relatieproblemen relatief op zichzelf staan, wordt

verwezen naar een gespecialiseerde therapeut elders. 
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Afhankelijk van de aard van de klachten zijn hulpver-

leners van verschillende disciplines betrokken bij de 

behandeling van chronische pijn. Een goede onderlinge

afstemming is daarbij belangrijk, om tegenstrijdige 

boodschappen te vermijden. En soms zou het wellicht

beter zijn om met minder mensen rond de revalidant te

gaan staan. 

In het Roessingh werken naast revalidatieartsen en

psychologen verscheidene andere disciplines met pijn-

patiënten, zoals maatschappelijk werkers, sociothera-

peuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en bewegings-

agogen die het sportprogramma verzorgen. De meeste fysi-

otherapeuten die in deze sector werkzaam zijn, werken

onder andere volgens principes van de psychosomatische

fysiotherapie. Onlangs is voor ergotherapeuten een aante-

kening voor psychosomatische ergotherapie in het leven

geroepen. Dankzij dergelijke opleidingen leveren deze

paramedici een belangrijke bijdrage aan de behandeling

van chronische pijnklachten.

Meestal is het de psycholoog die het proces van de 

behandeling bewaakt. Een belangrijke taak, want bij veel

revalidanten ligt terugval in het oude gedrag, waarbij op

allerlei manieren geprobeerd wordt om van de pijn af te

komen, nog geruime tijd op de loer. Schreurs: ‘Als je

gedragsverandering wilt bewerkstelligen, is het ontzet-

tend belangrijk om te zorgen dat je allemaal dezelfde

boodschap uitzendt. Het moet niet zo zijn dat de revali-

dant de taak krijgt om alles te integreren, dat moet je voor

hem of haar doen. Je kunt elkaar ook echt tegenwerken.

Als bijvoorbeeld de fysiotherapeut toch weer op stoornis

niveau gaat kijken, kan ik praten als Brugman, maar komt

het proces van acceptatie niet op gang.’
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Niet alleen inhoudelijk, in de boodschappen die hulp-

verleners ten opzichte van de revalidant uitzenden, maar

ook in de stijl van behandelen en benaderen is een goede

onderlinge afstemming essentieel. Deze kan in de loop 

van het behandelingtraject veranderen. In de ene fase is

bijvoorbeeld een meer adviserende, directieve benadering

gewenst, terwijl in een andere fase of bij een andere 

revalidant juist aangemoedigd moet worden dat deze zelf

uitzoekt wat het beste bij hem of haar past.

Schreurs vraagt zich zelfs wel eens af of in individuele

gevallen minder hulpverlening een beter resultaat zou

opleveren: ‘Dat is een beetje de paradox van de revali-

datie, dat er altijd zo veel behandelaars rondlopen, alsof

meer altijd beter zou zijn. En dat is niet altijd het geval. Ik

denk dat we daar nog beter naar kunnen kijken, telkens

zorgvuldig de afweging maken of een persoon erbij ook

echt meerwaarde heeft. Want met meer mensen neemt 

ook de kans op misverstanden toe.’ Dat laatste geldt met

name bij individuele behandelingen. De groepsprogram-

ma’s zoals die in het Roessingh gegeven worden zijn zo

strak gestructureerd, met zoveel overlegmomenten tussen

verschillende disciplines, dat de onderlinge samenwerking

in het algemeen heel soepel verloopt. Alle revalidanten 

die een groepsprogramma volgen, worden wekelijks in 

het team besproken. ‘Daardoor leer je elkaar ook beter

kennen. Dat blijft het belangrijkste, als er een goed

contact is kun je elkaar aanspreken en zijn er minder

misverstanden. Wij stappen gemakkelijk even bij elkaar

binnen en we komen elkaar veel tegen. Die informele

contacten zorgen dat het goed loopt, ook bij de indivi-

duele revalidanten. Want formeel is er maar eens in de 

zes weken overleg over de poliklinische revalidanten die

individueel behandeld worden. Dat zijn er gewoon teveel

en het is logistiek te lastig om frequenter te vergaderen,

ook al zou dat wel helpen.’

Bij de revalidanten die individuele behandelingen

krijgen, is vaker de revalidatiearts de coördinator. Niet bij

alle revalidanten is de psycholoog betrokken. Schreurs:

‘Wij komen vooral in beeld als er hardnekkige cognities 

in de weg zitten of er is op psychologisch terrein iets aan

de hand. Dat is overigens ook nog aan het verschuiven. 

Er is nu een nieuwe categorie hulpverlener in opkomst, 

de gedragstherapeutische medewerker. Zij geven gedrags-

therapie onder supervisie van de psycholoog. Dat zal in 

de komende jaren ook nog wel een verschuiving in ons

takenpakket betekenen.’

Een goede onderlinge afstemming is belangrijk
om tegenstrijdige boodschappen tevermijden.
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Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek door de

verschillende centra die zich bezig houden met pijnrevali-

datie heeft al geleid tot een betere onderlinge afstemming.

Er is een structuur aan het ontstaan waarbinnen het effect

van verschillende behandelingen beter onderzocht kan

worden. Bij Roessing Research & Development (RRD) en

de Universiteit Twente (UT) wordt gewerkt aan de toepas-

sing van technologieën zoals Internet en PDA’s bij de

behandeling van pijn. 

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid

gestimuleerd dat de behandeling van pijn systematisch

werd aangepakt en steviger wetenschappelijk onderbouwd.

Er werden vier ontwikkelcentra voor pijnrevalidatie inge-

steld, naast Enschede in Hoensbroek, Groningen en

Rotterdam. Ook werden er subsidie programma’s voor

wetenschappelijk onderzoek ingesteld. Schreurs: ‘Helaas 

is dat geld inmiddels op. Maar we hebben nog wel de

erkende centra. En er is iets in gang gezet dat doorgaat,

met name op het gebied van onderlinge samenwerking.

Hoensbroek heeft als trekker van het project net een

subsidie van drie ton gekregen van Revalidatie Nederland

om een registratie op te zetten. Alle pijnrevalidatiecentra 

in Nederland gaan de gegevens van hun revalidanten

registreren. Daardoor krijgen we er meer zicht op welke

mensen waar behandeld worden en wat werkt bij wie. 

Zo’n registratie heeft heel praktische consequenties

voor de dagelijkse zorg. Je krijgt een normering wat een

normale score is voor iemand die begint met de behande-

ling. En je kunt beter voorspellen welke behandelingen

aanslaan bij iemand met een bepaald profiel. En verder 

kun je zo’n registratie natuurlijk gebruiken om allerlei

wetenschappelijke vragen te beantwoorden en zo de

behandeling  verder te verbeteren.’
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Voorwaarde voor een gemeenschappelijke registratie is

uiteraard wel dat iedereen dezelfde taal spreekt en liefst

ook dat er een zekere uniformiteit bestaat in de aanpak

binnen de verschillende centra. Hoe beter de behandel-

modules in de centra overeenkomen, des te beter zijn de

uitkomsten met elkaar te vergelijken. Bovendien is er overal

in de zorg een trend om ernaar te streven dat een revalidant

die in Groningen een behandeling krijgt, dezelfde zorg

volgens dezelfde kwaliteitscriteria krijgt als iemand die

toevallig in Limburg voor dezelfde kwaal behandeld wordt. 

Wetenschappelijk onderzoek maakt een belangrijk deel

uit van het dagelijks werk van Schreurs. Door haar aanstel-

ling bij twee instituten fungeert zij als een brug tussen

onderzoek en praktijk, oftewel tussen de Universiteit

Twente, het Roessingh Research and Development en de

behandelafdelingen van het Roessingh. UT en RRD afdeling

werken samen aan een evaluatie van ACT. ‘Ik begeleid een

promovendus die daar onlangs mee gestart is. Er zijn in 

het buitenland al wel studies gedaan die laten zien dat 

ACT werkt bij de behandeling van chronische pijn, maar in

Nederland is nog geen studie uitgevoerd.’

De UT en RRD zijn van oudsher vooral gericht op 

technologie. Ook dat biedt aanknopingspunten voor 

wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld de toepassing

van informatie- en communicatietechnologie in de behan-

deling van pijn. Zo heeft RRD PDA’s aangesloten op meet-

instrumenten die de spierspanning vaststellen, zodat de

patiënt gewaarschuwd kan worden dat het tijd wordt 

voor ontspanningsoefeningen of een kleine wandeling.

