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Samen, zinvol, betrokken

Welkom!
‘Jij doet er toe’

Vrijdag 23 september 2022 | de Klimmendaal, Arnhem
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‘De verpleegkundigen en verzorgenden 
als behandelaars binnen het interdisciplinaire 

revalidatieteam’. 
Vrijdag 23 september 2022
De Klimmendaal, Arnhem

Inhoud presentatie

• Voorstellen.
• Informatie over de organisatie en afdeling.
• Verandering van de revalidant.
• Wat betekent dit voor de rol van de verpleging? 
• Een blik op de toekomst.
• Onze rol als kwaliteitsverpleegkundigen.
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Laura Morée 
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• Vier jaar verpleegkundige op 
afdeling GRZ, Zorgwaard. 

• GRZ-Verpleegkundige in de functie 
van kwaliteitsverpleegkundige. 

Sylvana Rooijakkers
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• Van stagiaire naar 
verpleegkundige bij Zorgwaard. 

• HBO-V in de functie van 
kwaliteitsverpleegkundige. 

Afdeling GRZ, Zorgwaard

• 33 bedden Geriatrische Revalidatiezorg.
• Unieke positie in de regio.
• Opname mogelijkheden :

DBC, ELV, ZZP. 
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Verandering van de revalidant

• Kortere trajecten.
• Mondigere patiënten.
• Invloed van familie / mantelzorger. 
• Leeftijd van de patiënt. 
• Multimorbiditeit en conditie. 
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Wat betekent dit voor de rol 
van de verpleging? 

De terugblik op rol van de verpleging

• Verzorging van de cliënt.
• Niet betrokken in het revalidatietraject van de cliënt. 
• Geen rol in het interdisciplinaire team. 
• Minder zorgzwaarte. 
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Huidige rol verpleging

• Jezelf zien als onderdeel van het interdisciplinaire team. 
• Actief in het meedenken in de trajecten.
• Specifieke kennis.
• Alles is gericht op halen van doelen en acties.
• Toenemende zorgzwaarte. 
• Cliënt  patiënt. 
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Een blik op de toekomst ..

De rol van de verpleging

• Patiënt?  revalidant.
• Inzicht bieden in het revalidatietraject.
• Effectieve(re) samenwerking. 
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Wat is hiervoor nodig? 

• Jezelf als behandelaar zien. 
• Eigen kwaliteiten zien en benutten. 
• Specialisatie van de verpleging. 
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Onze rol als kwaliteitsverpleegkundigen.

• Onderdeel in kernteam. 
• Vijf jaren plan opgesteld.
• Coachen teamleden.
• Verbindende rol tussen de behandelaren.
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Samen, zinvol, betrokken

Pas als je jezelf als 
behandelaar ziet binnen het 
interdisciplinaire team gaat 
de revalidant dit ook zien! 

Sylvana en Laura
sylvana.rooijakkers@zorg-waard.nl

laura.moree@zorg-waard.nl
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