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Bijlage 1: Toelichting stelselherziening 

De ontwikkeling van het ProMES-systeem voor het RCA komt voort vanuit de vraag om 
tegemoet te komen aan alle eisen en veranderingen die een gevolg zijn van de 
stelselherziening van de gezondheidszorg. In deze bijalge worden deze veranderingen en hun 
gevolgen toegelicht. 

De veranderingen in het zorgstelsel hebben met name met de invoering van de nieuwe 
zorgverzekering voor iedereen een gezicht gekregen. Het is niet bij iedereen bekend waarom 
deze veranderingen ingesteld zijn en wat de gevolgen er van zijn. In deze bijalge worden 
allereerst de algemene aanpassingen uitgelegd. Vervolgens worden de gevolgen hiervan voor 
de revalidatiebranche zichtbaar gemaakt. 

Hervormingen in de gezondheidszorg 

Vanaf het eind van de jaren zeventig in de vorige eeuw overheerste binnen het zorgsysteem in 
Nederland aanbod- en prijsregulering. De overheid legde door middel van wet- en 
regelgeving de beschikbare capaciteit aan banden, had inspraak in de prijzen, de tarieven en 
pakketsamenstelling van de ziekenfondsen en had grote inspraak in de verdeling van de 
budgetten. Dit had als gevolg dat de keuzevrijheid van de zorgvrager en de 
ondernemingsvrijheid van de zorgaanbieder beperkt werden. Daarnaast werden de productie 
en de bijbehorende beloning van tevoren vastgesteld, waardoor er geen prikkel meer was om 
de capaciteit optimaal te benutten en de productiviteit te verhogen. Hierdoor is de 
Nederlandse zorg inefficiënt geworden en zijn er lange wachtlijsten ontstaan (DNB, 2004). 
De wachtlijsten zijn grotendeels weggewerkt met behulp van overheidsinvesteringen, maar de 
inefficiëntie is daarmee nog niet opgelost. Om deze inefficiëntie te lijf te gaan zijn er 
vergaande hervormingen gepland met als belangrijkste oogpunt het verbeteren van de 
efficiëntie en het vergroten van de keuzevrijheid van de consument (DNB, 2004). Deze 
hervormingen vormen samen de stelselherziening in de gezondheidszorg die in 2001 gestart 
is. Deze herziening loopt over drie parallelle paden: sturing en financiering, verzekeringstelsel 
en toezicht (Rolink, 2006). 

Sturing en financiering 
Zoals reeds uitgelegd in de voorgaande sectie werd de gezondheidszorg voorheen compleet 
gestuurd op aanbod. Door op vraag te sturen is het mogelijk om beloning en prestatie aan 
elkaar te verbinden. Binnen de ziekenhuizen gebeurt dit middels de Diagnose-Behandel
Combinaties (DBC's). Categorale instellingen, zoals revalidatiecentra, werken echter nog niet 
met DBC's. Zij zullen de DBC's in de loop van 2006 gefaseerd invoeren (www.minVWS.nl) . 
Het streven is dat er vanaf 1 januari 2008 met behulp van DBC's gedeclareerd wordt 
(Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006b ). 
Het idee achter het DBC-systeem is dat zorgverzekeraars met zorginstellingen onderhandelen 
over volume, prijs en kwaliteit. Een verzekeraar kan een bepaald aantal behandelingen 
inkopen bij een instelling tegen een bepaalde prijs. Een verzekeraar is in het nieuwe systeem 
niet meer verplicht om met elke zorgaanbieder zaken te doen; de wederzijdse 
contracteerplicht verdwijnt dus (Rolink, 2006). 

Het verzekeringsstelsel 
Omdat het zorgstelsel en het verzekeringstelsel nauw met elkaar verbonden zijn is het nodig 
om ook het verzekeringsstelsel te veranderen (DNB, 2004). Voor de consument is het 
opheffen van het verschil tussen ziekenfonds en particulier sinds 1 januari 2006 een van de 
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meest in het oog springende zaken. Iedereen is verplicht verzekerd voor minimaal het 
basispakket. Verzekeraars hebben bij invoering van de nieuwe zorgverzekering de plicht om 
iedereen te accepteren die zich bij hen wil verzekeren. 
In de wet staat omschreven welke zorg verzekerd is, maar niet welke type instelling deze zorg 
moet leveren. Revalidatiezorg kan dus ook door andere instellingen geleverd worden, mits zij 
voldoende kwaliteit hebben (Rolink, 2006). Hierdoor word de concurrentie groter. 
Het toezicht 
De overheid wil zich terugtrekken uit de zorg, maar de publieke belangen moeten natuurlijk 
gewaarborgd blijven. Hiervoor is een tweetal toezichthoudende instanties. Allereerst de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), deze houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg. 
Daarnaast wordt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgericht. Deze instantie krijgt de 
bevoegdheid om maatregelen te nemen om de marktwerking te stimuleren. Dit kan 
bijvoorbeeld door het afdwingen van transparantie. (Rolink, 2006) 

Gevolgen voor de revalidatiebranche 

Bovenstaande veranderingen hebben ook directe gevolgen voor de revalidatiesector. Zoals 
reeds aangegeven beschikken de categorale ziekenhuizen nog niet over DBC's. In april 2006 
hebben de 24 revalidatie-instellingen 52 DBC' s goedgekeurd. Deze zullen vanaf 1 januari 
2008 in gebruik worden genomen (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006a). 
De wijze van declareren op basis van de revalidatie behandeluren (RBU), die op dit moment 
nog wordt gehanteerd, gaat uit van de revalidant. De gemaakte RBU ' s worden gedeclareerd 
aan de verzekeraars en deze betalen vervolgens uit aan de zorginstelling. Zolang er voldoende 
RBU's worden gemaakt, zijn de inkomsten verzekerd. De DBC-systematiek geeft echter een 
vast aantal RBU ' s per diagnose. Hiermee neemt de druk om efficiënt en effectief te werken 
toe. 
Doordat de wederzijdse contracteerplicht ook verdwijnt kan een centrum zichzelf uit de markt 
zetten door te veel RBU's te gebruiken voor de behandeling van een revalidant. De toename 
in transparantie maakt het daarnaast nog makkelijker om instellingen met elkaar te 
vergelijken. Al deze factoren zorgen er samen voor dat de macht van de zorgverzekeraar 
groeit (Rolink, 2006). 

De toename in transparantie zorgt er ook voor dat patiënten, met behulp van websites als 
snellerbeter.nl, beter inzicht krijgen in de prestaties van een bepaalde instelling. Op basis van 
die gegevens kunnen zij hun keuze maken om een specifieke behandeling in dat ene centrum 
uit te laten voeren of juist ergens anders heen te gaan. De transparantie zorgt er dus voor dat 
de consument meer inspraak en macht krijgt in zijn eigen behandeling. 
Een andere manier waarop de consument meer macht krijgt is doordat het overstappen van de 
ene naar de andere verzekeraar in theorie een stuk gemakkelijker is geworden, onder andere 
door de acceptatieplicht die in het eerste jaar van het nieuwe stelsel is gehanteerd. Een 
zorgverzekeraar zal er veel moeite in steken om zijn klanten te behouden en zal van de 
instellingen waar hij zaken mee doet dan ook een hoge kwaliteit van zorg eisen. Als de 
kwaliteit te wensen over laat, stapt een consument over naar een concurrent die een contract 
heeft met een instelling die betere kwaliteit levert (Rolink, 2006). 

De druk op een goede doorstroom wordt ook groter. De ziekenhuizen zullen onder invloed 
van alle veranderingen sneller doorverwijzen naar verpleegtehuis of revalidatie-instelling. Het 
is dus van groot belang om op tijd plaats te hebben voor nieuwe revalidanten (Rolink, 2006). 

