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Voorwoord
In een snel veranderend zorglandschap, worden we als
Revalidatie Friesland uitgedaagd om te veranderen, ons aan
te passen, mee te bewegen en vooruit te kijken…
In dit plan worden daarom onze ambities voor de komende
vier jaren beschreven. Met zeven thema’s
willen we inspelen op veranderingen, geven we richting aan
onze koers én spreken we de ambitie uit om onze
behandelingen de komende vier jaren naar een nog hoger
niveau te tillen. Dit alles met als doel: revalidatie voor
patiënten met complexe problematiek toegankelijk houden.
Om steeds meer patiënten medisch specialistische revalidatie
te kunnen bieden, innoveren we op verschillende gebieden.
We verlenen revalidatiebehandeling dichtbij de patiënt en zorgen met mens- & ICT-kracht dat revalidatie bereikbaar is voor
kinderen, jongeren en volwassenen die dat nodig hebben.
Revalidatie Friesland wil excelleren en uitblinken in
specialistische revalidatie. “Laat zien wat je kunt” is hierbij ons
motto. Een motto dat zowel een uitdaging is voor onze
patiënten, waarmee we hun intrinsieke motivatie willen
stimuleren, en een oproep aan onze medewerkers om
gezondheidszorg van hoog niveau te verlenen.
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Dit plan geeft richting aan onze toekomstige plannen en ambities. De concrete implementatie en uitwerking worden jaarlijks
gevat in de jaarplannen van onze (behandel)eenheden, welke
jaarlijks getoetst worden door management en Raad van
Bestuur.
Revalidatie Friesland kan alleen patiënten behandelen in
nauwe samenwerking met partners. Met verwijzers,
ketenpartners, verzekeraars en patiëntenverenigingen vormen
we een netwerk, dat nodig is om patiënten top-revalidatie te
kunnen blijven verlenen.
Voor alle toekomstige patiënten die medisch specialistische
revalidatie nodig hebben, en ook voor ketenpartners willen we
‘Excellent in revalidatie’ zijn.

Gerrie Eikelboom
Raad van Bestuur

1.

Excellent in revalidatie – inleiding

Revalidatie Friesland zal in de periode 2017-2021
zoveel mogelijk inspelen op behoeften, trends en
ontwikkelingen in de markt voor medisch specialistische
revalidatie. Kwaliteit van zorg staat daarin uiteraard
voorop. Daarnaast vinden we onderscheidend vermogen, innovatie en profilering van essentieel belang.
De titel van dit plan is ‘Excellent in revalidatie’. Een
begrip dat niet alleen doelt op uitstekende en
voortreffelijke zorg, maar ook op onderscheidend
vermogen en ambitieuze doorontwikkeling van
behandelingen voor patiënten. We willen mensen,
die beperkt zijn door aandoening, ongeval of ziekte,
zo goed mogelijk helpen revalideren. Dit met behulp van
de meest recente kennis, optimale service en dienstverlening en best mogelijke toepassingen.
Daarbij baseren we ons op het concept van gezondheid
van M. Huber (2016): *
'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen
en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale,
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven'
* Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 2016
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Onze missie en visie onderstrepen deze definitie en vormen
het centrale vertrekpunt van alle ontwikkelingen in de
komende jaren.

1.1. Missie Revalidatie Friesland

Een volwassene, jongere of kind beperkt door de complexe
gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte helpen we
om optimaal te revalideren. Iedere patiënt werkt met ons aan
maximale zelfredzaamheid, met als doel: deelname aan de
samenleving.

1.2. Visie Revalidatie Friesland

De vraag van de patiënt is het uitgangspunt van iedere
behandeling. In de behandelteams werken revalidatieprofessionals nauw samen aan het verbeteren van zowel het
lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk functioneren van
een patiënt.
Onder het motto ‘laat zien wat je kunt’ doelen onze
behandelingen op: het versterken van eigen regie en
zelfredzaamheid, het (her)vinden van eigen mogelijkheden én
het benutten van maatschappelijke kansen. De zorg en
dienstverlening organiseren we zo dicht mogelijk bij de
patiënt.

We streven continu naar het verbeteren van revalidatiegeneeskunde, waarbij we zoeken naar innovatieve -technologische- oplossingen en duurzaamheid. Met de inzet van
e-health, nauwere samenwerking in ketens en
innovaties willen we inspelen op de toenemende maatschappelijke behoefte aan revalidatie. Onze behandelingen zijn daar
waar mogelijk ‘evidence based’ of ‘best practice’ en we doen
aan wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling.

2.1. Ontwikkelingen

Onderstaande grafiek en tekst maken duidelijk dat er in de
komende jaren een groeiende maatschappelijke behoefte zal
ontstaan naar medisch specialistische revalidatie.

Bovenstaande missie en visie en dit strategisch meerjarenbeleid dienen als richtlijn voor alle jaarplannen in de periode
2017-2021 en vormen een basis bij te nemen besluiten.