Deze mogelijke ondersteuning van een pijnmanagement

programma worden nu onderzocht bij pijnpatiënten en

mensen met chronisch vermoeidheids syndroom (CVS). 
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Net als voor diverse andere vormen van psychotherapie

is er ook voor de pijnbehandeling een Internet-module 

in ontwikkeling. Online therapie biedt juist ook mogelijk-

heden voor revalidanten met pijn; het bespaart hun

bijvoorbeeld de ongemakken van een reis naar de poli-

kliniek. Schreurs verwacht dat Internet therapie ook kan

worden ingezet om de duur van een klinische of poliklini-

sche (groeps)behandeling te verkorten. ‘Je kunt bij een

deel van de revalidanten misschien zorgen dat al voor de

start van de behandeling “de juiste knop om is gegaan”. 

Ik wil dat graag uitzoeken’. Ook andere disciplines, zoals

de fysiotherapeuten, werken in toenemende mate met

Internet behandeling. Een oefenprogramma kan immers

ook online ondersteund worden.

Een groot voordeel van online behandelingen is dat

een veel groter publiek bereikt kan worden. Dat biedt

perspectieven voor de preventie van chronische pijn.

Schreurs heeft ook plannen in die richting: ‘Voluit Leven

is een zelfhulpboek dat gebaseerd is op de principes van

ACT en mindfulness. Het is vooral gericht op mensen met

psychische klachten. Wij zijn bezig om het aan te passen

voor revalidanten met pijn en er een zelfhulpmodule op

Internet van te maken. Daarmee zouden mensen thuis zelf

aan de slag kunnen, in een veel eerder stadium dan de

revalidanten die nu bij ons binnenkomen. Als je op tijd

leert om op een fatsoenlijke manier met pijn om te gaan,

kun je waarschijnlijk veel chronische pijn voorkomen.’
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’De patiënt kan worden gewaarschuwd dat 
het tijd wordt voor ontspanningsoefeningen 

of een kleine wandeling.’
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Binnen de revalidatiepsychologie neemt de kinderrevali-

datie een bijzondere plaats in. Het is een divers veld, met

een enorm leeftijdsbereik, heel uiteenlopende medische

diagnoses, die weer verschillende consequenties hebben 

op het gebied van ontwikkeling, cognitie, gedrag en verwer-

king. Dat betekent voor de revalidatiepsycholoog telkens

weer een uitdaging in de diagnostiek, begeleiding en

behandeling. De revalidatiepsycholoog en de andere team-

leden hebben altijd ook te maken met ouders, broers en

zussen, hun gevoelens en hun eigen mogelijkheden en

onmogelijkheden. Verschillende aspecten van de psycho-

logie komen hier bijeen.

Dr. Diana Wiegerink werkt als revalida-

tiepsycholoog met kinderen en jongeren. Ook

verricht zij wetenschappelijk onderzoek naar

maatschappelijke participatie tijdens de 

adolescentiefase en de overgang (transitie) 

van de kinderrevalidatie naar de zorg voor

volwassenen. ‘Kinderrevalidatie is heel breed 

wat betreft doelgroep en setting. Bij volwasse-

nen heb je de poliklinische en de klinische setting, bij

kinderen ook nog de therapeutische peutergroep en de

mytylschool. En het spectrum is natuurlijk ook breed door 

de ontwikkeling die kinderen en jongeren doormaken van 

de geboorte tot de transitie naar volwassenheid.’ 

Dr. Henk Eilander is onlangs na 

30 jaar als psycholoog werkzaam te zijn

geweest in de kinderrevalidatie met

vervroegd pensioen gegaan; hij werkt nu

nog half-time als onderzoeker in de zorg-

eenheid Niet-Aangeboren Hersenletsel

van GGZ Oost-Brabant, Huize Padua.

‘Toen ik begon, hadden we een orthope-

dagoog en een psycholoog, dat was ik dus, op 30 klinische

en 60 poliklinische patiënten. Ik ben blij dat we intussen

meer gespecialiseerd werken, in teams van mensen die 

echt kiezen voor kinderen met een speciale problematiek.’

Diversiteit is er ook wat betreft ziektebeelden en oorzaken

van beperkingen. ‘Je hebt beperkingen die kinderen al vanaf

de geboorte hebben, zoals cerebrale parese, wat ook wel

spasticiteit wordt genoemd, en spina bifida, open rug. En

dan zijn er aandoeningen die in de loop van de tijd erger

worden, zoals spierdystrofie of later ontstaan, zoals niet-

aangeboren hersenletsel en chronische pijn. Dat is een heel

ander soort dynamiek. In het ene geval gaat het erom dat 

de ouders en later het kind of de jongere zelf, leert omgaan

met de beperkingen. Bij een progressieve ziekte moet je 

elke keer weer tegenslagen verwerken en is de levensver-

wachting vaak beperkt, met alle emoties en problemen die

dat kan oproepen’, zegt Wiegerink. Eilander: ‘Als er op de

kinderleeftijd door een ongeval of ziekte plotseling nieuwe
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’Kinderrevalidatie is heel breed wat
betreft doelgroep en setting.’
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aandoeningen ontstaan, zijn dat vaak heel ingrijpende

gebeurtenissen, die met veel stress en onzekerheid gepaard

gaan. Je hebt dan echt een knik in de levenslijn; kinderen en

hun ouders moeten hun verwachtingen over hun mogelijk-

heden soms drastisch bijstellen, en dat is vaak pijnlijk.’

Net als in andere vormen van revalidatie bekijkt de

psycholoog ook in de kinderrevalidatie de revalidant in de

context van diens omgeving. De psycholoog is er niet alleen

voor het kind, maar ook sterk gericht op de ouders. Dat geldt

het sterkste bij zeer jonge kinderen. Wiegerink: ‘In het begin

gaat het bij kinderen met aangeboren afwijkingen vooral om

rouwverwerking van de ouders. Zij hadden de verwachting

om een gezond kind te krijgen. Ze moeten hun toekomst-

beeld bijstellen en dat kost veel tijd en energie en gaat

gepaard met veel emoties. Het krijgen van een kind met een

beperking heeft ook een impact op de andere gezinsleden.

Omgeving, vrienden en familieleden zullen ook op hun eigen

manier reageren. In dat proces kun je als psycholoog bege-

leiden.’ Vanaf de leeftijd van een jaar of tien, als kinderen

meer over zichzelf gaan nadenken, wordt het rechtstreekse

contact tussen het kind en de psycholoog steeds belang-

rijker. Eilander: ‘Een groot deel van mijn tijd was ik recht-

streeks met het kind of de jongere aan het werk. Dat vind 

ik ook het aantrekkelijke van mijn vak, dat ik kinderen en

Jongens met een ernstig progressieve spierziekte

‘Bij een progressieve ziekte moet je elke keer weer tegenslagen verwerken en is de levens-

verwachting vaak beperkt’, zegt Diana Wiegerink. De meest voorkomende ziekte waarbij

dat speelt is de spierdystrofie van Duchenne, een erfelijke ziekte die alleen bij jongens

voorkomt (geslachtsgebonden erfelijke aandoening). Zij belanden meestal zo rond hun

tiende jaar in een rolstoel en daarna gaat het steeds slechter met hen. ‘Dat is soms echt

moeilijk te hanteren, dat je steeds afhankelijker wordt van zorg. En dat dan ook nog op

een leeftijd, in de puberteit, waarin je normaal juist steeds onafhankelijker wordt. Het is

dan ook belangrijk om de ouders te helpen om hun kind toch los te laten. Om opvoeders

en ouders te zijn in plaats van alleen verzorgers. Vaak adviseer ik ouders om hulp in te

schakelen voor de verzorging, zodat je gewoon met je puberzoon ruzie kunt maken, ook 

al heeft hij Duchenne’.

Bij de ziekte van Duchenne is de levensverwachting sterk verkort; gemiddeld bedraagt

deze nu 30 jaar. Nog niet zo lang geleden, toen de huidige patiënten met Duchenne

geboren werden, was de levensverwachting nog aanzienlijk korter. Wiegerink: ‘De tech-

nieken van beademing zijn in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat heeft overigens 

ook een nare kant. Wanneer iemand eenmaal zover achteruitgegaan is dat hij continu

beademd moet worden, kan hij ook niet meer zelf ophoesten als hij zich verslikt. Er 

moet dus altijd iemand anders in de buurt zijn die hem kan uitzuigen als er per ongeluk

speeksel of slijm in zijn luchtpijp terechtkomt. Je bent dan dus compleet afhankelijk van

anderen. Toch kiezen bijna alle patiënten met Duchenne voor beademing.’
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’Wat je als psycholoog doet in de
kinderrevalidatie, en met wie, hangt 

sterk af van de leeftijd en het
ontwikkelingsniveau van de revalidant.’

jongeren help om ondanks tegenslagen en beperkingen zo

goed mogelijk een normale ontwikkeling door te maken.’

De andere kinderen in het gezin ervaren de consequen-

ties van het hebben van een broer of zus met een beperking.

