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Mogelijk gemaakt door:
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Huishoudelijke mededelingen

Mentimeter

• Geluid mobiele telefoon uitzetten

• Oefenvraag Mentimeter

• Kijk even waar de nooduitgangen zijn

• https://www.menti.com/

• Twitter: #jijdoetertoe
• Alle pauzes buiten de theaterzaal

• Code ………………………

• Geen eten en drinken in de zaal toegestaan
• Accreditatie toegekend kwaliteitsregister V&VN: 5 punten
• Voor accreditatie: strookje VOLLEDIG invullen
• Programma in blokken
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Studio GRZ heeft in samenwerking met V&VN, Amstel Academie en
Klimmendaal deze themadag georganiseerd.

De organisatie wenst jullie een hele mooie dag!

Antonio Baltes, Brenda Fibicher, Tamara Steen-Gortenmulder, Dineke Vis,
dr. Bianca Buijck, drs. Arnold Jongenburger, dr. Roland van Peppen
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Martijn Kuit
Bestuurder Klimmendaal Revalidatiespecialisten
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Wie zijn wij?
• Wij helpen patiënten zo zelfstandig mogelijk te participeren in
de maatschappij
• Wij bieden medisch specialistische revalidatie op het juiste
moment, op de juiste plek en met de juiste behandeling
• Cognitieve revalidatie is hierbinnen ons speerpunt
• Wij zijn regionaal georganiseerd en behandelen kinderen en
volwassenen
• We doen doorlopend aan innovatie en onderzoek en verbinden
dit aan de dagelijkse praktijk
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Samenwerken vanuit Klimmendaal
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Dineke Vis






Visie
verpleegkundige & verzorgende
in de revalidatie

 Klimmendaal-breed
 regionaal

Verpleegkundige in de revalidatie
 landelijk
M NR - Master of NeuroRehabilitation
Product Specialist Revalidatie Verpleegkunde Klimmendaal
Secretaris vakgroep revalidatie V&VN afd. Neuro & Revalidatie
Docent VU Amstel Academie – VVO REV en GRZ
• (Bij)scholing / training ontwikkelen en geven
aan V&V en hele interdisciplinaire team in de revalidatie
• Professionaliseren, positioneren en profileren
interdisciplinair samenwerken op weg naar transdisciplinair
• Verbindingen leggen
met MSR en GR(Z) op al onze locaties

Dineke Vis
Product Specialist Revalidatie Verpleegkunde
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Expertisegebied
revalidatieverpleegkundige

Vervolgopleiding
revalidatieverpleegkundige
https://www.vumc.nl/educatie/onzeopleidingen/opleidingsdetail/revalidatie
verpleegkundige.htm

LEEREENHEDEN
Klinisch redeneren
Interdisciplinair werken
Revalidatie
Participatie ambitie van de
patiënt in de revalidatie

Toelating
- BIG-registratie als verpleegkundige
- Dienstverband met de instelling van
waaruit je de opleiding volgt.
Duur
- 13 / 15 maanden
- 27 lesdagen (7 lesuren)
- Verdeeld over 5-8 lesblokken.

https://www.venvn.nl/thema-s/expertisegebieden/
https://www.venvn.nl/media/pkolkeyu/20151125-expertisegebied-revalidatieverpleegkundige.pdf
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7 CanMEDS-rollen van de
verpleegkundige & verzorgende in de revalidatie
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Mentimeter

Zorgverlener

www.menti.com

code ……………

Communicator
Samenwerkingspartner
Reflectieve professional
Gezondheidsbevorderaar
Organisator
Professional en kwaliteitsbevorderaar
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MSR en GR(Z)

Visie op Revalidatie


Geriatrische Revalidatie (Zorg):
Richt zich specifiek op laag-belastbare ouderen met
meerdere comorbiditeit, gericht op herstel en/of
verbetering van functioneren en participatie na een
acute aandoening of functionele achteruitgang.

Revalidatiedoel:
 participatie
 zo zelfstandig mogelijke terugkeer naar huis
op weg naar een betekenisvol toekomst perspectief.



Medisch Specialistische Revalidatie:
Richt zich op revalidatiepatiënten van alle leeftijden en
onderscheidt zich door de dynamische setting waarin de
revalidatiebehandeling wordt aangeboden, het brede
pallet aan specialistische interventies en de intensiteit
en resultaatgerichtheid van de behandeling.

Revalidatie richt zich op:
 vergroten van de zelfredzaamheid (in de ADL) 24/7
 optimaal ontwikkelen van het zelfstandig functioneren
aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen
 maatschappelijke participatie
 autonomie
“Het is belangrijker om te weten wat voor type patiënt een ziekte heeft
dan wat voor type ziekte een patiënt heeft.” – William Osler
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Revalidatie klinisch

Revalidatie

 Klinische interdisciplinaire revalidatie is effectief

 Medisch Specialistische Revalidatie - MSR en
Geriatrische Revalidatie (Zorg) - GR(Z)

 ADL-training = therapie

 Interdisciplinair samenwerken: essentieel onderdeel.

 Revaliderend werken = therapeutisch klimaat
continuïteit van therapie 24 / 7

 Elke discipline: bijdrage aan het gemeenschappelijke doel
van de revalidatiepatiënt vanuit de teamdoelstelling.

 Interdisciplinair samenwerken bevordert
zelfmanagement van de revalidatiepatiënt

 Iedere discipline versterkt de andere vanuit eigen expertise.
 Resultaat: doelgerichte afstemming waarbij de hulpvraag
van de revalidatiepatiënt centraal staat.
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Verpleegkundige en Verzorgende in de Revalidatie

 Professionaliseren ‘wie ben ik als professional?’
 Positioneren

binnen het interdisciplinaire team,
individueel én als beroepsgroep

 Profileren

door jouw unieke combinatie van
talenten, ervaringen en kwaliteiten
inzichtelijk en zichtbaar te maken

Heb je vragen of opmerkingen?
Mail deze dan naar d.vis@klimmendaal.nl
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