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ONTSCHOTTEN
VOOR HOGERE
ARBEIDSPARTICIPATIE
De Nederlandse MR CLEAN studie toonde enkele jaren geleden overtuigend aan dat het snel verwijderen van een bloedstolsel uit een hersenslagader resulteert in een betere functionele uitkomst bij
ernstig aangedane patiënten met een herseninfarct. Deze intra arteriële trombectomie (IAT) heeft
de acute behandeling van het herseninfarct de afgelopen jaren wereldwijd ingrijpend veranderd. 8
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meer grip en regie en minder stress. 11

“Tegenover technologische
innovaties in de acute fase
staan grote uitdagingen in
de chronische fase. Daar is de
interventie vooral gericht op
het ‘ontschotten’.”
zorg te krijgen die je nodig hebt moet je
mondig, intelligent en vasthoudend zijn.
De huidige stelsels zijn veel te complex
voor velen, zo niet voor allen.’ Dat geldt
zeker voor patiënten met een hersenaandoening. Eén van de uiteindelijk
geprioriteerde onderwerpen van de
RVS voor 2020-2024 is Schurende
Stelsels. 12

Interventie om te ontschotten
Het was geen toeval dat een Nederlandse studie voor het eerst aantoonde
dat IAT een succesvolle behandeling is
voor ernstige herseninfarcten. Naast
een technologische innovatie was het
vooral de regionale en landelijke
samenwerking en de goede acute zorg
infrastructuur in Nederland die dit
mogelijk maakten. Nederland heeft
naast een goed georganiseerde
curatieve zorg ook een uitstekend
sociaal systeem. De connectie tussen
de medische curatieve zorg en de
arbeidsgeneeskundige zorg verdient
echter aandacht. Dit is niet alleen van
toepassing op de zorg voor patiënten
met een herseninfarct, maar ook voor
werkende mensen met Parkinson, MS,
kanker, reuma of een andere (chronische) ziekte met impact op het
maatschappelijk en in het bijzonder
arbeid gerelateerd participeren.
Hiervoor is niet in de eerste plaats een
hoog technologische innovatie nodig,
maar vooral een interventie gericht op
het ‘ontschotten’.
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