2.

Medisch inhoudelijke keuzes

De hulpvraag van iedere patiënt is leidend voor het medisch
handelen van revalidatieartsen en behandelaars. Om patiëntenzorg goed vorm en inhoud te kunnen blijven geven, willen
we een aantrekkelijke ketenpartner zijn en blijven voor verwijzers en ketenpartners. Om onderscheidend op te kunnen treden, zijn daarom medisch inhoudelijke keuzes gemaakt. Deze
keuzes zijn door de Medische Staf vastgesteld in het Medisch
Beleidsplan 2017-2021. Dit plan vormt een basis voor het strategisch meerjarenbeleid van Revalidatie Friesland.

2.1.1. Demografische ontwikkelingen
• Toename van (chronisch) zieken: dit geldt met name voor
CVA, oncologie en hartinfarct. Aandoeningen worden niet
meer als tijdelijke ziekte gezien, maar een patiënt heeft na
een bepaalde aandoening een belemmering die over
langere tijd kan leiden tot een zorgvraag met een minder of
meer intensieve behandeling tot gevolg.
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• Kinderen & jongeren: provinciale prognoses laten zien dat
het aantal kinderen in de regio Friesland de komende 20
jaar met zo’n 10% daalt. Door een toenemende
maatschappelijke druk ontstaat er echter wel een
toenemend complexere vraag naar revalidatie.
• Demografie volwassenen: het aantal inwoners in de regio
Friesland blijft gelijk, het aantal 65+ neemt verhoudingsgewijs toe, prevalenties van aandoeningen stijgen en
bovendien neemt het aantal patiënten met multimorbiditeit
toe.
2.1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen
• Zorgverzekeraars: verzekeraars doelen steeds meer op
centraliseren en substitutie van laagcomplexe zorg naar de
eerstelijn. Ook deelname aan zorgketens wordt steeds
belangrijker. Veiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid, kosten en
volume zijn kernelementen van het inkoopbeleid. Bovendien
zijn het stimuleren van gezond gedrag en preventie
belangrijke thema’s. Benchmarks op behandelingen, kosten
en kwaliteit gaan op termijn een steeds belangrijkere rol
spelen.
• Efficiency verhogen door taakherschikking: verhogen
van efficiency van inzet van revalidatieartsen, door
optimalisatie van ondersteuning en functiedifferentiatie (o.a.
door inzet van de Physician Assistant).
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• Toenemende transparantie: het aantal keurmerken in
de zorg breidt verder uit. Zowel de kwaliteit, de uitkomsten
en kenmerken van zorg worden meer en meer langs een
standaard gelegd.
• De overheveling van zorg naar de gemeentes: de
inrichting en taakverdeling verschilt per gemeente. Dit vormt
de komende jaren een complicerende factor in zorgketens.
• Concurrentie in ketens: er zijn meer aanbieders van
revalidatie in de regio.

2.2. Speerpunten

Bovengenoemde ontwikkelingen maken dat Revalidatie
Friesland zich richt op de complexe revalidatiegeneeskunde in
de volle breedte. De speerpunten
spasticiteit en Niet Aangeboren Hersenletsel
Spasticiteit
(NAH) in subacute en chronische fase
vormen de basis voor onze rol als
expertisecentrum. Daarnaast verlenen we
NAH
topzorg aan patiënten met complexe
Klinische
revalidatie
revalidatievragen, waarvoor we klinische
revalidatie in kunnen zetten. Op deze drie
speerpunten verlenen we als Revalidatie Friesland
topzorg in de regio.

traumarevalidatie (waaronder complexe handproblematiek en
CRPS), neurodegeneratieve aandoeningen (zoals MS, Parkinson
en ALS), DCD en eet- en drinkproblemen bij kinderen.
De genoemde hoge specialisatiegraad is eveneens aanwezig
voor ‘musici en revalidatie’, complexe ontwikkelingsachterstand
bij kinderen & jongeren en bewegingsanalyse (zoals gangbeeldanalyse).
De kinderrevalidatie, waarvoor Revalidatie Friesland een
bovenregionale klinische functie vervult, blijft belangrijk
en zal in de komende jaren verder worden ontwikkeld.
In onze behandelingen richten we ons ook op (secundaire) preventie. Zo bieden we iedere patiënt een sport- en beweegadvies,
en betrekken we mantelzorgers bij de behandeling. Daardoor
wordt de kans op terugval en (hernieuwde) zorgvraag verkleind.

Desalniettemin blijft Revalidatie Friesland ook specialist in de
behandeling van chronische pijn aan het houdings- en
bewegingsapparaat, amputatie en prothesiologie van de
onderste extremiteiten, oncologie,
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3.

