3-10-2022

DE REVALI DA NT CE NTRAAL ,
VANUI T PERS PECT I E F VAN DE RE VALI DATI E V E RP L EE G K UN DI G E
M A R J O L E I N D E V O O R T- T E R L O U

S

1

2

Inhoud van presentatie

Onderwerpkeuze
…..`Jij doet ertoe` ….. = samenwerking

Onderwerpkeuze
Probleemstelling & Doelstelling
Verdieping
Aspecten van invloed op onderwerp
Conclusie / Aanbevelingen
Afsluiting

De definitie van een centrale positie:
◦ Een plaats waar iemand zich bevindt en waar vanuit men iets onderneemt.

GRZ voorheen en welke ontwikkelingen zijn er gaande?
Van alle tijd hebbende om te revalideren, weinig inspraak op zorgplan
naar concrete zorgpaden, financiële afbakening, meer betrekken van de revalidant en familieparticipatie

Welke rol vervul jij als zorgverlener?

◦ Van warme zorg naar een begeleidende, sturende en motiverende rol als professional.
◦ Plan afgestemd op wensen van de revalidant?
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Probleemstelling & Doelstelling

Verdieping
Onze rol binnen de GRZ :

Positionering van de revalidant en mogelijke huidige
tekortkomingen

◦ verbindend-coördinerend-sturend-ondersteunend

◦ De revalidant staat nog onvoldoende in een centrale positie
◦ Multidisciplinaire samenwerking welke de basis is voor de revalidatie kan verbeterd
worden.

Wat heeft de zorgverlener nodig, om revalidant centraal te stellen?
omdenken, cultuurverandering, vertrouwen, samenwerking, duidelijke werkprocessen…

Mogelijke acties…

Wat wil je bereiken?

◦ Gericht gebruik cliëntgebonden doelen, familieparticipatie, inspraak agenda,
multidisciplinaire intake….
◦ Motivatie van revalidant geeft positief resultaat
◦ Verbetering in aansluiting van revalidatieproces op toewerken naar ontslag

◦ Sturing van revalidatieproces, binnen kaders van eigen regie
◦ Duidelijke rol van de zorgverleners
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Aspecten van invloed op onderwerp

Conclusie/Aanbevelingen

Multidisciplinaire
Samenwerking

◦ Versterk multidisciplinaire samenwerking
◦ Betrek de revalidant bij opbouw en invulling van revalidatie
◦ Duidelijke verwachtingen scheppen
◦ Blijf het proces evalueren en bijstellen, hanteer de PDCA
cyclus!

Verwachtingen

Eigen regie

Revalidant Centraal
Zorgplan

Nadelen

◦ Idee voor onderzoek wellicht? Effecten van betrokkenheid van revalidant op
herstelproces en ligduur.

Rol van GRZ-verpleegkundige
op geheel (Jij doet ertoe)
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Afsluiting
Ons doel:
Verbindingen leggen en onderhouden
iedereen doet er toe!
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