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Blok: Organisatie

Leiderschap in de revalidatie

Arnold Jongenburger
Roland van Peppen

Studio GRZ

Competentie gebied: 
Organisatie

De verpleegkundige is bij alle processen 
de centrale organisator van de afdeling. 
Zij heeft een autonome rol en dient een 
gevoel van eigenaarschap van de te 
verlenen zorg te ervaren. Ze zorgt voor 
een goed therapeutisch klimaat. 

Organisatie:
Op een revalidatieafdeling spelen zich een aantal processen 
naast elkaar af: het vaak intensieve revalidatieproces, het 
proces van confrontatie en verwerking van patiënten en 
naasten t.a.v. de vaak ernstige gevolgen van de aandoening, 
de handicap of het trauma en tenslotte het proces van 
voorbereiding op de hernieuwde participatie in het sociale 
leven. Ook is er vaak sprake van een groepsproces tussen de 
patiënten onderling en de naasten. De verpleegkundige is bij 
al deze processen de centrale organisator van de afdeling. Zij 
heeft een autonome rol en dient een gevoel van 
eigenaarschap van de te verlenen zorg te ervaren. Ze zorgt 
voor een goed therapeutisch klimaat. 
De revalidatieverpleegkundige regisseert het zorgproces en 
is daarbij complementair aan de patiënt.
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• voorbereiding op de hernieuwde participatie

• Eigenaarschap van de te verlenen zorg

• Zorg voor een goed therapeutisch klimaat 

In de praktijk… Kaartjes!

• Iedere deelnemer krijgt bij vertrek een compleet kwartet.  

• Wij ook nieuwsgierig: 

Nieuwsgierig ??????

In ons MDO wordt als eerste de toelichting 
van de verpleging/verzorging gevraagd: 

eens / oneens?

VRAAG 1

Naast zorgdoelen formuleert de Verpleging 
zijn eigen revalidatiedoelen. 

ja / nee

VRAAG 2

Het vak van de verpleging en verzorging richt 
zich vooral op de zorgaspecten die tijdens de 
revalidatie moeten plaatsvinden. Het echte 
revalideren gebeurt met name door andere 
disciplines.  

Ja / nee

VRAAG 3
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Motiverende gespreksvoering en 
coachingsvaardigheden zijn op een 
revalidatieafdeling belangrijke competenties 
voor de verpleging en verzorging  

Ja / nee

VRAAG 4

Looptraining door V&V vindt altijd plaats 
onder supervisie van de fysiotherapeut. In 
die zin is de V&V een verlengde arm van de 
fysiotherapeut 

Ja / nee

VRAAG 5

Uit hoeveel verschillende organisaties zijn de 
deelnemers van vandaag afkomstig?

VRAAG 6

Ines Samouco (senior regie-/magnetverpleegkundige, Reade)

Magnet en leiderschap

Simone van Staalduine (revalidatieverpleegkundige, Klimmendaal) 
&

Christien Strijdveen (verzorgende iG, Carinova)

De positie van de revalidatieverpleegkundige en -verzorgende 
binnen de MSR en GRZ

Graag stellen wij aan jullie voor:
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