De patiënt als partner

In een samenleving waarin technologie en internet een
steeds belangrijkere rol spelen, zien we dat de patiënt
meer en meer in staat is om zelf de regie op zijn leven
en de behandeling te gaan nemen. Een mooie ontwikkeling die helpend is in de beweging van ‘de patiënt
centraal’ naar ‘de patiënt als partner’. Partner in het
stellen van het behandeldoel, partner in de behandeling, partner op weg naar participatie. Hierdoor wordt
deelnemen aan de samenleving een logisch vervolg.
Bovenstaande wordt vormgegeven binnen de setting
van Revalidatie Friesland en binnen de ketens waarin
we participeren.
3.1. Het vergroten van zelfregie

In de verschuiving van aanbodgericht naar vraaggericht
werken, past een ‘zo persoonlijk mogelijke’ invulling van de
behandeling. Het stimuleren van de zelfregie betekent ook
dat de patiënt meer zeggenschap krijgt op waar, hoe, door
wie en wanneer hij of zij behandeld wordt. Het betekent ook
dat behandelaars steeds meer 'een coachende rol' gaan
aannemen.
Internet en social media verbreden de blik van patiënten en
daarmee hun keuzemogelijkheden. Het ontwikkelen en stimuleren van de zelfregie tijdens de behandeling, vergroot de
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zelfregie in de fase na de behandeling en daarmee de kans
op succesvolle participatie in de samenleving. Het proces van
‘regie nemen’ is niet voor elke patiënt even gemakkelijk.
Communicatie tussen behandelaar en patiënt is daarbij van
groot belang. Revalidatie Friesland stimuleert dit proces door
het aanbieden van E-revalidatie (een online patiëntenportaal)
en het meer betrekken van de patiënt bij zijn behandeling en
de besprekingen daarover. Ook wordt de patiënt steeds meer
behandeld op tijden die voor hem of haar ondersteunend zijn
op weg naar participatie. Daarbij houdt Revalidatie Friesland
zich altijd aan de kaders van wet- en regelgeving.

3.2. De winst van shared decision making

Samenwerken met de patiënt is effectief. Gezamenlijke
besluitvorming, oftewel ‘shared decision making’, is een
manier van werken waarbij revalidatiearts en patiënt samen
tot een behandelplan komen dat het beste past bij de
behoeften van de patiënt. Hierbij houden we rekening met de
mogelijkheden van de patiënt. Niet iedereen is in staat om
mee te praten en mee te beslissen. Bij alle behandelingen is
het vanzelfsprekend dat de patiënt zoveel mogelijk betrokken wordt bij beslissingen. Dat is meer dan alleen ‘informed
consent’ verkrijgen, maar is in feite in co-creatie werken aan
behandeldoelen. Co-creatie met de patiënt, maar ook met
ketenpartners. Shared decision making versterkt de zelfregie
van de patiënt en zorgt ervoor dat de behandelaar partner
wordt van de patiënt.

3.3. De mantelzorger als opstap naar participatie

We zetten ons in om de behandelomgeving en de thuisomgeving vloeiend in elkaar te laten overlopen. Het belang van
een mantelzorger in het revalidatietraject is groot. Door het,
in overleg met de patiënt, betrekken van de mantelzorger(s)
vanaf het begin van de behandeling, wordt de kans op blijvend
herstel en participatie vergroot. ‘Het Family Care Concept’ is
een begrip dat ontstaan is binnen de revalidatiegeneeskunde
in de Verenigde Staten en dat toepasbaar blijkt te zijn in lange
behandeltrajecten, zowel bij volwassenen als bij kinderen &
jongeren. Mantelzorgers zijn bruggenbouwers op weg naar
de eigen (sociale) omgeving. Ondersteuning en scholing van
mantelzorgers is nodig om dit proces goed vorm te geven.

3.5. We zorgen dat we dichtbij zijn

We organiseren onze behandelingen, zowel fysiek als digitaal,
zo dicht mogelijk bij de patiënt. Fysiek nabij of in een ziekenhuis en digitaal via bijvoorbeeld: een zorgportaal, beeldbellen
of een vorm van E-revalidatie.

