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De patiënt wordt er beter van ….
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Aanleiding 

• Veranderingen binnen de gezondheidszorg, kortere 

behandeltrajecten, flexibiliteit, geen wachtlijsten NAH

• Behoefte aan samenwerking

• Na revalidatie vinger aan de pols houden

• Opkomst ZBC’s ; marktwerking

• Ontwikkelen van netwerken binnen 1e lijn

• Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel



LIBRA stelt zich voor

• Missie / visie zorg voor mensen met NAH

• Verandering zorgproducten in de loop der jaren:
spasticiteitsbehandeling, gangbeeldanalyse, 
geprotocolleerde arm-handfunctietraining

• Kortere revalidatie-periode; klinisch/poliklinisch



LIBRA stelt zich voor

• Behoefte aan naadloze overgang naar deskundige

paramedici in 1e lijn(afasie, cognitieve therapie)

• Korte lijnen met een beperkt aantal praktijken

• Verwijzingen (heen en terug) eenvoudiger maken, 
laagdrempelig



MENT stelt zich voor

• Missie, visie 

• Multidisciplinaire teams in de eerste lijn

• Specialistische zorg “thuis”

• Zorgen voor naadloze overgang vanuit 2e lijn

• Kwaliteitscriteria

• Intervisie programma EYE OPENER

• Behoefte aan deskundige blik vanuit revalidatie 
centrum 

• Keurmerk MENT



Doel van de samenwerking

• Zorgen voor naadloze overgang van de behandeling

• Producten en therapievormen beide partijen bekend

• Ontwikkelen van een totaal product

• Gebruik maken van elkaars expertise

• In- en uitstroomcriteria samen opstellen

• Deskundigheid uitwisselen en borgen



Project onderdelen 

• Werkgroep; 12, FT, ET, Logo, PS MW en RA

• In – uitstroomcriteria benoemen 

• Monodisciplinaire bijeenkomst ,elkaar 
ontmoeten

• Gezamenlijke intervisie EYE OPENER

• Spreekuur revalidatie artsen op locatie

• Aanschuiven bij wetenschapscafe LIBRA

• Werkconferentie 1 x per jaar



Resultaten 

• Professionals kennen elkaar beter 

• Er is  vertrouwen in elkaar 

• Laagdrempelig doorverwijzen naar elkaar

• Naadloze overgang naar de 1e lijn

• Snelle terug verwijzing naar de 2e lijn

• Verkennen/ervaren (en leren van) van elkaars 
mogelijkheden

• Verschuiving van de zorg

• Revalidatiecentrum gaat op locatie



Borgen  

• Werkconferentie 1 x per jaar

• Monodisciplinaire bijeenkomst 1e en 2e

lijn

• Gezamenlijke intervisie EYE OPENER

• Aanschuiven bij wetenschapscafe LIBRA

• Spreekuur revalidatie artsen op locatie

• Kijken in elkaars keuken

• Stuurgroep komt 2 x per jaar bij elkaar

• Projectleiders houden contact over 
vorderingen





Toekomst medisch 
specialistische revalidatiezorg

Uit Fysio Praxis december 2016

1. Transitie van therapie en zorg naar de thuissituatie

2. Ketenzorg dankzij samenwerking en kennisontwikkeling; 
dwars door alle lijnen.

3. Revalidatieartsen voeren, vanuit hun expertise, de regie in de 
1e lijn.

4. Structurele terugkoppeling door 1e lijn over voortgang   

functioneren in thuissituatie



Toekomst medisch 
specialistische revalidatiezorg

Uit Fysio Praxis december 2016

5. Stepped Care model

6. Stille klachten: vanuit  1e lijn doorverwijzen naar medisch 
specialistische revalidatie

7. Financiering consultfunctie RA 1e lijn; herstructurering van de 
financiering?

8. Nieuwkomers op de markt beoordelen op kwaliteit

9. DOORSTROMING BEVORDEREN



Wat maakt dit project succesvol
• Bereidheid om er tijd en energie in te steken.
• Onderscheidend, iets nieuws
• Praktisch, daar houden zorgprofessionals van. Slagvaardig !
• Juiste zorg op de juiste plek, marktconform
• Bekendheid van professionals met  ziekenhuisfase, revalidatiefase, en 1e

lijn. 
• De betrokkenen kennen elkaar!
• Wegnemen van negatieve beleving (“Wat denken ze wel in het RCL?”)
• Wegnemen van drempels
• Zorgen voor commitment en enthousiasme
• Gun factor, we hebben elkaar nodig. Er ontstaat een win-win situatie.
• Doel : de patiënt wordt er beter van !!



Wat nu/vervolg

Financiering consult RA in 1e lijn

Ontwikkeling keten DBC’s

MDO’s (gezamenlijk, videoconferenties)

Gezamenlijke scholing 

1 transmuraal dossier

Afstemmen: welke informatie in welke fase.

Zoeken naar  zorgvernieuwingsgelden via 
ziektekostenverzekering



Stellingen 

• Het is goed dat de revalidatie arts regie houdt in de eerste lijn

• In het stuk van FysioPraxis wordt gesproken over een 
revalidatietherapeut. Waaraan moet hij/zij voldoen

• Is 1 zorgdossier haalbaar ? Zo ja , waar moet dit aan voldoen ?


