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Het belangrijkste onderwerp in deze uitgave is het ‘Beweeghuis’. Een initiatief van het Maastricht UMC+, ZIO, RHZ en Fy’net dat 

ten doel heeft de gehele beweegzorgketen van 0e tot en met 3e lijn excellent voor haar patiënten vorm te geven. Daarbij wordt er 

maximaal ingezet op een effectief conservatief behandeltraject, afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt. Blijkt een 

operatieve ingreep toch noodzakelijk, dan kan de patiënt hiervoor snel terecht. Medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en 

beweegcoaches geven in de hele beweegzorgketen samen vorm aan de ‘juiste beweegzorg op de juiste plek’. De patiënt staat daarbij 

daadwerkelijk voorop. Deze wordt optimaal geholpen om weer te kunnen bewegen en in beweging te blijven. 
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Van ziekenhuis naar beweeghuis

Het Beweeghuis:
Een versnelde route van de 
huisarts tot en met de 
behandeling bij de fysiotherapeut 
of orthopeed. 

Beweeg Bewust. 
Bij dit programma helpen de 
beweegcoaches van Maastricht 
Sport mensen met intensieve 
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zaam bewegen en het verbeteren 
van de algemene gezondheid.
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Van ziekenhuis naar 
beweeghuis
Het Beweeghuis is een nieuw concept waarmee het Maastricht UMC+, ZIO, RHZ en Fy’net samen een nieuwe keten 
voor beweegzorg in de regio Maastricht-Heuvelland vormgeven. Een radicale vernieuwing in het concept is dat 80% 
van de tweedelijns beweegzorg (groten)deels buiten het Maastricht UMC+ georganiseerd wordt. Daarbij wordt bij laag-
complexe zorgvragen van het beweegapparaat maximaal ingezet op conservatieve behandeltrajecten. 

Prof. dr. Lodewijk van Rhijn is orthopedisch 
chirurg in het Maastricht UMC+ en directeur van 
het nieuwe Centrum voor Bewegen in Maastricht. 
Hij is de grondlegger van het ‘Beweeghuis Concept’ 
dat het Maastricht UMC+ uitvoert in samenwerking 
met het fysiotherapeutennetwerk Fy’net, de huisart-
sen in Maastricht-Heuvelland (RHZ) en ZIO 
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De stijgende zorglast die de ziekenhuizen boven het hoofd hangt 

door de vergrijzing was voor prof. dr. Lodewijk van Rhijn, ortho-

pedisch chirurg in het Maastricht UMC+, de aanleiding om eens 

goed na te denken over de doelmatigheid van de beweegzorg in 

de regio Maastricht-Heuvelland. “Klachten van het beweegap-

paraat komen veel voor en zijn vaak chronisch”, vertelt hij. 

“Momenteel hebben al 1,4 miljoen mensen in ons land last van 

artrose, staat het beweegapparaat in de top drie van redenen 

voor een huisartsenbezoek en zijn diezelfde klachten een be-

langrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Dat aantal zal ver-

dubbelen. Er ligt dus een aanzienlijke maatschappelijke opgave 

om onze zorg anders in te richten.”

Een tweede trigger was de constatering dat patiënten bij som-

mige aandoeningen van het beweegapparaat snel doorverwe-

zen worden naar het Maastricht UMC+, terwijl dit niet altijd de 

beste oplossing is. “Veel beweegzorg kan in de 2e, 1,5e en 1e 

lijn doelmatiger en goedkoper georganiseerd worden”, legt Van 

Rhijn uit. “Door de zorg daar te organiseren waar hij het meest 

effectief is, zou in het Maastricht UMC+ meer ruimte overblijven 

voor de behandeling van hoogcomplexe beweegproblemen en 

de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Nu hebben wij in 

Maastricht het voordeel dat wij zowel complexe beweegzorg als 

laagcomplexe tweedelijnszorg aanbieden. 

                                  Lees verder op pagina 4
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Deze combinatie biedt bij uitstek de gelegenheid om het ra-

dicaal anders te doen, door een beweegzorgketen van de 1e 

t/m 3e lijn te stroomlijnen waarin netwerkpartners samen hun 

schouders zetten onder effectieve, kwalitatief hoogwaardige, 

persoonlijke, toegankelijke en betaalbare zorg voor de patiënt.”

Bij de huisartsen, verenigd in RHZ/ZIO, en de fysiothe-

rapeuten, verenigd in Fy’net, vond het team achter deze 

zorgvernieuwing gelijkgestemde partners met dezelfde 

ambities voor de patiënt. Ook ReumaNederland onder-

steunt het Maastrichtse initiatief. Lodewijk van Rhijn: “Sa-

men hebben we het Beweeghuis Concept ontwikkeld dat 

wij in 2019/2020 hebben geïntegreerd in de praktijk. Sinds 

begin dit jaar zijn we volop aan de slag en worden vrijwel 

alle patiënten met beweegklachten door de huisarts door-

verwezen naar de Stadspoli voor een eerste consult door 

een van onze medisch specialisten. Afhankelijk van de di-

agnose volgt voor een deel van de patiënten een conserva-

tieve behandeling door een gespecialiseerde fysiotherapeut 

binnen het Beweeghuisnetwerk. Laagcomplexe operatieve 

behandelingen vinden plaats in de Beweeghuis Kliniek, mo-

menteel gehuisvest in Annadal. Hoogcomplexe zorgvragen 

worden verwezen naar het Maastricht UMC+. Voor leefstijl-

verandering verwijst de specialist naar Maastricht Sport. Het 

beweegnetwerk is hiermee compleet.”

Beweeghuis Academie “Het is te danken aan onderzoek 

naar het beweegapparaat en het effect van behandelmetho-

den dat wij deze innovatieve stap kunnen zetten”, besluit 

Van Rhijn. “Aangezien we onze patiënten structureel willen 

voorzien van beweegzorg volgens de laatste inzichten, blijft 

onderzoek van grote waarde binnen het Beweeghuis Con-

cept. Hoe komen we het makkelijkst tot de juiste diagnose? 

Welke behandeling werkt het best? Hoe zorgen we ervoor 

dat patiënten zo snel mogelijk hun leven kunnen hervatten? 

In de Beweeghuis Academie onderzoeken we alle gegevens 

over diagnostiek en behandeling en vertalen we de analyse- 

resultaten naar nieuwe innovaties. Die delen we met alle 

betrokken zorgverleners via online webinars op het digitale 

platform van het Beweeghuis www.beweeghuis.nl en live 

bijeenkomsten.”

Guy Schulpen is medisch directeur bij ZIO

“De huisartsen en het Maastricht UMC+ hebben in Maas-

tricht de Stadspoli’s geopend om de zorg toegankelijker en 

betaalbaarder te maken. Het Beweeghuis Concept tilt die-

zelfde poli’s naar een volgend level, doordat juist op die laag-

drempelige plek in de stad medisch specialistische expertise 

ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van doelmatige 

beweegzorg. In principe wordt iedere patiënt met beweeg-

klachten uit de regio Maastricht-Heuvelland in de Stadspoli 

door de medisch specialist gezien om te beoordelen of er 

ziekenhuiszorg of andere zorg nodig is. De verwachting is 

dat deze vorm van screening ertoe gaat leiden dat minder 

mensen ziekenhuiszorg nodig hebben. Niet omdat we hen 

die zorg onthouden maar omdat niet-operatieve trajecten 

die bijvoorbeeld fysiotherapeuten aanbieden even effectief 

zijn. Zo leidt het Beweeghuis patiënten naar de juiste behan-

deling. Tegelijk is het een platform voor informatie en zelf-

management. En nu ook Maastricht Sport deelneemt aan de 

poli kan er ook direct doorverwezen worden voor een leef-

stijl- of beweegadvies. De winst is voor de patiënt die niet 

langer hoeft te shoppen maar direct met goede en passende 

zorg wordt geholpen.”