3.4. Ervaring is toegevoegde waarde

Waar een betrokken Cliëntenraad van waarde is als het gaat
om de belangenbehartiging van de patiënten, voegen
ervaringsdeskundigen waarde toe aan behandeling. Vanuit
hun specifieke ervaring, deskundigheid en opleiding,
ondersteunen zij patiënt en behandelaar in het behandelproces. Het werken met ervaringsdeskundigen heeft in andere
revalidatiecentra in de afgelopen jaren bewezen meerwaarde te hebben en zorgt ervoor dat patiënten goed voorbereid
terugkeren in de samenleving. Door het inzetten van ervaringsdeskundigen in de Kennis-&Ontwikkelteams en in het
behandelproces, wordt kennis en ervaring gedeeld ten gunste
van de patiënt.
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4.
Patiënt met NAH: ‘via MijnRevalidatieFriesland heb ik trompetspelen toegevoegd
aan mijn behandelplan’
<fictieve toekomstige patiëntervaring>
Lars de Vries (55) kreeg in de zomer van 2020 een ongeval, waarbij hij
hersenletsel opliep. Na een periode in het ziekenhuis werd hij verwezen
naar Revalidatie Friesland. Mede omdat De Vries slecht ter been is, werd
zijn behandeling gestart met revalidatieconsulten via ‘Beeldbellen’. Na een
aantal keren ‘Beeldbellen’ met zijn revalidatiearts en online grasduinen
op de site ‘MijnRevalidatieFriesland’ beseft meneer De Vries steeds beter
wat de échte gevolgen zijn van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Sinds
kort gaat hij een keer per week naar de behandellocatie in Emmeloord
en oefent hij thuis intensief verschillende bewegingen met behulp van
‘MijnRevalidatieFriesland’.
De Vries was voor zijn ongeluk ambtenaar bij een gemeente en fervent trompetspeler. De Vries over zijn
revalidatiebehandeling: “Een heel heftige periode, waarin ik mezelf opnieuw leerde kennen. Ik moest
leren omgaan met het feit dat ik veel dingen niet meer kon. Ik ben heel blij dat ik via ‘MijnRevalidatieFriesland’ kenbaar heb gemaakt dat ik het ‘opnieuw leren trompetspelen’ ook toe wilde voegen aan
mijn behandeldoelen”.
Mantelzorger en trompetspeler
Op de vraag van een behandelaar of De Vries ook iemand kende die hem kon helpen bij het opnieuw
leren trompetspelen is zijn vriend Piet enkele keren mee geweest naar logopedie. Sinds twee maanden
oefent hij eenmaal per week thuis -samen met Piet- enkele toonladders op zijn trompet. Vriend Piet
neemt De Vries inmiddels ook al weer mee naar de maandelijkse bijeenkomst van zijn blaasorkest,
alhoewel De Vries nog niet weer zelf mee kan spelen.
MijnRevalidatieFriesland: 24 uur per dag zelfregie op behandeling
Na een intensieve poliklinische revalidatieperiode kan meneer De Vries weer veel dingen zelfstandig
doen. Daar is hij blij mee. Hij werkt inmiddels weer enkele uren, en wordt ook steeds poliklinisch
behandeld in Emmeloord. Daarnaast blijft hij gebruikmaken van de mogelijkheden van E-revalidatie
via ‘MijnRevalidatieFriesland’. Via dit webportaal voor patiënten heeft hij intensief contact met zijn
interdisciplinaire team dat naast een revalidatiearts bestaat uit een fysiotherapeut, een psycholoog en
een logopedist.
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Daarnaast heeft Revalidatie Friesland er ook voor gezorgd dat De Vries contact heeft gekregen met een
ervaringsdeskundige. Dit is iemand die al veel langer zelf te maken heeft met de gevolgen van NAH. Samen praten ze over het leren omgaan met de sociale gevolgen van een hersenbeschadiging. Daarnaast
is er al contact geweest met een eerstelijns fysiotherapeut, die straks de nabehandeling gaat oppakken.
Optimale participatie
De Vries: ”Door de hulp van trompetvriend Piet ben ik extra gemotiveerd geraakt om snel te herstellen.
Samen met hem knok ik verder om weer mee te kunnen spelen in de blaasorkest. Gelukkig kan ik via
‘MijnRevalidatieFriesland’ ook straks nog gemakkelijk contact leggen met revalidatieprofessionals”.

Meten is middel voor weten

De persoonlijke ervaring en beleving van patiënten
bepaalt uiteindelijk of een behandeling geslaagd is. Om
excellente revalidatie te verlenen is het belangrijk om
continu niet alleen de kwaliteit van de behandeling te
meten, maar ook de patiënttevredenheid. Daarnaast
hebben ook ketenpartners verwachtingen van ons. Ook
daarbij geldt: in hoeverre zijn verwijzers tevreden over
onze zorg & service? En, sluiten we voldoende aan op
andere vormen van zorg? Kortom: meten is de maat,
waarbij we de kwaliteitsbeoordelingen van patiënten het
belangrijkst vinden.
4.1. Indicatoren als kwaliteitsontwikkelaar

De stap van het verzamelen van uitkomstinformatie naar het
vertalen hiervan naar patiënt, behandelafdeling en organisatie,
is tot nu toe een grote gebleken. Toch hebben we die vertaling
nodig om aan de patiënten en de financiers te kunnen laten
zien wat de behandeling heeft opgeleverd. De komende jaren
gaan we dit vertaalproces versnellen. We gaan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) koppelen aan digitale vragenlijsten. Het verzamelen, vertalen en visueel maken van de
uitkomsten van de behandeling wordt hiermee gefaciliteerd.
Het afnemen van testen en het invullen van vragenlijsten
wordt daarnaast een stuk gemakkelijker. Anders gezegd: we
willen alle patiënten in een feedbackloop plaatsen, waardoor
we zichtbaar en meetbaar onze kwaliteit kunnen vergroten.

