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Revalidatiecentrum Beatrixoord

 UMCG 
- locatie Groningen
- locatie Beatrixoord

• Afdeling neurorevalidatie: 
30 klinische bedden

• Doelgroep: Matig –
ernstige beperkingen



Aanleiding en doel onderzoek
• Overgang klinische setting naar huis problematisch
• Problemen met generaliseren
• Kortere opnameduur

Doel: Verbeteren van de organisatie van revalidatie voor
CVA patiënten



Deel 1: Verbeteren van de transitie naar 
huis 
Literatuuronderzoek: Reviews organisatie van zorg en 
revalidatie voor CVA patiënten 

Totaal: 21 reviews

Probleem: Diversiteit in verschillende ‘services’



Ordenen ‘stroke services’

• Waar: ‘Inpatient’ of ‘outpatient’

• Organisatie: goed/slecht 
1) Multidisciplinaire team
2) Team gespecialiseerd in CVA revalidatie
3) Partners worden betrokken bij het revalidatie proces
4) Scholing en training

• Bewijs: +, - of +/-

• Doelgroep: a) lichte, b) matige of c) ernstige beperkingen
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Stap 2: Wat is relevant voor  Beatrixoord



Stap 3 Hoe kunnen we het bewijs 
gebruiken in de locale setting? 

Resultaat: 
• Sterk bewijs voor rehabilitation stroke unit
• Eerder in de thuissituatie behandelen
• Creëren duurzame oplossingen in de chronische fase



Mogelijke oplossing: CCHR
Gecombineerde klinische en thuisrevalidatie 

• Faciliteren van de transitie klinische setting → huis 
• Behandeling aan huis tijdens opname revalidatiecentrum
• Doelgroep: matig-ernstige beperkingen

CCHR



Stap 3: Pilotstudy 
‘Gecombineerde klinische en thuisrevalidatie’ 

(CCHR)
• Behandeling thuis tijdens klinische revalidatie
• Taak- en contextspecifiek trainen
• Focus op ADL en mobiliteit (ET en FT)
• Overgang naar huis makkelijker
• Alle CVA patiënten 

Pilotstudy: 4 CVA patiënten (3m,1v, gemiddelde lft 58 jr)

Evaluatie
• Meetinstrumenten (coreset klinimetrie) 
• Interviews (patiënten, partners en therapeuten)



Resultaten pilotstudy CCHR
Voordelen
• Overgang naar huis sneller en makkelijker
• Alle patiënten hebben baat bij CCHR
• Tevredenheid

Nadelen
• Tijd
• Kosten
• Problemen langere termijn? Participatie?
• Meetinstrumenten?

Wat kunnen we leren?
Implementatie CCHR -
Zoeken naar een duurzamere oplossing



Deel 2 
Van CCHR naar Rehab-4-Life

Haalbaarheidsonderzoek
• Naar problemen en behoeften van mensen met een CVA 

na ontslag uit een revalidatiecentrum 
• Cocreatie: CVA patiënten, partners, therapeuten, artsen, 

managers (interviews en focusgroepen)



Innovatienetwerk
Samenwerkende partijen Naam organisatie

Zorgaanbieders UMCG, Oosterlengte, Meander, Thuiszorg Groningen, 
MEE, Lentis, Noorderbrug, Noordelijke districtsvereniging 
van Huisartsen. Ommelander Ziekenhuisgroep

Kennisinstellingen UMCG (Wenckebach Instituut), Hanzehogeschool 
(Academie gezondheidsstudies), ROC’s stad en Oost 
Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden(NHL), 
Roessingh Resarch and Development, RUG (Economie en 
Bedrijfskunde)

Patiënten- en mantelzorg- en 
vrijwilligersverenigingen

Zorgbelang Groningen, Samen Verder, Cerebraal, NAH-
vereniging Thuis onder lotgenoten, Humanitas, Stichting 
Welzijn Oldambt

Zorgfinanciers De zorgverzekeraars

Marktpartijen Centric

Netwerkorganisaties Zorginnovatieforum (ZIF), Healthy Ageing Network 
Northern Netherland (HANNN), Eerstelijns Advies Noord 
Nederland (ELANN)

Doel: Breed draagvlak creëren
Gezamenlijke visie ontwikkelen



Resultaten haalbaarheidsstudie 

• Deelnemers: 24 CVA patiënten (en partners) 
• Methode: Semigestructureerde interviews
• Dreigend zwart gat in overgangsfase

– Versnippering en stapeling zorgaanbod 
– Complexe multiproblematiek
– Woud aan wet- en regelgeving/financieringsstromen

• Neerwaartse spiraal in chronische fase
– Inactiviteit en functieverlies
– Cognitieve problemen
– Relatieproblemen, arbeid, financiën, dagbesteding, 

depressie, sociaal isolement, etc.