Vervolg van pagina 3
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Henk Salden is voorzitter van
fysiotherapeutennetwerk Fy’net

“Binnen de fysiotherapeutische netwerken van het Be-

weeghuis gaan we een flinke stap verder dan de traditione-

le netwerken, waarin fysiotherapeuten elkaar op de hoogte 

houden. Medisch specialisten van het Maastricht UMC+, 

fysiotherapeuten van Fy’net en een afvaardiging van huis-

artsen optimaliseren in het Beweeghuis samen de keten-

zorg voor patiënten met klachten aan het beweegapparaat. 

De netwerken voor patiënten met rug- en knieklachten 

zijn als eerste gestart. Er is keihard gewerkt om de keten 

hiervoor zowel organisatorisch als medisch-inhoudelijk te 

stroomlijnen. Nu is het een continu proces om deze zorg 

up-to-date te houden. De ervaringen zijn positief. Op de 

Stadspoli komt de patiënt snel bij de juiste behandelaar 

terecht, waardoor sneller de juiste zorg op de juiste plek 

gegeven kan worden. Doordat de fysiotherapeuten betere 

informatie krijgen, kunnen wij gerichter behandelen. Vice 

versa kan de verwijzer gerichter handelen doordat de fysio-

therapeuten controleren of de behandeling het juiste effect 

heeft en die informatie terugkoppelen. Een goede onderlin-

ge communicatie is dus van wezenlijk belang. Niet alleen 

het tempo, ook de kwaliteit van onze zorg gaat er zo op 

vooruit.”

Meer informatie op www.beweeghuis.nl.

De implementatie van het Beweeghuis Concept vergt 

onder meer kennis en kunde op medisch-inhoudelijk, 

financieel, juridisch, IT en procesoptimalisatie gebied. 

En dat over de schotten van verschillende zorgorga-

nisaties heen. In Maastricht-Heuvelland is gekozen 

voor een transmuraal programma-managementteam 

bestaande uit twee programmaleiders die respectie-

velijk de 1e / 1,5e en 2e / 3e lijn vertegenwoordigen. 

Beiden brengen in hun samenwerking een aanvullend 

netwerk van professionals en kennis en kunde mee 

om dit omvangrijke programma te organiseren. Deze 

unieke samenwerking, die gekenmerkt wordt door 

ambitie, openheid en wederzijds vertrouwen, biedt 

een prima basis voor de implementatie van het Be-

weeghuis Concept. 

Wilt u meer weten over de organisatie van het Be-

weeghuis? Neem contact op met één van de pro-

gramma-managers: 

dr.ir. Rob Vanwersch (rob.vanwersch@mumc.nl) of 

drs. R. Meerlo (r.meerlo@zio.nl). 

Transmuraal 
programma-
management



De Stadspoli
als

toegangspoort
en spil

De eerste stap in het Beweeghuis Con-
cept is een uitbreiding van de Stads-
poli in Maastricht. Specialisten van 
het Maastricht UMC+ organiseren hier 
gethematiseerde spreekuren voor rug, 
knie-, voet/enkel-, elleboog/pols/hand-, 
schouder-, heup/algemeen-, reuma- en 
pijnklachten. Deze directe verwijzing 
naar het juiste subspecialisme zorgt 
voor korte toegangstijden, de juiste 
zorg door de juiste specialist en een 
optimale follow-up van patiënten. Om 
de navigatie naar de themapoli’s goed 
te laten verlopen is een nieuwe digita-
le TIPP verwijs- en triagemodule geïn-
troduceerd. Zeven exclusiecriteria hel-
pen de huisarts de juiste verwijzing te 
maken. Veruit de meeste patiënten met 
beweegklachten kunnen terecht op een 
van de themapoli’s op de Stadspoli voor 
een eerste consult, van waaruit zij - af-
hankelijk van de indicatie - doorgeleid 
worden naar de juiste conservatieve 
zorg, een interventie of behandeling. 
Sinds dit voorjaar kunnen medisch spe-
cialisten op de Stadspoli ook doorver-
wijzen naar de beweegcoaches van 
Maastricht Sport (zie ook pagina 12, 
red). Het doel is dat elke patiënt met be-
weegklachten in onze regio zich gezien, 
gehoord en begrepen voelt. 
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Een versnelde route van de huisarts tot en met de 
behandeling bij de fysiotherapeut of orthopeed

“De richtlijnen voor de verwijzing naar het Beweeghuis waren voordat TIPP 

ingeschakeld werd, al goed in kaart gebracht. Samen met het projectteam 

hebben wij de verwijsformule verder uitgewerkt. Huisartsen komen via hun 

Huisartsen Informatie Systeem in de TIPP-portal en vinden hier zeven ex-

clusiecriteria aan de hand waarvan zij gericht kunnen verwijzen. Is er sprake 

van een 2nd opinion? Is er sprake van pijnklachten na een ingreep? Is er 

verdenking op infectie? Is het antwoord op een vraag ja, dan verwijst de 

arts de patiënt rechtstreeks naar het Maastricht UMC+. Verreweg de grootste 

groep wordt eerst gezien op de Stadspoli. Daar is het dankzij de organisatie 

van de beweegzorg heel eenvoudig om te bepalen bij welk subspecialisme 

de patiënt gezien moet worden. Voor zeven behandelgroepen van enkel tot 

schouder zijn spreekuren ingericht. Bij twijfel of als er dubbele klachten zijn, 

kan de huisarts naar het algemeen spreekuur verwijzen. Heel helder. Dat het 

werkt, is meetbaar. Normaal zien wij bij TIPP wel eens patiënten terug omdat 

zij verkeerd ingestuurd zijn. Het aantal terugtriages naar het Beweeghuis is 

nul. De patiënt komt dus direct op de juiste plek terecht. Ik denk dat dit een 

heel mooi resultaat is voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. En nog 

altijd zitten we tweewekelijks met elkaar aan tafel om te bekijken wat goed 

gaat of beter kan. Dat is denk ik ook de kracht van dit project. Van elke deel-

nemende partner die een rol heeft in de uitvoering van beweegzorg in de re-

gio Maastricht-Heuvelland, zit een medewerker in de projectgroep. Op deze 

wijze krijg je ontwikkelingen in beweging.”