Het verzamelen van zinvolle uitkomstindicatoren, op basis
waarvan professionals zelf hun resultaten kunnen
vergelijken en bespreken, zien we als een belangrijke mogelijkheid voor kwaliteitsverbetering. We bewaken daarbij de
balans tussen de inspanningen van het meten en de meerwaarde van de uitkomsten.

4.2. Transparantie geeft zicht

Zorginstellingen die erin slagen om een veilige aanspreekcultuur te creëren, waarin men kan leren van elkaars
successen en fouten, leveren de beste kwaliteit. Kwaliteit die
ook steeds meer zichtbaar wordt op websites en in social
media. Revalidatie Friesland wil de komende jaren de
feedback van haar patiënten vergroten door meer vragenlijsten voor de ervaringsindicatoren te laten invullen. Deze
terugkoppeling van patiënten over de behandeling,
behandelaars en organisatie gebruiken we intern voor
kwaliteitsverbetering en tonen we extern in kwaliteitsvensters.
Kwaliteitsinformatie is bovendien van belang om mogelijke
vragen van patiënten, verzekeraars, inspectie, politiek en
media adequaat te beantwoorden.
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4.3. De maatschappelijke thermometer

Stakeholdersonderzoek, structurele overleggen met
samenwerkingspartners, verwijzers, patiëntenverenigingen,
Zorgbelang en zorgverzekeraars, voeden ons denken en
handelen. Om goed te functioneren als organisatie, meten we
de verwachtingen van onze omgeving en passen we ons
beleid daar op aan. Niet om het iedereen naar de zin te
maken, maar gericht op kwaliteitsverbetering en optimalisatie
van de logistieke (zorg)processen. Dit resulteert in snelle(re)
opnames, verbeterde communicatie en het benutten van de
input van patiëntenverenigingen.

4.4. Medewerkers leggen de lat

Jaargesprekken, exitinterviews, evaluatieformulieren en het
medewerkerstevredenheidsonderzoek geven de input voor
een continue verbetering van de organisatie, de
ontwikelingsmogelijkheden van de medewerkers en het
personeelsbeleid. Ook hierbij geldt: ‘meten is weten’.
Revalidatie Friesland en de kwaliteit van haar behandelingen
gedijen met de kracht, deskundigheid en tevredenheid van
haar medewerkers, en daarmee is de patiënt het best gebaat.
Onze medewerkers leggen de lat hoog en samen zorgen we
ervoor dat deze uitkomsten leiden tot een verdere
kwaliteitsverbetering.
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5.
Vader van Nynke: ‘onze dochter heeft
problemen als gevolg van spasticiteit, fijn dat
we haar revalidatie online konden volgen’
<fictieve toekomstige patiëntervaring>
Nynke Bijlsma (17) is sinds haar geboorte spastisch, waardoor ze problemen
heeft met haar motoriek en tempo. Via een kinderarts kwam ze in contact met
Revalidatie Friesland. De revalidatiearts keek niet alleen naar de problemen
met het lopen, maar naar alle functionele aspecten en naar mogelijkheden
voor verdere ontwikkeling.
In haar vroege kinderjaren deed Nynke er alles aan om gewoon mee te komen met de andere kinderen. Dat
lukte goed, maar het kostte wel moeite. 'Paardrijden, knutselen, veters strikken; het lukte. Maar na een
rustige periode op de basisschool, ontdekte ze op de middelbare school dat sommige dingen moeizamer
gingen. In deze periode kreeg ze kramp in haar armen, pijn en kon ze het tempo op school niet meer
bijbenen. Nynke: “omdat mijn tempo lager lag, viel ik op en kreeg ik mijn huiswerk niet meer tijdig af. Ik
werd onzeker”.

Nynke: “Ik leerde meer grip te krijgen op mijn eigen leven en om in bepaalde situaties
mijn verantwoordelijkheid te nemen en energie te verdelen. Ook het verbeteren van mijn
lichaamsconditie heeft mij enorm geholpen, ik kan nu weer sporten en, in overleg met school,
in mijn eigen tempo verder leren’’.

Om spasticiteit tegen te gaan werd Nynke bij Revalidatie Friesland behandeld. Zo leerde ze ook beter met
haar beperkingen om te gaan. Een orthopedagoog hielp haar met het maken van een effectieve planning, die
past bij haar tempo, ook leerde ze om te gaan met pijn. Via Facebook en een forum over spasticiteit kwam
Nynke zelf in contact met lotgenoten.