Deze problematiek ligt op het grensvlak tussen het werk van

de revalidatiepsycholoog en de maatschappelijk werker. Wie

degene is die hierin het voortouw neemt, zal afhangen van

het contact dat de hulpverleners hebben met het gezin. Het

maatschappelijk werk kan enorm veel dingen doen in de

praktische sfeer, bijvoorbeeld door te zorgen voor een

logeeradres waar het kind met de beperking naar toe kan,

zodat de ouders met de andere kinderen eens iets kunnen

doen dat er anders nooit van komt. 

Wiegerink: ‘Ik heb in de praktijk niet vaak gesprekken

met het hele gezin. Maar de broers en zussen komen natuur-

lijk wel aan de orde in gesprekken met de ouders. Vaak is

het al genoeg als je samen met de ouders alle zaken even op

een rijtje zet. Ik had bijvoorbeeld een meisje in begeleiding

dat veel problemen had met haar gezonde broer. Hij was de

enige van de drie kinderen in dat gezin die zelf geen beper-

kingen had. Ik heb het toen met de ouders erover gehad, 

dat hij die bijzondere positie had en wat dat voor hem bete-

kende. Dat was voor hen een hele eye-opener. Je bespreekt

dan de mogelijkheden om daar aandacht aan te besteden 

en vaak kunnen de ouders daar zelf dan mee verder’.

Uit het verhaal van Wiegerink blijkt duidelijk hoe tel-

kens de aandacht van de psycholoog in de kinderrevalidatie

heen en weer gaat tussen het kind zelf (zie ook behandeling)

en de omgeving. De inhoud van die contacten hangt in

belangrijke mate af van de leeftijd van de jonge revalidant:

‘Het accent ligt bij de heel jonge kinderen vooral op

diagnostiek, op het observeren van gedrag, bepalen van 

het ontwikkelingsniveau en het aangeven wat een kind

verder nodig heeft. Op welke manieren kunnen de ouders

het kind stimuleren bij zijn of haar verdere ontwikkeling?

Welke hulpverlening is daarbij nodig? Je geeft als psycho-

loog niet alleen adviezen aan de ouders, maar ook aan het 

kinderdagverblijf, de school en anderen die bij het kind

betrokken zijn. Later, op de basisschoolleeftijd, ga je met het

kind zelf aan de gang, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen.

Maar dan nog ligt het accent vaak op het ondersteunen 

van de ouders bij de opvoeding. Als het kind nog wat ouder

wordt, komt de verwerking van de handicap voor het kind

zelf aan de orde. In de loop van de basisschool gaan

kinderen zich steeds meer afvragen waarom ze anders zijn

dan andere kinderen. Dat wordt natuurlijk nog veel sterker

tijdens de puberteit, als de eigen identiteit steeds verder tot

ontwikkeling komt. Het kind, de jongere voelt zich anders

dan anderen en moet daarmee leren omgaan. Ook in de

relatie tussen kind en ouders verandert er dan veel. Kortom,

wat je als psycholoog doet in de kinderrevalidatie, en met

wie, hangt sterk af van de leeftijd en het ontwikkelingsni-

veau van de revalidant.’

Tenslotte waarschuwt zij ervoor om alle problemen te

interpreteren in het kader van de beperking van het kind:

‘Vergeet niet dat ook bij een kind met beperkingen de

normale problemen op het gebied van de opvoeding en het

gedrag een rol kunnen spelen. Ook hier zie je kinderen die

moeite hebben met slapen, conflicten rond de maaltijd en

gedragsproblemen, net zoals je dat ziet bij kinderen die geen

beperkingen hebben. Alleen moet je hier altijd ook stilstaan

bij de vraag of het samenhangt met de beperking, bijvoor-

beeld of een kind last heeft met eten omdat het moeite 

heeft met de mondmotoriek of dat het gewoon een normaal

eetprobleem is.’
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Niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen

Jaarlijks raken bij vele duizenden kinderen in Nederland de hersenen beschadigd door een

ongeval, een infectie of door andere oorzaken zoals de verwijdering van een hersentumor.

De ernst van het letsel en de schade die overblijft na herstel variëren enorm. Allereerst

moet de psycholoog dus vaststellen hoe groot de cognitieve schade is en wat de overige

psychologische gevolgen zijn (zie ook Diagnostiek in dit hoofdstuk). Henk Eilander: ‘Je

ziet zowel bij de omgeving als bij het kind zelf vaak frustratie en identiteitsproblemen. Een

kind dat daarvoor misschien havo-niveau had, haalt nu met moeite de vmbo-kaderoplei-

ding. Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, botst met de werkelijkheid. Bij bepaalde

letsels, vooral voorin de hersenen, de zogeheten prefrontale letsels, is het extra moeilijk

om dat te aanvaarden. Sommige kinderen en jongeren komen pas geruime tijd na het

letsel bij het revalidatiecentrum. Bij hen is het herstel in eerste instantie voorspoedig

verlopen, maar ze lopen op school of later in hun ontwikkeling tegen beperkingen aan die

mogelijk met het hersenletsel te maken hebben. Eilander noemt als voorbeeld opnieuw

het prefrontale letsel. ‘Dat gebied gaat zich pas stevig ontwikkelen in de puberteit.

Wanneer daar eerder in het leven schade is ontstaan, kan iemand in de puberteit extreem

ontsporen. Je kunt als psycholoog niet met zekerheid zeggen dat dat komt door het letsel,

maar je kunt wel aannemelijk maken dat het niet zomaar een opvoedingsprobleem is’.

De behandeling is erop gericht, het resterende hersenweefsel zo goed mogelijk te leren

gebruiken. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is ‘foutloos leren’ (errorless learning).

Eilander: ‘Een brein dat zich herstelt van beschadiging, is extreem gevoelig. De dingen 

die je in het eerste jaar na een hersenbeschadiging leert, hebben een blijvende invloed.

Het is te vergelijken met de opvoeding van jonge kinderen. Als je die altijd hun zin geeft,

leren ze verkeerde patronen aan. Er ontstaan verkeerde verbindingen in de hersenen. Dat

is een extreme mate het geval bij revalidanten na een hersenbeschadiging. Je moet dus

heel goed opletten, wat je ze precies aanbiedt. Als je te weinig eisen stelt, leert het brein

dat het zich niet hoeft in te spannen. Als je overvraagt, leer je juist een reflex van zich

afsluiten. Je moet dus heel goed kijken, op individuele basis, wat je op dat moment

aanbiedt. Dat is hartstikke moeilijk, zeker in de praktijk van de zorg. Schema’s voor

verschillende therapieën houden veel te weinig rekening met het ritme waarin we dingen

leren. Na een kwartier tot twintig minuten heb je gewoon even een pauze nodig, anders

neem je niets meer op. Dat geldt ook voor het leren van bewegingen bij fysiotherapie of

ergotherapie. Maar in de praktijk zie je vaak dat die schema’s achter elkaar door worden

ingevuld. Daar moet je dan als psycholoog echt voor vechten, dat men daar rekening 

mee houdt.’

’Een brein dat 
zich herstelt van
beschadiging, is

extreem gevoelig.’
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Het spectrum aan diagnostische technieken laat goed zien

hoe breed het werk is van de revalidatiepsycholoog in de

kinderrevalidatie. Het gaat van zeer jonge kinderen tot

jongeren die al bijna volwassen zijn, het betreft de hele

breedte van psychomotorische, cognitieve, sociale en

emotionele en seksuele ontwikkeling en de hele breedte

aan neurologische en andere problematiek die in de revali-

datie aan de orde kan zijn. 

‘Je kunt een kind al vanaf de leeftijd van een aantal

maanden testen’, vertelt Wiegerink. ‘Er is immers veel

bekend over de normale ontwikkeling van kinderen, zowel

motorisch als cognitief en sociaal. Dat maakt het mogelijk

om systematisch te kijken naar die ontwikkeling en of 

het kind gedrag vertoont dat past bij de leeftijd. Je kunt

bijvoorbeeld met heel jonge kinderen al kiekeboe spel-

letjes doen terwijl ze bij moeder of vader op schoot zitten.

Dergelijke spelletjes passen bij een bepaalde leeftijd en 

zo kun je systematisch een inschatting maken van het

ontwikkelingsniveau van het kind.’

De laatste jaren is er op het gebied van de neuro-

psychologie bij kinderen veel gebeurd. Bestaande tests,

die vaak waren gebaseerd op het neuropsychologisch

onderzoek bij volwassenen, zijn vervangen door tests 

die aangepast zijn aan de leeftijd van (jonge) kinderen.

Eilander: ‘Het is daardoor objectiever geworden, minder

een kwestie van ervaring en intuïtie.’ 