Linda Wijnen, accountmanager bij 
Huisartsenverwijsbureau TIPP

‘De verwijsformulie werkt: 
Het aantal terugtriages is nul’

Een versnelde route van de huisarts t/m de behandeling bij de 
fysiotherapeut of orthopeedHet Beweeghuis

Een versnelde route van de huisarts tot en met de behandeling bij de fysiotherapeut of orthopeed



“Alle relevante stakeholders, ZIO, de fysiotherapeuten en de 

huisartsen zijn al in een pril stadium bij de ontwikkeling van het 

Beweeghuis betrokken. Nu ook Maastricht Sport meedoet, is 

het palet aan mogelijkheden waarmee we patiënten met be-

weegklachten in onze regio kunnen ondersteunen met de juiste 

zorg op de juiste plek helemaal compleet. Binnen het netwerk 

hebben beweegcoaches, fysiotherapeuten en medisch specialis-

ten goede afspraken gemaakt over hoe zij de zorg afstemmen 

op de patiëntvraag en elkaar op de hoogte houden van inge-

zette behandelingen. Alle disciplines in de keten van de 0e t/m 

de 3e lijn zijn gericht op samenwerking, spreken dezelfde taal 

en werken volgens dezelfde richtlijnen. Zo maakt het Beweeg-

huis zinnige en zuinige beweegzorg mogelijk, dichtbij huis onder 

regie van de huisarts en met aandacht voor mens en context. 

We hebben in het voortraject ook meteen goed nagedacht over 

de verwijsstructuur en in de uitwerking daarvan grote irritaties 

uit het verleden opgelost. Patiënten worden niet meer van het 

kastje naar de muur gestuurd. Er is veel meer duidelijkheid en 

meer ruimte voor onderling overleg. De verwijzing aan de hand 

van exclusiecriteria naar een van de thematische spreekuren in 

de Stadspoli werkt in de praktijk ongelofelijk helder. Minstens 

zo blij ben ik met de afspraken die gemaakt zijn om de status 

en/of resultaten van een behandeling op afgesproken meetmo-

menten terug te koppelen aan de huisarts. Deze kan de patient 

journey door het zorgveld beter volgen en daar waar en wan-

neer nodig op anticiperen. Bijvoorbeeld door extra informatie 

te geven. Nu de website van het Beweeghuis klaar is, adviseer 

ik mijn patiënten met beweegklachten altijd om de website te 

raadplegen. Daar kunnen zij inspiratie opdoen in wat zij mo-

gelijk zelf kunnen doen om de impact van de klachten op hun 

leven te verminderen.”
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Charles Wijnands, kaderhuisarts beweegapparaat i.o. in Maastricht Oost

‘Patiënten worden niet meer van het kastje
naar de muur gestuurd’

Het Beweeghuis
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“Een patiënt met orthopedieklachten komt altijd met bepaalde 

verwachtingen naar het ziekenhuis. De meeste mensen hebben 

zich voorbereid op MRI-scans en vaak ook een operatie. 

Logisch, ook de meeste orthopeden waren er lange tijd van 

overtuigd dat dit de pijlers voor de beste orthopedische zorg 

waren. Totdat duidelijk werd dat de meeste patiënten met een 

eenmalig consult, luisteren naar de klacht, een onderzoek (vaak 

met een röntgenfoto om te screenen op gekke dingen) en een 

advies tevreden zijn. De getallen onderstrepen dit: bij een on-

derzoek in de aanloop naar het Beweeghuis zagen we 75% van 

de patiënten na een eenmalig consult niet meer terug, bij circa 

10% was aanvullend onderzoek nodig en bij 15% moest de 

zorg opgeschaald worden. Deze resultaten waren de ultieme 

trigger om onze zorg samen op een andere, zinnige, zuinige en 

integere manier in te richten. Samen hebben we geïnvesteerd 

in netwerkgeneeskunde waarin we duidelijk met elkaar heb-

ben afgesproken welke behandelingen bij een verwijzing horen 

en welke informatie wij op welk moment daarbij delen. Onze 

hele vakgroep met 13 orthopeden en AIOS is bij de omslag 

betrokken; dat zie je terug in de thematische spreekuren die 

ervoor zorgen dat de patiënt op de Stadspoli meteen bij de ter 

zake kundige specialist terechtkomt. Voor de wervelkolom or-

ganiseren we samen met pijnbestrijding en revalidatiegenees-

kunde een multidisciplinair spreekuur. Deze patiënten krijgen 

voor hun eerste consult nog een uitgebreide intake, waarin een 

gespecialiseerd verpleegkundige een beeld vormt van wat er 

aan de hand is en wat de betreffende patiënt belangrijk vindt. 

In het eerste consult bekijken wij vervolgens hoe wij tegemoet 

kunnen komen aan de hulpvraag. Dat werkt heel goed. Na een 

half jaar zien we al 60% van de mensen met een orthopedie-

verwijzing op de Stadspoli. Dat is mooi. Deze mensen hebben 

sneller toegang tot goede zorg. In het ziekenhuis ontstaat te-

gelijk meer ruimte voor de topreferente zorg. Ook dat is mooi. 

Het netwerk grijpt zo mooi in elkaar.”

Het Beweeghuis

Mark van den Boogaart, orthopedisch chirurg in het Maastricht UMC+ met de wervelkolom 
en trauma als aandachtsgebieden

‘We zien al 60% van de mensen met een
orthopedieverwijzing op de Stadspoli’
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De meest
actuele 

beweegzorg op 
de juiste plek

In het Beweeghuis is de conservatieve 
zorg voor patiënten die een fysiothera-
peutische behandeling ontvangen ge-
optimaliseerd. Als eerste zijn het Knie- 
en Rug Netwerk opgericht. Voor deze 
netwerken hebben fysiotherapeuten, 
medisch specialisten en huisartsen sa-
men richtlijnen voor de (fysiotherapeuti-
sche) diagnose en behandeling van pa-
tiënten opgesteld. Patiënten ontvangen 
hierdoor - ongeacht naar welke fysio-
therapeut zij binnen het netwerk worden 
doorverwezen - de best mogelijke fysio-
therapeutische zorg conform de laatste 
(wetenschappelijke) inzichten. Ook zijn 
afspraken gemaakt over interprofessi-
onele communicatie tussen medische 
specialisten, fysiotherapeuten en huis-
artsen gedurende het fysiotherapeu-
tisch traject ten aanzien van de verwijs-
informatie, tussentijdse afstemming en 
terugrapportage. Binnen de netwerken 
vinden geregeld (scholings)bijeenkom-
sten plaats voor het delen en optimali-
seren van kennis en kunde.

Aan het Rug Netwerk nemen 36 fysio-
therapeuten van 27 praktijken uit de re-
gio Maastricht-Heuvelland deel. Aan het 
Knie Netwerk hebben zich 42 fysiothe-
rapeuten van 27 praktijken gecommit-
teerd. Op dit moment wordt onderzocht 
hoe het reeds bestaande Schouder Net-
werk kan aansluiten. 

Het Beweeghuis

“Het is natuurlijk nog vroeg om al conclusies te trekken. Maar, de eerste sig-

nalen zijn gunstig. Wij horen bij de verwijzingen dat de koppeling tussen de 

ketenpartners is zoals verwacht. Waar wij als fysiotherapeut in het verleden 

alleen de naam van de patiënt doorkregen, krijgen we nu meteen ofwel via 

de beveiligde Siilo app ofwel via mail, alle informatie van de patiënt door. Dat 

werkt goed. In de netwerken staat de patiënt echt centraal. Ook de flowcharts 

die wij samen met de specialisten van het Maastricht UMC+ voor de meest 

voorkomende rug- en kniediagnoses hebben uitgewerkt, zijn positief ontvan-

gen. In deze behandelplannen ligt veel vast, maar met absoluut voldoende 

ruimte voor de therapeuten om daar naar eigen inzicht of in overleg met de 

patiënt nog iets aan toe te voegen of in te veranderen. In de terugkoppeling 

naar de verwijzer hebben we daar dan wel even overleg over. De lijnen zijn 

kort. We hebben elkaar leren kennen, noemen elkaar zelfs bij de voornaam en 

enkele orthopeden willen graag eens meelopen in een fysiotherapiepraktijk. 

