
EMPOWER 
Revalideren is Leren

meedoen (participatie) duurzaam verbeteren & ondersteunen 

Sociale innovatie

Hoe? 
Door het toepassen van 

leerprincipes



• Proeven aan R=L

• Inspireren

• Aan het denken zetten

Hoe?

• Intro & achtergrond

• Kijkje in keuken

• Zelf doen (& delen)

Doel van vandaag



De bedoeling van Revalideren is Leren
Mensen met fysieke beperkingen zijn in staat om, 

samen met hun naasten, 

hun leven te leven en levenslang mee te doen
op de manier die bij hen past

https://youtu.be/Mo3t
Dxz-ukk

Intro & 
achtergrond

https://youtu.be/Mo3tDxz-ukk


Self Determination Theory
Ryan and Deci

(2017; 2000)

Motivatie, Ontwikkeling  
& Welzijn

Hoe werkt leren en veranderen?

Intro & 
achtergrond



Hoe werkt leren en veranderen?
Individuele afweging 
• Verwachte opbrengst i.r.t. inspanning

• Prioriteit
• Moment, tijdstip

• Invloed omgeving / Sociale context
• Eigen kunnen (effectiviteit)

• Leervoorkeur & tempo
• (zelf)vertrouwen
• Competenties*

Motivatie & Eigenaarschap
• Open staan: beweegredenen / 

inspiratie
• Begrijpen: voorkennis / inzicht 

/ bewust worden
• Urgentie: nut & noodzaak 

ervaren

Gereedschap
• Kennis & informatie
• Competenties
• Uitdaging & inspiratie
• Betekenisvolle context
• Technieken / (hulp)middelen
• Positieve ervaringen

Blijven

Juiste beslissingen/maatregelen nemen 
op juiste moment en in juiste volgorde
• Zicht op eigen kunnen (en lichaam), 

en dit monitoren
• Problemen signaleren & oplossen
• Plannen maken & uitvoeren

Hulpvragen & hulpbronnen gebruiken
• Goede relaties opbouwen 
• en onderhouden

Intro & 
achtergrond



• Zichtbaar en betrokken zijn
• Erkennen dat het niet altijd makkelijk is
• Betrekken belangrijke naasten

- Behandelen in groepen
- Inzet ervaringsdeskundige
- Inzet revalidatiecoach

• Keuze & initiatief geven
• Coachen: 

• helpen hulpvraag formuleren en onderbouwen
• Laten uitproberen & fouten maken
• Loslaten & geduld: eigenaarschap laten  waar dit 

hoort
• Inzicht geven in effectiviteit; spiegelen gedrag  aan 

resultaat
- Revalidant bij teambespreking
- Inzet revalidatiecoach

• Trainen (inhoudelijk expertrol)
• Creëren optimale leercontext:

➢ Aansluiten en uitdagen
➢ Geen “voorschrijvende” taal

• Positieve feedback

Motivatie: knoppen om aan te draaien

Intro & 
achtergrond



Nou zo:  https://www.youtube.com/watch?v=Mo3tDxz-ukk

https://www.youtube.com/watch?v=L4XZqzMUc3I

Hoe doen wij dat?
Kijkje in keuken

https://www.youtube.com/watch?v=vStaImUYBV8
https://www.youtube.com/watch?v=Mo3tDxz-ukk
https://www.youtube.com/watch?v=L4XZqzMUc3I


Wat doe jij te veel?

https://youtu.be/TWwwcV21yTY

Zelf doen

https://youtu.be/TWwwcV21yTY


Zelf doen





Neem de film en de woordenwolk die je net gezien hebt 
in gedachte 

Beantwoordt voor jezelf in gedachte kort de volgende 
vragen en

schrijf het antwoord op de kaart 

Wat doe jij te veel (voor je patiënt)?

Hoe zet jij je patiënten in beweging?

Wat ga jij morgen anders doen 
om je patiënt meer zelf te laten 
doen?

Zelf doen



• Maak het vraagstuk concreet, klein en behapbaar: 

– wat maakt dat je morgen nog niet naar huis kunt?

• Vraag en kijk naar mogelijkheden: wat kun/wil je zelf?

• Begeleid met handen op je rug of in je zakken

• Zorgen/helpen: doe het bewust en alleen als het bijdraagt aan doel 

• Doe wat er toe doet voor de revalidant thuis

– Van ons plan gaan naar plan van revalidant

– Woorden van revalidant gebruiken

– Revalidant zelf doelen laten stellen over ontslag heen

Tips voor collega’s om morgen anders te doen



• Als behandelaar: 

– hoe kan jij aan dat doel bijdragen in de (beperkte) tijd die je 
hebt?

– bij discrepantie doel professional en wat revalidant in hoofd 
heeft, ga samen in gesprek: 

• wat kunnen we en wat willen we samen oplossen? 

• En weg wijzen hoe ze daarna met hun doelen verder kunnen

Tips voor collega’s om morgen anders te doen



• Tijd maken door

– kijken hoe het wel past

– krachten bundelen met teamleden/collega’s van ander 
disciplines, 

– oefen met revalidant op afdeling 

– collega’s aanspreken en coachen

• Managen van verwachtingen 

– ga gesprek aan met collega’s in het ziekenhuis

– ga gesprek aan met familie; wat ligt er (aan zorgen) onder hun 
eis

Tips voor collega’s om morgen anders te doen



Nou zo:  https://www.youtube.com/watch?v=Mo3tDxz-ukk

https://www.youtube.com/watch?v=L4XZqzMUc3I

Hoe doen wij dat?
Kijkje in keuken

Zin in meer of vragen?
a.v.kuijk@tolbrug.nl
l.molder@tolbrug.nl

https://www.youtube.com/watch?v=vStaImUYBV8
https://www.youtube.com/watch?v=Mo3tDxz-ukk
https://www.youtube.com/watch?v=L4XZqzMUc3I
mailto:a.v.kuijk@tolbrug.nl
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