Het vaststellen van een beperking in de intelligentie en

het intelligentieprofiel kan nodig zijn om inzicht te krijgen

in de aard van de leerpoblemen en te kunnen adviseren 

bij de juiste schoolkeuze of om extra financiële steun te

regelen, het zogeheten rugzakje. Uiteenlopende catego-

rieën kinderen komen zo bij de revalidatiepsycholoog voor
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(neuro-)psychologisch onderzoek. Wiegerink: ‘Bij de

kinderen met al dan niet aangeboren hersenbeschadi-

gingen en de kinderen met spina bifida zijn leerproblemen

vaak een punt van aandacht. Maar ook bij andere beper-

kingen kunnen zich weer problemen voordoen, zoals bij de

jongens met de ziekte van Duchenne, die vaak last hebben

van leesproblemen (dyslexie) en die regelmatig een wat

lagere intelligentie hebben.’ Naast deze kinderen met vaak

ernstige problematiek die al min of meer vaste klanten van

de kinderrevalidatie zijn, krijgt Wiegerink ook vaak het

verzoek om te kijken of kinderen op de basisschoolleeftijd

een milde beperking hebben zoals DCD, developmental

coordination disorder. ‘DCD komt vaak voor in combinatie

met andere problemen zoals ADHD of ontwikkelingsstoor-

nissen in het autistische spectrum. Deze kinderen komen

bij de revalidatiepsycholoog voor diagnostiek, omdat leer-

krachten, ouders of anderen het gevoel hebben dat er iets

aan de hand is met het kind. Wij kunnen met het revalida-

tieteam deze kinderen onderzoeken en kijken of er wellicht

sprake is van DCD en/of andere problemen. Meestal

worden zij vervolgens verwezen naar andere instanties.’

Het oordeel van de psycholoog kan ook gevraagd

worden bij de kinderen die revalidatie nodig hebben

omdat zij een prothese aan arm of been hebben vanwege

een amputatie of een aangeboren afwijking. Hier staan

vaak de verwerkingsprocessen van de ouders en de 

kinderen zelf op de voorgrond. Soms moet de revali-

datiepsycholoog adviseren over de beste timing van een

behandeling, zoals een amputatie of een hersteloperatie

(reconstructie). ‘Je probeert dan een inschatting te maken

van de gezinssituatie. Als bijvoorbeeld de ouders net in

scheiding liggen, is dat misschien niet het beste moment

voor een ingrijpende operatie. Je probeert een beeld te

vormen van de verwachtingen van ouders en het kind zelf.

Je kijkt of er sprake is van reële verwachtingen, of ze het
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kind kan lezen, kun je ook werken met gestandaardiseerde

vragenlijsten. Kinderen weten meestal wel goed hoe ze 

het doen in vergelijking met leeftijdgenoten. Zij gaan zich

immers al vrij jong vergelijken met anderen. Bij peuters 

en kleuters gaat het dan vooral om de verschillen tussen

jongens en meisjes, daarna gaat het erom wie beter is in

rekenen, in balspel of in andere dingen. Door daarop aan

te sluiten, krijg je redelijk goed inzicht in het beeld dat een

kind van zichzelf heeft.’

allemaal aankunnen. En je onderzoekt hoe het kind tegen

zichzelf aankijkt, hoe het zelfbeeld is. In de loop van de

basisschoolleeftijd gaan kinderen zich steeds meer afvra-

gen: wie ben ik, hoe is die ander, in welke dingen ben ik

beter in welke dingen is die ander beter, dergelijke vragen.’

‘Je kunt al op vrij jonge leeftijd met een spelobservatie

op een speelse manier achterhalen hoe een kind aankijkt

tegen zichzelf en zijn omgeving. Ook met halfopen vragen

krijg je een indruk wat een kind bezighoudt. Wanneer een

56

NIP50-61_NIP  26-04-11  16:19  Pagina 56



57

Als ergens het unieke karakter van kinderrevalidatie tot

uiting komt, is het in de behandeling. Deze is immers niet

alleen gericht op de revalidant zelf, maar ook op diens

omgeving: ouders, andere gezinsleden, onderwijsge-

venden. 

De revalidatiepsycholoog in de kinderrevalidatie moet

beschikken over een breed arsenaal aan therapeutische

mogelijkheden. Bij de begeleiding van de kinderen komt

volgens Wiegerink heel vaak een gedragstherapeutische

component om de hoek kijken. Daarnaast kan bijvoorbeeld

bij het bevorderen van de verwerking en acceptatie door

het kind, gebruik worden gemaakt van speltherapie of

creatieve activiteiten. Essentieel is het geven van goede

voorlichting (psycho-educatie) aan de ouders. ‘Je legt 

aan de ouders uit wat erbij hoort, wat te verwachten is bij 

een kind met een bepaalde beperking’. Eilander legt de

nadruk op het ontwikkelingsperspectief: ‘Een bijzonder-

heid van de kinderrevalidatie is, dat je jarenlang met één

kind te maken kunt krijgen, waarbij zich op verschillende

momenten uiteenlopende hulpvragen voordoen. Je moet

als psycholoog dan ook regelmatig switchen in de band 

die je met een kind hebt’.

Ook de ouders maken in het proces van acceptatie

vaak een aantal fases door, die te maken hebben met de

ontwikkeling van hun kind. Bij beperkingen die vanaf de

geboorte bestaan, is een motorische achterstand vaak 

het eerste dat opvalt. Pas daarna worden ouders gecon-

fronteerd met de gevolgen op het gebied van leren en 

nog weer later met de sociale, relationele en seksuele

gevolgen. Wiegerink: ‘Je probeert in de informatiever-

strekking een klein beetje vooruit te lopen, zodat ouders 

al kunnen anticiperen op de volgende stap in de ontwik-

keling. Maar je moet ook weer niet te ver vooruitlopen, 

dan maak je de problemen alleen maar groter.’
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Wiegerink signaleert een toename van het aantal

kinderen die gedragsproblemen hebben naast hun beper-

king. Dit kan het gevolg zijn van de aandoening, zoals

ontremd gedrag bij kinderen met niet-aangeboren hersen-

letsel of slecht kunnen samenspelen, zoals bij kinderen

met spina bifida. In haar werk is dan ook in toenemende

mate behoefte aan diagnostiek op het gebied van gedrag,

emoties en persoonlijkheid. ‘Er bestaan speciaal voor

ouders en kinderen ontwikkelde vragenlijsten voor

verschillende leeftijden en soms gebruiken we jongeren-

versies van de bekende persoonlijkheidstests’. Hoe het

komt dat het aantal kinderen met gedragsproblemen

toeneemt, kan Wiegerink niet met zekerheid zeggen. 

Er is binnen de kinderrevalidatie meer aandacht voor 

het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van

kinderen met een lichamelijke beperking. Gewoon mee-

doen, op school en met vriendjes, is voor kinderen met 

een lichamelijke beperking steeds belangrijker gewor-

den. Als dat niet lukt, is het goed om te onderzoeken of

dat ligt aan specifieke tekorten in de intelligentie, sociaal

functioneren of motorische beperkingen. Zo kan samen

met ouders en school bepaald worden welke extra bege-

leiding het kind dan nodig heeft: een individuele behan-

deling, een op maat geschreven handelingsplan, extra

ondersteuning via een ‘rugzakje’ of misschien toch naar

speciaal onderwijs zoals een Mytylschool. Ook is er een

toegenomen behoefte om problemen te benoemen en 

van een diagnostisch label te voorzien. Waar men vroeger

genoegen nam met de constatering dat een kind wat druk

was, wat sneller afgeleid of wat eenzelviger dan andere

kinderen, wordt tegenwoordig vaker hyperactiviteit, een

aandachtsstoornis of een ontwikkelingsstoornis in het

autistische spectrum gediagnosticeerd.
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Bij de ouders werkt de psycholoog zelden met diag-

nostische instrumenten. Wiegerink: ‘Je probeert natuurlijk

wel een indruk te krijgen hoe de stijl van opvoeden is. Je

zoekt een behandeling die aansluit bij de gang van zaken 

in het gezin. Dat kan soms best dilemma’s opleveren. Ik 

had laatst bijvoorbeeld een paar ouders van een kind met

de ziekte van Duchenne die hun kind enorm verwenden. Ik

kan dat best begrijpen, maar het werd op deze manier wel

een heel vervelend jongetje. Dat kan ik dan aan de ouders

uitleggen, maar het blijft hun keuze of zij dat oppikken’. 

Een fascinerende ontwikkeling op therapeutisch gebied

is volgens Wiegerink de EMDR voor de verwerking van 

traumatische ervaringen. Er zijn speciale technieken ontwik-

keld voor het werken met (jonge) kinderen, zodat men al

vanaf een leeftijd van een jaar of vier met de meeste

kinderen kan werken. Bij de allerjongsten is zelfs het

werken met oogbewegingen niet nodig, dan blijkt dat

afwisselende aanraking van de linker- en de rechterhand

tijdens het doorleven van de traumatische ervaring ook al

hetzelfde effect heeft.