Tot slot is er nog de stijgende concurrentie. Allereerst gaat het om concurrentie vanuit andere 
instellingen en daarnaast gaat het om concurrentie tussen revalidatie-instellingen onderling. 
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Een invloedrijke factor is de toename van instellingen, anders dan een revalidatiecentrum, die 
hele specifieke revalidatiezorg aanbieden (www.sigra.nl, www.siraad.nl). Lichte 
hersenbloedingen worden tegenwoordig eerder binnen een zogenaamde stroke-unit behandeld 
in een verpleegtehuis of ziekenhuis dan binnen een revalidatiecentrum. Dit leidt er toe dat de 
revalidatiecentra de complexere gevallen krijgen, die meer behandeling nodig hebben. De 
concurrentie tussen centra onderling komt met name voort uit de toename in transparantie 
(Rolink, 2006). Het al er waarschijnlijk toe leiden dat centra zich steeds meer gaan 
specialiseren op bepaalde gebieden, om zich op die manier te verzekeren van een vaste 
instroom. 
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Bijlage 2: ProMES 

ProMES is een methode waarmee de prestaties van een team meetbaar kunnen worden 
gemaakt. De methode is in de jaren '80 van de vorige eeuw ontwikkeld door onder anderen 
Pritchard (Pritchard, Jones, Roth, Stuebing, & Ekeberg, 1988; Pritchard, Jones, Roth, 
Stuebing, & Ekeberg, 1989; Pritchard, 1990)voor de Amerikaanse luchtmacht. Vervolgens is 
het succesvol in verschillende, andere organisaties geïmplementeerd. 
De uitkomsten dienen als input voor het bijbehorende feedbacksysteem. Hiermee heeft het 

team een middel in handen om zelfmanagement en continue verbetering te stimuleren. 
De ontwikkeling van een ProMES-systeem bestaat uit vier stappen en wordt uitgevoerd door 
een ontwikkelgroep tijdens ontwikkelbijeenkomsten. De stappen zijn weergegeven in tabel 1. 
In deze paragraaf zullen naast de groepssamenstelling en het verloop van de bijeenkomsten 
alle stappen afzonderlijk besproken worden. 

T b 1 1 P MES lek 1 a e TO -ontw1 e staooen 
Ontwikkelstap Omschrijving 
1 Vaststellen verantwoordelijkheidsgebieden 
2 Meetbaar maken verantwoordelijkheidsgebieden middels het opstellen van 

prestatie-indicatoren 
Tussenstap Afstemmen resultaten voorgaande stappen met het management om tot 

gezamenlijke formulering van verantwoordelijkheidsgebieden en 
indicatoren te komen 

3 Bepalen prestatiewaarderingscurven 

Tussenstap Afstemming met het management over de opgestelde curven 

4 Opstellen feedbackrapport 

Ontwikkelbijeenkomsten 

De ontwikkeling van een ProMES-systeem gebeurt tijdens zogenaamde 
ontwikkelbijeenkomsten door een ontwikkelgroep. Allereerst zal meer informatie gegeven 
worden rondom de groep en vervolgens over het verloop van de bijeenkomsten. 

Groepsgrootte 
Alvorens gestart kan worden met de daadwerkelijke ontwikkeling van het systeem moet er 
een ontwikkelgroep worden samengesteld. Deze groep dient een representatieve afspiegeling 
te zijn van het team waar het systeem voor gemaakt wordt. Het wordt ook aangeraden om de 
directe leidinggevende deel uit te laten maken van de ontwikkelgroep. De groep staat onder 
leiding van een procesbegeleider of 'facilitator' . De groep bestaat dus uit drie soorten 
deelnemers: facilitators , leidinggevenden en teamleden. 
De groepsgrootte is minimaal 5 personen en maximaal 8, inclusief de procesbegeleider of 
'facilitator' . Een kleinere groep zal tot gevolg hebben dat het systeem niet breed gedragen 
wordt. Daarnaast zijn er dan te weinig verschillende perspectieven. Dit zal de kwaliteit en de 
acceptatie niet ten goede komen. Een grotere groep vertraagt het ontwikkelproces. (Pritchard, 
1990) 

Wanneer er in het vervolg over 'groep' gesproken wordt gaat het om de ontwikkelgroep, in 
het geval er over ' team' gesproken wordt, gaat het om het grotere geheel. 
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De procesbegeleider of 'facilitator' 
De procesbegeleider is verantwoordelijk voor de volgende zaken: 1) hij draagt er zorg voor 
dat het ontwikkelproces op een goede manier verloopt volgens het geplande tijdspad, 2) hij 
moet zich opstellen als discussieleider tijdens de bijeenkomsten, 3) hij moet opletten dat de 
juiste mensen deel uit maken van het ontwikkelproces en 4) hij moet er zorg voor dragen dat 
de medewerkers de informatie krijgen die ze nodig hebben. De facilitator is een objectieve en 
onafhankelijke begeleider van het proces. 
Het is belangrijk dat de procesbegeleider voldoende bekend is met ProMES en ervaring heeft 
met werken met groepen. In het geval van onervaren procesbegeleiders gaat de voorkeur uit 
naar twee begeleiders. (Pritchard, 1990) 

De leidinggevende 
Een van de beslissingen die genomen moet worden is hoeveel lagen uit het management 
vertegenwoordigd moeten zijn in de ontwikkelgroep. Een belangrijk aandachtspunt is in ieder 
geval dat de managers niet de overhand mogen krijgen in de discussies. De directe 
leidinggevende hoort in ieder geval deel uit te maken van de groep en alle bijeenkomsten bij 
te wonen. (Pritchard, 1990) 

Teamleden 
Naast de procesbegeleider en de leidinggevende zijn er ook teamleden die deel uit maken van 
de ontwikkelgroep, over het algemeen 3 tot 5 personen. Het is belangrijk dat er zo veel 
mogelijk disciplines uit het team vertegenwoordigd zijn binnen de ontwikkelgroep. Op die 
manier wordt er een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd. Daarnaast is het belangrijk dat er 
een goede mix is tussen groepsleden die veel werkervaring hebben en groepsleden met weinig 
ervaring. De laatste groep kan een frisse kijk hebben op zaken, terwijl de eerste groep juist 
een grondige kennis bezit van het proces. (Pritchard, 1990) 

Het is af te raden om elke keer andere teamleden naar de ontwikkelbijeenkomsten te laten 
komen, omdat dan de continuïteit uit het proces verdwijnt. Daar staat wel tegenover dat de 
acceptatie en het draagvlak op die manier vergoot worden. In zijn algemeenheid is het 
verstandiger om een groep samen te stellen en daarmee aan het werk te gaan en daarnaast een 
goede manier te vinden om het draagvlak bij de overige teamleden te creëren. (Pritchard, 
1990) 

Bijeenkomsten 
Tijdens bijeenkomsten van twee uur komt de groep een maal in de twee weken samen om het 
gehele proces te doorlopen. De praktijk heeft geleerd dat er gemiddeld 15 bijeenkomsten 
nodig zijn om met een groep alle stappen te doorlopen. Tijdens deze bijeenkomsten in het 
management niet aanwezig. Tijdens de afstemmingsbijeenkomsten is het management wel 
aanwezig. 
Het wordt sterk afgeraden om het proces te versnellen omdat dit ten koste kan gaan van de 
kwaliteit van het systeem. Van der Leeuw (2005) heeft echter aangetoond dat het ook 
mogelijk is om met kortere bijeenkomsten een goed systeem te ontwikkelen. 
Daarnaast is het belangrijk om voldoende tijd tussen de bijeenkomsten te hebben. Op die 
manier kunnen de groepsleden de zaken die besproken zijn tijdens de bijeenkomsten laten 
bezinken en het bespreken met hun collega's. (Pritchard, 1990) 

Discussie tijdens dit soort bijeenkomsten zijn belangrijk, maar ze moeten wel constructief 
zijn. Daar ligt ook een van de taken van de procesbegeleider. Een van de grondbeginselen van 
ProMES is de 'Discussion until consensus'. Consensus betekent hier niet dat iedereen het er 
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mee eens moet zijn, maar wel dat iedereen zich kan vinden en mee wil werken aan de 
beslissingen die genomen worden. (Pritchard, 1990) 

Stap 1: het vaststellen van verantwoordelijkheidsgebieden 

Omdat ProMES er op gericht is om de effectieve bijdrage van het team aan de organisatie te 
vergroten is het van belang dat bepaald wordt wat de verantwoordelijkheidsgebieden van een 
team precies zijn. Welke bijdrage levert dit team aan het bereiken van de organisatiedoelen? 
Over het algemeen zal de groep drie tot zes gebieden vinden. Het is daarom van belang dat de 
gebieden algemeen gesteld worden, bijvoorbeeld 'het handhaven van hoge kwaliteit'. Tijdens 
de eerste stap is nog niet van belang of iets meetbaar is of niet, de selectie komt later. 

