
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging NVDG congres 18 mei 2019 

De Hoogstraat Revalidatie, Rembrandtkade 10, Utrecht  

Art of living 

Workshop 1 

Een blaas-beleid voor blaas-lijden bij patiënten met een dwarslaesie 

Drs. Puck Oude Elferink, dr. Peter Rosier, prof. dr. Jean Jacques Wyndaele, dr. Michel Wyndaele 

Een dwarslaesie verstoort de controle van de blaasfunctie met vaak een levenslange invloed op het 

ophouden en uitdrijven van urine. In deze workshop beschrijven we kort hoe een normale blaas werkt 

en wat de gevolgen van een dwarslaesie hierop zijn. Vervolgens zullen we de benadering van de blaas 

in de acute fase na een dwarslaesie bespreken. Nadien is een goede oppuntstelling met urodynamisch 

onderzoek belangrijk zodat een uitgangspunt bekend is en zodat een langetermijnbeleid met goede 

opvolging kan worden voorgesteld ten einde verwikkelingen te voorkomen. Ook op de lange termijn kan 

de blaas bij patiënten met een dwarslaesie tot (grote) problemen leiden. Daarom zullen we tot slot de 

minder en meer ingrijpende manieren bespreken om dit te benaderen, van medicatie tot operatie. 

 

Workshop 2 

Zingeving na een dwarslaesie 

Elsbeth Littooij 

Als je mensen vraagt wat er na hun dwarslaesie veranderd is in hun leven, zullen velen antwoorden: 

‘alles’. Als je ze vervolgens vraagt wat er níet veranderd is, komen er interessante verhalen over wie ze 

zijn en hoe ze in het leven staan (of zitten, zoals iemand vanuit zijn rolstoel scherpzinnig opmerkte). In 

haar promotieonderzoek heeft Elsbeth Littooij mensen met een dwarslaesie bevraagd op wat zin gaf en 

geeft in hun leven en hoe dat doorwerkt(e) in hun revalidatie. In deze workshop gaan we aan het werk 

met het zogeheten zingevingskader. Wat houdt het in? Hoe kun je als behandelaar zicht krijgen op het 

zingevingskader van je revalidant en daarbij aansluiten? En wat te doen als jouw manier van in het leven 

staan compleet verschilt van die van je revalidant? 

 



Workshop 3 (max. 30 deelnemers) 

Totaal verlamd, volkomen helder van geest: ethische dilemma's in de revalidatie 

Quido de Valk, drs. Catja Dijkstra, Kim van den Adel, Carine Roos, Dianne Vlastuin 

Wanneer je een ultra hoge dwarslaesie oploopt of volledig locked-in raakt, is je eigen regie ver te zoeken. 

Hoe gaan wij als zorgverleners om met ethische dilemma's rondom de zorg voor deze patiënten? We 

volgen de dillema's die iemand tegenkomt vanaf de IC tot aan huis. Wie praat er mee over dit kwetsbare 

onderdeel van ons werk? 

 
Workshop 4 (max 40 deelnemers) 

"Bevlogen voorlichting": handvatten om je voorlichting tot een succes te maken 

Jacqueline Leenders, Anneke Collet 

Als je een dwarslaesie krijgt, komt er veel informatie op de revalidant en zijn of haar naasten af. Kennis 

opdoen over de complicaties, de medische gevolgen, hulpmiddelen, regelgeving, fit blijven en blaas en 

darmen. Hoe kunnen we in de revalidatie mensen verleiden om nieuwsgierig te zijn en op zoek te gaan 

naar wat dit voor hen betekent: het leven na een dwarslaesie? In deze workshop ga je zelf ervaren hoe 

de verschillende vormen van voorlichting werken en krijg je handvatten om voorlichting tot een succes 

te maken.  

 

Workshop 5  

Woningaanpassing en hulpmiddelen: samen aan zet voor tijdige indicatie en maatwerk 

Jos Dekkers, Sheila Gerritsen, Margreet Kleene 

Gemeenten, leveranciers, behandelaars én gebruikers samen aan zet voor tijdige indicatie en maatwerk. 

Hulpmiddelen en woningaanpassing zijn voor mensen met een lichamelijke beperking essentieel. In de 

praktijk blijken indicatiestelling, toewijzing en levering van passend maatwerk bij de WMO-uitvoering 

een enorme uitdaging, vooral bij mensen met een complexe/spoedeisende hulpvraag. In 2018 zijn door 

VNG, Firevaned (branchevereniging leveranciers) en patiënten-koepelorganisatie Ieder(in), DON en 

NVDG verbeterstappen gezet. Zo is de Handreiking Inkoop Hulpmiddelen geactualiseerd en de VNG-

brochure “Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag” gepubliceerd. Ook zijn 

er leermiddagen voor WMO-ambtenaren georganiseerd en is de module “Goed leren zitten bij 

dwarslaesierevalidatie”” toegevoegd aan de Richtlijn Dwarslaesierevalidatie. Tijdens deze workshop gaan 

we in gesprek over het optimaal gebruik maken van deze tools en wat er nog ontbreekt om te zorgen 

dat mensen de noodzakelijke hulpmiddelen en woningaanpassing op tijd krijgen. 

