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VOORSTELLEN

Helena Postma-Tamminga Leonie Glas Noorderbreedte Revalidatie
Logopedist en Projectleider Verpleegkundige Leeuwarden (naast MCL)

Geriatrische Revalidatie ca. 100 bedden
7 revalidatieafdelingen, 1 afdeling GRZ →WLZ  
Punt voor Parkinson, Parkinson DBH

→Wat zijn jullie ervaringen met familieparticipatie?



AANLEIDING

Werkvloer + management:
• De familie van de revalidant maakt nog te weinig deel uit van de revalidatie

Gevolgen hiervan zijn o.a. dat (uit probleeminventarisatie 2020): 
• We geen goed zicht hebben op het netwerk van de revalidant;
• We pas laat in de gaten hebben dat de familie overbelast is;
• De familie zich de gevolgen van de ziekte niet of pas laat realiseert;
• Er laat in het revalidatietraject problemen boven tafel komen die vaak 

niet snel opgelost kunnen worden, waardoor de opname langer duurt.

Hoe elders in het land? 
→ Samen Revalideren Pad, De Hoogstraat Revalidatie



DOELSTELLING

Door het Samen Revalideren Traject:

1. Revalideert de naaste (als het ware) mee met de revalidant

2. Blijven revalidant en naaste ‘’zo dicht als mogelijk bij elkaar’’

3. Is de naaste zich bewust van de gevolgen van de aandoening van de revalidant

4. Wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van de revalidant, en het vertrouwen van de 
revalidant en naaste in de revalidatie en in de toekomst

5. Wordt een makkelijke overgang van revalidatie naar huis gefaciliteerd

6. Wordt heropname voorkomen

7. Gaan revalidant en naaste goed voorbereid met ontslag naar huis



PROJECT

Projectgroep: 
• Twee zorgmedewerkers per revalidatieafdeling, SO, MMW, ergo, fysio, logo en planner
• Bijeenkomsten 1x per 3 weken

Pilot:
• Afdeling neurorevalidatie en trauma
• Werkwijzen bijgesteld n.a.v. evaluaties
• Hierna: gefaseerde uitrol over overige revalidatieafdelingen 

2021 2022 2023

Ontwikkelfase

Vragenlijstonderzoek

Implementatiefase 
Start pilot op twee 
revalidatie-
afdelingen

Implementatiefase
Start overige vijf 
revalidatieafdelingen

Evaluatie- en borgingsfase

Vragenlijstonderzoek



SAMEN REVALIDEREN 
TRAJECT

• Revalidatie op maat: SRT als kapstok/basis, maar steeds 
per casus beoordelen in hoeverre + op welke manier 
het traject ingezet kan worden

• Materiaal: folders, afsprakenkaarten, poster, animatievideo

→ Waar staan we nu?

→ Reacties revalidanten en naasten



WAT HEEFT ONS GEHOLPEN? (1/2)

SRT algemeen:
• Benadrukken ‘’op maat’’: kijken naar mogelijkheden binnen de doelgroepen en revalidanten
• Vanaf dag 1 van opname, ook al heb je nog niet alle informatie of is de revalidant nog 

beperkt belastbaar
• Standaard punt in behandelplan, MDO en behandelplangesprek: meerdere keren tijdens 

revalidatietraject terug laten komen
• SRTdag:

• Planners direct betrekken
• Standaard uitnodiging voor SRTdag per brief
• Per dag max. twee SRTdagen per afdeling 
• SRTdag op dezelfde dag als behandelplangesprek
• Dagdeel = minimale lengte SRTdag (anders organisatorisch en qua belastbaarheid 

van revalidant niet mogelijk)



WAT HEEFT ONS GEHOLPEN? (2/2)

Projectorganisatie:
• Twee in plaats van één kartrekker per zorgafdeling (ca. 16 bedden per afdeling)
• Eén projectleider op locatie
• Rekening houden met tijdinvestering projectgroepmedewerkers (= bij start gem. 1u p.w.)

Implementatie en borging:
• Bij teamoverleg SRT standaard op agenda
• Duidelijke kaders en werkafspraken
• Veel tijd nemen voor ‘’cultuuromslag’’  betrekken van naaste bij revalidatie
• Uitgangspunt: levert na tijdsinvestering uiteindelijk tijd op



TAKE HOME MESSAGE

Bespreek in groepjes van ca. vier personen:

1. Op welke manier betrekken jullie op dit moment de naaste in de revalidatie? Wat gaat 
goed? Waar lopen jullie tegen aan?

2. Waar willen jullie naar toe / wat is op locatie jullie doel betreft het betrekken van 
naasten in de revalidatie?

3. Welke aspecten vanuit het Samen Revalideren Traject zouden hierbij kunnen helpen?

4. Met welk aspect zou je morgen al aan de slag kunnen?

Vragen? Mail gerust naar Helena.Tamminga@nb.nl
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