De verantwoordelijkheidsgebieden moeten aan een aantal criteria voldoen (Pritchard, 1990): 

• Inbedding: zijn de geformuleerde verantwoordelijkheidsgebieden in lijn met de 
organisatiedoelen. 

• Compleetheid: de verzameling verantwoordelijkheidsgebieden moet compleet zijn. Als 
er iets ontbreekt kan dat er toe leiden dat men zich richt op de verkeerde zaken. 

• Verantwoordelijkheid: het is van groot belang dat de eindgebruikers ook 
verantwoordelijk zijn voor een gebied. Een team kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor prestaties op een gebied waar zij geen verantwoordelijkheid voor dragen. 

• Beïnvloedbaarheid: de eindgebruikers moeten invloed uit kunnen oefenen op de 
verantwoordelijkheidsgebieden. Het is pas mogelijk om hier concrete uitspraken over te 
doen als de indicatoren opgesteld zijn. Ook hier geldt dat medewerkers niet 
verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor iets waar zij geen invloed op hebben. 

• Relevantie: het heeft geen nut om terugkoppeling te geven op bijzaken, omdat 
medewerkers hier geen belang aan hechten. 

Er is ook nog een tweetal nevencriteria: 
• Duidelijke naamgeving: een verantwoordelijkheidsgebied moet eenduidig, begrijpelijk 

en breed genoeg zijn. Daarnaast moet er een streven uit blijken. 

• Lange termijn risico's: wanneer een gebied vastgesteld wordt, moet men rekening 
houden met de lange termijn risico's die gekoppeld zijn aan het streven naar betere 
scores op bepaalde gebieden. Deze risico's worden pas zichtbaar wanneer de 
indicatoren ontwikkeld zijn. 

Stap 2: het vaststellen van de prestatie-indicatoren 

Als de gebieden zijn vastgesteld is het tijd om door te gaan naar de volgende stap. Centraal 
staat een antwoord vinden op de vraag: hoe maken we onze prestatie meetbaar op dit 
verantwoordelijkheidsgebied? 

De verantwoordelijkheidsgebieden, die gedefinieerd zijn in de vorige stap, worden 
achtereenvolgens doorlopen om te bepalen wat mogelijke indicatoren zouden zijn. Wanneer 
alle gebieden behandeld zijn, gebeurt dit nog een keer. Na afloop heeft elk gebied minimaal 
één indicator en maximaal zes. Wanneer er te veel indicatoren zijn wordt het systeem te 
complex. 
De groep moet kritisch zijn op bestaande maten, het kan heel goed zijn dat deze niet geschikt 
zijn als indicator voor het ProMES-systeem. Daarom moet voor elke indicator de volgende 
twee vragen beantwoord worden: 

-9-
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1. wat wordt precies gemeten? 
2. is dit wat gemeten zou moeten worden voor dit systeem? 

Er is een aantal criteria waar een goede indicator aan moet voldoen (Pritchard, 1990). Deze 
kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: indicatorcriteria, hoofdcriteria en 
nevencriteria. 

Een indicator kan pas kwantitatief genoemd worden als hij voldoet aan de volgende 
indicatoreisen: 

• Meetbaarheid: een indicator moet meetbaar zijn. 

• Variabiliteit: de score moet kunnen variëren. Als dit niet het geval is heeft het geen nut 
om de indicator op te nemen in het systeem. 

• Validiteit: een indicator moet valide zijn. Dit wil zeggen dat wat gemeten wordt ook 
een correcte wijze is om aan te geven hoe doelen worden behaald. 

De volgende criteria zijn hoofdcriteria: 

• Beïnvloedbaarheid: een belangrijke eigenschap voor een goede indicator is dat hij 
beïnvloed kan worden door de gebruikers. 

• Volledigheid: de set indicatoren moet alle gebieden afdekken en elk gebied moet geheel 
afgedekt worden. Ook hier geldt dat wanneer iets belangrijks wordt vergeten dat men 
zich gaat richten op de verkeerde zaken. 

• Kosteneffectiviteit: de kosten van het verzamelen van de gegevens voor een indicator 
moeten lager zijn dan de opbrengsten. 

• Relevantie: Procesindicatoren moeten extra gecheckt worden op relevantie, omdat 
verantwoordelijkheidsgebieden die gericht zijn op het proces dusdanig veel aspecten 
hebben dat ze niet allemaal kunnen worden uitgedrukt met behulp van de indicatoren. 
Daarom is het van belang om de meest kritische factoren er uit te lichten. 

• Aantal: zoals reeds genoemd mag de set niet te groot worden omdat het systeem anders 
te complex wordt. Maximaal 15 indicatoren zijn toegestaan waarbij elke gebied er 
minimaal één heeft en maximaal zes. 

Onder nevencriteria vallen de volgende eisen: 

• Duidelijkheid en begrijpelijk: de gebruikers moeten de indicatoren begrijpen en kunnen 
gebruiken. Als dit niet het geval is, is het geen goede indicator. 

• Lange termijn risico's: het verbeteren van de score op een indicator moet geen lange 
termijn risico's met zich meebrengen. 

Tussenstap: afstemming met het management 

Wanneer de verantwoordelijkheidsgebieden gedefinieerd zijn en vervolgens de bijbehorende 
indicatoren, vindt er een afstemmingsbijeenkomst plaats met de ontwikkelgroep en het 
management. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de groep de uitkomsten van de stappen die 
zij doorlopen hebben. Hierop zal een discussie ontstaan. Naar aanleiding hiervan kan het zijn 
dat er nog formuleringen veranderd moeten worden of dat er indicatoren toegevoegd of juist 
verwijderd worden. Deze bijeenkomst is belangrijk voor het eigendomsgevoel dat de groep 
over het systeem ontwikkelt. 

Stap 3: opstellen van prestatiewaarderingscurven 

Wanneer de afstemmingsbijeenkomst plaats heeft gevonden, kan vervolgd worden met het 
ontwikkelproces. De volgende stap is het opstellen van de prestatiewaarderingscurven of 

-10-
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contingencies. Een contingency is de relatie tussen de score op een indicator en de 
bijbehorende effectiviteit (Pritchard et al., 1988). De maximale effectiviteit die een 
indicatorscore kan leveren is + 100 en de minimale is -100. Hoe meer een goede score van een 
indicator bijdraagt aan de organisatie hoe hoger de maximale en de minimale score zijn (met 
een maximum en minimum van 100). In deze fase wordt dus bepaald hoeveel invloed een 
indicatorscore heeft op de organisatie. Hoe kleiner de invloed hoe kleiner de maximale en 
minimale effectiviteitswaarde. 

Allereerst wordt voor elke indicator bepaald wat de maximale en minimale indicatorscores 
zijn. De volgende stap is om te bepalen wat de effectiviteit van elke indicator is. Het nulpunt, 
de verwachte indicatorscore wordt ook bepaald. Vervolgens moeten aan de verschillende 
indicatoren prioriteiten toe worden gekend om de minimale een maximale 
effectiviteitswaarden te kunnen bepalen. De indicator met de grootste prioriteit mag scores 
van -100 en + 100 krijgen. Voor andere indicatoren geldt dat wanneer ze maar voor 
bijvoorbeeld de helft zo belangrijk zijn, hun score ook maximaal de helft kan zijn van 100. Zo 
wordt voor elke indicator bepaald wat zijn bijdrage aan de prestatie is en welke scores daar 
aan verbonden kunnen worden op de effectiviteitsschaal. 

