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Nieuwsbrief voor verwijzers en ketenpartners

Ankie van Schaik
manager Revalidatie
Met plezier schrijf ik het voorwoord van deze eerste nieuwsbrief over geriatrische revalidatiezorg bij De Zorggroep.
Jaarlijks revalideren in onze drie revalidatiecentra ruim 500
veelal kwetsbare ouderen. Na een ongeval, een operatie of
een hartinfarct, bij hersenletsel of ziekte werken zij aan het
herwinnen van hun zelfredzaamheid. In de nieuwsbrief vertelt
een van onze specialisten ouderengeneeskunde/kaderarts GRZ
over haar specifieke deskundigheid en rol als gesprekspartner
voor onder meer huisartsen. Ook leest u wat wij bij De Zorggroep het allerbelangrijkst vinden in de GRZ: onze cliënten.

In een actieve omgeving en met een op maat samengesteld
revalidatieprogramma werken wij samen met hen aan hun
revalidatiedoelen, zodat zij zoveel als mogelijk weer zelfstandig
kunnen functioneren in de thuissituatie. Vanuit diverse invalshoeken wordt er met een multidisciplinair team gewerkt aan
het revalidatieproces, waarin wij steeds gebruik maken van de
nieuwste inzichten en behandeltechnieken op het gebied van
ouderenrevalidatie. De Zorggroep biedt daarnaast zowel laagals hoogcomplexe bedden voor eerstelijns verblijf.
Ik wens u veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief:
‘Revalideren is keihard werken. De cliënt moet daar 100% achter staan’
Innovatie: Zelfstandig oefenen met de Qwiek.Up
Een directe route naar geriatrische revalidatiezorg
Hulpmiddel in beeld: IJsdop
De revalidatieroute van de cliënt

Sinja Verkoeijen: “Elke revalidant bepaalt zijn eigen doelen.”

‘Revalideren is keihard
werken. De cliënt moet
daar 100% achter staan.’
De Zorggroep biedt in Roermond, Tegelen en Venray klinische
geriatrische revalidatiezorg aan. Elk revalidatieprogramma
is een combinatie van individuele en groepstherapieën.
Daarnaast worden in de therapeutische omgeving van de
revalidatieafdelingen ook algemene dagelijkse handelingen,
zoals tanden poetsen en naar het toilet gaan, gezien als
therapie. Alles staat in het teken van het ultieme doel:
zo snel mogelijk herstellen en terugkeren naar huis.

Sinja Verkoeijen is verpleegkundige/casemanager bij
revalidatiecentrum Solidus in Tegelen en aanspreekpunt voor
cliënten tijdens de revalidatieperiode, vanaf de opname tot en
met het ontslag. Ze is nauw betrokken bij het herstel van ‘haar’
cliënten. “Al onze revalidanten moeten vanaf het opstaan tot
het weer naar bed gaan, bereid zijn om keihard te werken. De
motivatie om telkens weer je grenzen te verleggen zien wij bij
De Zorggroep als een belangrijk criterium voor de indicatie voor
geriatrische revalidatie. Verdeeld over drie locaties beschikken
we over minimaal 96 GRZ-bedden. Op basis van iemands
zorgvraag bekijken we op welke plek een cliënt kwalitatief
de best mogelijke zorg en behandeling krijgt.”

Individueel behandelplan
Sinja: “Onze programma’s voor geriatrische revalidatie zijn
divers. We begeleiden mensen na een knie- of heupoperatie,
na een ongeval, CVA of bij hartproblemen en mensen die
moeten aansterken na een chemokuur of bij een chronische
ziekte. Elke revalidant bepaalt zijn eigen doelen. Daar werken
we naartoe. Een multidisciplinair behandelteam stelt een
individueel behandelplan op en helpt de cliënt zijn doelen
te bereiken. Samen werken we toe naar een zo zelfstandig
mogelijk leven thuis. Onze cliënten waarderen onze zorg zeer.
En daar zijn we trots op.”