Wiegerink: ‘Het is heel fijn om te doen. Ik blijf het net

toveren vinden. Laatst bijvoorbeeld had ik een jongetje 

dat als heel klein kind nare ervaringen had gehad in het

ziekenhuis. Vanwege zijn beperking moest hij vaak toch

weer naar het ziekenhuis toe. Door met EMDR die trauma-

tische ervaringen door te werken, had hij weer meer

controle over zijn gevoelens en kon hij weer gewoon naar

het ziekenhuis. Bij die heel jonge kinderen werk je vaak

met het verhaal van de ouders. Ook maak je vaker gebruik

van tekeningen om de traumatische ervaring op te roepen

voor de behandeling. Bij oudere kinderen en bij volwas-

senen is dat meestal niet nodig.’

Wiegerink past EMDR ook vaak bij pubers toe, als in 

de begeleiding blijkt dat er ergens in de verwerking van

hun beperking een blokkade optreedt. ‘Door het goed uit

te vragen en vervolgens met EMDR door te werken kan er

heel gemakkelijk een proces op gang komen waardoor 

die acceptatie gemakkelijker wordt. EMDR werkt vooral 

bij ervaringen die een diepe emotionele impact hebben

gehad. Dat kunnen soms dingen zijn die op het eerste

gezicht niet zo ingrijpend lijken te zijn. Ik had bijvoorbeeld

een meisje met een progressieve spierziekte, die helemaal

verdrongen had hoe erg zij het had gevonden dat zij niet

langer in haar kamer op de eerste verdieping kon slapen.

Toen we aan de slag gingen met EMDR en die beelden

naar boven kwamen en verwerkt waren, kwam er een heel

ander proces op gang. Ik vind het fantastisch om dat te

doen, je kunt dan in relatief korte tijd dingen bereiken die

met gesprekken alleen eigenlijk niet lukken.’
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Gedrag en ontwikkeling hebben op veel verschillende

manieren invloed op het revalidatieproces van kinderen.

De psycholoog moet dan ook goed samenwerken met

andere disciplines binnen de revalidatie, met de ouders 

en de school.

Bij gedragsproblemen van het kind of problemen rond

de opvoeding is de revalidatiepsycholoog ook de adviseur

van de ouders en van de andere teamleden in de revali-

datie, zoals de fysiotherapeut en de ergotherapeut.  Want

anders dan in de meeste werkterreinen van psychologen

werkt de revalidatiepsycholoog in een multidisciplinair

team en heeft daar een heel duidelijke positie - volgens

Wiegerink een van de interessante aspecten van haar vak.

‘Gedragsproblemen blijven natuurlijk niet beperkt tot de

spreekkamer van de revalidatiepsycholoog. Ook bij de 

fysiotherapeut en de ergotherapeut en alle andere team-

leden laat het kind dat gedrag zien en dat kan consequen-

ties hebben voor de behandeling. Dat geldt ook voor

ouders die op hun manier omgaan met verwerking en de

zorg voor hun kind, zoals de allerbeste en allerduurste

hulpmiddelen voor hun kind eisen. Dat zijn typisch

problemen die het revalidatieproces kunnen hinderen en

daar word ik dan ook bijgehaald. Wij moeten de andere

teamleden ondersteunen vanuit onze deskundigheid op

het gebied van gedrag, leren, emoties en dergelijke zaken.

Ik kijk soms mee bij andere therapeuten, om te observeren

hoe het kind en de ouders zich in die therapie gedragen 

en hoe de interactie tussen kind en therapeut is en dat

bespreek ik dan na afloop met de therapeut en/of met de

ouders. Daarin heb je als psycholoog toch een andere rol

in vergelijking met de paramedici.’

Soms kan de psycholoog ook een bemiddelende rol

spelen bij conflicten tussen de ouders en de school.

Wiegerink: ‘Dat kan een lastige positie zijn. Soms sta je
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echt tussen de ouders en de school, of tussen de ouders

en andere teamleden in. In heel veel gevallen lukt het wel

om over en weer begrip over te brengen, of om in ieder

geval duidelijk te krijgen wat er in een gegeven situatie

wel en niet mogelijk is. Wij hebben vanuit onze professio-

naliteit een idee wat het beste is voor een kind, maar de

ouders hebben daar vanuit hun positie ook ideeën over.

Door dat te bespreken probeer je uit te komen op een

werkbare situatie die voor het kind het beste is.’
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De grote onderlinge verschillen tussen revalidanten 

met dezelfde medische diagnoses maken het moeilijk om

het beleid in de kinderrevalidatie wetenschappelijk te

onderbouwen. Er vindt wel steeds meer onderzoek plaats,

maar de resultaten zijn niet te generaliseren naar andere

diagnoses of leeftijdsgroepen. Een terrein dat steeds meer

aandacht krijgt is de overgang (transitie) van kinderrevali-

datie naar de zorg voor volwassenen. 

Hoewel zij positief staat ten opzichte van wetenschap-

pelijk onderbouwd ‘evidence based’ werken, heeft Wiege-

rink ook twijfels over de haalbaarheid daarvan. ‘Ik heb me

beziggehouden met de ontwikkeling van de richtlijn voor

diagnostiek bij kinderen met chronische pijn. Toen bleek dat

niet alle aspecten die bij deze problematiek een rol kunnen

spelen, wetenschappelijk zijn onderzocht. Ook kun je niet 

de resultaten van onderzoek bij volwassenen toepassen op

kinderen. Je blijft in de uitvoering van dit vak altijd te maken

hebben met een combinatie van wetenschappelijk onder-

bouwde zaken, ervaring en meer Fingerspitzengefühl.’

‘Het is ook heel lastig om onderzoek te doen in dit veld.

Zelfs als je kijkt naar de grote groepen, zoals de kinderen

met cerebrale parese of met spina bifida, is het bijna onmo-

gelijk om voor zo’n hele groep een studie te doen, vanwege

de grote verschillen tussen deze kinderen. Je hebt kinderen 

die vrijwel geen beperkingen hebben en kinderen met heel

ernstige beperkingen en alles daartussenin. Datzelfde 

geldt voor de intelligentie, die gaat ook van zwakbegaafd 

tot hoogbegaafd. Het heeft geen zin om daar een soort 

standaard uitspraak over te willen doen. Als je onderzoek

doet, gebeurt dat altijd in subgroepen’.

Wiegerink is geleidelijk aan steeds meer betrokken

geraakt bij het wetenschappelijk onderzoek naar jongeren
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en jongvolwassenen met cerebrale parese. ‘Ik werkte veel

met deze doelgroep en raakte als consulent betrokken bij

een grote studie rond jongeren met cerebrale parese die

toen werd opgezet. Vandaar uit kreeg ik de smaak van het

onderzoek te pakken en werd ik uiteindelijk onderzoeker op

het gebied van maatschappelijke participatie van jongeren

met beperkingen bij de Erasmus universiteit Rotterdam. 

Het thema dat in mijn promotieonderzoek centraal staat is

de relatievorming en seksualiteit.’

Dat thema past in een groter geheel: de overgang 

(transitie) van kinderrevalidatie naar de volwassenenzorg.

Wiegerink: ‘Dat is in de gezondheidszorg tegenwoordig op

meer terreinen een belangrijk thema. Het algemene patroon

dat je ziet is dat jongeren met een beperking die redelijk

goed functioneren, op een gegeven moment verdwijnen uit

de kinderrevalidatie en dan jarenlang uit het zicht van de

zorg blijven, totdat ze als volwassene terugkeren met

problemen. Ze kunnen het allemaal wel, maar houden het

niet vol in de combinatie van een baan, het sociale functio-

neren, de emotionele druk etcetera. Het kost gewoon meer

energie om dag in dag uit alle dingen te doen als je een

beperking hebt. Vaak gaan zij te lang door, waardoor de

problemen intussen erg groot geworden zijn. De vraag is, 

of we dat met de organisatie van de zorg beter kunnen

ondervangen. Hoe zorg je voor continuïteit van zorg,

wanneer iemand de stap maakt naar meer zelfstandigheid?’