In figuur 1 (Pritchard et al., 1988) staat een voorbeeld van een prestatiewaarderingscurve; de 
bovenste is een leeg assenstelsel. De horizontale as geeft de mogelijke scores op een indicator 
weer, aan de ene kant staat de beste score, aan de andere kant de slechtste. Op de verticale as 
staan de mogelijke effectiviteitswaarden weergegeven, van -100 (minste effectiviteit) tot+ 100 
(meeste effectiviteit). Het snijpunt met de horizontale as (0) geeft het neutrale niveau weer; 
het is niet goed, maar ook niet slecht. 
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Figuur l: Voorbeeld van effectiviteitscurve (Pritchard, 
Jones, Roth, Stuebing, & Ekeberg, 1988) 

het tweede stuk. 
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In de onderste figuur van figuur I is te zien 
dat een return rate van 20% de slechtst 
denkbare score kan zijn voor deze indicator. 
Wanneer 20% van de producten wordt 
geretourneerd leidt dat tot een score van -80 . 
wanneer echter maar 2% wordt 
geretourneerd, is de score +80. Een return 
rate van 10% is geïdentificeerd als de nul
waarde. 

Het is belangrijk om te beseffen dat de 
steilheid van de curve de belangrijkheid 
aangeeft van een indicator; hoe steiler hoe 
belangrijker. Het tweede belangrijke punt is 
dat een curve niet altijd lineair hoeft te 
lopen, zoals ook te zien is in de onderste 
figuur van 1. De afuame van 10% naar 6% 
return rate heeft een grotere hellingshoek 
dan het stuk van 6% naar 2%. Er valt dus in 
het eerst stuk meer winst te behalen dan in 
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Tussenstap: afstemming met het management 

Als de prioriteiten gesteld zijn op alle indicatoren vindt er weer een afstemmingsbijeenkomst 

plaats met het management. Na de afstemming kan gestart worden met het verzamelen van de 

data. 

Feedbackrapport 

Nu duidelijk is dat wat de verantwoordelijkheidsgebieden, de bijbehorende indicatoren en hun 

prioriteiten zijn kan beslist worden hoe het feedback rapport eruit moet zien. Het gaat dan om 

zaken als hoe lang is een periode waar we feedback over geven, wie hebben inzage in het 

rapport, wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de data en wie zet het rapport in 

elkaar. Het feedbackrapport moet meteen na afsluiting van een periode opgesteld en 

besproken worden. 
In het feedbackrapport worden indicatorscores omgezet naar effectiviteitscores. Deze 

effectiviteitscores maken het mogelijk om 'appels met peren te vergelijken'. Op die manier 

kan bepaald worden wat de algehele prestatie van het team is. In tabel 2 is een voorbeeld van 
een feedbackrapport van een handenteam te zien (Van der Leeuw, 2005); het gaat hier om 

fictieve scores. 

Tabel 2: Voorbeeld feedback rapport handenteam (Van der Leeuw, 2005) 

Indicatorscore Effectiviteit- Maximum 
score 

Efficiëntie 
IA Gemiddelde inzet (in uren) per revalidant 24 0 50 

totaal 1 0 50 

Behandelkwaliteit 
2A Mobiliteitswinst 
- gemiddelde Boyd eindmeting aangedane vinger 0,5 10 11,5 
- gemiddelde Kapanji eindmeting aangedane duim 8,5 5 11 ,5 
28 Krachtherstel 
- % krachtherstel bij aangedane hand = dominant 85 5 11 ,5 
- % krachtherstel bij aangedane hand = niet dominant 90 11 ,5 11,5 
2C % revalidanten met DASH-eindscore>norm 
- % revalidanten met DASH eindscore 65 7,5 15,5 
2D gemiddelde score op evaluatieformulier 6,5 0 23 

totaal 2 39 100 
Behandelsnelheid 
3A % revalidanten met doorlooptijd > 12 weken 70 -50 50 

totaal 3 -50 50 
Nakomen van procesafspraken 
4A % revalidanten waarvoor prioriteitschecklist 
volledig is ingevuld 95 30 60 
4B % revalidanten waarvoor er voor meer dan 80% 
van de behandeldata in de status is gerapporteerd 
door FT en/of ET 60 -20 30 

totaal 4 10 90 

Totale effectiviteit -1 290 
percentage van maximaal te behalen score -0,30% 
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Bijlage 3: Organogram RCA 
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Bijlage 9: Eerste planbespreking 

Eerste planbespreking, Definitief 

Deel 1 
BASISGEGEVENS REVALIDANT 

a!sl!!!!!!!! 
Naam: ('),_ 

Geboortedatum: --Prodlsnummer: ._ 
Start behandeling: 20/07/2006 

Datum planbespreklng: 18/07/2006 

Behandelteam 
Revalidatiearts [RA]: 

Psycholoog/Orthopedagoog [PSJ: P. Koppel W. Zinger 
Maatschappelijk werk [MW): terHotSt 

Fysiotherapie [FTJ: AdrienAvis 
Ergotherapie [ET): Lies Vos; Sjoerd Heubers 

Logopedie [LO): Chartotte Boers 
Groepsleiding [GL]: Silvia Toeten 

Verpleging (VP): 
Maatschappelijke reîntegratle [MRI): cherrel en annemarie 

Dlt tetlek (Dl): 

DIAGNOSE 
Hoofddiagnose: 29-6-6 ischemische CVA links 
Nevendlagnose: 
Medicatie: anti hypenensiva, insuline, zie verder lijst 
Voorvn chledenls/behandeling elders: Diabetes meftitus. hypertensie. 

PREMORBIDE SITUATIE EN NIVEAU VAN FUNCTIONEREN 
Mobiliteit: Meneer maakte geen gebruik van het OV, verplaatste zich bijna altijd met de auto of 
lopend. (t:SH) 
AOL: geen bijzonderheden, douchte meestal. 
Communicatle: Dhr. is van angolese afkomst en spreekt ponugees en frans. Sinds 13 jaar woont hij 
in Nederland. Hij geeft aan zeer veel moeite te hebben met de neder1andse taal (premorbide). (lo/st) 
Sociaal: Dhr. is sedert 13 jaar in NL. gehuwd. Dhr. heeft 4 kinderen (het is me nog niet 
duidelijk precies or net de kinderen zijn van mevr. maar stlefdoehler Gloria (Almere) geeft aan hem als 
haar vader te beschouwen) Dhr. werkt als productiemedewerker in een fabriek voor veevoer te maken 
voor koeien. Dhr. woont in een flat op 2 hoog met lift. Dhr. spreekt goed frans, dit gaat hem beter af 
dan NL Dhr. was op het werk dat hij de beroerte kreeg. Zijn collega's waren erg ongerust en is dhr. 
toch nog blijven werken en zelfstandig thuisgekomen maar toen ging het mis. Zijn dochter beschrijft 
hem als erg sociaal, actief bij de Pinkster Gemeente, een grapjas en kan je vreselijk met hem lachen. 
Volgens zijn dochter doet het dhr. goed hier te zijn al was de verhuizing nogal verwarrend voor hem, 
het zou hem goed doen hier mensen al te zien lopen. Echtgenote was niet bij intake aanwezig maar 
zal volgende week bij vervolg intake MW aanwezig zijn (MW) 
Psvchlsch: 

Deel2 
HULPVRAAG 

Revalidant: "Nedertands" : ik wil beter nerdertands spreken (lo/st) 
Ik wil beter worden, ik wil hier blijven liggen. (ftlv) 
Bij verder doorvragen wil hij graag staan en zelfstandig aankleden. Dtt is vanuit voorstellen.(ftSH) 
"De marcher. De toucher les choses. De blen parler"(psych) 
·m life· . "Ik moet weer naar huis. als ik kan lo n dan kan ik naar huis" 

E1m;te planbese!!!.!<_ing, definilief 
0 . 
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Ik moet werken tot pensioen, is belangrijk" (ET) 
Familie/direct betrokkene: dochter "Hij is triest en bezorgd en ziten we daar wel mee, zo kennen we 
hem niet We willen net als hij dat hij weer goed kan praten en alles weer begrijpt", 'Wat zou er met 
zijn dikke voet en knie aan de hand zijnr (lvfW}, "Is er vervoer op zondag naar de kerk mogelijk?" 
"Snel traplopen leren, zodat mijn man naar zijn eigen kerk kan·. 
School/lnstelllna: nvt (MW) 

