PERSBERICHT
Bijzondere leerstoel ‘Dwarslaesierevalidatie’ ingesteld
Dr. Marcel Post is per 1 mei 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder revalidatie van mensen met een
dwarslaesie, bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van de Faculteit Medische
Wetenschappen in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dwarslaesie Organisatie
Nederland heeft de leerstoel ingesteld in samenwerking met De Hoogstraat Revalidatie.
Een dwarslaesie of ruggenmergbeschadiging is een ernstige en ongeneeslijke aandoening. Een
dwarslaesie leidt veelal tot een scala aan blijvende gevolgen zoals bijv. verlamming, pijn, blaas- en
darmproblemen. Veel mensen met een dwarslaesie zijn aangewezen op een rolstoel, zijn afhankelijk
van hulp van anderen en/of zijn beperkt in arbeid en maatschappelijk functioneren. Jaarlijks worden
zo’n 400 mensen vanwege een nieuwe dwarslaesie opgenomen in een Nederlands revalidatiecentrum.
Het totaal aantal mensen met een dwarslaesie in Nederland wordt geschat op 12.000-15.000.
De dwarslaesierevalidatie is in ons land van hoog niveau, maar het dwarslaesieonderzoek verdient een
verdere impuls. Vandaar dat Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) het initiatief heeft genomen om
te komen tot de aanstelling van een bijzonder hoogleraar, mede als “spin in het web” van het
dwarslaesieonderzoek in Nederland.
Het onderzoeksterrein van deze nieuwe hoogleraar betreft de revalidatie van mensen met een
dwarslaesie, hun maatschappelijk functioneren en hun kwaliteit van leven. Het onderzoek richt zich in
het bijzonder op de multidisciplinaire behandeling van lichamelijke en mentale problematiek en op de
gevolgen voor partners en gezinsleden, voor de arbeidssituatie en het welbevinden.
Het Nederlands dwarslaesierevalidatie onderzoek heeft de afgelopen 15 jaar geprofiteerd van drie
landelijke (ZonMw) stimuleringsprogramma’s voor Revalidatieonderzoek, mogelijk gemaakt dankzij
financiële steun van veel partijen waaronder het Revalidatiefonds en Fonds NutsOhra. Met deze
leerstoel wil DON de universitaire verankering van het revalidatieonderzoek bestendigen. Het werk
van de leerstoel wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de revalidatieprofessionals verenigd in
het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en het onderzoeksnetwerk Spinal Cord
Injury investigatiOn Network Netherlands (www.scionn.nl) dat al ruim tien jaar functioneert als het
samenwerkingsverband van onderzoekers, clinici en mensen met een dwarslaesie.
Achtergrond Marcel Post
Marcel Post – geboren in 1958 – studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht waar hij in 1997
promoveerde op het onderwerp ‘Leven met een dwarslaesie: een studie van de gezondheidstoestand
en tevredenheid met het leven van zelfstandig wonende mensen met een dwarslaesie’. Sinds 2005 is
hij senior onderzoeker bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht en associate professor bij het
Hersencentrum van het UMC Utrecht. Tevens is hij verbonden met Schweizer Paraplegiker-Forschung
in Nottwil, Zwitserland.
Bijzonder hoogleraar
Een bijzonder hoogleraar is een hoogleraar aan een universiteit die niet door die universiteit wordt
betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit. Vaak worden
deze posten betaald uit speciale fondsen of door stichtingen/verenigingen of bedrijven/instellingen.
Deze bijzondere leerstoel is een DON initiatief ondersteund door het NVDG en mogelijk gemaakt door
De Hoogstraat Revalidatie en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
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Dwarslaesie Organisatie Nederland
Deze landelijke vereniging van/voor mensen met een dwarslaesie staat – sinds 1976, thans met 1.300
leden – voor betrouwbare informatie, steun in de rug, (h)erkenning én krachtige belangenbehartiging
voor en door mensen met een dwarslaesie of caudalaesie.
De Hoogstraat Revalidatie
De Hoogstraat is een organisatie voor medisch specialistische revalidatie van kinderen en
volwassenen, bekend om zijn integratie van patiëntenzorg, opleiding, innovatieve projecten en
kennisontwikkeling. De Hoogstraat is koploper in de behandeling van dwarslaesie, beroerte, cerebrale
parese, spierziekten, aanlegstoornissen van armen en/of benen, arm- of beenamputatie en complexe
arm-hand problematiek. De gespecialiseerde afdeling voor dwarslaesierevalidatie is sinds jaar en dag
een van de grootste in Nederland. Voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie werkt De Hoogstraat
samen met het UMC Utrecht in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. De
onderzoeksthema’s van het Kenniscentrum zijn Neurorevalidatie en Dwarslaesierevalidatie.
UMCG Centrum voor Revalidatie
De vakgroep Revalidatiegeneeskunde van de Faculteit Medische Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen is verbonden met het UMCG Centrum voor Revalidatie. Naast de afdeling
Revalidatie met o.a. een polikliniek voor diagnose en korte behandeling in het UMCG, is ook de locatie
Beatrixoord in Haren voor klinische en poliklinische revalidatiebehandeling onderdeel van het UMCG
Centrum voor Revalidatie. In Beatrixoord is eveneens een gespecialiseerde afdeling voor
dwarslaesierevalidatie operationeel.
Noot voor de redactie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:




Frans Penninx, bestuurslid Dwarslaesie Organisatie Nederland, tel. 073-5036699, email
frans.penninx@dwarslaesie.nl
Steven Berdenis van Berlekom, lid Raad van Bestuur, De Hoogstraat Revalidatie, tel. 0302561376, email stevenvanberlekom@dehoogstraat.nl
prof.dr. Jan Geertzen, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, UMCG, tel. 050-3612295, email
j.h.b.geertzen@umcg.nl
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