We vullen elkaar aan, communiceren makkelijk en zijn op de hoogte over 

onze patiënten. Over en weer. En we leren van elkaar. Ik ben al 38 jaar fysio-

therapeut en leer bij elke bijeenkomst en webinar, die we sinds dit jaar binnen 

de netwerken organiseren, iets nieuws. Je ziet hoe vakbroeders behandelin-

gen aanpakken. Dat levert hoe dan ook een andere kijk op en maakt het leuk 

om dit werk te doen. Er ontstaat ook een eenheid in een toch wel versnipperd 

fysiotherapieland. Dit maakt onze beroepsgroep alleen maar sterker.”

Frans Abbink, fysiotherapeut in de regio 
Maastricht -Heuvelland

‘Er ontstaat een eenheid
in het toch wel

versnipperde fysiotherapieland’
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Het Beweeghuis

“Het succes van het Beweeghuis Concept staat of valt met de 

manier waarop er wordt samengewerkt tussen de diverse zorg-

verleners in de 1e , 2e en 3e lijn. Erg tevreden ben ik over het 

feit dat het gelukt is om een warme overdacht van de patiënt tot 

stand te brengen. Minstens zo enthousiast ben ik over de kwa-

liteit van de eerste twee netwerken waarin dedicated fysiothe-

rapeuten hun kennis en expertise bundelen voor de meest ac-

tuele en effectieve behandeling van knie- en rugproblematiek. 

Mijn enthousiasme als projectleider is een logisch gevolg van 

het enthousiasme waarmee de verschillende stakeholders bij 

dit project zijn gaan pionieren. Met afgevaardigden per groep 

hebben we de netwerken van begin af aan bedacht en inge-

richt. In dit proces hebben we onder andere samen een be-

handelconsensus geschreven, waarin we fysiotherapeutische 

behandelingen aan de hoofddiagnoses bij orthopedie hebben 

verbonden. We hebben vastgelegd wat we op welk moment in 

het zorgtraject van elkaar verwachten en we hebben samen be-

dacht hoe we met elkaar communiceren. Dit hele traject heeft 

van alle betrokkenen een grote inspanning gevraagd. Vandaar 

ook dat we met twee netwerken zijn gestart van problemen 

(knie en rug), die we in de praktijk veel tegen komen. Binnen de 

netwerken die operationeel zijn, zie je dat er volop geprofiteerd 

wordt van het interprofessionele overleg tussen medisch spe-

cialisten, fysiotherapeuten en huisartsen. 

De lijnen zijn kort, professionals kennen elkaar en hebben mak-

kelijk en snel contact. Ook per app. Verwijzers weten waar zij 

een patiënt naartoe moeten sturen, behandelaren weten hoe zij 

moeten terugrapporteren. Maar de echte winst is toch voor de 

patiënt, die ongeacht bij wie hij binnen de netwerken terecht-

komt, een gelijkwaardige behandeling krijgt. Doordat al die fy-

siotherapeuten, medisch specialisten en huisartsen de handen 

in elkaar hebben geslagen om in overeenstemming de beste 

behandeling uit te sTIPPelen en elkaar scherp op de hoogte te 

houden van nieuwe ontwikkelingen, leidt dat tot de meest up-

to-date behandeling die er op dit moment voor zijn probleem 

is. De kans op succes is hierdoor veel groter.”

Robin de Bot, arts-onderzoeker binnen de afdeling Orthopedie van het Maastricht UMC+ en 
projectleider bij de oprichting van de netwerken voor Rug en Knie

‘Er wordt volop geprofiteerd van het 
interprofessionele overleg tussen medisch
specialisten, fysiotherapeuten en huisartsen. 

Ook per app’
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Het Beweeghuis

Naast het optimaal vormgeven 
van de gehele conservatieve 
beweegzorgketen, is er binnen 
het Beweeghuis op dit moment 
aandacht voor de doorontwik-
keling van twee andere deel-
concepten: 

1. De Beweeghuis Kliniek; dit 
is de plek waar patiënten 
snel terecht kunnen voor een 
operatieve ingreep mocht 
deze nodig zijn. Functioneel 
herstel van de patiënt staat 
in deze kliniek voorop. De 
fysiotherapeut krijgt pre- en 
postoperatief een belangrijke 
rol als coach en begeleider. 

2. De Beweeghuis Academie; 
in de gehele beweegzorgke-
ten wordt straks data gege-
nereerd die kan worden ge-
bruikt voor het ontwikkelen 
van nieuwe kennis. 

“60 tot 70% van mijn patiënten in het Maastricht UMC+ zie ik vanwege knie- en heupar-

trose. Deze grote groep, die in feite geen academisch ziekenhuis nodig heeft, zie ik sinds 

enkele jaren in toenemende mate op de Stadspoli. Buiten het ziekenhuis, in de stad. Ik 

draag daar geen witte jas. Hierdoor ontstaat tijdens het consult meteen een andere sfeer, 

waarin we niet meteen sturen op MRI-scans of operaties, maar eerst eens kijken en luis-

teren waar de patiënt last van heeft. Daar is op de Stadspoli meer ruimte voor; in de stad 

heb ik 20 minuten voor mijn consult, in het ziekenhuis maximaal 15 minuten. Die extra 

minuten helpen om een goed beeld te krijgen van de zorgvraag. Ik kan tien patiënten op 

een dag zien met dezelfde mate van slijtage, de klachten en de impact van die slijtage op 

de persoon in kwestie is bij alle tien anders. In welke mate werkt de slijtage beperkend, 

maar ook: wat kan er nog wel? Daar steken we op in. Als je macro-economisch naar de 

zorgpaden binnen het Beweeghuis kijkt, reduceren we zo tegelijk de kosten. Nog maar 

een klein aantal patiënten gaat met een operatie de deur uit. Een groter deel is gehol-

pen met een verwijzing naar een fysiotherapeut van bijvoorbeeld het Knie Netwerk, die 

gespecialiseerd is in de aandoening van de betreffende patiënt. Op deze manier zorgen 

we ervoor dat iedere patiënt zo snel als mogelijk op het juiste adres is en voorkomen we 

de oude situatie, waarin we niet wisten door wie en hoe de patiënt geholpen werd. Voor 

we het wisten was hij zes adressen verder, terwijl zijn probleem nog altijd niet opgelost 

was. Via het netwerk waarin huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten elkaar 

informeren en van elkaar (blijven) leren zetten we de zorg zo lean als mogelijk neer. Voor 

de patiënt kwalitatiever en patiëntvriendelijker en voor de maatschappij een stuk goed-

koper. Daarbij ervaar ik zelf dat mijn werk niet alleen op de Stadspoli maar ook in het 

Maastricht UMC+ veel dankbaarder is. Op beide locaties zie ik nu mensen die daar ook 

daadwerkelijk moeten zijn: de juiste zorg, op de juiste plek.”