In ziekenhuizen worden tegenwoordig transitiepoli-

klinieken opgezet. Die zijn echter vooral gericht op de 

medische aspecten zoals therapietrouw. Wiegerink: ‘Vanuit

de revalidatie is maatschappelijke participatie altijd het

sleutelbegrip. Wat wij willen aanbieden zijn modules op 

het gebied van werk vinden, huishouden, alle verschillende

regelingen en voorzieningen, fitheid en een actieve levens-

stijl en het thema relaties en seksualiteit. Wanneer iemand

merkt dat een bepaald onderwerp actueel is in zijn leven op
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dat moment, kan hij of zij meedoen aan die module.’ Het 

is te hopen dat deze pragmatische aanpak, die hand in

hand gaat met wetenschappelijk onderzoek in de betrok-

ken groep(en), in de komende jaren zal leiden tot een

soepeler overgang naar een zelfstandig volwassen leven.

In die overgangsleeftijd tussen jeugd en volwassenheid

is seksualiteit een belangrijk thema, of je nu een beperking

hebt of niet. Wiegerink: ‘De jongeren met wie ik werkte,

waren ook allemaal bezig met verliefdheid en relaties en

stelden zich vragen als “kan ik wel verkering krijgen?”,

“waar kun je op de Mytylschool zoenen zonder dat iemand

het merkt?” Normale vragen waar alle pubers mee bezig

zijn, maar voor deze jongeren gaan dan hun andere uiter-

lijk en lichamelijke beperkingen extra meespelen.’

In haar onderzoek zag ze ook dat jongeren die moto-

risch behoorlijk goed waren en een redelijk schoolniveau

hadden, achterlopen bij leeftijdgenoten op het gebied van

seksuele ontwikkeling en relatievorming. Ze hebben later

hun eerste ervaringen als zoenen, een eerste relatie, vrijen

enzovoorts. En als ze wel seksuele ervaringen hebben,

kunnen ze daarbij last hebben van hun lichamelijke beper-

kingen en hun lichaamsbeeld. ‘Het is al niet gemakkelijk

om jong te zijn en te moeten uitzoeken hoe het allemaal

moet met seks. Met een beperking is dat dubbel lastig. Je

ziet zelfs bij volwassenen die al ruime ervaring hebben op

het gebied van seksualiteit hoe moeilijk dat is als zij door

een CVA of een andere gebeurtenis lichamelijke beper-

kingen hebben’. Seksualiteit en relaties komen echter in 

de kinderrevalidatie niet aan bod. 

Hoe komt het dat zo’n belangrijk thema niet aan de

orde zou komen binnen de revalidatie? Wiegerink: Het is

eigenlijk heel simpel, jongeren vragen er niet naar, en de

hulpverleners beginnen er niet over. Het is net zoiets als

het verhaal over een diagnose en de oorzaak van hun

handicap. Bij kinderen met een aangeboren beperking

merk je vaak dat ze dat verhaal nooit te horen krijgen. Het

komt niet op, er is geen vanzelfsprekend moment dat het

aan bod komt. Jongeren lopen daardoor vaak rond met

vragen die ze niet durven te stellen, maar die wel van 

groot belang zijn. Vragen als: kan ik zwanger raken? En 

hoe verloopt dat dan met mijn beperkingen? Die vraag

wordt niet gesteld, de ouders denken: we hebben het er

maar niet over, want dat is te pijnlijk. Maar zelfs als er 

geen relatie is of als die er niet inzit, dan nog word je

verliefd, kun je je lijf prettig vinden, moet je je eigen sek-

sualiteit ontdekken. Dat gebeurt gewoon bij iedereen.’

‘Ik had op de mytylschool veel jongeren in begelei-

ding die bezig waren met hun lijf, hoe ze eruit zagen. Ze

maakten zich zorgen over hun lichaam, hoe ze eruit zagen

zonder kleren aan. Met kleren kun je natuurlijk nog het 

een en ander maskeren, maar als die uit gaan zie je dat

veel jongeren met cerebrale parese een spichtig lichaam

hebben, met vaak ook nog littekens van operaties. Daar

voelen ze zich onzeker over en dat is heel begrijpelijk.

Sindsdien is dat voor mij een standaard gespreksonder-

werp in de begeleiding van jongeren. Dit is daarom echt

zo’n vraagstelling die in de praktijk is opgekomen. Dat is

het leuke van allebei doen, werken in de praktijk en weten-

schappelijk onderzoek. Het is dan ook gemakkelijker om

de resultaten van onderzoek te vertalen naar de praktijk,

ook richting patiëntenvereniging. Er is gelukkig steeds

meer aandacht voor het thema relaties en seksualiteit, 

ook bij de patiëntenvereniging en bij de ouders. Die

bewustwording, op meerdere terreinen, zal doorwerken

naar de volwassenheid. Ik denk dat het volgende thema,

als we meer weten over de transitiefase de levenslange

zorg is voor mensen met aangeboren of op jonge leeftijd

verworven aandoeningen, de life span care.’ Wiegerink

promoveerde op 9 november 2010 in Rotterdam op 

het proefschrift ‘Romantic Relationships and Sexual

Experiences of Adolescents and Young Adults with 

Cerebral Palsy’. 
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Het wetenschappelijk onderzoek binnen de revalidatie-

psychologie is met name gericht op de neuropsycholo-

gische gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel en op 

het omgaan met chronische pijn. Ook wordt gekeken naar

de psychosociale gevolgen van sommige aandoeningen.

Andere aspecten van het werk van de revalidatiepsycholoog,

zoals verliesverwerking en het begeleiden van sleutel-

figuren uit de omgeving van de revalidant, krijgen relatief

weinig specifieke aandacht. ‘We moeten

leren om sterker voor onze eigen zaak 

op te komen’, zegt dr. Caroline 
van Heugten, onderzoeker aan de

Maastricht University en oud-voorzitter

van de sectie Revalidatie van het

Nederlands Instituut van Psychologen

(NIP).

De revalidatiepsychologie is geen eigenstandig vakge-

bied. Er zijn geen leerstoelen, er is nauwelijks een weten-

schappelijke traditie, er is geen specifieke opleiding tot

revalidatiepsycholoog. Toch bestaat er voor een deel van 

de revalidatiepsychologie inmiddels een stevige weten-

schappelijke onderbouwing. Een belangrijk deel van het

werk in de revalidatiepsychologie valt immers onder de

neuropsychologie, een vakgebied waarin binnen Nederland

zo’n 15 hoogleraren actief zijn. Een deel van hen richt zich 

op het meer fundamentele onderzoek, maar er zijn heel wat

neuropsychologische onderzoekers die systematisch onder-

zoek verrichten naar het herstel van mensen met neurologi-

sche aandoeningen, met name niet-aangeboren hersenletsel

(NAH, zie ook pagina 14 ). Ook wordt er onderzoek gedaan

naar de diagnostiek van mentale en psychische problemen

bij mensen met NAH. Een ander onderwerp waarnaar relatief

veel wetenschappelijk onderzoek verricht wordt, is de

behandeling van chronische pijn (zie pagina 38 ). Van

Heugten: ‘Het onderzoek in de revalidatiepsychologie

concentreert zich op aandoeningen waarbij de psycholoog

een leidende rol heeft in de behandeling: enerzijds de

behandeling van pijn, waarbij de psycholoog zelfs de belang-

rijkste behandelaar is, aan de andere kant de cognitieve en

psychosociale gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

waar de psycholoog een leidende rol heeft in het team van

behandelaars.’

Het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van

hersenletsel is globaal op te splitsen in twee gedeelten. 

Van Heugten: ‘Ten eerste kun je kijken wat er precies mis is

in het brein. Dat kan het beste in een laboratoriumsituatie,

waarin je de verschillende functies zorgvuldig kunt
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’Het onderzoek in de revalidatiepsychologie
concentreert zich op aandoeningen waarbij de

psycholoog een leidende rol heeft in de behandeling.’
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uitsplitsen. Je blijft dan zo dicht mogelijk bij de werking van

het brein, waarbij het overigens moeilijk is om te definiëren

wat precies normaal is. Het tweede gedeelte, waar ik me

vooral mee bezighoud, richt zich op de vraag wat de

gevolgen zijn voor het dagelijks leven en de participatie in 

de maatschappij. We staan daarmee dicht tegen de klinische

praktijk aan. Om activiteit en participatie te meten, heb je

andere diagnostische methoden nodig, die we ten dele nog

moeten ontwikkelen. Waar ik uiteindelijk een uitspraak over

wil kunnen doen, is of iemand succesvol de dingen kan doen

in het dagelijks leven zoals hij dat wil inrichten. Dat laatste 

is echt heel belangrijk, wat iemand zelf wil. Als iemand voor-

dat hij hersenletsel kreeg niet veel meer deed dan met een

zak chips voor de tv zitten, moeten we nu niet verwachten

dat hij ineens heel erg sociaal actief wordt. Op het niveau 

van activiteiten en participatie bestaan er nu eenmaal grote 

individuele verschillen.’