Secundaire preventie: het voorkomen van toekomstige problemen
Doel van de behandeling van Nynke was het weer kunnen deelnemen aan voor haar belangrijke activiteiten als naar school gaan, lopen, fietsen, sporten en vrijetijdsbesteding. Haar
behandeling is niet gericht geweest op het genezen van de klachten, maar wél op het beperken
van de gevolgen van een hersenaandoening. Nynke en haar ouders vulden na de behandeling
een vragenlijst in en beoordeelden de totale behandeling met 8,1.

Family care
Om hun dochter zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen bij haar verdere ontwikkeling, werden ook de ouders van Nynke begeleid. Vader Bijlsma: “Via een coachende wijze, die er op gericht is om onze eigen kracht
als ouder te versterken, leerden we hoe we Nynke konden helpen bij de dingen waar ze het moeilijk mee had.
Het was fijn dat we ook met behandelaars contact hadden via de site ‘MijnRevalidatieFriesland’. Verder vond
ik het heel prettig dat we de voortgang van Nynke konden volgen via een speciaal webportaal voor ouders”.

Expertisecentrum revalidatie

Evidence based medicine vormt de basis van behandelingen. Kennis halen we van buiten en ontwikkelen
we zelf. Dat schept de verplichting om ook kennis
te brengen. Dat doen we naar onze patiënten, onze
ketenpartners en naar de organisaties waar we mee
samenwerken. We ontwikkelen kennis met gemeenschappelijke financiën en brengen deze kennis terug in
de samenleving. Door kennisontwikkeling groeien we
als medewerker en organisatie, en leggen we de basis
voor excellente revalidatiebehandelingen.
5.1. Intensieve samenwerking met ketenpartners

De patiënt bevindt zich altijd in een keten van zorgaanbieders. Revalidatie Friesland voelt zich verantwoordelijk
voor het begeleiden van de patiënt in deze keten en neemt,
waar nodig, een regisseursfunctie in een keten op zich. Een
regisseursfunctie, omdat de zoektocht door de keten, de
hoge financieringsschotten en nieuwe ordeningen, het voor
een patiënt niet altijd gemakkelijker hebben gemaakt om zelf
de regie te nemen. Omdat we veel specialistische kennis
bezitten, delen we deze (waar nodig en mogelijk) ook met
ketenpartners.
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Deze positie benutten we ten gunste van de patiënt, waardoor we de ketenzorg
en daarmee de nazorg voor de patiënt en de mantelzorgers samen goed kunnen
regelen.

5.2. Niet alleen ketenpartner, ook kennispartner zijn

Revalidatie Friesland wil met haar kennis en expertise een aantrekkelijke partner
zijn voor andere organisaties en daarmee een stevige positie verwerven in de
samenwerking. Dit vraagt om verdere ontwikkeling van kennis door
wetenschappelijk onderzoek en innovatie. In landelijke werkgroepen en door
nauwe samenwerking met andere organisaties wordt kennis verworven en
doorontwikkeld. Door symposia, de Revalidatie Friesland Academie en
publicaties deelt Revalidatie Friesland deze kennis. Als actieve partner van de
Hanzehogeschool, Stenden en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het
Wenckebach Instituut, UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen blijven we in
contact met onderwijs en onderzoek. Zo geven we onderzoek, onderwijs en
innovatie een extra impuls en stimuleren we onze medewerkers.

5.3. Kennis-&Ontwikkelteams als basis voor behandelingen

Optimalisatie van het interdisciplinair werken wordt versterkt door de komst van
Kennis- &Ontwikkelteams. Gebaseerd op de vakkennis van elke individuele
discipline, komt kennis en expertise samen in diagnosegerichte Kennis-&Ontwikkelteams, waardoor Revalidatie Friesland zich -meer dan ooit- zal ontwikkelen
als Medisch Specialistisch Expertisecentrum. Kennis-&Ontwikkelteams zijn
gericht op het doorontwikkelen en het delen van behandelkennis, om daarmee
behandelingen continu te verbeteren. Hiermee wordt een brug gelegd tussen
richtlijnen, behandelprogramma’s, ketenzorg, leerlijnen en expertise.

14

15

5.4. Wetenschappelijk Onderzoek blijvend nodig

Revalidatie vraagt voortdurend om innovatieve oplossingen en research. Behandelingen dienen zoveel mogelijk
onderbouwd te worden door wetenschappelijk onderzoek
en door ervaringen van patiënten. Om behandelingen te
verbeteren initieert en participeert Revalidatie Friesland
actief in onderzoek.
Wetenschappelijk onderzoek is blijvend nodig om het
effect aan te tonen van (nieuwe) specialistische revalidatiebehandelingen. Daarnaast dienen vragenlijsten en
uitkomstmetingen, bij bestaande en nieuwe behandelingen, aan te tonen hoe het herstel vordert.
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6.