Tim Boymans, orthopedisch chirurg in het Maastricht UMC+ 
met knie- en heupartrose als aandachtsgebied

‘In de netwerken zetten we de zorg 
zo lean als mogelijk neer’

Verdere
toekomst-

plannen



Beweeg
Bewust
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Sinds april organiseert Maastricht Sport een spreekuur op de Stadspoli’s in Maastricht. Deze uitvoeringsorganisatie van de 
gemeente Maastricht biedt met ‘Beweeg Bewust’ een mooie aanvulling op de ketenzorg binnen het Beweeghuisnetwerk. Bij 
dit programma helpen de beweegcoaches van Maastricht Sport mensen met intensieve begeleiding op weg naar duurzaam 
bewegen en het verbeteren van de algemene gezondheid. 

Dat bewegen goed is voor iedereen, zeker ook voor mensen 

met overgewicht of een chronische aandoening, hoeft niet 

meer uitgelegd te worden. In de Stadspoli zijn de lijnen tussen 

zorg en bewegen kort; de patiënt kan direct na een consult bij 

Orthopedie, Reumatologie, Pijnbestrijding en Revalidatie te-

recht voor een intake bij Maastricht Sport. 

Warme overdracht Debby Vosse, die als reumatoloog ver-

bonden is aan het Beweeghuis, heeft al van deze mogelijkheid 

gebruik gemaakt. “Naast de directe toegang vind ik vooral de 

warme overdracht van de patiënt waardevol”, vertelt zij. “Op 

de Stadspoli zien wij mensen met artrose en mensen met chro-

nische pijnklachten als gevolg van bijvoorbeeld fibromyalgie. 

Van beide groepen weten we dat bewegen hen kan helpen naar 

een leven met minder klachten. Vol goede voornemens stap-

pen de patiënten met hun beweegadvies doorgaans de deur 

uit. Maar, daar blijft het vaak bij. Veel mensen weten ook niet 

goed waar zij terecht kunnen. En, eerlijk is eerlijk, voor een gro-

te groep mensen is sporten bij een sportschool duur. Zij maken 

andere keuzes. Doordat Maastricht Sport op de Stadspoli zit, 

kunnen we meteen een afspraak maken. En de opstap naar 

bewegen via Maastricht Sport is gratis. Gedurende een jaar 

kunnen mensen ervaren dat sport leuk en goed voor hen is; dat 

zij zich beter gaan voelen. Hierdoor neemt de kans toe dat ze 

andere keuzes gaan maken in hun leven en budget, en blijven 

bewegen.”

Een gezamenlijke balie “Vanuit de Stadspoli kunnen artsen 

patiënten rechtstreeks naar Beweeg Bewust verwijzen”, licht 

Esther Coumans, locatiemanager van de Stadspoli, toe. “We 

hebben hiervoor een aantal exclusiecriteria geformuleerd. Als 

de vragen inderdaad naar Beweeg Bewust leiden, kan de patiënt 

vanuit het consult met de specialist op de Stadspoli meteen bij 

de balie van de Stadspoli een afspraak maken voor een intake 

bij Maastricht Sport. Hiervoor hebben we achter de schermen 

onze agenda’s gedeeld en onderling afgesproken welke in-

formatie we bij de verwijzing doorgeven. Daar horen ook de 

contactgegevens van de verwijzer bij, want na de intake geeft 

Maastricht Sport aan de verwijzer door wat de patiënt bij hen 

gaat doen.”

Twee trajecten “Beweeg Bewust is gericht op niet specialis-

tisch bewegen. Wij ondersteunen mensen om in beweging te 

komen; het is geen therapie”, benadrukt Joyce Roumen van 

Joyce Roumen is combinatiefunctionaris bij Maastricht Sport. 
Zij verbindt zorgvragen aan beweegprogramma’s. 
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Maastricht Sport. “In een intakegesprek bekijken we wat de 

fysieke mogelijkheden zijn en welke beweegbehoefte er is. Aan 

de hand van die informatie bekijken we welk beweegtraject het 

meest geschikt is. Dat kan een traject met intensieve begelei-

ding zijn. Hierbij stomen we mensen die op fysieke testen laag 

scoren maar geen therapeutische behandeling nodig hebben, 

in kleine groepen klaar voor regulier sporten en bewegen. Bij 

het tweede traject nemen de mensen al deel aan het reguliere 

beweegaanbod van Maastricht Sport en begeleiden we hen via 

e-coaching naar blijvende beweegdeelname. Voor deze groep 

zijn wij de stok achter de deur, die hen motiveert om het bewe-

gen vol te houden.”

Bijna driekwart blijft aan boord Beide Beweeg Bewust-tra-

jecten duren maximaal een jaar en de begeleiding wordt in die 

periode geleidelijk aan afgebouwd. Joyce: “In dat jaar hebben 

we verschillende meetmomenten geïntegreerd, die ons de ge-

legenheid bieden om de regie iets meer los te laten, dan wel te 

verstevigen. Hierdoor blijven mensen aan boord. De laatste cij-

fers tonen aan dat 70% na een jaar nog altijd actief beweegt.”

“Bij patiënten die een beweegprogramma volgen, zien wij enor-

me verbeteringen”, besluit Debby Vosse. “Zij bewegen beter 

en hebben een betere conditie. Daarnaast zet ik bewegen ook 

in voor valpreventie bij mensen die niet stabiel ter been zijn. 

De laagdrempelige benadering van Maastricht Sport helpt zelfs 

mensen die bang zijn om te bewegen, bijvoorbeeld omdat zij 

bang zijn dat er iets kapot gaat of dat het pijn doet, om in be-

weging te raken. Wij kunnen vaak wel uitleggen dat bewegen 

goed voor hen is. Het is beter als zij het effect zelf ervaren.”

De volgende stap in de samenwerking Ook patiënten die niet 

in de gemeente Maastricht woonachtig zijn kunnen deelnemen 

aan het Beweeg Bewust programma als zij bereid zijn af te rei-

zen naar Maastricht voor deelname aan beweegactiviteiten. Om 

nog meer mensen te laten profiteren van een beweegprogram-

ma dichtbij huis, zal worden bekeken of beweegactiviteiten 

ook kunnen worden georganiseerd in aangrenzende gemeen-

ten. Een andere vervolgstap in de samenwerking is dat (vanaf 

september 2021), naast medisch specialisten op de Stadspoli, 

ook fysiotherapeuten aangesloten bij het Rug en Knie Netwerk 

patiënten rechtstreeks kunnen verwijzen naar Maastricht Sport 

voor deelname aan Beweeg Bewust. 

Maastricht Sport is voor intakes op dinsdagmiddag aan-
wezig op de Stadspoli in Scharn en op maandagochtend 
op de locatie Caberg. 
Meer informatie over Beweeg Bewust is te vinden op 
de website van Maastricht Sport www.maastrichtsport.
nl en op www.beweeghuis.nl. Kijk voor meer informatie 
over de Stadspoli op www.stadspoli.nl.

Dr. Debby Vosse is reumatoloog in het Maastricht UMC+; zij 
heeft een spreekuur op de Stadspoli. 

