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De geriatrische revalidatiezorg bij De Zorggroep stond en
staat voor meerdere uitdagingen. Door corona werden we
gedwongen de revalidatie deels anders in te vullen. Om mensen
toch te kunnen behandelen terwijl ze in quarantaine zaten,
hebben we ons creatief brein ingezet en het revalidatieproces
het afgelopen jaar zo nu en dan verplaatst naar de kamer
van de cliënt. Gelukkig kunnen we meer en meer terug naar
de normale situatie. Een andere uitdaging is de rol van onze
maatschappelijk werkers. Regelmatig ondersteunen en
adviseren zij cliënten bij de terugkeer naar hun eigen woning of
soms naar een verblijf elders. Daarin zoeken ze continu contact
met gemeenten, het ziekenhuis en huisartsen om beweging te

houden in het proces. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Cliënten revalideren bij De Zorggroep in een therapeutisch
klimaat. Dat betekent dat ze buiten de reguliere
therapiemomenten dagelijks actief aan hun herstel werken,
door zo veel mogelijk alle dagelijkse handelingen zelf te
doen. Voor, tijdens én na het revalidatieproces begeleiden
en ondersteunen we onze cliënten zo goed mogelijk in hun
herstel, met een multidisciplinair team en onze ketenpartners.
Het animatiefilmpje dat we hebben gemaakt over onze
revalidatiezorg, kan ondersteuning bieden bij het gesprek.
Revalideren doen we immers samen!

In deze nieuwsbrief:
Hoe ervaart een cliënt het revalideren
Hulpmiddel in beeld: bedbeugel
Maatschappelijk werk: overleggen met ziekenhuis en huisarts zijn zeer waardevol
Animatiefilmpje revalideren bij De Zorggroep
Nazorg na ontslag: wij regelen het!

Elly Kartner: “Mijn linkerbeen is al goed, rechts sleept nog een beetje.”

Cliënt aan het woord
Onze cliënten revalideren in een therapeutisch klimaat; ze
oefenen niet alleen tijdens de reguliere therapiemomenten,
maar de hele dag. Door alledaagse handelingen zo veel
mogelijk zelf te doen, werken ze actief mee aan hun herstel
en trainen ze hun vaardigheden. Denk hierbij aan wassen en
aankleden, tanden poetsen en brood smeren.

Elly Kartner (72) werd als gevolg van corona in februari
opgenomen op de Intensive Care van het VieCuri Medisch
Centrum in Venray. Na een verblijf van tien dagen lag ze
daarna nog twee weken op de longafdeling. Om te herstellen
ging ze naar Beukenhof, het revalidatiecentrum van
De Zorggroep, gevestigd in VieCuri Venray. “In het begin kwam
Elly alleen uit bed om te eten. Meer kon ze niet. Langzaam zijn
we haar inspanningsniveau gaan opbouwen en hebben we de
rustmomenten ingekort”, aldus Demi Ruhl van het zorgteam in
Beukenhof. Met behulp van de fysiotherapeut leerde Elly weer
lopen. “Mijn linkerbeen is goed, het rechterbeen sleept nog een
beetje,” vertelt ze. “Voordat ik corona kreeg, liep ik al met een

rollator omdat ik last had van duizeligheid.” Ook nu speelt die
draaierigheid haar parten. Daardoor kan ze nog niet geheel
zelfstandig lopen. Ook is ze nog vermoeid, al is haar fysieke
gesteldheid al vele malen beter dan toen ze binnenkwam. Elly
wil zo snel mogelijk naar huis.* “Ik mis mijn thuis, mijn man.
Ik word hier echt heel goed geholpen door iedereen, maar ik
wil graag naar huis.” Demi ziet dat Elly progressie maakt. Zelf
denkt Elly dat ze weer op haar oude niveau kan komen en
werkt ze actief aan haar herstel. Demi: “Er komen hier ook
mensen met een CVA die weer moeten leren lopen. Ieder mens,
iedere situatie is anders. Wij kijken naar wat iemand kan en
waar hij hulp bij nodig heeft.”
*het interview vond plaats in mei. Inmiddels is Elly Kartner weer thuis.