Duurzame & innovatieve revalidatie

Iedere revalidatiebehandeling vormt een duurzame
oplossing om een patiënt weer deel te laten nemen aan
de samenleving. Behandelingen zijn duurzaam, omdat
het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid en
het (her)vinden van eigen mogelijkheden vele facetten kent. We zoeken daarbij telkens naar innovatieve
oplossingen. We integreren niet alleen ICT-oplossingen
binnen een behandeling, maar zijn ook maatschappelijk
verantwoord aan het ondernemen. Onze behandelingen zijn ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’.
6.1. ICT zorgt mee

ICT is in de gezondheidszorg een belangrijk middel om
behandeldoelen te realiseren. Met apps, serious gaming en
E-revalidatie wordt de face-to-face behandeling ondersteund
en vaak versneld. Een patiënt kan een deel van zijn
behandeling uitvoeren op een plek én een moment dat het
hem of haar het beste uitkomt. Dit draagt stevig bij aan
zelfregie. Revalidatie Friesland wil landelijk excelleren bij het
toepassen van E-revalidatie en 10% van alle behandelingen
hiermee uitvoeren. Dat biedt de patiënt een extra kans op
zelfregie en biedt Revalidatie Friesland de mogelijkheid om
meer patiënten te behandelen. De implementatie van het
Elektronisch Patiënten Dossier helpt bij bovenstaande.
Het Zorgportaal voor patiënten -als toegang tot de eigen behandeling- wordt net zo belangrijk als de locatievoordeur.
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6.2. Duurzame behandelingen

Participeren in de samenleving is van levensbelang voor
mens en maatschappij. Een medisch-specialistisch
revalidatietraject heeft tot doel: opnieuw meedoen in de samenleving. Meedoen als partner, in het gezin, in de economie
en op werkgebied, maar ook in vrijetijdsbesteding. Door een
goed instroombeheer, waardoor wachttijden zo kort mogelijk
zijn, kan iedere patiënt snel geholpen worden. Vaak betekent dit een grotere en snellere kans op herstel. Bovendien
kunnen we zo meer patiënten in dezelfde tijd helpen. Deze
duurzame behandelingen zijn intensief, kennen soms een
klinische periode en kenmerken zich door veel aandacht voor
de thuissituatie: het moment dat een patiënt weer in zijn of
haar eigen omgeving moet functioneren. We streven naar het
beste resultaat en optimale participatie. Dit maakt het effect
van revalidatiebehandelingen uiterst duurzaam. De kosten
op langere (levens)termijn zijn daardoor laag. Iedere euro
die aan medisch-specialistische revalidatie wordt uitgegeven,
levert op langere termijn vier euro op*.

6.3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het wezenlijke van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) is het verbinden van de thema’s
mensen, milieu en bedrijfsvoering. MVO kenmerkt zich door
een afweging van verschillende belangen.
Om die belangen helder te maken worden de drie P’s ‘Triple
P’ gehanteerd: People (mensen) gaat over sociale ontwikkeling: het menselijke kapitaal (personeel en patiënten),

* Bron: Kosten en baten van revalidatie SEO, 2008
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goed en gezond werkgeverschap, kwaliteit van zorg, de sociale en ethische aspecten van bedrijfsvoering en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Planet (milieu) betreft:
milieu, energiebesparing, afvalverwerking en de overige
ecologische en omgevingsaspecten. Profit (bedrijfsvoering)
betreft de economische ontwikkeling: transparantie, duurzame
inkopen en de financiële aspecten. De laatste jaren is daar de
vierde P van Pleasure aan toegevoegd. Binnen MVO moeten
mensen zich kunnen ontwikkelen en plezier daarin hebben.
Revalidatie Friesland wil in de komende jaren excelleren op
veel aspecten van MVO.

6.4. Innoverend excelleren

Zowel technologische als inhoudelijke innovaties helpen mee
om onze behandelingen steeds beter te maken. Excelleren in
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), spasticiteit en klinische
revalidatie vraagt om innovaties op deze gebieden.
De voorbeelden hiernaast zijn innovaties die de komende
jaren verder ontwikkeld gaan worden. De Kennis-&Ontwikkelteams zullen de mede-aanjagers worden van deze ontwikkelingen.

6.5. Gezondheidswinst in financieel perspectief

Efficiency in de zorglogistiek krijgt in de komende jaren volop
aandacht. Revalidatie Friesland staat voor gezondheid en
is een financieel gezond bedrijf. Een goed samenspel met
verzekeraars, als klant en financier, waarbij preventie en
innovatie op de voorgrond staan, is essentieel om onze
doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van innovaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Het toedienen van medicatie bij cognitieve en
spraak/taalstoornissen
Specifieke therapieen bij NAH (bijv. T-ScEmo)
Looprobottraining
Het onder echogeleiding toedienen van
Botulinetoxine
Het inzetten van consumentenelektronica in een
behandeling
Het opzetten van een Revalidatie Expertisecentrum
Muziek & Dans
Het opzetten van een Beweegcentrum
Het organiseren van een Revalidatie Leerplein
Inzet van functionele elektrostimulatie (FES)
Inzet van Constraint Induced Movement Therapy
(CIMT)
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7.

