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‘Positieve gezondheid zit in het DNA van de medisch-specialistische revalidatie’

Basalt
In 2017-2018 belichtte FysioPraxis de universitaire medische centra (umc’s). Nu zetten we de schijnwerpers op 
de revalidatiecentra in Nederland. Deze aflevering is gewijd aan Basalt. Belangrijkste speerpunt: ontwikkeling en 
inzet van innovatieve technologie ten behoeve van de patiënt.

Tekst: Mieke van Dalen | Beeld: Basalt

Als je binnenkomt bij de vestiging van 
Basalt aan de Haagse Vrederustlaan, 
kijk je in de imposante hal automatisch 
naar boven, waar het licht vanuit het dak 
prettig naar binnen valt. Het gebouw 
moest geen ziekenhuissfeer ademen, zo 
was de gedachte bij de verbouwing van 
het pand een vijftal jaar geleden. En dat 
is goed gelukt. De rondleiding die ik krijg 
van Sander Houdijk, senior adviseur zorg
innovatie en één dag in de week werk
zaam als fysiotherapeut, voert onder 
meer langs het SmartLab, het Huis van 
de Toekomst, de prachtige oefenzaal 
voor fysiotherapie en het zwembad, en 
door de gangen waar fysiotherapeuten 
en ergotherapeuten huizen. Beneden zijn 
de orthopedische instrumentmaker en 
schoenmaker gevestigd. 

Medisch-specialistische revalidatie
Basalt is een centrum voor medisch 
specialistische revalidatie in de Leidse en 
Haagse regio, en het grootste expertise
centrum voor revalidatiegeneeskunde van 
Nederland. Sander wijst op een kaart aan 
de muur het zorggebied van Basalt aan na 
de fusie van begin dit jaar: in de Haagse 
contreien, naar het oosten uitwaaierend 
tot Gouda, en in Leiden en omgeving. 
Zoals in alle revalidatiecentra wordt hier 
hoogcomplexe zorg verleend, en wordt 
er samengewerkt met alle zorgaanbie
ders uit de zorgketens, bijvoorbeeld met 
het afasiecentrum Leiderdorp e.o., het 
CuriumLUMC (kinder en jeugdpsychia
trie), Integrale vroeghulp (zeer jonge 
kinderen met een ontwikkelingsstoornis), 
Koninklijke Visio (slechtziende en blinde 
mensen) en scholen voor speciaal onder
wijs, waaronder mytylscholen. Basalt 

levert zowel klinische als poliklinische zorg 
en richt zich zowel op volwassenen als op 
kinderen. Bij de volwassenenrevalidatie 
voert de neurologische revalidatie na CVA 
de boventoon. De meeste patiënten wor
den vanuit het ziekenhuis doorverwezen 
door de specialist. In  overleg met de reva
lidatiearts wordt bepaald of er een indica
tie is voor medischspecia listische revali
datie. In de poliklinische revalidatie wordt 
o.a. integraal aandacht besteed aan het 
terugkeren naar werk. Dat gebeurt in 
nauwe samenwerking met arboartsen.

SmartLab
Een belangrijk aandachtsgebied voor 
Basalt is zorginnovatie en ehealth. 
Nieuwe technologische toepassingen 
om patiënten te helpen, worden sinds 
vijf jaar ontwikkeld en getest in het 
SmartLab, een fysieke testruimte in de 
vestigingen in Den Haag en Leiden. Het 
SmartLab toetst innovatieve produc
ten en diensten op bruikbaarheid in de 
revalidatiezorg, en is ontwikkeld samen 
met de Haagse Hogeschool (HHS) en de 
Hogeschool Leiden (HL). Dat varieert van 
3Dgeprinte orthopedische hulpmidde
len tot apps die patiënten ondersteunen 
bij het koken. Bij het SmartLab werken 
zowel docenten van de HHS en HL als 
medewerkers van Basalt, in samen
werking met partners uit het MKB. Het 
SmartLab heeft ook een etalagefunctie 
voor patiënten, behandelaars, collega’s 
buiten Basalt, onderwijsinstellingen en 
geïnteresseerden vanuit het buitenland. 
Met de TU Delft wordt samengewerkt 
op technologisch gebied. Zoals met 
Yes!Delft, een ‘incubator’ voor technolo
gie; drie innovatieprojecten zijn hiermee 
opgestart. Basalt begeleidt deze projec
ten procesmatig. 
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Bij het SmartLab hoort een oefenwoning 
voor patiënten en hun eventuele mantel
zorgers. Dit is een proefwoning met inno
vatieve domoticatoepassingen, zoals een 
stofzuigerrobot, verlichting die meteen 
aangaat als je binnenkomt, licht dat rea
geert op je stem, een in hoogte verstelbaar 
aanrecht, en nog meer zaken die handig 
zijn in het dagelijks leven. Hier kan de klini
sche revalidant de overgang naar de thuis
situatie oefenen. De verrichtingen van de 
revalidant worden gemonitord. De ervaring 
is dat zowel de revalidanten als de behan
delaars soms nog moeten wennen aan de 
technologische snufjes. Behandelaars kun
nen reserves hebben met betrekking tot 
de privacy. Maar die is juist goed geregeld; 
er worden duidelijke afspraken gemaakt 
tussen patiënt, mantelzorgers en behan
delaars over wat er gemonitord wordt en 
hoe dat wordt gedeeld.