Esther Coumans is locatiemanager van de Stadspoli.
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Wetenschappers van het Maastricht 

UMC+ hebben voor het eerst aange-

toond dat het eten van insecten het-

zelfde effect kan hebben als het con-

sumeren van melkproducten. Eiwit uit 

meelwormen kan in de mens direct 

worden verteerd, waarna de opgeno-

men aminozuren de spiergroei stimu-

leren en als bouwstenen worden opgenomen in onze spieren. Insecten blijken 

daarmee een duurzaam alternatief voor de traditionele dierlijke eiwitbronnen. De 

resultaten van de studie zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijd-

schrift The American Journal of Clinical Nutrition.

In het menselijk lichaam worden spieren continu aangemaakt en weer afgebro-

ken. Om die spieropbouw in balans te houden is de consumptie van voldoende 

eiwitten essentieel. Het meest effectief hiervoor zijn eiwitten van dierlijke oor-

sprong. Uit deze studie blijkt echter dat ook insecten een bron zijn van hoog-

waardige eiwitten. Voor meer informatie kijk op www.mumc.nl/actueel

Insecten als eiwitbron voor 
groeiende spieren

Hersentumoren in beeld 
brengen in één onderzoek
Het Maastricht UMC+ be-

schikt sinds kort over een tech-

niek om hersentumoren optimaal 

in beeld te brengen in één onder-

zoek. Bij de techniek wordt gebruik-

gemaakt van een radioactieve stof 

(FET) in combinatie met een PET/

MRI-scan. Van deze scanner zijn er 

Maastrichtse wetenschappers hebben van 

ZonMw een zogeheten Innovative Medical 

Devices Initiative (IMDI) subsidie van zo’n 

300.000 euro gekregen voor de doorontwik-

keling en valorisatie van een zeer gevoelige 

compacte ademtest die op basis van uitge-

ademde stoffen ziektes kan herkennen. Het 

betreft een samenwerking tussen de afde-

ling Kindergeneeskunde van het Maastricht 

UMC+, School CAPHRI (FHML), de afdeling 

Research Engineering (FHML), de vakgroep 

Sensor Engineering (FSE), bedrijven Alphas-

zenszor en Breath Medics, en verschillende 

zorgorganisaties in de regio.

Vroege diagnose van chronische ziektes 

van de luchtwegen, nieren of lever en kan-

ker in kwetsbare patiënten, zoals kinderen 

en ouderen, is cruciaal om de behande-

ling en prognose te verbeteren. De huidi-

ge ademtesten halen echter onvoldoende 

informatie uit de uitgeademde lucht en 

vergen een te grote ademinspanning voor 

kwetsbare patiënten.

Van prototype naar bruikbare test
In dit project wordt een ademtest ontwik-

keld gebaseerd op een prototype dat reeds 

door het genoemde team werd bedacht en 

gemaakt, waarin heel gevoelige (carbon) 

nanosensoren subtiele verschillen in de uit-

geademde lucht kunnen meten. 

Deze nieuwe ademtest zal gevalideerd wor-

den bij kinderen van 1 tot 4 jaar, waarbij er 

een vermoeden van astma is (Maastricht 

UMC+). De ambitie is om de ademtest he-

lemaal door te ontwikkelen tot een medisch 

product dat jaarlijks tienduizenden mensen 

in Nederland kan helpen. Voor meer infor-
matie kijk op www.mumc.nl/actueel

maar twee in Nederland. De gecombineerde methode is niet alleen nauwkeuri-

ger, maar ook patiëntvriendelijker, want er is maar één scan nodig. Bovendien 

hoeft de Limburgse patiënt niet meer naar het buitenland gestuurd te worden.

De nieuwe manier van beeldvorming van hersentumoren wordt zoveel moge-

lijk uitgevoerd in de hybride PET/MRI-scanner van het Maastricht UMC+. In 

deze scanner worden twee beeldvormingstechnieken gecombineerd in één 

scanner. Met PET (Positron Emissie Tomografie) kunnen met een radioac-

tieve stof bepaalde processen van organen en weefsels in beeld worden 

gebracht. Het Maastricht UMC+ is - naast het Erasmus MC - het enige 

centrum in Nederland dat over een geïntegreerde PET/MRI-scanner 

beschikt, en één van de eerste klinieken die de techniek niet al-

leen voor onderzoek maar ook voor de patiëntenzorg inzet. Voor 
meer informatie kijk op www.mumc.nl/actueel

Subsidie voor
ontwikkeling
nieuwe, 
zeer gevoelige
ademtest



Loes Ummels (62), Maastricht
“Ik heb al lange tijd pijn als gevolg van artrose en fibromyalgie. 

Voor corona nam ik deel aan een beweegprogramma dat voor 

mij werkte. Ik ging naar de sportschool en zwom. Toen kwam 

dus corona. In die periode probeerde ik actief te blijven door 

trappen te lopen en te wandelen. De pijn kwam terug en het 

advies was rust houden. Mijn drukke leventje veranderde. In 

mei dit jaar kwam ik via de huisarts op de Stadspoli terecht 

waar ik gezien ben door een orthopeed. Hij verwees mij naar 

Maastricht Sport. Ik kon meteen terecht en sport sindsdien 

twee keer per week, een mix van kracht- en conditietraining. 

De groepen zijn klein. Dat is fijn. Mijn coaches letten goed op 

mij. Ik heb de neiging om mijn grenzen niet goed te bewaken; 

zij grijpen in als ik te ver ga. Hierdoor voel ik mij gezien. De pijn 

is nog niet weg; daarvoor is het te vroeg. Maar de drempel om 

weer te werken aan een actief leven hebben mijn begeleiders 

in korte tijd weggehaald. Het zijn kanjers.” 

Marcel Overhof (52), Maastricht
“Een officiële COVID-diagnose heb ik nooit gehad, omdat ik 

ziek werd toen nog niet getest werd. Twee weken heb ik milde 

klachten gehad, waarvoor ik niet naar het ziekenhuis hoefde. 

COVID begon voor mij echter pas toen ik hersteld was. On-

danks het feit dat ik niet tot een risicogroep hoor, werd ik ver-

moeid, kreeg ik concentratieproblemen en ervoer ik een grote 

terugval van mijn basisconditie. Ik was lamgeslagen. De huis-

arts verwees mij naar de poliklinische revalidatie van Adelante 

in het Maastricht UMC+. Daar heb ik hard onder begeleiding 

van fysiotherapeuten gewerkt om mijn conditie weer op peil 

te krijgen, zodat ik ook weer aan het werk kon. In dat traject 

was ook aandacht voor mijn mentale gezondheid, want zes 

maanden thuis zitten omdat je twee weken COVID hebt ge-

had, heeft impact. Nog altijd hakt de vermoeidheid er soms 

in. Ik zorg er echter voor dat ik in beweging blijf. Het maakt 

je sterker, veerkrachtiger, vitaler. Dat zie je ook terug in de 

lotgenotengroep op Facebook. Meer dan 20.000 ex-patiënten 

delen daar hun ervaringen en tips waarmee zij aan hun vitaliteit 

werken. Erg waardevol vind ik dat.” 
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Welke impact heeft bewegen op je leven als je ziek bent? 
Of niet lekker in je vel zit? En hoe ervaren patiënten laag-
drempelige beweegprogramma’s zoals Beweeg Bewust?
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Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI)
Volwassenen die baat hebben bij een gezondere leefstijl kunnen verwezen worden naar een Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI). De belangrijkste inclusiecriteria om voor een GLI in aanmerking te komen, zijn obesitas en overge-
wicht in combinatie met risicofactoren zoals hoge bloeddruk of diabetes. De GLI-coach gaat echter niet zozeer het 
overgewicht te lijf maar het gedrag dat een gezonde leefstijl in de weg staat. Dat gaat verder dan voeding en bewegen, 
al staan deze twee pijlers wel aan de basis van elk GLI-programma.