Excellente revalidatieprofessionals

Interdisciplinair werken is de kern van onze behandeling. Vakkennis en diagnosegebonden kennis gaan
hierbij hand in hand. Voor beiden geldt dat we dit op
een hoog niveau aanbieden en dat we daarmee willen
excelleren. Goed zijn in ons vak en deskundig op de
diagnose, betekent de beste behandeling voor en met
onze patiënten. Dat geldt voor alle behandelaren én
alle andere medewerkers. We zijn ambitieus: dit maakt
dat we ‘Excellent in revalidatie’ willen zijn.
7.1. Leerlijnen als weg naar revalidatieprofessional

Nederland scoort relatief hoog op deelname aan ‘een leven
lang leren’. Vooral hoogopgeleiden, jongeren en werkenden
in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg en het
onderwijs voeren continu leeractiviteiten uit. Bij Revalidatie
Friesland hebben we dit vertaald in ‘Leerlijnen’. Een Leerlijn
volg je vanaf je start bij Revalidatie Friesland en geeft je
richting in het opdoen van kennis en ervaring. Een Leerlijn
is gericht op een specifieke diagnosegroep of heeft een
algemeen karakter. Leerlijnen worden voor alle medewerkers
ontworpen en klaargezet. In het Revalidatie Leerplein kunnen
medewerkers e-learningmodules volgen en een eigen
portfolio bijhouden.
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7.2. Van baan naar loopbaan

In de samenleving wordt het accent verlegd van de behoefte
aan werk naar de behoefte aan een loopbaan. Bij een baan
gaat het niet meer alleen om de zekerheid van het verdienen
van geld, maar ook om het ontwikkelen van de loopbaan
en het voeren van de eigen regie hierover. Het werken bij
Revalidatie Friesland is meer dan ‘een baan’. Het is jezelf
doorontwikkelen en laten groeien. Dat kan in je eigen functie
zijn of in een andere functie. Als specialist op je eigen terrein
of met een stap richting een lijnfunctie, projectleiderschap of
beleidsmedewerker. Mogelijkheden die je zelf of samen met
je leidinggevende vastlegt in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Revalidatie Friesland faciliteert het leerproces.

7.3. Promoveren is excelleren

Revalidatie Friesland wil uitmunten in revalidatie en specifiek
op bepaalde gebieden. Daarom stimuleren en faciliteren we,
in het kader van wetenschappelijk onderzoek, promotietrajecten. Op dit moment doen we dat op het gebied van ‘Revalidatie, Muziek & Dans’ en in de toekomst ook op andere terreinen. Promoveren zien we als meer dan de kennis vergroten
van één persoon: het is de kennis vergroten van Revalidatie
Friesland en onze sector. Een individueel promotietraject van
een medewerker is een collectief promotietraject voor de organisatie. We streven om in de komende jaren opnieuw een
revalidatie-leerstoel te bemensen.

7.4. Medewerkers treden op als ambassadeurs

Revalidatie Friesland is trots op haar medewerkers en
medewerkers zijn trots op Revalidatie Friesland.
Medewerkers zijn onze dagelijkse ambassadeurs. In elke
functie, in elk contact, in elke vorm van communiceren komt
onze trots tot uiting: “Laat zien wat je kunt!”. We delen onze
kennis in zorgketens, landelijke werkgroepen, symposia en
lokale contacten. Excellente kennis van excellente behandelaars, die dagelijks worden ondersteund door excellente
ondersteunende diensten.

7.5. Volop in beweging

Excelleren betekent vooral volop in beweging zijn. Dat geldt
niet alleen voor onze patiënten, maar ook voor onze
medewerkers en voor de organisatie. Het snel veranderende
zorglandschap vraagt om aanpassingen en flexibiliteit. Soms
meebuigen, vaak overeind blijven. Het vraagt van iedereen
binnen Revalidatie Friesland om ondernemerschap te tonen.
Dat maakt dat we ‘dynamisch’ en ‘flexibel’ moeten zijn en
soms van geijkte paden af moeten wijken.
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Contact en locaties
Contact algemeen
088 580 15 80
info@revalidatie-friesland.nl
Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag
Locaties
Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag
088 580 15 80
Leeuwarden
Henry Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
058 - 286 62 60
Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
0515 - 48 81 80
Heerenveen
Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
0513 - 68 57 31
Dokkum
Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
088 580 15 84
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Emmeloord
Medisch centrum “De Houttuinen”
De Houttuinen 5, 8301 XP Emmeloord
0515 - 48 81 80
Meppel
Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel
0522 - 23 34 56
Drachten
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
0512 - 58 88 88
Harlingen
Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
0517 - 49 99 99
Steenwijk
Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk
0522 - 23 33 33

Meer informatie
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.revalidatie-friesland.nl
of bel 088 580 15 80.

Laat zien wat je kunt