Eerst& planbespreking, d11finiti11f 
o. 
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HUIDIGE SITUATIE REVALIDANT & OMGEVING 
Functies/anatomische eigenschappen 
Overige: klinimetrie: BBS: 5/56, Trunk Control Test 74/100, Motricity Index arm 23/99, been 9/99 

Activiteiten/participatie 
Communicatie: Dhr. geeft aan last te hebben van woordvindingsproblemen, met name in het gebruik 
van de nederlandse taal. Hij had hiermee al veel moeite, maar dit is nu nog meer uitgesproken. 
Tevens noemt hij ook moeilijkheden met het begrijpen van de taal en heeft hij meer tijd nodig om 
informatie op te nemen. Vanwege promorbide problemen is dit moeilijk Ie testen. Begrip van 
hoogfrequente woorden en eenvoudige zinnen lijkt ongestoord. Actieve woordenschat beperkt, noemt 
veel franse woorden. Dhr. formuleert eenvoudige zinnen, met taalkundige en grammaticale 
onjuistheden (premorbide?). Lezen en het schrijven op woordniveau lijken beide ongestoord. 
Leesbegrip op zinsniveau gestoord. (lolst) 
Bewegen/ verplaatsen: Meneer verplaatst zich zelfstandig korte afstanden in een rolstoel (ft SH LV) 
Meneer komt in en uit bed met hulp van één persoon. Meneer komt met hulp van één persoon in zijn 
stoel {ft SH LV) 
Transfers laag (et) 
Persoonlijke verzorging: Dhr is incontinent van urine. overdag continent. Toilet transfers met sta-lift. 
Overige transfers laag met hulp van 1 persoon. Adl: douchen in douche stoel. Hulp met het wassen 
van goede arm, rug, voeten en stuit wassen, bovenlichaam en geslachtdeel met verbale instructie 
zelfstandig. kleden algeheel hulp. Dhr toont weinig initiatief, moet gestimuleerd worden tot 
handelen.(CB/vp) 
Vanuit de A-ONe: Wassen bij de wastafel en kleden in geheel gezien. Dhr. heeft verbale hulp nodig 
ivm aanzetten tot de volgende handeling. Heeft ook moeite met eenhandigheid. (trainbaar!) Dhr. 
reageert goed op verbale instructie, eventueel voordoen. Dhr. is dan gemotiveerd om dit te proberen. 
Eventueel hulp. Dhr. vergat zijn gezonde arm te wassen. (?) Tanden poetsen en scheren+. 

Dagbesteding: Nog geen idee, welke activiteiten (ET). Zijn echtgenote deed de meeste 
huishoudelijke zaken. 
Gezien: oploskoffie maken; als dhr. aan de slag gaat. .. GOED!. echter de start van de activiteit laat 
lang op zich wachten. (4x opdracht gegeven) 
Cognitie/ emotie/ gedrag: 
RelatiH: Stiefdochter Gloria is enorm betrokken bij dhr. en wil graag ook bij de revalidatie betrokken 
worden met ziin echtaenote zal in week 31 contact aelead worden /MW\ 

PROGNOSE 

Communlcatie:~=:':S~~!:§1~:;;~-r,:-=::::;.~===~=-=~==-:=-:===:1, Bewegen/ verpl emen ft 
SH LV) 
Goede prognose geeft blijk van trainbaarheid (psych) 

,~==='Il verzorging: lä yroej:j om Je oordelen of dhr adl zelfstandig zal zûii rvp) 
l•.ï-.a;=~:!< ADL zelfstandig mits dhr. zelfstandig transfers kan gaan maken. (ET). 

g: 
itle/ emotie/ gedrag: Reageert afwachtend, is wel gemotiveerd. Pikt motorische vaardigheden 

1 op. Is hierin leerbaar.(ftlv) 
T HOORT NIET BIJ PROGNOSE COGNITIE EMOTIE EN GEDRAG (Psych) 
latlea: Hier kan ik o dit moment n 

ONTSLAG 

Eerste i,lanbespreking, definitief 
0. . 
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Verwachte ontslagbestemming: Eigen huis (ET) 
Verwachte ontsl1gd1tum: 
Voorwaarden voor ontsla 

Deel3 
BELANGRIJKSTE PROBLEEM 

KERNPROBLEEM 
Kernprobleem: 

FACTOREN 
Ondersteunende factoren: 

Ceryl van Nisselroij T u / e 

Niet beïnvloedbare belemmerende factoren: De be ritte motorische vaardi heid 

DOELSTELLINGEN KOMENDE PERIODE 
Hoofdd9tlftflllng 

Ooelstellng 
1. Pt maakt over 4 weken zelfstandig een transfer naar het toilet zonder 

toezicht 
2. Over 6 weken is de communicatieve vaardigheid in kaart 

Beh1nd•klotl11tllinaen 
Doelstelling 

1. Meer zicht op communicatieve mogelijkheden en beperkingen en reêle 
verwachtinaen/doelen aeformuleerd in een behandelolan 2 weken llo/stl 

2. Dhr. ervaart minder last van woordvindingsproblemen in een conversatie, 
6 weken (lo/sll 

3. Meneer maakt zelfstandig de transfer uit bed de stoel in en visa versa. (ft 
SH) 

4. Klinimetrie wordt afaenomen voor eerste olanbesorekina. lftSHl 
5. Meneer maakt zelfstandig transfers in bed. lftSH\ 
s. dhr. maakt de toilet transfer zonder de stalift. ICB/vol 
7. dhr kan zich zelfstandia, wassen en kleden van bovenlichaam ICB/vol 
8. Dhr. kleedt zich zelfstandig van boven en onder, waarbij eventueel hulp 

bii de transfers en stamoment, binnen 4 weken. IET\ 
9. ET heeft inzicht in praktische activiteiten die voor dhr. op de korte termijn 

relevant ziin om te oefenen. 12 wkn\ 
10. 
11. 0hr staat over 4 weken 2 min los 
12. Dhr looct trac over 6 weken onder beaeleidina CFTl 
13. 
14. 
15. 

Eerste planbespreking, definitief 
0. -
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BENADERINGSWIJZE 
Benaderingswijze: Spreek in concrete eenvoudige zinnen mei dhr. en check of hij de boodschap 
heeft begrepen. Geef hem de tijd de informatie te verwerken. Voor men:sen die de franse of portugese 
taal beheersen ... . probeer het eens in een van deze talen (ik ben benieuwd hoe dat gaat) (lo/st) 
LaQe transfers met behulo van 1 oersoon. (ftSH) 

Acties: 
Therapiefrequentie: op afspraak bij MW 
Meeloopdag: 

AFSPRAKEN 

Volgende bespreking: 6 weken (week 37) planbespreking, dan ontslagdatum proberen vast te 
stellen. 

Eerste planbespreking, definitief 
0 . - -
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Bijlage 10: Concept vervolgplanbespreking 

Vervolg planbespreking, concept 

Deel 1 
BASISGEGEVENS REVALIDANT 

Algtmffn 
Naam: 

Geboortedatum: 
Prodlsnummer: 

Start behandellng: 20/07/2006 
Datum planbespntklng: Datum ptanbespreking: 12.09.06 

Behandelteam 
Revalidatiearts [RA): 

Psycholoog/Orthoped19009 [PS): 
Maatschappelijk werk [MW]: ter Horst 

Fyaiotherapie [Fl]: Adrien Avis 
Ergotherapie [ET): Lies Vos; mieke v. 