Ikoefenzelf
Binnenkort start Basalt met een online 
platform waarin verschillende ehealth 
applicaties zijn verzameld voor patiën
ten die een CVA hebben doorgemaakt: 
ikoefenzelf.nl. Basalt kreeg hiervoor 
een subsidie uit de Stimuleringsregeling 
Ehealth Thuis (SET) van het ministerie 
van VWS. Het gaat om een webomgeving 
die revaliderende patiënten toegang ver
leent tot speciaal voor hen geselecteerde 
digitale interventies, zoals fysieke oefen
programma’s,  coaching en psychoedu
catie. Revalidanten kunnen chatten met 
hun behandelaar en instructievideo’s 
bekijken. Het project bouwt voort op het 
digitale behandelplatform FAST@home 
(Fit After Stroke at home),  geïnitieerd 
en uitgevoerd door Basalt, de HHS en 
het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC). Ook is er samengewerkt met 
Zorg en Zekerheid en twee eerstelijns
praktijken. Met deze applicatie is drie jaar 
geëxperimenteerd, er is één onderzoeker 
op gepromoveerd en nog twee onderzoe
kers gaan erop promoveren. Sander: “De 
onderzoeken leveren hele mooie kennis 
op die we ook kunnen inzetten.” Omdat 

de ervaringen met FAST@home erg posi
tief waren, werd het tijd om op te scha
len naar een website met geïntegreerde 
applicaties. “Het is technologisch een 
enorme uitdaging, en we zijn er trots op 
dat we al zo ver zijn. CVAnetwerken kun
nen de website gebruiken als een middel 
voor anderhalvelijnszorg.”

Onderwijs en onderzoek
Basalt werkt intensief samen met de HHS, 
de HL en het LUMC. In samenwerking met 
het LUMC biedt Basalt interne opleidings
plaatsen aan voor revalidatieartsen. Met 
de HHS en de HL heeft Basalt een over
eenkomst voor duurzame samenwerking. 
Die samenwerking vertaalt zich o.a. in het 
aanbieden van stageplaatsen, minoren 
en de uitwisseling van docenten. Basalt 
heeft een lector Revalidatie, orthopeda
goog dr. Arend de Kloet.
Basalt voert veel van zijn onderzoek 
samen met het LUMC uit. Prof. dr. Thea 
Vliet Vlieland, hoogleraar doelmatigheid 
van revalidatieprocessen, werkzaam bij 
het LUMC, is verbonden aan Basalt. Het 
onderzoek dat Basalt met partners uit
voert, is gebundeld binnen de afdeling 
IQ+R (Innovation, Quality + Research). 
Het wetenschappelijk  onderzoek richt zich 
vooral op de belangrijkste  doelgroepen 
van Basalt: patiënten die een CVA 
hebben  doorgemaakt en kinderen. 
Onderzoekslijnen zijn o.a. Value Based 
Health Care in de revalidatie na een CVA/
NAH (zorg meetbaar maken op een manier 
die relevant is voor de patiënt), kinderre
validatie en de inzet van ehealth en zorg
technologie in de revalidatie. Onderzoek 
wordt vaak uitgevoerd in samenwerking 
met het LUMC, de HHS en de HL. 