Innovatie

Z
 elfstandig oefenen
met de Qwiek.Up
Binnen de geriatrische revalidatiezorg gebruiken we innovatieve technieken om de
zorg aan revalidatiecliënten te optimaliseren. Neem bijvoorbeeld de Qwiek.Up. Dit
is een apparaat waarmee je beelden op een muur kunt projecteren. In Zorghotel
Roermond loopt een experiment waarin dit apparaat wordt ingezet om cliënten
zelfstandig te laten oefenen aan de hand van een op maat gemaakt oefenfilmpje.
Onlangs is het experiment uitgebreid naar een versie 2.0. Daarmee richten we ons
op een bredere doelgroep met een groter aanbod aan oefenfilmpjes. En we bieden
cliënten de mogelijkheid om de oefeningen op hun eigen kamer te doen, met behulp
van een iPad. Tijdens dit experiment bekijken we ook of de Qwiek.Up een middel is
om bijvoorbeeld in het weekend centrale groepstherapie aan te bieden zonder dat
hier een therapeut bij aanwezig hoeft te zijn.

Scan de QR code om te zien hoe de Qwiek.Up werkt.

Een directe route naar geriatrische revalidatiezorg
Annemarie Jochijms is specialist ouderengeneeskunde en
kaderarts geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Ze is verbonden
aan de revalidatieafdeling Beukenhof in Venray. “Nu wij als
specialisten ouderengeneeskunde het assessment voor een
GRZ-verwijzing zelf mogen uitvoeren, is de omweg via de
klinisch geriater niet altijd meer nodig en kunnen huisartsen
ook rechtstreeks contact met ons opnemen.”
Als hoofdbehandelaar en regievoerder over de GRZ- en de
hoogcomplexe ELV-zorg in Beukenhof in Venray is Annemarie
blij met de verkorte route. “Die helpt ons om de patiënt sneller
naar de juiste behandeling te leiden. We zijn momenteel druk
bezig om het assessment volgens de landelijke richtlijnen
vorm te geven. In dit onderzoek is de belastbaarheid van de
patiënt, de complexiteit van de aandoening en multi-morbiditeit
medebepalend voor een GRZ-verwijzing. Maar ook: door welke
functionele beperkingen kan iemand thuis niet meer vooruit?
Wat is de oorzaak van de aandoening? Kan de patiënt intensieve
therapie aan en is hij leerbaar? Hoe ziet het netwerk eruit? Zijn
er mantelzorgers die de patiënt ondersteunen? Tenslotte kijken
we naar de kans op herstel; om in aanmerking te komen voor
GRZ moet iemand binnen zes maanden terug kunnen keren
naar de eigen woonsituatie. Staat iemand nog volop in het
leven en werk en is de persoon in kwestie nog hoog belastbaar, dan is medisch-specialistische revalidatie de route.”

de revalidant en zijn of haar netwerk van belang: samen
bepalen we de revalidatiedoelen en evalueren we geregeld
de voortgang van de behandeling. Deze is per definitie
multidisciplinair. Met ons team, bestaande uit een fysioen ergotherapeut, zo nodig een psycholoog, diëtist of
maatschappelijk werker, maar altijd een verpleegkundige en
verzorgende, creëren we het therapeutische klimaat waarin
de cliënt vaak met kleine stapjes de grote stap naar huis zet.”
Vroegtijdig overleg
Naast de GRZ-bedden biedt De Zorggroep 32 ELV-bedden
aan voor laag/hoogcomplexe zorg en 14 ELV-bedden voor
palliatieve zorg. Annemarie: “Ondanks de Zorgbedwijzer-app
zien we dat het vaak lastig is om het juiste bed te kiezen. Ik sta
erg open voor vroegtijdig overleg, om samen met huisartsen
en andere ketenpartners de juiste hulp te bieden aan de grote
groep kwetsbare ouderen, die functioneel verlies hebben. Met
de juiste behandeling zorgen wij voor meer zelfredzaamheid
en dus kwaliteit van leven.”