Logopedie [LO): Charlotte Boers 
Groepsleiding [GLJ: Sitvia Thelen 

Verpleging [VP): 
Maatschappelijke ntfntegratie [MRI]: cherrel en annemarie 

Diitetlek [Dl): Charlotte Kortbeek 

DIAGNOSE 
Hoofddiagnose: 29-6-6 ischemische CVA links 
Nevendiagnose: 
Medicatie: anti hv,,..nensiva, insuline, zie verder liist 

DOELSTELLINGEN VOORAFGAANDE PERIODE 

Hoofdd91lstelllnqen: 
Doelstelling 

1. Pt maakt over 4 weken zelfstanöig een transfer naar het toRet zonder toezicht 

2. Over 6 weken is de communicatieve vaardigheid in kaan 

8fh1ndelcl91lattHinqen: 
Doelstelling 

1. Meer zicht op communicatieve mogel.ijkheden en beperkingen en reéle 
verwachtinQen/doelen aeforrnuleerd in een behandelolan. 2 weken l lo/stl 

2. Dhr. ervaart minder tast van waordvindingsproblemen In een conversatie. 6 
weken (Ielst) 

3. Meneer maakt zelfstandig de transfer uit bed de stoel in en visa versa. (ft SH) 

4. Klinimetrie wordt afgenomen voor eerste planbespreking. (ftSH) 

5. Meneer maakt zelfstandig transfers in bed. (ftSH) 

6. dhr. maakt de toilet transfer zonder de stalift. (CB/vp) 

7. dhr kan zich zelfstandig, wassen en kleden van bovenlichaam (CB/1/p) 

8. Dhr. kleedt zich zelfstandig van boven en onder. waarbij eventueel hulp bij de 
transfers en stamoment binnen 4 weken. /En 

9. ET heeft inzicht in praktische activiteiten die voor dhr. op de korte termijn 
relevant ziin om te oefenen. (2 wkn) 

Vervolg planbespreking, concept 
0. -
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10. Handfunctietra ining; doel nader te bepalen i.o.m. dhr. (ET) (2 wkn) 

11. 0hr staat over 4 weken 2 min los 

12. 0hr loopt trap over 6 weken onder begeleiding (FT) 

13. 

14. 

15. \ 

Deel2 
*•"'J.M.d. ....... d4. 

4 ..,.,t,e1 ... \. -...JI 
HULPVRAAG • • 

Revalidant: ik wil graag een keer naar huis(ft/Mv) 
Familie/direct betrokkene: 
School/lnstellina: 

HUIDIGE SITUATIE REVALIDANT & OMGEVING 
Functies/anatomische eigenschappen 
Communicatieve: Dhr. heeft een afasie, met name expressief maar voor complexe taa l tevens 
receptief. (101st) 
Motorische: hand is oedemateus. Er is enige functie in de arm/hand (zie Ml ) Balans is niet goed ook 
niet op li (kan niet op linkerbeen staan) Ook de voet is oedemateus(ft/mv)BBS verbert van 5/56 naar 
26/56. 6 min looptest onder toezicht met hulp van +poot 35 m. (Zag er niet altijd veilig uit (ftiv) 
Sensorische: 
Mentale: 
Overige: 

Activiteiten/participatie 
Communicatie: Dhr. heeft last van woordvindingsproblemen maar kan zich in een gesprek 
gemakkelijker uiten. De verbale expressie op woordniveau is beduidend verbeterd, maar in de zinnen 
komen nog frequent onjuistheden voor. Dhr. neemt meer initiatief tot spreken, maar mag nog meer! 
Leesbegrip op zinsniveau verbeterd. Gebruikt af en toe functionele gebaren ter ondersteuning. (lo/st) 
Bewegen/ verplaatsen: Transfwers onder toezicht. De heer loopt Ongeveer 50m. met gezwachtelde 
voet en rollator met begeleiding) Bij traplopen is fysieke ondersteuning noodzakelijk.(ft/mv) 
Persoonlijke verzorging: ADL: dhr was/droog zich zelfstandig. heeft nog verbale begeleiding nodig 
bij transfer op blote voeten. kleden onderlichaam hulp: mei tubigrip, stamoment bij broek optrekken. 
dhr is continent overdag als snachts. moet overdag wel gestimuleerd worden om naar toilet te gaan. 
gebruikt snacht een urinaal zelfstandig. dhr heeft medicatie fase 1. insuline wordt nu nog door vp 
gegeven, 18-09-2006 wordt diabetisch verpleegkundige (afd3) in consult geroepen voor 
informatie/voorlichting. (vp/CB) 
Dagbesteding: 
Cognitie/ emotie/ gedrag: 
Relaties: 

PROGNOSE 
Communicatie: Dhr. zal aarschï nlï og vooruitgaan op het gebied van de communicatie en 
minder last ervaren van zijn woordVJndingspro aar er zullen blijvend beperl<ingen zijn met 
name een traagheid in het communiceren e misschie en verminderde initiatie van een conversatie. 
(101st) 
Bewe en/ ve laataen: lopen binnen zelfstandig met loophulpmiddel. Buiten lopen ov✓z;;; 

pe e a b.v. van huis naar de auto aan de stoeprand. De arm/hand inzetten a~iie( ft/mv) 
verzorging: persoonlijke verzorging l§eheei , eifstän~p/CB) 

Dagbesteding: 
Cognitie/ emotie/ gedrag: 
Relaties: 

Vervolg lanbesoreking. concept 
C. · -

HULP EN VOORZIENINGEN 
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Benodigde hulp en voorzieningen: loophulpmlddel 
Stand van zaken: 

ONTSLAG 
Verwachte ontslagbestemming: Eigen huis (ET) 
Verwachte ontalagdatum: 
Voorwaarden voor ontslaa: 

ollator +handstok(ft/mv) 

DISCUSSIE EN OPMERKINGEN 
Discussie en opmerkingen: Voor VP: Meneer heeft alleen hulp nodig bij het optrekken van de broek 
bi jhet toilet. Wat de transfers betreft: alleen toezicht houden. Meneer heeft wel wat tijd nOdlg, handelt 
nl traag(ftlv) 
Mrl: is er meer bekend over de behoefte van mebneer aan dagbesteding in- en/of buiten het RCA? 
Intake of voor1iehtina Mrl??CCI() 

Deel 3 
BELANGRIJKSTE PROBLEEM 

Belangrijkste problHm: Vindt anes belangrijk. Geeft niet aan wat hij het allerbelangrijkst vindt(ftlv) 

1 Kemproblffm: 

FACTOREN 
Ondersteunende factoren: Motivatie en geduld (ftlv) 
Beînvloedbare belemmerende factoren: 

~ 

DOELSTELLINGEN KOMENDE PERIODE ' 
Hoofddoelstelling 

Doelatellng 
1. Meneer gaat over 2 weken minimaal 1 dag in het week-end naar 

huisCft/mvl 
2. 

Behandeldoelltelllngen 
Doelstelling 

1. Dhr. spreekt in korte zinnen en gebruikt een gebaar of omschrijving als hij 
een woord niet weet. 4 wk. (lo/stl 

2. Dhr. schrijft enkele korte zinnen zodat de boodschap bij de ontvanger 
overkomt, 4 wk. (lo/stl 

3. Dhr. leest een kort krantenartikel en kan de essentie navertellen, 6 wk. 
(lo/sl) 

4. De heer maakt over 3 weken alle transfers zelfstandia (ft/mv) 
5. De heer kan over 2 weken met begeleiding van familie lopen in huis. 

Cftlmvl 
6. Kan over 4 wk (half okt) een voorwerp (van 5 cm hoogte)van de grond 

oprapen onder toezicht (ftlvl 
7. kleden geheel zelfstandig over 4weken.(vp/CB) 

Vervolg planbe.~reking, concept 
0 . -
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8. medicatie eigen beheer over 6weken.(vp!CB) 

9. inventariseren hulpvraag en prognose m.b.t. Mrt CK) 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 

l senaderingswijze: 
BENADERINGSWIJZE 

AFSPRAKEN 
Acties vooraaande oariode: 
Acties: 
Therapiefrequentie: alle verplaatsblokken + arm/handgroep +1x lnd ft(ftlmv) 
Maeloopdag: 
Volgende besprekina: 

Vervolg planbes reking, concept 
0 . 
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Bijlage 11: Definitieve versie vervolgplanbespreking 

Vervolg planbespreking, definitief 

Deel 1 
BASISGEGEVENS REVALIDANT 

Alg1m11!l 
Naam: W.~ 

Geboortedatum: Il: Prodisnummer: 
Start behandeling: 15/0512006 

Datum planbespreklng: Datum planbespreking: 03-10-06 

BehandeltHm 
Revalidatiearts (RA): H. Konijnenbeit 

Psycholoog/Orthopedagoog (PS): Astrid Beerlage 
Maatschappelijk werk [MW): Tineke Huitema 

Fysiotherapie (FT]: Mieke Frederikse/Jessica Koks 
Ergotherapie [ET]: Inge Bosch 

Logopedie [LO): 
Groepsleiding [GLJ: Maartje Laumen 

Verpleging [VP): 
Maatschappelijke reîntegratle [MRI]: Mirjam Popping/Yolanda Panneflek 

Diëtetiek [Dl] : M. Rebhotz 

DIAGNOSE 
Hoofddiagnose: lschemisch CVA in ACM gebied re dd 19-04--06, waarvoor trombolyse 
Nevendiagnose: atriumfibri lleren 
Medicatie: 
Vooraeschiedenis/behandeling elders: 

DOELSTELLINGEN VOORAFGAANDE PERIODE 

Hoofddoel1t1llingen: 
Doelstelling 

1. Over 6 weken is duidelijk zijn ontslagbestemming en voorwaarden voor ontslag 
duidelijk. 

2. 