“Leefstijlbevordering heeft alles te maken met gedrag”, legt Stef 
Kremers, hoogleraar Gezondheidsbevordering in het Maastricht 
UMC+, uit. “Hoe komt het dat mensen beginnen met roken? 
Waarom eet iemand gezond of juist ongezond? Waarom steekt 
iemand onvoorzichtig vuurwerk af, draag je de autogordel? Dit 
lijkt heel breed, maar heeft alles te maken met gedrag. Wij pro-
beren dat gedrag te begrijpen en op basis van die kennis inter-
venties te ontwikkelen om het gezonde gedrag makkelijker te 
maken voor mensen. De Gecombineerde Leefstijl Interventie is 
daar een van.”

Goede luisteraars De spil in een GLI is de leefstijlcoach. Stef 
Kremers: “GLI-coaches zijn speciaal opgeleid om mensen te 
ondersteunen in het proces van gedragsverandering. Dat pro-
ces begint met achterhalen waar het ongezonde gedrag van-
daan komt; welke factoren zijn erfelijk en horen bij de persoon 
en welke invloeden van buitenaf spelen een rol. Bij veel mensen 
met obesitas zie je dat de factoren die tot ongezond gedrag lei-
den vaak diep ingesleten zijn, soms al sinds de prilste jeugd. 
De GLI-coaches proberen samen met de deelnemer de vinger 
op deze factoren te leggen. GLI-coaches zijn dan ook vooral 
goede luisteraars. Zij hebben in tegenstelling tot veel huisartsen 
of specialisten, die in hun spreekuur gebonden zijn aan 10 tot 15 
minuten, tijd om mensen te laten vertellen wat hen bezighoudt. 
Aan de hand daarvan bepalen zij de behoefte; wat er nodig is 
om tot een gezonde leefstijl te komen. Alle domeinen van posi-
tieve gezondheid - fysiek, mentaal, sociaal, etc. - spelen een rol 
in het traject, waarin de leefstijlcoach stuurt op een duurzame 
gedragsverandering. Een GLI doe je dan ook niet even tussen 
door; alle programma’s duren twee jaar.”

Vier erkende GLI’s Op dit moment zijn er door het RIVM vier 
programma’s - Cool, De Beweegkuur, Slimmer en Samen Spor-

tief in Beweging (SSIB) - erkend om als GLI in te zetten. Deze 
programma’s starten met een individuele intake en bestaan uit 
zowel groeps- als individuele sessies, waarin de deelnemers 
stapsgewijs naar gezond gedrag opschuiven. De deelnemers 
bepalen zelf hun doelen en acties; ongezonde gewoontes wor-
den met ondersteuning van de GLI-coach in samenwerking met 
voedings- en beweegprofessionals geïdentificeerd en vervan-
gen door gezondere alternatieven. Alle vier deze programma’s 
zijn onderzocht. Na deelname bewegen deelnemers gemiddeld 
genomen meer, eten zij gezonder en voelen zich sterker en ge-
zonder. 

Voor wie is GLI bedoeld? “Naast harde inclusiecriteria zoals 
leeftijd - 18+ en een BMI 25-30 met (matig) verhoogd risico op 
cardiovasculaire aandoeningen en DM 2 of obesitas (BMI ≥30)”, 
stelt Stef Kremers, “moet de deelnemer vooral gemotiveerd zijn 
om te willen veranderen. Anders heeft het geen zin. Gedragsver-
andering kun je niet opleggen, dat moet van binnen uit komen.”

ZIO heeft de GLI-programma’s Cool, Beweegkuur en 
Slimmer gecontracteerd met de zorgverzekeraar voor de 
regio Maastricht-Heuvelland. Verwijzing gebeurt door de 
huisarts of praktijkondersteuner via het Keten Informatie 
Systeem (Medix). De GLI-coach rapporteert de voortgang 
en eindrapportage ook in Medix. De GLI-coaches worden 
gecontracteerd door ZIO, maar zijn verder zelf inhoudelijk 
en procesmatig verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
programma. Meer informatie is te vinden op: www.zio.nl. 
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Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI)

Prof. dr. Stef Kremers is hoogleraar Gezondheids-
bevordering en voorzitter van de vakgroep Gezondheids-
bevordering van het Maastricht UMC+.
“In het verleden heette de vakgroep Gezondheidsbevorde-
ring ‘Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding’. Inmiddels 
weten we dat een benadering die uitsluitend gericht is op 
voorlichting meestal geen duurzame gezondheidsverbete-
ring oplevert. Met ‘GLI’ wordt ondersteuning geboden bij 
gedragsverandering aan mensen die willen veranderen.”
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Dr.Vera Baadjou is revalidatiearts bij Adelante, 
gedetacheerd in het Maastricht UMC+. 
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Alle alarmbellen rinkelen

“In de revalidatiezorg van het Maastricht UMC+ zien wij de 

impact van corona bij vrijwel al onze patiëntengroepen”, licht 

revalidatiearts Vera Baadjou toe. “Dagelijks houden fysiothera-

peuten van het Maastricht UMC+ de coronapatiënten op de IC 

en de verpleegafdelingen in beweging, om ze zo fit mogelijk te 

houden en te voorkomen dat hun gewrichten vast gaan zitten 

en zij complicaties krijgen. Tijdens de eerste lockdown, toen de 

therapie-toegankelijkheid op de IC’s en afdeling minimaal was, 

hebben we impact gezien van het gebrek aan beweging. De pa-

tiënten waren er slecht aan toe. De behandeling van herstellende 

coronapatiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen, kan zo-

wel mono- als multidisciplinair zijn. Fysiek hebben zij vaak fors 

ingeleverd, maar ook de mentale impact van het ernstig ziek zijn 

en de isolatie is groot. Daar is aandacht voor. Mensen die echt 

even alles aan de kant moeten zetten om zich te focussen op hun 

herstel, sturen wij voor klinische revalidatie door naar Adelante 

of naar MUMC+ Herstelzorg. Mensen die naar huis kunnen maar 

wel nog medisch specialistische ondersteuning nodig hebben, 

volgen een poliklinisch programma van drie dagen per week in 

het Maastricht UMC+. Zij krijgen fysio- en ergotherapie, logo-

pedie als dat nodig is, psychische hulp en ondersteuning van 

maatschappelijk werk. Maar, lang niet altijd is een multidiscipli-

naire behandeling noodzakelijk. Patiënten herstellen ook thuis 

onder begeleiding van een perifere paramedicus. 