Hoe kan de kloof overbrugd worden?



Conclusie 
Waar de revalidatiebehandeling in het centrum stopt, moet de 

revalidatiezorg aan huis starten. 

Maar  hoe? 

Vier sleutelbegrippen
– Beschikbaarheid centrale coach 
– Gebruik van moderne ICT-oplossingen 
– Sector overstijgende regionale aanpak
– Koppelingen tussen hulpbronnen formele en informele 

netwerken

Doel: sociale participatie 



Deel 3
Transdisciplinair onderzoek

Sociale geografie
• Relatie van de mens met zijn/haar

omgeving
• Dynamiek tussen mensen en plekken
• Mobiliteit

Samenwerkingsverband revalidatie en sociale geografie



Concepten sociale geografie en revalidatie

Place attachment = “de binding tussen een 
persoon en zijn/haar betekenisvolle omgeving”



Methode onderzoek

Semi-gestructureerde interviews
• 24 oud-CVA patiënten (chronische fase)
• Extra: 9 CVA patiënten (revalidatiefase en ontslagfase)

Plekken: Lichaam, huis en gemeenschap



Revalidatiefase

Verlangen naar….
lichamelijk herstel en thuis



Revalidatiefase: lichaam



Revalidatiefase: huis



Revalidatiefase: gemeenschap



Ontslagfase

Verlangen naar….
Vroegere activiteiten en rollen



Ontslagfase: lichaam



Ontslagfase: huis



Ontslagfase: gemeenschap



Chronische fase

Verlangen naar….
(h)erkenning en een zinvol leven



Reïntegratiefase: lichaam



Reïntegratiefase: huis



Reïntegratie: samenleving



Leerervaringen



Mogelijke oplossingsrichting: 
Rehab4life

Veranderend zorglandschap
• Vergrijzing
• Organiseren van zorg in de buurt
• Minder arbeidspotentieel in de zorg
• Toename van mensen die hersenletsel krijgen en de 

stijgende zorgkosten
• Participatie
• Centralisering hulpverlening in de thuissituatie
• Betere ketensamenwerking thuissituatie



Rehab-4-life
• Hoe kan de zorg voor mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel in de thuissituatie beter, slimmer en efficiënter 
georganiseerd worden? 

• Hoe brengen we formele en informele zorg bij elkaar en hoe 
krijgen we regie op de zorg? 

Innovatie: arbeid en technologie

3 pijlers
• Dynamisch netwerk NAH
• Coaching aan huis (face-to-face)
• Coaching over afstand (screen-to-screen)







Coaching rehab-4-life

• Taken: signaleren, coördineren en verwijzen

• Kennis multiproblematiek

• Home making en place making
1. Fysiek
2. Sociaal
3. Persoonlijk

• Van je huis weer een ‘thuis’ maken

• Formele en informele netwerken



Schema belangrijke plekken



paramedici

mantelzorger

vrijwilliger

welzijns-
medewerker

(huis)artsfamilie

Professionals 
wijk en 
buurt

patiënt

Dynamisch netwerk coach 

http://www.helderester.nl/wp-content/uploads/vraagteken-groot2.jpg


Rehab-4-life in de praktijk

• 18 coaches 
• Centraal aanspreekpunt en steunpunt
• Achtergrond: MW, cognitief trainer, FT en ET
• Combibaan therapeut en coach
• Gemeenschappelijke taal
• Start in klinische fase
• Taken nazorgverpleegkundige overgenomen
• Positieve ervaring applicatie
• Diverse ‘communities’ op MijnZorgnet.nl
• Financiering vanuit de DBC



Uitdagingen rehab4life



Take home messages

• Innoveren is proberen en leren

• Vergt veel tijd om bestaande grenzen, barrières, 
instituties en verhoudingen op verschillende niveaus te 
doorbreken.

• Samenwerken

• Buiten je eigen kaders kijken 



Contactgegevens:
Christa Nanninga
cnanninga@zgvlaardingen.nl
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