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Inhoud les

� Wat is revalidatie?
� Multidisciplinair werken
� Opdrachten a.h.v. casus
� Revaliderend verzorgen/ verplegen
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Revalideren = leren

� Relevante taak
� Gedoseerde intensiteit van training
� Logische opbouw
� Herhaling en variatie
� Terugkoppeling aan patiënt
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CVA-revalidatie
� Samenhang in aanbod revalidatiezorg
� Moment van starten
� Intensiteit van revalidatie
� Doelgericht en taakspecifiek
� Wijze van aanleren vaardigheden
� Voorlichting aan patiënt en naasten
� Naleven van richtlijnen
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Wat is multidisciplinair werken?

� Medewerkers van verschillende 
disciplines die samenwerken en 
zodoende instaan voor een 
kwaliteitsvolle behandeling
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Multidisciplinair werken

� Het multidisciplinair team bepaalt 
i.o.m. patiënt aan welke doelen er 
wordt gewerkt, hoe en wanneer.

� Het multidisciplinair opgesteld 
revalidatieplan is richtinggevend voor 
allen.

� Patiënt staat centraal!
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Waarom multidisciplinair werken?

� Alleen het samenvoegen van ALLE 
informatie geeft een totaalbeeld.

� Er wordt verder gekeken dan alleen het 
eigen vakgebied.

� Verschillende disciplines vullen elkaar 
optimaal aan.

� Gemeenschappelijk iets bereiken waar je 
alleen niet toe in staat bent.
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Verpleegkundige/ verzorgende

Ergotherapeut

Fysiotherapeut

ArtsLogopedist

Maatschappelijk 
werker

Psycholoog

Bewegingsagoog

Creatief 
therapeut

Diëtist

Geestelijk 
verzorger

CVA-
patiënt (en 
naasten)

Multidisciplinair team
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Succesfactoren voor 
multidisciplinaire samenwerking 

� Wederzijds respect
� Goed kunnen communiceren in groep
� Anderen betrekken in discussie
� Helder formuleren van problematiek
� Boodschap afgestemd op de betrokken 

teamleden/ patiënt
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Succesfactoren voor 
multidisciplinaire samenwerking 

� Adviserende en/ of coördinerende rol 
kunnen vervullen

� Geen competitie maar coöperatie
� Correcte relevante verslaglegging
� Evaluatie en bijsturing
� Willen luisteren naar elkaar en bereid zijn 

tot sluiten van compromissen
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Revaliderend verzorgen
Reguliere zorg/ verpleging PLUS:
� Doelgericht her- of aanleren van 

vaardigheden
� Leren omgaan met beperkingen
� Informatie, instructie, begeleiding
� Begeleiden gedurende revalidatietraject
� Gebruik van medische en/of technische 

middelen
� Doelgericht, planmatig, multidisciplinair