Fysiotherapie
Bij Basalt werken 125 fysiotherapeuten in 
34 verschillende teams. Ook bewegings
wetenschappers, bewegingstechnologen 
en bewegingsagogen maken er deel van 
uit. Een fysiotherapeut bij Basalt werkt in 
multidisciplinaire teams. Op een gewone 
werkdag heb je als fysiotherapeut je 
reguliere patiëntconsulten en groeps
behandelingen, maar je overlegt ook 
met je team of met belangrijke samen
werkingspartners. Zo zijn er prothese/
orthesespreekuren met schoenmakers 
en instrumentmakers. Of je bekijkt samen 
met de revalidatiearts en de orthope
disch specialist welk hulpmiddel op een 

bepaald moment het beste is voor een 
patiënt. In de kliniek werkt de fysiothera
peut samen met o.a. de rolstoeltechnicus, 
ergotherapeut en verpleegkundige. Zowel 
in de kliniek als poliklinisch zijn er dage
lijkse teamvergaderingen. Vanuit elke 
discipline wordt er gerapporteerd over de 
patiënten, en wordt er afgesproken welke 
acties er zullen worden ondernomen. 
Basalt werkt met deskundigheidspro
fielen. Sander: “Per doelgroep is een 
bepaalde deskundigheid nodig voor onze 
revalidanten. Die is weer verder onder
verdeeld per discipline. Voor een (fysio)
therapeut bij Basalt geldt per definitie 
een hoge specialistische deskundigheid 
vanwege de hoogcomplexe zorg voor de 
doelgroepen die wij revalideren. In de eer
ste paar jaar dat je als fysiotherapeut bij 
ons werkt, krijg je diverse specialistische 
cursussen, bijv. over amputatie.”
Voor aankomende fysiotherapeuten is 
de medischspecialistische revalidatie 
volgens Sander heel interessant. Vroeger 
hing er een wat stoffig imago omheen, 
maar dat is niet terecht. “De gemiddelde 
leeftijd van de volwassenen is hier rond de 
5560 jaar, en we hebben hier jongeren en 
kinderen. Het is zo mooi om met zo veel 
 verschillende perspectieven samen te wer
ken in een omgeving met zo veel kansen. 
Hier kun je met technologie experimente
ren zoals met een VRbril, hier kun je leren 
van een ergotherapeut en een logopedist 
tijdens je stage. Dit is een sterk verande
rend veld, zeker in de komende tijden.”

Positieve gezondheid
Binnen de zorg in het algemeen en zeker 
ook binnen de fysiotherapie is positieve 
gezondheid een belangrijk thema. Wordt 
deze houding ten aanzien van ziekte en 
gezondheid ook in de revalidatiezorg 
toegepast? “Positieve gezondheid zit 
in het DNA van de medischspecialis
tische revalidatie”, aldus Sander. “We 
kijken altijd naar de sterke punten van 
de patiënt, daar zijn we aan gewend. 
Daar kunnen veel sectoren van leren. We 
proberen patiënten terug te krijgen in de »



Meer weten?
Algemene informatie 
over Basalt

Promotie Manon Wentink 
(15 okt 2019, LUMC): The 

use of eHealth in rehabilitation after 
stroke’ (o.a. over FAST@Home)

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met medewerkers van Basalt: Karen Costillo Gosker (communica-
tieadviseur), Klaasjan van Haastrecht (senior adviseur innovatie), Sander Houdijk (senior adviseur innovatie en 
fysiotherapeut), Jorit Meesters (hoofd onderzoek) en Sotice Pieters (revalidatiearts).
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Demografisch gezien zal de vergrijzing 
in de nabije toekomst zo’n 25 jaar een 
‘tijdelijk’ probleem vormen. “Daarnaast 
zie je dat we het in elke laag van de 
bevolking beter doen. We houden men
sen in leven die vroeger overleden, met 
name in de leeftijdsgroepen die we hier 
bij de volwassenen zien. Dat levert alle
maal nieuwe hulpvragen op. Dat is een 
structureel probleem. Daarnaast zie je 
dat de mensen die we helpen, andere 
hulpvragen hebben. Ze worden kritischer, 
ze komen beter geïnformeerd binnen, 
ze hebben persoonlijke hulpvragen, wat 
eigenlijk ook heel goed is. En daar zie je 
de tweedeling van mensen die het lukt 
om de eigen regie weer te nemen, en de 
mensen die dat niet lukt, de kwetsbare 
groep. Juist deze groep van de meest 
kwetsbare mensen zullen de hulp van 
een revalidatiecentrum nodig hebben.”
Hoe ziet de revalidatiezorg er dan over tien 
jaar uit? Sander: “Nu is de  zorgprofessional 
de kennisbron, maar straks is deze pri
mair bezig met coaching op basis van 
dataanalyses. De medischspecialistische 
revalidatie moet de digitalisering gebrui
ken om efficiënter zorg aan te bieden en 
de uitkomsten van  revalidatiebehan
deling langdurig te volgen. Daarbij is het 
belangrijk om rekening te houden met die 
mensen die niet makkelijk mee kunnen in 
de gedigitaliseerde maatschappij.” 