Hulpmiddel in beeld

B
 edbeugel
Als je overeind wil komen in bed, wordt vaak een bedpapegaai gebruikt. Maar
daarvoor moet je je armen goed kunnen opheffen en over enige kracht beschikken.
Als dat niet (meer) lukt, is een bedbeugel een optie. Deze plaats je onder je
matras en je trekt/duwt jezelf hiermee naar een zittende positie. Ook biedt de
beugel ondersteuning bij het in- en uitstappen van het bed. Dit bevordert de
zelfredzaamheid.
Er zijn enkele of dubbele bedbeugels beschikbaar en ze zijn voor zowel een- als
tweepersoonsbedden te gebruiken. Je kunt een bedbeugel zes maanden lenen,
bijvoorbeeld bij de winkels van Medipoint | Groene Kruis, of zelf aanschaffen.
De aanschaf wordt door diverse verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed
(bij een indicatie).

“Overleg met ziekenhuis en huisarts heel waardevol”
Dat mensen langer thuis blijven wonen heeft op allerlei
manieren consequenties. Het leidt onder meer tot complexere
problematieken en vraagstukken bij de terugkeer van
cliënten naar hun eigen woning na een revalidatie. Bij de
revalidatiecentra van De Zorggroep adviseren en ondersteunen
drie maatschappelijk werkers bij dit proces: Kim Hennissen,
Inez Tromp en Joyce Joosten.
Joyce: “Als mensen in revalidatie komen, worden ze in de meeste
gevallen aangemeld via het ziekenhuis middels een triage. Uit
de triage kunnen we redelijk goed afleiden of onze inzet nodig
is. Bij een beenamputatie weet je dat er zaken moeten gebeuren
in de thuissituatie. Een jonger iemand is meestal nog wel mobiel
met een prothese maar ouderen vaak niet meer. Dan moeten
er aanpassingen in de woning worden gedaan of moet er zelfs
een andere woning worden gezocht. Door de vergrijzing en het
beleid om mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten
wonen, komen we steeds complexere situaties tegen. De woning
zelf kan een probleem vormen, maar bijvoorbeeld ook het
netwerk van cliënt, door het ontbreken van mantelzorg of door
familie die het niet eens is met ons advies of besluit.”
Schrijnende gevallen
“Cliënten geven vaak een rooskleuriger beeld van hun
thuissituatie dan die in werkelijkheid is. Ook een ziekenhuis kan
niet de hele thuissituatie overzien. De triage is een indicatie,
maar we komen nogal eens voor verrassingen te staan. Er is
wel een buurvrouw die de krant uit de brievenbus haalt of af
en toe een boodschap doet, maar dat is het dan ook. Kinderen
wonen verder weg en er is geen vangnet. Dan hebben we een
uitdaging”, legt Kim Hennissen uit. “We komen schrijnende
situaties tegen. Een woning die ernstig vervuild is bijvoorbeeld.
Dan blijkt dat er van tevoren al meer aan de hand was. Als we
beter weten wat de thuissituatie is, kunnen we daar rekening
mee houden”, aldus Inez.

gezet. We nemen deel aan het Multidisciplinair Overleg (MDO)
van de revalidatie. In Tegelen is een pilot gestart waar ook
een wijkverpleegkundige aanschuift bij het MDO. Dat werkt
heel goed. Het mooiste zou zijn als een praktijkondersteuner
of huisarts zou aansluiten bij het MDO en ons kan informeren
over de thuissituatie. Dan is de cirkel echt rond. Er is een goed
contact met huisartsen en praktijkondersteuners. We zorgen voor
een warme overdracht, geven aan waar de problemen zitten
en stellen voor om zo nodig iemand in de gaten te houden. Ook
gaan we het gesprek aan met de familie. Daar lopen we nog wel
eens tegen onbegrip aan, bijvoorbeeld als iemand echt niet meer
terug naar huis kan. Men heeft nog het beeld van het traditionele
bejaardenhuis waar de cliënt naar toe kan, maar dat is achterhaald.
Soms gaan we samen kijken naar alternatieve woonvormen en
leggen we uit wat de mogelijkheden zijn”, aldus Joyce.
Verwerking komt thuis pas
“Waar nodig begeleiden we mensen na ontslag. We zorgen ervoor
dat ze goed worden overgedragen aan individuele begeleiding
of thuiszorg. Als iemand niet terugkeert naar huis en zelf geen
netwerk heeft, zorgen we dat de woning leeggeruimd wordt en
financiën geregeld worden, eventueel via een bewindvoerder. Ook
als er vraag is naar maaltijdservice regelen we dat”, zegt Kim.
Behalve de praktische kant is er ook nog een emotionele kant.
De verwerking. Mensen die revalideren denken eerst aan lopen,
praten, armen weer bewegen en mobiel zijn. Maar gebeurtenissen
zoals een CVA hakken er behoorlijk in. De verwerking komt pas
later, als mensen weer thuis zijn. Daarom is het overleg met alle
betrokken zorgpartijen zo belangrijk”, besluit Inez.

