“Mantelzorg is (g)een keuze:
wat is de rol van de professional?“
Dinsdag 2 november 2021

Dagvoorzitter
mevr. Annemarie Stukart, manager verpleging (Ikazia ziekenhuis)
mevr. dr. Bianca Buijck, managing director (Rotterdam Stroke Service)

Huishoudelijke mededelingen
•

Registratie: Naam, BIG nummer en registratienummer i.v.m. accreditatie invullen op
papier op je stoel. Alleen als je daar ook ingeschreven staat!

•

Noteer met stift je naam op de badge

•

Accreditatie toegekend voor ADAP, kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig
Specialisten: 4 punten

•

Geen accreditatie aangevraagd voor fysiotherapie en artsen

•

Iedereen krijgt certificaat digitaal

•

Evaluatieformulier digitaal invullen: belangrijk voor accreditatie voor de RSS!

•

Klein cadeautje op je stoel

Programma
•

Ligt op jullie stoel

•

Kies uit drie workshops per ronde

•

In de eerste ronde zijn vervallen:
De mantelzorg bij de revalidatie betrekken? Makkelijker gezegd dan
gedaan.
mevr. Marja Dijkwel, verpleegkundig specialist en dhr. Perry Pals,
beleidsmedewerker (Curamare)
Hersenz: Samen verder met hersenletsel.

-

mevr. drs. Nina Willemse, GZ psycholoog (Middin/Hersenz)
Van ronde twee naar ronde 1 gaat:
Met (mantel)zorg ontslaan.
mevr. drs. Bente van den Akker, adviseur zorginnovatie (Pluut &
Partners)

Programma
Vervalt:
Je moet je veilig voelen om dingen uit te spreken.
mevr. Rieke Hengelaar, docent Bachelor Ergotherapie en European
Master in Occupational Therapy, Phd Kandidaat (Hogeschool van
Amsterdam, Amsterdam UMC locatie Vumc)
Vervangen door:
Ervaringen en behoeften van mantelzorgers in de zorg voor mensen met
een herseninfarct.
mevr. drs. Esmee Bally, Junior onderzoeker en PhD-student (ErasmusMC)

Dank aan de symposiumcommissie
•

Mevr. dr. Bianca Buijck (voorzitter), managing director RSS

•

Mevr. Anneke Guyt, CVA nazorg verpleegkundige Laurens thuiszorg

•

Dhr. Marc Evers, fysiotherapeut Rijndam Revalidatie

•

Mevr. Elly Pul, manager Zorgwaard

•

Mevr. Jolanda Paardekooper, manager Ikazia

•

Dhr. Obbe Roos, logopedist Franciscus Gasthuis

•

Mevr. Mirjam van Eesteren, ketencoördinator ErasmusMC

•

Mevr. Marja Booister, hoofd behandeling ZG Vlaardingen

•

Mevr. Tessa van Gorsel, management assistente RSS

•

Mevr. Cynthia van Kampen, ketencoördinator IJsselland ziekenhuis

Ik wens u een plezierige en leerzame dag!

De kracht van de keten!

mevr. dr. Bianca Buijck, managing director (Rotterdam Stroke Service)
mevr. Tessa van Gorsel, management assistent (Rotterdam Stroke Service)

mevr. Lydia La, verpleegkundige (Rijndam Revalidatie)

Missie Rotterdam Stroke Service
De missie van de Rotterdam Stroke Service:
•

Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA- patiënt
binnen de regio Rotterdam

•

Uitgaande van actuele inzichten in de zorg voor CVA-patiënten

•

Het uitgangspunt hierbij is het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment,
door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats

•

Een samenhangend zorgtraject is hiervoor noodzakelijk

•

Een traject dat is ingericht op basis van de zorgbehoefte van de patiënt

Waarde toevoegen voor de patiënt
Begrippen:
• Value Based Health Care
• Waarde gedreven zorg
• Uitkomstgerichte zorg

• Succesvolle ketens verzamelen informatie en sturen
daarop om de zorg te verbeteren!

Value Based Health Care project in de RSS
Nu ErasmusMC, Laurens, Transmitt Revalidatie, Rijndam Revalidatie, Zilveren Kruis
Een heleboel dingen meten!
• Roken, decubitus, verrichtingen, medicatie, kosten etc. etc. etc. etc.
Belangrijk in dit project is de kosten afzetten tegen:
•
•
•

Kwaliteit van leven (EQ5D)
Patiënt-ervaringen (Picker en ligduur zh)
Functionele uitkomst (MRS)

Value Based Health Care in de RSS
En als we de uitkomsten weten van patiënten, kunnen we ze
langs verschillende “meetlatten” leggen om te kijken of we het
goed genoeg doen.
-

Vorige jaren
Andere instellingen
Literatuur
……

En vervolgens interventies doen.

Interventies in de RSS
Een greep:
•

Medicatie informatie stroomlijnen

•

CVA nazorg project

•

Visie op casemanagement hersenletsel

•

Project Gezond 010 (met gemeente Rotterdam)

•

Website met informatie

•

Verbeteropdrachten binnen de RSS cursussen

•

Breinlijn