Multidisciplinair
“De lijnen binnen het zorgnetwerk zijn gelukkig kort”, vervolgt
Annemarie. Als hoofdbehandelaar speelt zij niet alleen een rol
bij de intake maar stuurt zij ook het multidisciplinair team aan
dat de behandeling van de cliënt uitvoert. “Bij vragen of twijfel
over de juiste route heb ik – vice versa de huisarts of specialist
– altijd snel contact. In dit proces is ook de communicatie met

Annemarie Jochijms: “De lijnen binnen
het zorgnetwerk zijn gelukkig kort.”

Hulpmiddel in beeld

IJsdop
Als het buiten glad, nat of modderig is, kan wandelen een
uitdaging zijn. Het valgevaar is groot; vooral bij mensen die
niet goed ter been zijn. Ook een wandelstok kan niet altijd
voorkomen dat je uitglijdt. Een ijsdop vermindert de kans
daarop. Je bevestigt deze heel gemakkelijk aan de onderkant
van de wandelstok of kruk. Door de vijf pinnen is er meer grip
op een gladde onderlaag. De ijsdop is geschikt voor de meeste
wandelstokken en elleboogkrukken. De ijsdop is onder andere
te koop bij de winkels van Medipoint|Groene Kruis.

Revalidatiecentrum Beukenhof, Venray

De revalidatieroute
van een cliënt
Revalidatieroute vanuit het ziekenhuis
•	Transferafdeling ziekenhuis regelt voor cliënt de
aanvraag voor revalidatie.
•	De specialisten ouderengeneeskunde van De Zorggroep
beoordelen de aanvraag.
•	Bij accordering van de opname wordt de client zo snel
mogelijk overgeplaatst naar het revalidatiecentrum.
•	In het intakegesprek worden met cliënt en partner/
mantelzorger de revalidatiedoelen en streefdatum
voor ontslag bepaald.
•	Gedurende het revalidatietraject wordt de cliënt continu
gestimuleerd om eigen regie over revalidatieproces te
houden en alle dagelijkse handelingen als oefenmoment
te zien.
•	Indien nodig wordt het zorg- en behandelplan
aangepast op de (veranderende) behoefte van cliënt.
•	Voorafgaand aan het ontslag worden de benodigde
voorzieningen en ondersteuning voor de thuissituatie
in kaart gebracht.

Revalidatieroute vanuit thuissituatie
•	De huisarts neemt contact op met afdeling
Zorgbemiddeling van De Zorggroep (088-61 01 755)
om een geriatrisch assessment aan te vragen.
•	Dit wordt uitgevoerd door een specialist
ouderengeneeskunde van De Zorggroep.

VieCuri Medisch Centrum* - Merseloseweg 130 - 5801 CE Venray
Aantal revalidatieplaatsen: 23
Specialist ouderengeneeskunde/kaderarts GRZ: Annemarie Jochijms.
*Afdeling Beukenhof is onderdeel van De Zorggroep.

Revalidatiecentrum Solidus, Tegelen

Heren van Tegelen 12a - 5931 ME Tegelen
Aantal revalidatieplaatsen:33
Specialist ouderengeneeskunde/kaderarts GRZ: Joey Schweitzer.

Revalidatiecentrum Zorghotel Roermond

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Bel met afdeling Zorgbemiddeling van De Zorggroep:
088-61 01 755.

Zorghotel Roermond ligt naast het Laurentius Ziekenhuis en heeft nog
geen eigen bezoekadres. De ingang van het zorghotel is bereikbaar via de
parkeerplaats tegenover Nassaustraat 116 in Roermond.
Aantal revalidatieplaatsen: 40
Specialisten ouderengeneeskunde/kaderartsen GRZ: Mariëlle Frings en
Edith Meijers.
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