 

Workshop 6 

Dwarslaesierevalidatie: waar je wieg staat, ligt je lot! 

Tijn van Diemen, Ellen Roels, dr. Casper van Koppenhagen, Jessica van der Lede 

Vaak wordt er gedacht dat de wijze waarop wij in Nederland de dwarslaesie revalidatie hebben ingericht, 

is gebaseerd op basis van inhoudelijke argumenten, evidence based of best practice. Dat blijkt toch lang 

niet altijd het geval te zijn. Culturele en maatschappelijke aspecten maar ook de wijze waarop onze 

financiering is geregeld spelen zeker zo’n grote rol. In deze workshop willen we aan de hand van een 

aantal voorbeelden uit het buitenland enkele van deze aspecten voor het voetlicht brengen en samen 

met de aanwezigen nadenken over de implicaties hiervan. 



 

Workshop 7 

(On)Afhankelijkheid is vrijheid 

Gerda van ’t Land, Eelke Kelderman 

Gerda en Eelke nemen jullie graag mee in de wereld voor toegankelijk toerisme en dan met name voor 

mensen met een dwarslaesie. Zij zijn beiden ervaringsdeskundige, rollende, professionele reizigers 

en vertellen graag over de ins en outs van reizen in een rolstoel, zodat u uw revalidanten een stipje op 

de horizon kunt bieden! Eelke Kelderman is reisblogger en initiatiefnemer van www.eelkedroomt.nl: een 

site met bijzondere rolstoel-toegankelijke vakantieadressen. Eelke heeft een spierziekte en maakt 

gebruik van een elektrische rolstoel. Gerda van ’t Land heeft sinds 1974 een dwarslaesie en werkt al 

meer dan 35 jaar in de reiswereld, na heel lang voor NBBS reizen te hebben gewerkt is zij in 2004 haar 

eigen reisbureau Buitengewoon reizen gestart met als doel gespecialiseerd te willen zijn in reizen voor 

mensen met een mobiliteitsbeperking. 

 

Workshop 8  

Wel/niet participeren na een dwarslaesie - optie: euthanasie 

dr. Christel v Leeuwen, dr. Janneke Stolwijk 

Het krijgen van een dwarslaesie is een ingrijpende gebeurtenis. Een klein deel van de mensen met een 

dwarslaesie wil niet verder leven en wil stoppen met de behandeling gezien de verstrekkende gevolgen 

van de dwarslaesie en de grote mate van ervaren afhankelijkheid. Kan een dergelijke beslissing genomen 

worden door een revalidant? Zo ja, hoe en wanneer? En hoe ga je hiermee om als zorgprofessional? 

Tijdens deze sessie komen juridische en ethische aspecten naar voren. Verder zal besproken en 

bediscussieerd worden hoe de revalidant en zijn/haar familie het beste begeleid kunnen worden in dit 

proces door het revalidatieteam. 

 

Workshop 9 (max. 20 deelnemers) 

Oefenen in ‘kleine ongehoorzaamheid’ 

Linus Vanlaere 

Na een verkenning van het concept ‘ongehoorzaamheid als kleine ondeugd’, gaan we op zoek naar hoe 

ervaringen van ongehoorzaamheid een hefboom kunnen zijn voor authentieke zorg. We geven de 

deelnemers enkele tools mee om concreet mee aan de slag te gaan. 

   

Workshop 10 

Activeren van patiënten met Augmented Reality 

Joep Janssen 

Fysieke inactiviteit is een groot probleem in de zorg. Patiënten brengen onnodig veel tijd door in hun 

bed. Door inactiviteit gaan er verschillende lichaamsfuncties snel achteruit en de kans op complicaties 

neemt fors toe. HoloMoves richt zich op het informeren en activeren van patiënten met behulp van 

Augmented Reality (AR). Met een AR-bril projecteren we hologrammen rondom de patiënt, zowel in lig, 

zit en stand. Deze projecties vertellen de patiënten over het belang van bewegen. Vervolgens dagen we 

de patiënt ook echt uit met beweeggames. Het voordeel van Augmented Reality is dat de werkelijke 

wereld zichtbaar blijft, aangevuld met hologrammen die motiveren om in beweging te komen. HoloMoves 

is geen therapie, maar een aantrekkelijke vorm van activeren.  

http://www.eelkedroomt.nl/