Hoe een NAH-patiënt kan functioneren in de samen-

leving, hangt van meer af dan het neurologische herstel

alleen. Niet alleen de persoonlijkheid, copingstijl en andere

aspecten spelen mee in de uiteindelijke uitkomst, ook de

strategieën die iemand aanleert om met zijn beperkingen 

om te gaan. 

Van Heugten: ‘Het voorspellen van herstel op andere

terreinen lijkt soms makkelijker. Zo blijkt uit fysiotherapeu-

tisch onderzoek dat bepaalde tests in de vierde week na 

een CVA goed kunnen voorspellen hoe de functie van de

aangedane arm en hand uiteindelijk zal worden. Toch is ook

dat onderzoek iets anders dan voorspellen hoe de uitkomst

is op het niveau van activiteit en participatie. Iemand kan

immers met een relatief slecht functionerende hand toch

weer meedoen met sporten, omdat hij dat heel graag wil 

en een goede teamspeler is, terwijl een ander met veel

betere handfunctie langs de lijn zit’.

Een vergelijkbaar verhaal geldt voor het testen van neuro-

psychologische uitval. Het verschijnsel neglect bijvoorbeeld

kan gemeten worden door iemand een vel papier te geven

met daarop een groot aantal kleine en grote sterren, letters

en woorden. Hij moet dan doorstrepen welke kleine sterren

hij ziet. Degene die de test afneemt, kijkt of de patiënt dat

over het gehele vlak even goed gedaan heeft. Van Heugten:

‘Een revalidant die weet dat hij neglect heeft, zal proberen

om door het vel papier te draaien toch een hogere score te

halen. Maar als je die test netjes (gestandaardiseerd)

uitvoert, sta je de revalidant geen enkele strategie toe. Het

vel papier moet dus blijven liggen. Alleen dan kan deze test

gebruikt worden om goed te kijken hoe ernstig het neglect

is. Dat kan van belang zijn om objectief de schade in kaart te

brengen. Maar voor het dagelijks leven is het natuurlijk veel

belangrijker om te weten hoe iemand omgaat met eventuele

beperkingen. Ook daarvoor zijn testen ontwikkeld. Je kunt

bijvoorbeeld met vier mensen achter een tafel gaan zitten en

aan de revalidant vragen om iedereen te voorzien van thee in

een kopje, op een schoteltje, met een theelepeltje en een

koekje erbij. Dan mag iemand rustig heen en weer lopen en

zo telkens gebruikmaken van de gezonde helft van zijn waar-

neming, net zoals hij dat ook in het dagelijks leven zou doen.

Door het allemaal zo gestandaardiseerd mogelijk te doen,

kun je ook deze meting heel betrouwbaar en herhaalbaar

inzetten, bijvoorbeeld voor een voor- en nameting bij behan-

deling.’

Andere aspecten van het cognitieve functioneren kunnen

eveneens op zo’n natuurlijke (men spreekt vaak van een

‘ecologische’) manier getest worden. ‘Je kunt het geheugen

meten door iemand 15 woorden uit zijn hoofd laten leren en

die te laten reproduceren, maar je kunt ook aan het begin

van het gesprek vragen of iemand zijn horloge aan jou geeft,

met de instructie erbij dat hij aan het eind van het gesprek

zijn horloge terug moet vragen.’ Ecologische testmethoden

hebben overigens soms ook nadelen. Ze zijn vaak arbeids-

intensiever en ze kunnen niet overal worden uitgevoerd. Bij

elk diagnostisch en bij wetenschappelijk onderzoek is dus

telkens de vraag, wat men precies wil weten wat daartoe 

de beste methodologie is. 
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ningen spelen soms de effecten van medicatie een rol. 

Ook een terrein als chronische pijn, waarbij telkens weer 

de vraag bestaat welk stuk medisch verklaard kan worden 

en welk belang je daaraan toekent, levert veel relevante

onderzoeksvragen op.’

Op het gebied van de cognitieve revalidatie is al veel

onderzoek verricht naar de effecten van behandelingen. 

Vaak is dat onderzoek dat op groepsniveau gebeurt. Een

relevante vraag is dan bijvoorbeeld hoeveel deelnemers 

het programma ook daadwerkelijk afmaken, welke effecten

Er zijn volgens Van Heugten nog meer dan genoeg 

relevante onderzoeksvragen in de revalidatie. Sommige

aspecten zijn min of meer universeel, zoals het leren omgaan

met beperkingen, andere onderzoeksvragen zijn specifiek

gebonden aan een bepaalde aandoening of ziektebeeld. En

telkens is het van belang om een helder onderscheid te

maken, de vraag goed te formuleren en de juiste methoden

te kiezen. ‘Bij hersenletsel moet je rekening houden met de

effecten daarvan op beleving en gedrag. Bij andere aandoe-

’Een revalidant die weet dat hij
neglect heeft, zal proberen om door

het vel papier te draaien toch 
een hogere score te halen.’
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specifiek wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. We

baseren ons dan op wat er binnen de klinische psychologie

over gezegd wordt, ook vaak zonder dat er studies naar

verricht zijn. Het is natuurlijk moeilijk om de interventies bij

verliesverwerking wetenschappelijk te onderbouwen, maar

het zou in principe wel kunnen. Binnen de klinische psycho-

logie bestaat niet zo’n duidelijke traditie om onderzoek te

verrichten in populaties met specifieke lichamelijke aandoe-

ningen. Terwijl dat wel relevant zou zijn, bijvoorbeeld bij

revalidanten met neurologische uitval, daar heb je toch

specifieke expertise nodig vanuit de neuropsychologie om

de verschillende aspecten te kunnen onderscheiden.’ 

Lang niet alle categorieën revalidanten in de revalidatie

komen voldoende aan bod in het wetenschappelijk onder-

zoek op het gebied van de revalidatiepsychologie. Zo is er

relatief weinig aandacht voor revalidanten met een dwars-

laesie en voor revalidanten met voortschrijdende neuro-

logische ziekten. Van Heugten: ‘Dat is heel anders dan
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meetbaar zijn en welke factoren invloed hebben op de

uitkomst. De aandacht begint nu te verschuiven naar de

vraag wie er baat kan hebben bij een bepaalde interventie.

Persoonlijke factoren spelen daarbij een belangrijke rol,

zoals de copingstijl en de mate waarin iemand inzicht heeft

in zijn beperkingen. Van Heugten: ‘Dat is een programma

waar wij op dit moment mee bezig zijn. We doen dat ten 

dele in een heel gecontroleerde setting, ten dele op een

meer naturalistische ecologische manier. Je wilt uiteindelijk

uitspraken kunnen doen over zoveel mogelijk verschillende

groepen revalidanten.’

Niet op alle terreinen die voor de praktijk van de revali-

datiepsychologie van belang zijn, bestaat een wetenschap-

pelijke traditie. Van Heugten: ‘Neem bijvoorbeeld verlies-

verwerking. Dat speelt op bijna alle terreinen van de revali-

datiepsychologie voor volwassenen, maar er is nauwelijks

’Als we meer aan onderzoek binnen de revalidatie-
psychologie willen doen, moet daar op

beleidsniveau meer ruimte voor gemaakt worden.’
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’Er is altijd een
vertaalslag nodig 

van wetenschappelijke
resultaten naar een

individuele revalidant.’

aandoeningen waarbij een min of meer plotselinge gebeur-

tenis de beperkingen veroorzaakt, zoals bij een ongeval of

een beroerte. Een geleidelijk proces van achteruitgang 

biedt andere mogelijkheden voor wetenschappelijk onder-

zoek. Je kunt op zoek gaan naar mensen in een zeer vroeg

stadium van de ziekte en zo geleidelijk het beloop van de

ziekte bekijken, inclusief het proces van voortdurende

verliesverwerking, elke keer als er opnieuw iets uitvalt. 

Bij aandoeningen die gekenmerkt worden door een “breuk 

in de levenslijn” is er uiteraard geen informatie vastgelegd

over de persoonlijkheid en andere kenmerken van de 

revalidant voordat deze breuk optrad. Dat is een andere

dynamiek, met andere problemen en andere onderzoeks-

vraagstellingen’. 

Evidence based werken in de zorg: de voor- en nadelen
In de hele gezondheidszorg groeit het besef dat een gedegen wetenschappelijke onder-

bouwing van diagnostiek en behandeling van belang is. Evidence based zorg betekent

meer eenheid in het vak (een revalidant in Groningen krijgt dezelfde zorg als iemand in

Wijk aan Zee of Maastricht), meer transparantie (revalidanten, familie en zorgverzekeraars

weten waar zij aan toe zijn) en een manier om te werken aan verbetering (nieuwe kennis

draagt bij aan verbetering van de zorg). Wie evidence based gaat werken, moet eerst de

bestaande kennis in kaart brengen. Daarbij blijkt snel genoeg op welke gebieden nog

geen of onvoldoende wetenschappelijke kennis bestaat. 