De coronapatiënten die wij in het ziekenhuis zien, zijn echter 

het topje van de ijsberg. Verreweg de grootste groep patiënten 

heeft de ziekte thuis doorgemaakt. Niet iedereen herstelt, want 

steeds vaker zien wij in het Maastricht UMC+ ex-patiënten die 

na maanden nog altijd kampen met ademhalings-, conditie-, 

concentratie- en geheugenproblemen. In de eerste lijn zijn prima 

initiatieven om coronapatiënten met enkelvoudige problemen te 

ondersteunen. Als iemand na drie maanden echter niet opknapt, 

niet kan terugkeren naar zijn gewone activiteiten zoals bijvoor-

beeld werk, of last krijgt van angst- of stemmingsklachten, is 

de impact groter. Hoe eerder je deze patiënten doorstuurt naar 

COVID-19 heeft impact op iedereen. Mensen die iemand hebben verloren, moeten dit verlies verwerken. Mensen die ziek 
zijn geweest, moeten herstellen. En dan zijn er zorgwekkend veel mensen die nu gezondheidsproblemen ervaren doordat 
zij ruim een jaar aan huis gekluisterd waren, niet konden bewegen of onvoldoende uitgedaagd werden om te bewegen. 
Revalidatiearts Vera Baadjou en kinderarts Anita Vreugdenhil zien de gevolgen in hun praktijk.

Het corona-effect 



Dr. Anita Vreugdenhil is kinderarts in het Maastricht 
UMC+. Met COACH (Centre for Overweight Adolescent and 
Children’s Healthcare) en de spin-off van dit centrum buiten 
het MUMC+, Your COACH Next Door, maakt zij zich sterk 
voor preventie van overgewicht bij kinderen
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medisch specialistische revalidatiezorg, des te sneller kunnen zij 

vooruit met hun leven.

Ook bij onze ‘reguliere’ revalidatiepatiënten, die geen coro-

na hebben gehad, zien wij de gevolgen van COVID. Bewegen 

speelt voor mensen die bijvoorbeeld herstellen na een beroerte 

of mensen met reumatoïde artritis een cruciale rol in het functio-

nele onderhoud van hun lichaam. Dit hebben zij meer dan een 

jaar niet kunnen doen. We moeten nu alle zeilen bijzetten om hen 

weer op het gewenste niveau te krijgen.”

“Meteen al bij de afkondiging van de eerste lockdown”, vervolgt 

kinderarts Anita Vreugdenhil, “vermoedden we dat de maatre-

gelen veel impact zouden hebben op het welzijn van kinderen. 

Via onze schoolcontacten hebben we direct het COLC-onder-

zoek (COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children) uitgezet om 

een beeld te krijgen van hoe kinderen zelf vinden hoe het met 

hen gaat. Of ze voldoende bewegen? Of ze anders eten? Of 

hun gewicht verandert? Of ze voldoende slapen? Dit onderzoek 

hebben we gaande het coronajaar enkele malen herhaald. De 

uitkomsten zijn zorgwekkend. Veel kinderen rapporteren zelf dat 

zij veel minder zijn gaan bewegen, later naar bed gaan, meer sui-

kerhoudende drankjes drinken, meer snacken en minder fruit en 

groentes eten. Het meest alarmerend was dat herstel naar een 

gezonde leefstijl in het najaar, toen de scholen open waren en er 

buiten gesport kon worden, achterwege bleef. Nog altijd zijn de 

uitkomsten niet verbeterd.”

Een tweede onderzoek, dat al voor de corona-uitbraak was ge-

start en waarbij het beweeggedrag van kinderen objectief wordt 

gemeten met beweegmeters, bevestigt de slechte uitkomst. 

Anita: “Voor corona haalde 60% van de deelnemende kinderen 

de beweegnorm van een uur per dag; dat was al niet best. Tij-

dens de coronacrisis was dit aantal 20%, gemeten op een mo-

ment dat de scholen waren geopend. Een ongezonde leefstijl zit 

klaarblijkelijk zo diep ingesleten, dat je in tijden van crisis snel 

in het oude patroon terugvalt. Doordat de coronacrisis zo lang 

duurde, is de schade gigantisch. Dat zien we ook terug op de 

COACH-poli in het ziekenhuis: vrijwel alle kinderen met overge-

wicht, obesitas en ernstige obesitas zijn bijgekomen. Gelukkig 

hebben we geleerd dat we met COACH (in het ziekenhuis) en 

Your COACH Next Door (in de wijk) kunnen ingrijpen. Beide pro-

gramma’s zijn bewezen succesvol; 80% van de deelnemende 

kinderen heeft na een jaar een gezonder gewicht. Beide projec-

ten gaan we opschalen. Daarnaast bereiken we de kinderen uit 

onze doelgroep intussen ook via het beeldscherm waarachter zij 

het coronajaar voor een groot deel hebben doorgebracht. 

Online bieden we allerlei beweegchallenges en kookworkshops 

aan. Corona heeft ons beperkt maar ook creatief gemaakt. Het 

effect zal merkbaar zijn.”



 

Volop in 
actie...
en in 
beweging

Leon Geilen,
Wethouder 
Gezondheid, 
Leefomgeving, 
Inwonerparticipatie en 
Communicatie 
Gemeente 
Sittard-Geleen en
voorzitter van de 
Stuurgroep Trendbreuk 
Zuid-Limburg

Volop in actie. Dat is het motto van het Zuid-Limburgse preventieve programma Trend-

breuk. Een programma waarin tal van partners zich inzetten om meer Zuid-Limburgse 

jongeren gezond en kansrijk op te laten groeien. Op die manier willen we in onze regio 

de hardnekkige gezondheidsachterstanden ten opzichte van de rest van het land inlo-

pen. Op www.trendbreukzuidlimburg.nl vindt u meer informatie over het programma, de 

partners en de resultaten. En u kunt er zien dat we volop in actie zijn en dat er veel in 

beweging is en wordt gebracht. Letterlijk en figuurlijk.

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is net de week van de Peuter4daagse ge-

start. Ruim 5.000 peuters gaan dankzij 148 kinderopvanglocaties een week lang extra 

bewegen. Zo leren ze al vroeg hoe wandelen en bewegen in een dagelijks ritme past. 

Tegelijkertijd worden op meer dan 20 Zuid-Limburgse basisscholen de voorbereidingen 

getroffen om te starten als een Gezonde Basisschool van de Toekomst. Een school 

waar kinderen iedere dag samen gezond lunchen en een uur aan sport, spel en bewe-

gen doen. Uit onderzoek van de Maastricht University weten we dat het gezond gedrag 

van kinderen hierdoor substantieel toeneemt.

Met ingang van september 2021 starten de gemeenten, zorgverzekeraars, zorggroepen, 

GGD Zuid-Limburg en overige partners een netwerkaanpak waarbij 1.300 kinderen met 

overgewicht geholpen worden op weg naar een gezondere leefstijl. Ook hier maakt be-

wegen een belangrijk onderdeel van.

Bovenstaande aanpakken zijn enorm belangrijk en tegelijkertijd niet voldoende. Ge-

zondheidsachterstanden hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die lan-

gere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, 

schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. Via het Pro-

gramma Trendbreuk werken we daarom breed en integraal aan het verbeteren van het 

perspectief van de regio. Met aanpakken waarvan het effect bewezen is. 

Kortom, volop in actie …… en in beweging. 