Behand1ld9tlstelli!]S11n; 
Doelstelling 

1 . Dhr maakt zelfstandig een transfer bed-stoel In 4~ wkn(FT/JK) 

2. 0hr maakt onder toezicht een toilettransfers in 4-6 wkn (JK-FT)(vpYP) 

3. 0hr kan de hele dag de KEVO aan hebben In 4~ weken (FT-JK) 

4. 0hr loopt met hulp 1 p 30 meter met KEVO, 4-poot en sling in 4-6 wkn(FT/JK) 

5. Traplopen is uitgeprobeerd binnen 6 wkn (FT/JK) 

6. dhr is in staat om over zichzelf te praten zonder blokkerende emoties. 6 weken 

7. Hr. kan beter met teleurstellingen omgaan. 6 weken. 

8. het is duidelijk of dhr gemotiveerd is voor deelname aan praktische afdeling 

9. partner weet beter haar grenzen aan te geven 

Vervolg PIM1be-~nre1<ing, defin itief 
W. 
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10. automatisch bewegen (lopen) uitlokken mbv lokomat gedurende 2 weken 

11. Dhr. heeft scootmobielrijden uitgeprobeerd en er is beoordeeld of veilig 
zelfstandig rijden met de scootmobiel voor dhr. haalbaar is, binnen 4 weken. 

~ (ET/18) 
12. 

13. 

14. 

15. 

Deel2 

Revalidant: "Ik wil naar huis" (JK/Fn 
"Ik wil lopen" (JK/FT) 
'Ik wil een scootmobiel.'(ET/1B) 

HULPVRAAG' 

Familie/direct betrokkene: Vraag blijft over "hoe ga ik met de situatie om" 
Vragen over ander huisvesting (mw.) 
SchooUinstellina: 

HUIDIGE SITUATIE REVALIDANT & OMGEVING 
Functies/anatomische eigenschappen 
Communicatieve: 
Motorische: • Hemiparese links arm>been (FT/JK) 

Ceryl van Nisselroij T u / e 

JA 

• A-functionele arm, beginnende tonus, pijn is verminderd, subluxatie schouder, oedeem hand en 
vingers is verminderd (FT/JK)(ET/IB) 
• Linker beenfuncties herstellen licht, actieve heupflexie-extensie gedeeltelijk mogelijk, zo ook extensie 
knie minimaal, oedeem linker enkel, minder pijn been links (FT/JK) 
• Conditie. balans en loopfunctie verbeteren, zie klinimelrie (FT/JK) 

Sensorische: • sensibiliteit linker zijde gestoord (JK-FT) 
Mentale: stemming wisselt (FT/JK). 

Overige: Klinimetrie (FT/JK): 
Ml OE d.d. 15.08-> 37 pnt d.d. 27.09.06 -> 37 pnt 
Ml BE d.d. 27.09 ->14 pnt 
BBS d.d 11 .07.06 -> 9/56 d.d. 15.08.06-> 11/56 d.d. 26.09.06-> 17/56 
10MWT d.d. 15.08.06-> 1.12 d.d. 27.09.06-> 0.46 
6MWT d.d. 28.09.06 -> 58 meter 

Activiteiten/participatie 
Communicatie: 
Bewegen/ verplaatsen: • Transfers bed-stoel kan dhr zelfstandig, vraagt wel om hulp soms, m.n. van 
echtgenote (FT/JK) 
• Rolstoelrijden zelfstandig binnen RCA (FT/JK) 
• Dhr kan in stand zijn KEVO soms zelfstandig op slot zetten, soms met hulp (FT/JK) 
• Dhr kan onder toezicht losstaan met KEVO (FT/JK) 
• Lopen met minimale ondersteuning ongeveer 30 meter (FT/JK) 
• Dhr kan korte afstanden (10ml onder toezicht/hands-off lopen (FT/JK) 
• Traplopen met leuning rechts met lichte hulp 1 trap mogelijk (FT/JK) 
• Scootmobiel rijden in verkeer onder toezicht (FT/JK) 
• Dhr loopt op de lokomat 30min, ong 1000 meter (FT/HK) 
Persoonlijke verzorging: Dhr krijgt begeleiding bij het naar de douche gaan en wassen van rechter 
arm en deel rug. Dhr droogt zich zelfstandig. Dhr. krijgt geheel hulp bij het aankleden en vindt dit ook 
geen doel op dit moment, dhr zei:"ik heb daar nu eenmaal thuis wat hulp van verpleging nodig". Bij 
alle transfers heeft dhr toezicht en krijgt soms verbale en fisieke hulp bij het goed zetten van linker 
voet, teaenhouden van de knie en ooed zetten rolstoel. Dhr kan wel zelfstandio de transfer maken. 

Vervol,Q planbespreking, definitief 
w 
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dhr. krijgt geheel hulp met de medicatie (fase 0). Dhr. vindt dit ook geen doel, omdat zijn echtgenote 
het overneemt. (VP/MP) 
Dagbesteding: Dhr is op de praktische afdeling een loopeend aan het maken. Dhr vindt het 
confronterend alles met één hand te moeten doen. Dhr zit erg in de verwerking en ervaart hier nog 
niet echt afleiding. (mri/MR) 
Cognitie/ emotie/ gedrag: Dhr huilt minder vaak (FT/JK). M.i. is zijn stemming Positief verbeterd en 
weet hij adequater om te gaan met zijn beperkingen (ps/ab) 
Momenteel heeft Hr.het vooral moelijk met het feit dat hij elk weekend hier weer terug komlOok veel 
probleme met veranderd gedrag echtgenote.Hr. vraagt nog veel van haar.( mw.) 
Relaties: Mevr. kan steeds beter haar grenzen aangeven met alle gevolgen van dien. Mevr. slaapt en 
eet nog steeds slecht . Hr. is helaas hier niet mee bezig . Mevr. wordt steeds realistischer en zij heeft 
met haar man bepreken om de verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Mevr. heeft al een makelaar 
inaeschakeld en zii kan al een paar aooartementen bekiiken.( mw.) 

PROGNOSE 
Communicatie: 
Bewegen/ verplaatsen: • A-functionele arm links (FT/JK) 
• Transfers zelfstandig {FT/JK) (ET/1B) 
• Lopen binnenshuis zelfstandig met (K)EVO en vierpoot/stok korte afstanden (FT/JK) 
• Buiten lopen onder begeleiding korte afstanden, langere afstanden met scootmobiel. 
zelfstandigheid/veiligheid hierin nog te beoordelen (FT/JK) 
• Traplopen onder begeleiding(FT/JK) 
• Scootmobielrijden op wandel- snelheid zelfstandig (ET/1B) (Hogere snelheid nog verder 
bekijken){ET/1B) 
Persoonlijke verzorging: Éou zelfstandig haaibäar kunnen z1,n in toekom~ Dhr. kiest ervoor hulp 
hiervoor te krijgen.(ET/1B) 
Dagbesteding: Op dit moment nog niet duidelijk tav vrijetijdsbesteding.(mri/MR) 
Werken zal moeilijk gaan wat betreft het onderhoud van de fietsen.Misschien is verkoop mogelijk( 

mw.) ~ 
Cognitie/ emotie/ gedrag: ermoedelï cognitieve restverschijnselen op gebieden als aandacht en 
geheugen. Stemming blijft tragîë;m.î.za1 de medicamenteuze ondersteuning hiervan enige tijd nodig 
blijven (ps/ab) 
Nog geen zicht op verbeteren van stemming.Hr. voelt zich niet beter als hij progressie maakt.blijkt 
somber en mopperig( mw.) 
Relaties: Mevr. zal beter met de situatie leren omgaan en in staat zijn dingen voor haar zelf te 
doen.Mevr. zal dit ook nodiQ hebben om het voel te houden.( mw.) 

