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Vraag het de revalidatiearts 

VAN KIND NAAR  
VOLWASSENE 

Deze vraag wordt regelmatig gesteld door 
ouders en kinderen met een spierziekte en 
dat is begrijpelijk. Een kind met een spier-
ziekte heeft vaak vanaf jonge leeftijd te 
maken met veel hulpverleners. 

Kinderen met een spierziekte die wij in de 
Sint Maartenskliniek begeleiden, worden 
periodiek gezien op ons revalidatie-spierziek-
ten-spreekuur waarbij ook de therapeuten 
aanwezig zijn. 
We proberen datum en tijd af te stemmen op 
de periodieke controle die het kind heeft in 
het Radboudumc Nijmegen. Zo proberen we 
overlap in controles en aandachtsgebieden 
te voorkomen en daarmee overbelasting voor 
kind en ouders. Het team in het Radboudumc 
richt zich vooral op diagnostiek en onder-

In deze rubriek stelt u de vragen. Vragen over problemen die 
u ervaart in uw dagelijks leven, in uw werk, hobby’s of relatie. 
Een wisselend team van artsen beantwoordt de vragen. Deze 
keer is dat Margriet Poelma, revalidatiearts voor kinderen en 
jongeren in de Sint Maartenskliniek.

Mijn kind wordt binnenkort 16. De overstap van kinder- naar 
volwassenenrevalidatie komt in zicht. Ik zie daar een beetje tegenop.  
Hoe gaat dat in zijn werk?
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zoek van de spierziekte (de stoornis/de specifie-
ke kenmerken van de ziekte). Het team van het 
revalidatiecentrum richt zich op de beperkingen die 
ontstaan en op de problemen die er zijn om mee te 
kunnen doen in de eigen omgeving, bijvoorbeeld op 
de school, in de buurt, aan sport, of aan clubjes. 

ONDERWIJS
Als een kind 16 wordt, is er voor het kind dat bekend 
is in de Sint Maartenskliniek nog geen overgang van 
kinder-naar volwassenenrevalidatie, zolang het kind 
nog naar de middelbare school gaat.
Als het kind 16 is en gaat werken, volgt wel een 
overgang naar de volwassenenrevalidatie. De col-
lega’s van de volwassenenrevalidatie hebben veel 
al kennis van arbeid en alles wat daarmee te maken 
heeft, de kinderrevalidatieartsen kennen de wegen 
rondom onderwijs veelal beter.

OVERDRACHT
 Het NMA kinderteam maakt een gecombineerd 
overdrachtsverslag van de bevindingen. Dit verslag 
gaat naar de nieuwe revalidatiearts, de jongere, de 
huisarts en andere betrokken specialisten. Als deze 
revalidatiearts een collega van de Sint Maartens-
kliniek is, organiseren we een ‘warme overdracht’, 
waarbij ik de overdracht naar de nieuwe collega 
mondeling doe in aanwezigheid van de jongere en 
zijn/haar ouders, zodat deze kunnen kennismaken 
en de medische geschiedenis door mij kan worden 
toegelicht. 
Als het bijvoorbeeld een collega in het Radboudumc 
wordt, doe ik de overdracht pas als de jongere de 
neurologische en kindergeneeskundige overdracht 
al heeft gehad. Tot het moment dat er kennis is 
gemaakt en de jongere en ouders weten wie de 

nieuwe artsen zijn, blijf ik de aanspreekbare 
revalidatiearts. Op deze manier is er in 

de overgangsperiode nog een me-
disch specialist die het kind goed 

kent bereikbaar voor vragen. 
Omdat we de jongere vaak lang 
kennen wordt dit als heel prettig 
ervaren. 

Door Margriet Poelma

Ook dit jaar worden er weer veel bijeenkomsten 
voor leden georganiseerd. Inschrijven kan via uw 
persoonlijke pagina, de link in de uitnodiging,  
Contact Digitaal of, als u geen e-mailadres hebt, 
met een papieren aanmeldingsformulier. Een over-
zicht van alle bijeenkomsten, online cursussen en 
webcasts vindt u ook op spieracademie.nl. 

VERLIES VAN EEN DIERBARE 
AAN EEN SPIERZIEKTE
Het verlies van een dierbare laat die-
pe sporen achter. Mogelijk heeft uw 
leven lange tijd in het teken gestaan 

van een spierziekte en moet u nu een nieuwe balans 
vinden. In deze gespreksgroep kunt u met andere 
nabestaanden ervaringen uitwisselen.

• Maandag 6 april 2020, 19.00-21.00 uur,  
Nieuwkoop 

JAARVERGADERING 2020
THEMA: OUDER WORDEN
De Algemene Ledenvergadering 
(ALV) wordt dit jaar gehouden in 
Conferentiecentrum Drakenburg in 

Baarn. Het bestuur heet leden van harte welkom 
bij deze belangrijke vergadering. Tijdens de ALV 
zullen enkele bestuursleden voorgedragen worden 
ter herbenoeming en er zal één nieuwe kandidaat 
voorgedragen worden ter benoeming als bestuurs-
lid. Verder zal het bestuur verantwoording afleggen 
voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en 
mandaat vragen om de vereniging het komende jaar 
weer te mogen besturen. 

Het extra thema is ‘Ouder worden met een spierziek-
te’. Een psycholoog met veel kennis van en ervaring 
met dit onderwerp komt met nuttige tips en prakti-
sche adviezen. 

• Zaterdag 16 mei 2020, hele dag, Baarn

Agenda

http://spieracademie.nl