Impact
Wat is tot slot het meest interessante aan 
het werk in de medischspecialistische 
revalidatie? “Dat is het multidisciplinaire 
werken”, zegt Sander. “Je maakt altijd 
gebruik van elkaars kennis. Verder is de 
impact die je kunt hebben op de patiënt 
heel groot. Dat zorgt ervoor dat ik hier elke 
dag heel graag kom werken. Patiënten 
komen hier heel slecht binnen, soms in 
shock, en gaan vaak lopend weer naar bui
ten; 95% van onze patiënten gaat weer 
naar huis. Dat is heel veel waard.” 

»

Basalt is op 1 januari 2019 ontstaan 
uit de fusie tussen Sophia Revalidatie 
(hoofdlocatie Den Haag) en Rijnlands 
Revalidatie Centrum (hoofdlocatie 
Leiden). De geschiedenis van beide 
centra gaat ruim honderd jaar terug. 
Rijnlands Revalidatie Centrum werd 
in 1908 als het Katwijks Zeehospitium 
opgericht. Sophia Revalidatie is als 
 eerbetoon aan Koningin Sophia op  
11 mei 1879 op Scheveningen opgestart. 
De nieuwe naam ‘Basalt’ verwijst naar 
de steensoort die gebruikt wordt in de 
golfbrekers in zee, en duidt daarmee 
zowel het verband aan met de ligging 
van de centra als met de gedachte aan 
stevigheid en veerkracht die voor de 
revaliderende patiënt kenmerkend is. 
Basalt heeft 10 vestigingen in en nabij 
de regionale ziekenhuizen in Den 
Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, 
Zoetermeer, Leiderdorp, Gouda en Delft. 

Daartoe behoren 2 klinieken, in Den 
Haag en Leiden, met een totaal van 
124 bedden. In aantallen patiënten is 
de poliklinische zorg veruit het grootst, 
maar in kosten staat de klinische zorg 
bovenaan.
Naast 52 revalidatieartsen, cardio
logen en longartsen telt Basalt bijna 
1200 medewerkers, waaronder ver
schillende therapeuten en verpleeg
kundigen. Gezamenlijk vormen zij de 
specialistische teams voor o.a. kinder, 
hart, long, pijn, ortho, neuro en 
oncologische revalidatie.
Jaarlijks worden er ruim 9000 patiën
ten bij Basalt behandeld, onder wie 
2500 kinderen. De revalidatiegenees
kunde wordt uitgevoerd door interdis
ciplinaire teams onder leiding van een 
revalidatiearts, en betreft zowel de 
meer voorkomende diagnosegroepen 
als de uitzonderlijke gevallen.

 maatschappij, en als dat niet lukt op de 
ene manier, dan ga je andere sterke kan
ten van de patiënt benutten.” 

Toekomst
Medischspecialistische zorg levert de 
maatschappij veel op, maar is wel een dure 
vorm van zorg. De revalidatiezorg staat dan 
ook onder druk. Bij meerdere centra, waar
onder Basalt, wordt er dit jaar meer zorg 
geleverd dan afgesproken is. Sander: “We 

willen stepped care, en zo snel mogelijk naar 
de  passende zorg. Op dit moment wordt er 
overal bezuinigd. Als het ons lukt efficiënter 
te werken in de revalidatiezorg, dan wordt 
de instroom in de minder intensieve zorg 
groter, en ontstaan daar wellicht proble
men. De hoge kosten van de revalidatiezorg 
is wel een van de belangrijkste redenen 
waarom Basalt sterk op innovatie inzet. We 
zien dat de vraag nu al het aanbod over
stijgt, dat is een landelijk probleem.”