Toch kan een te eenzijdige gerichtheid op wetenschappelijke evidence ook nadelen

hebben. Dat geldt vooral als men de uitkomsten van onderzoek probeert te vertalen in

een soort kookboek met standaardrecepten. Wetenschappelijk onderzoek vindt immers

meestal plaats in grote groepen, die op belangrijke punten (leeftijd, geslacht, ernst van 

de aandoening, etc) afwijkend kunnen zijn van de individuele revalidant die men wil

behandelen. Daarom is altijd een vertaalslag nodig van wetenschappelijke resultaten 

naar een individuele revalidant. 

De mate waarin behoefte bestaat aan systematisch verzamelde gegevens, verschilt 

overigens per beroepsgroep. Fysiotherapeuten zijn binnen de revalidatie het verst 

gevorderd met de toepassing van klinimetrie, compleet met voor- en nametingen.

Revalidatiepsychologen doen meestal wel de metingen bij binnenkomst, maar vaak 

wordt de nameting achterwege gelaten. De maatschappelijk werkenden in de revalidatie

maken relatief weinig gebruik van meetinstrumenten. Ook de leeftijd van hulpverleners

speelt een rol; oudere hulpverleners met meer ervaring vertrouwen vaker op hun 

klinische blik, jongeren hechten meer aan onderzoeksinstrumenten, wellicht ook omdat 

ze minder ervaren zijn. Onder de term ‘Routine Outcome Measurement’ wordt het 

systematisch vooraf en achteraf meten bij psychologische interventies door het NIP

momenteel actief gestimuleerd. 
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Een mogelijke beperking voor wetenschappelijk onder-

zoek is de beschikbare menskracht. Er zijn volgens Van

Heugten niet zoveel mensen met voldoende kennis van zowel

de wetenschappelijke als de klinische als de neuropsycholo-

gische aspecten om goede studies op te zetten. ‘Het zou 

mooi zijn als er meer wetenschappelijke evidence beschik-

baar kwam op het gebied van verwerking, acceptatie en

andere psychosociale aspecten van de revalidatiepsychologie.

De nadruk ligt nu, gewoon door hoe het veld georganiseerd 

is, veel meer op de neuropsychologische kanten, cognitieve

trainingen en dergelijke. Ik hoop dat we in de komende jaren

die witte plekken op de kaart kunnen gaan invullen.’

De betrokkenheid van de revalidatiepsychologen bij

wetenschappelijk onderzoek varieert sterk. Sommigen, zoals

de meeste psychologen die in dit boek aan het woord

komen, combineren hun praktische werk in een revalidatie-

centrum met (vaak praktijkgericht) wetenschappelijk onder-

zoek. Voor anderen, zoals Van Heugten, is wetenschap zelfs

hun enige of primaire taak. Maar hoe zorg je ervoor dat er

ook in de toekomst voldoende onderzoekers in dit vak zijn?

Van Heugten: ‘Ik probeer combinatiestages aan te bieden,

waarin de stagiaire een onderzoek doet en ook een klinische

stage. Dat soort tussenvormen is volgens mij belangrijk. Het

Naast neuropsychologische tests zoals deze
die objectief de uitval in beeld brengen, 
is er ook behoefte aan 'ecologische' tests,
die voorspellen hoe iemand in de praktijk

met beperkingen omgaat.
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is helemaal niet nodig dat iedere revalidatiepsycholoog ook

wetenschap gaat beoefenen. Waar het om gaat, is dat we in

staat zijn om de goudhaantjes te identificeren, de mensen

met belangstelling en talent. Dat is een klein groepje, dat we

moeten koesteren om ons vak wetenschappelijk verder te

brengen.’

Psychologen in revalidatiecentra die zelf minder actief

bezig zijn met de wetenschap, kunnen ook een belangrijke

bijdrage leveren, bijvoorbeeld door mee te denken bij de

opzet van een onderzoek en door revalidanten aan te leveren

voor een studie. Van Heugten: ‘Er zijn mensen die dat ook

niet willen, om verschillende redenen. Het kan bijvoorbeeld

zijn dat zij, al dan niet terecht, de belasting voor de revali-

dant als te groot inschatten of opzien tegen de administratie.

En je moet niet vergeten dat er in de revalidatie een stevige

druk staat op productie. Het gaat uiteindelijk om declarabele

uren. Als we meer aan onderzoek binnen de revalidatie-

psychologie willen doen, moet daar op beleidsniveau meer

ruimte voor gemaakt worden.’

Financiering van het onderzoek is een ander potentieel

knelpunt. Ook hier kan zich wreken dat de revalidatiepsycho-

logie als discipline geen sterke academische positie heeft.

De beschikbare geldstromen zijn of sterk gebonden aan

praktische vraagstellingen, zoals binnen het programma

Revalidatieonderzoek van subsidiegever ZonMw, of met

name gericht op de neurowetenschappen, zoals het nieuwe

programma Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie dat

momenteel binnen NWO ontwikkeld wordt. Binnen die finan-

cieringsmogelijkheden is het vaak knokken om de subsidie

binnen te halen. Van Heugten: ‘Ik denk dat wij nog moeten

leren om sterker voor onze eigen zaak op te komen. Binnen

de programma’s van de Hartstichting bijvoorbeeld gaat veel

vaker een subsidie naar artsen en andere disciplines dan

naar revalidatiepsychologen. Vaak zie je dat adviesraden 

en referenten toch vooral bestaan uit biomedische onder-

zoekers. Die zullen toch eerder een biomedische aanvraag

honoreren dan een psychosociale studie, ook al is die 

laatste voor de kwaliteit van leven van revalidanten veel

belangrijker. Op zich is er een aantal maatschappelijke

ontwikkelingen die gunstig zijn voor ons werk. De nadruk 

ligt op de eigen regie voor de revalidant, op empowerment

en een snelle terugkeer naar de thuissituatie. Dat betekent

dat de revalidatiezorg en juist ook de revalidatiepsychologie

belangrijker worden. Maar hoe zichtbaar is de revalidatie 

nu in de politiek? Ik denk dat we er duidelijker in moeten

springen, duidelijker moeten maken wat we doen en wat 

we op de korte en de lange termijn betekenen voor revali-

danten. Ik denk ook dat we binnen fondsen en financiers van

onderzoek duidelijker moeten opkomen voor onze positie.’

Wetenschappelijk onderzoek kan niet alleen bijdragen

aan de eigen identiteit van de beroepsgroep, maar ook rich-

ting geven bij moeilijke keuzes waarin de professionaliteit

van de revalidatiepsycholoog aan de orde is. ‘Als wij een gat

laten vallen, zullen anderen dat opvullen. En dan is nog maar

de vraag wat ons aandeel kan zijn. Neem bijvoorbeeld de

diagnostiek bij een patiënt die met een CVA in het zieken-

huis ligt. De opnameduur is tegenwoordig maar heel kort,

dus wie bepaalt uiteindelijk waar die patiënt naar toe moet

gaan? Wij kunnen dan zeggen dat je standaard een zorg-

vuldig neuropsychologisch onderzoek moet doen, dat

tenminste vier uur duurt en alleen uitgevoerd kan worden 

als de patiënt stabiel is. Daar is vanuit onze professionaliteit

zeker wat voor te zeggen. Maar als andere disciplines ver-

volgens claimen dat zij het sneller kunnen doen en in een

vroeger stadium, dan moeten wij niet verbaasd zijn als wij

uiteindelijk met lege handen staan. Als psychologen geen

antwoord kunnen geven op prangende vragen in de zorg,

gaan anderen dat doen. Of zij het beter of slechter doen, 

dat weten we niet. Dat zou je gewoon moeten uitzoeken’.
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Thema 

Kleinschalig onderzoek

Nieuwsbrief Jaargang 23 | nummer 55 | februari 2009

Sectie Revalidatie

Thema 

Multiple Sclerose

Nieuwsbrief Jaargang 24 | nummer 59 | juni 2010

Sectie Revalidatie

De sectie Revalidatie van het NIP geeft voor haar leden drie

maal per jaar een nieuwsbrief uit, elke keer rondom een

ander thema. De nieuwsbrief bevat artikelen over weten-

schap, therapie en ontwikkelingen in de revalidatiepsycho-

logie. Daarnaast worden de leden geïnformeerd over de

sectie, symposia en publicaties van collega’s. De nieuwsbrief

is tussen alle literatuur een makkelijke en aantrekkelijke

manier om geheel op de hoogte te blijven van de sectie en

de revalidatiepsychologie. Voor meer informatie over de

nieuwsbrief en de sectie: www.psynip.nl/website/sectoren-

en-secties/sector-gezondheidszorg/revalidatie.
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