Multidisciplinair overleg
Om daarin beter inzicht te krijgen, pleiten de maatschappelijk
werkers voor intensiever overleg met het ziekenhuis en de
huisartsen. “Hoe meer zicht we hebben op de situatie, hoe
beter we kunnen helpen. Daar hebben we al flinke stappen in
V.l.n.r. Kim Hennissen, Inez Tromp en Joyce Joosten

Revalideren bij De Zorggroep, hoe gaat dat in zijn werk?
Voor cliënten die in onze revalidatiecentra gaan revalideren,
hebben we een handig animatiefilmpje gemaakt. Daarin is stap
voor stap te zien hoe het revalidatietraject verloopt, welke
professionals daarbij betrokken zijn en hoe de nazorg
is geregeld.

Scan de QR code voor het filmpje.

Revalidatiecentrum Beukenhof, Venray

Nazorg na ontslag:
wij regelen het!
Tijdens hun revalidatieproces begeleiden wij cliënten
bij het realiseren van hun revalidatiedoelen. Die zijn
ontslagafhankelijk; wij vinden het belangrijk dat
er alleen nog planbare zorg nodig is na thuiskomst.
Hiervoor moet iemand zich bijvoorbeeld kleine stukjes
kunnen verplaatsen en alleen, of met lichte hulp van
een (inwonende) mantelzorger zelfstandig zijn in
toiletgang. Dat is de reden waarom we de partner of
mantelzorger(s) zo veel mogelijk betrekken bij het
revalidatieproces en instrueren hoe ze na ontslag de
juiste hulp kunnen bieden.
In veel gevallen vindt na ontslag nog steeds herstel
plaats. We brengen daarom tijdig in kaart wat er nodig is
om dit herstel te bevorderen en we leggen contact met
de juiste instanties en professionals:
• Met de wijkverpleegkundige: op basis van de mate
van zelfredzaamheid in het wassen en kleden,
medicatie inname en dergelijke regelen we samen de
juiste thuiszorg na ontslag. Momenteel loopt hiervoor
een pilot met revalidatiecentrum Solidus en de
wijkverpleging in Tegelen.
• Met de Wmo-consulent: we bekijken de situatie in de
woning en adviseren de cliënt en familie/mantelzorger
over het aanschaffen van noodzakelijke hulpmiddelen
en/of woningaanpassingen of verwijzen door naar
bijvoorbeeld het Wmo-loket. Lukt dit niet zelfstandig,
dan biedt een van onze professionals hier hulp en
ondersteuning.
• Met eerstelijnspraktijken in de woonomgeving: als een
client na ontslag nog verdere therapie nodig heeft van
bijvoorbeeld een ergotherapeut of een psycholoog.
Bij meer complexe situaties zetten we onze eigen
behandelaar(s) in.
• Met dagbestedings- of revalidatiedagbehandelingslocaties:
als dit past bij een cliënt, bespreken we dat al tijdens
zijn opname en regelen we de doorverwijzing.
• Als een client snel naar huis kan, maar er wel nog
multidisciplinaire zorg onder verantwoordelijkheid
van een specialist ouderengeneeskunde nodig is, dan
bieden wij dit aan vanuit de ambulante Geriatrische
Revalidatiezorg.

Meer weten?
Neem contact op met afdeling Zorgbemiddeling.
T: 088 61 01 755
E: zorgbemiddelingintra@dezorggroep.nl
www.dezorggroep.nl/revalidatie
De Zorggroep
Postbus 694
5900 AR Venlo

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

Revalidatiecentrum Solidus, Tegelen

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

Revalidatiecentrum Zorghotel Roermond

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.
Specialisten ouderengeneeskunde/kaderartsen GRZ: Mariëlle Frings en
Edith Meijers.
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