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Reablement animatie  

https://www.youtube.com/watch?v=r4ZOrWGq1aw

Leidende principes:
• Wat u zelf kunt doen doet u zelf
• Wat uw mantelzorger voor u kan doen, doet uw mantelzorger

voor u
• Wat niet lukt proberen we u aan te leren
• Wat dan niet lukt, daar zoeken we samen een oplossing voor

https://www.youtube.com/watch?v=r4ZOrWGq1aw


Wat is reablement?

Wat is reablement?

De gemeente Fredericia in Denemarken (40.000 inwoners) stond in 2007 voor grote uitdagingen:

• Arbeidsmarktkrapte

• Versnipperde zorg 

• Zorg in verschillende domeinen 

Resultaten

Het experiment met reablement in Frederica 

220 zorgklanten die meededen → 103 weer volledig zelfstandig → 68 mensen hadden minder zorg nodig. Het 

belangrijkste resultaat was dat de deelnemers ook weer zelf konden opstaan uit bed en zelfstandig naar het 

toilet konden gaan.



Waarom reablement WHY

Geluk gaat onder meer over van betekenis zijn voor anderen, betrokken zijn bij de samenleving, waardering 

voor jezelf, doelen voor ogen hebben, zin hebben en genieten van het leven (vgl. Seligman 2004). 

Past bij platte organisatie→ eigen regie cliënt en regie medewerkers.



Nieuw zorglandschap

Van ziekte/zorg naar gezondheid

Thuis, thuis, thuis

Complexe zorg en behandeling

Samenwerking in netwerken

Het gewone leven is leidend

Het belang van informele zorg

Alles draait om in- door- en uitstroom  



ZuidOostZorg 

ZuidOostZorg gebruikt reablement om anders te leren omgaan met de inzet van zorg en behandeling en zo een 
bijdrage te leveren aan passende, toegankelijke en doelmatige zorg.

Reablement richt zich op:

- alles in het werk stellen om de client zo onafhankelijk mogelijk van zorg te laten zijn
-de mantelzorger maximaal laten participeren rondom de (zorg)vraag van de client
- een bijdrage leveren aan een nieuw en houdbaar zorglandschap – wat doen we wel, maar ook; wat doen we 
niet meer



Trechtermodel  



Reablement in de revalidatie 

Maar dit doen we toch al jaren in de revalidatie?

Thema’s reablement GR
• Sneller naar huis
• Ambulante GR
• Alles is herstel- klimaat op revalidatie afdelingen 
• Zorg, behandeling, facilitair, ondersteunende diensten
• Rol van informele zorg / samen revalideren pad  



Stellingen 

1. Reablement is niets nieuws in de geriatrische revalidatie

2. Reablement is met name van de paramedische vakgroepen

3. Reablement draait voornamelijk om arbeidsbesparing

4. Reablement kan echt iets betekenen voor zorgvragers



Reablement binnen ZuidOostZorg  

Stevige doelstelling: 30% meer doen met hetzelfde budget
95% van de toemende zorgvraag opvangen thuis

Reablement als strategisch thema in beleid en uitvoering

Logische vervolgstap binnen onze platte organisatie



De professional

Kern: ontwikkelen van medewerkers die vanuit co-creatie een gelijkwaardige relatie
kunnen aangaan met cliënten en hun netwerk

Door: programma’s Persoonlijk leiderschap SOLO – Post MBO-HBO leiderschap met de thema’s: 

• De kunst van het vragen stellen
• Herkennen en stimuleren van het benutten van eigen kracht van client (empowerment) zowel individueel 

als collectief.
• Gericht worden op vergroten van autonomie/ regie
• Plezier hebben/krijgen in stimuleren en aanleren in plaats van overnemen



Reablement binnen ZuidOostZorg  

Stevige doelstelling: 30% meer doen met hetzelfde budget
95% van de toemende zorgvraag opvangen thuis

Reablement als strategisch thema in beleid en uitvoering

Logische vervolgstap binnen onze platte organisatie 

Wij geloven dat dit kan! 



Tijd voor vragen & discussie



We doen het samen

We doen het samen
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