HULP EN VOORZIENINGEN 
Benodigde hulp en voorzieningen: rolstoel 
4-poot 
KEVO. 
Aanpassing van de woning of andere (rolstoeltoegankelijke) woning {mw.) 
scootmobiel(ET /1B) 
ADL ochtend zorg (vp/mp) 

B) 
> nee I ech 

ONTSLAG 
Verwachte ontslagbntemming: .~ ..... """:'~'-=';.;,r.a=~"'--~ lp (FTNP) of toch 
rolstoeltoegankelijke woning?(ET) 

Verwachte ontslagdatum: 
Voorwaarden voor ontslag: Zelfstandige mobiliteit in huis (rolstoel/ stukjes lopen/ transfers) 
Zelfstandige toiletgang 
zelfstandig in persoonlijke verzorging of hulp hiervoor geregeld 
Indien (overbruggen in) eigen woning: (tijdelijke) aanpassingen gerealiseerd (FT/JK) 
Alarmerin /mobielfe er eld FT/JK 

Vervolg olanbes reking, definitief 
w 
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Deel3 
BELANGRIJKSTE PROBLEEM 

Belangrijkste probleem: "Ik wil naar huis" (FT/JK) 
Ik heb n een nieuw huis ET/1B 

KERNPROBLEEM 
Kernprobleem: Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor ontslag en het is nog onduidelijk of 
dhr naar ei en huis aat ter overbru in 

FACTOREN 
Ondersteunende factoren: Betrokken echtgenote (FT/JK) 

Niet beînvloedbare belemmerende factoren : 

DOELSTELLINGEN KOMENDE PERIODE 
Hoofddoelstelling 

Doelsteling 

1. Duidelijk wordt binnen 4 wkn of dhr gaat verhuizen, op welke termijn en 
waar dhr eventueel aaat overbruaaen (FT/JKl /ET/1 B) 

2. De voorwaarden voor ontslag zijn gerealiseerd binnen 8 weken. (ET/1B) 

Behandeldoelstellingen 
Doelstelling 

1. Dhr maakt in 4 wkn alle transfers op afdeling zelfstandig (incluis toilet), 
ook zonder hulp van echtoenote -FT/JK 

2. Dhr loopt (met KEVO, 4-poot) op verpleegafdeling onder toezicht korte 
afstanden met VP in 4-6 wkn (FT/JK) 

3. 0hr zet zelfstandio de KEVO oo slot en van het slot in 3 wkn I FT/JK) 
4. 0hr loopt 30 m onder toezicht/hands-off met KEVO en 4-poot in 4 

wkn(FT/JK) 
5. Dhr. is verkeersveilig met de scootmobiel binnen 6 wkn IET/1B)(FT/JK) 
6. Duidelijk kri iaen oo welke manier dhr ziin vriietiidsbestedina wil invullen. 
7. Binnen 4 weken aesorek met echtoaar over ontslaabestemmina 
8. gesprekken met echtpaar om op een betere manier met de situatie om te 

gaan ,klinisch en na ontslaa ooliklinisch 
9. Dhr. doet aeheel zelfstandia de transfers ondder toezicht in 2 wk. (vo/mo l 
10. 
11 . Een rolstoel en scootmobiel zijn voor dhr. aangevraagd binnen 1 

week(ET/1B) 
12. Dhr. heeft een eiaen rolstoel binnen 8 weken /ET/IBl 
13. 
14. 
15. 

BENADERINGSWIJZE 
Benaderingswijze: Transfers zoveel mogelijk zelfstandig laten doen (FT/JK) 
Lopen nu nog bij FT met KEVO en 4-poot(FT/JK) 
Scootmobielrijden onder toezicht (FTIJK) 
Blijven attenderen op links, gebruik neglectprotocol 
blijven attenderen op lnitieren eigen handelingen (ps/ab) 

Vervolg planbespreking, definitief 
W. 
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AFSPRAKEN 
Acties voorgaande periode: neglectprotocol starten / wordt met dhr besproken door ET / PSY 
elke daa theraoie aanbieden aericht oo looen 
Acties: 
Therapiefrequentie: Stop individuele FT (JK) 
MHloopdag: Eventueel nog meelopen voor transfers zodat mw dhr ook meer zelfstandig laat doen 
(FT/JK) 
Volaende bespreking: 6 weken 

Vervol g_planbesoreking, definitief 
W. 
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Bijlage 12: Opzet voor exitgesprek cluster 2 

Insteek: 
1. data verzamelen specifiek voor ProMES (behandelkwaliteit, klantgerichtheid en 

communicatie) 
2. gebruiken om resultaten vanuit het revalidantenwaarderingsonderzoek uit te diepen 

Opzet: 
aantal vragen voor ProMES 
vragen opgesteld naar aanleiding van de verbeterpunten die geformuleerd zijn op 
basis van de resultaten van het revalidanten waarderingsonderzoek 

Randvoorwaarden: 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
11 

vragenlijst moet niet te lang zijn 
het exitgesprek moet gevoerd worden door een persoon met wie de revalidant geen 
afhankelijkheidsrelatie heeft (gehad) 
vragenlij st wordt alleen afgenomen bij klinische NAH-revalidanten van cluster 2 

Vraag 1-4 gericht op behandelkwaliteit 
Vraag 5-8 gericht op klantgerichtheid 
Vraag 9-11 gericht op communicatie/bejegening 
Vraag 12-xx gericht op specifieke punten n.a.v. resultaten 
revalidantenwaarderingsonderzoek 

Wat is uw waardering voor ..... 
Ontvangst op de dag van opname 1 2 3 4 
Voorlichting over het verblijf hier 1 2 3 4 
Deskundigheid van de behandelaren 1 2 3 4 
Deskundigheid van het verplegend personeel 1 2 3 4 

Voorlichting over de mogelijkheden binnen de 1 2 3 4 
behandeling 
Het verstrekte voorlichtingsmateriaal 1 2 3 4 
De mate waarin u betrokken bent bij het opstellen van 1 2 3 4 
het behandelplan 
De mate waarin uw familie betrokken is bij de 1 2 3 4 
behandeling 

De manier waarop uw behandelplan (tussentijds) met u 1 2 3 4 
besproken is 
De manier waarop het personeel met u is omgegaan 1 2 3 4 
De mate waarin er ruimte was voor uw wensen in de 1 2 3 4 
behandeling 
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Bijlage 13: Organogram SRCB 
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Bijlage 15: Voorbereidend document met 
verantwoordelijkheidsgebieden 

Voorbereiding op de eerste bijeenkomst: vaststellen verantwoordelijkheidsgebieden 
Het doel van deze eerste bijeenkomst is het vaststellen van de zogenaamde 
verantwoordelijkheidsgebieden. Een verantwoordelijkheidsgebied geeft aan wat het team 
bijdraagt aan de organisatie. Een hoge behandelkwaliteit zorgt er bijvoorbeeld voor dat 
revalidanten snel weer naar huis kunnen (huisvesting even buiten beschouwing gelaten). Om 
vast te kunnen stellen wat de gebieden zijn, worden antwoorden op de volgende vragen 
gezocht: 

• 
• 
• 

Waartoe is het 'NAH Klinisch' team op aarde? 
Wat draagt het 'NAH Klinisch' team bij aan Revalidatiecentrum Amsterdam? 
Het werk van het 'NAH Klinisch' team moet goed lopen. Op welke gebieden? 

De brainstorm bij het NAH-team van het SRCB heeft geleid tot de volgende 7 
verantwoordelijkheidsgebieden: 

1. Behandelkwaliteit: Het als team bieden van zorg die voldoet aan het 
behandelprogramma en de protocollen 

2. Klantgerichtheid: Het als team gericht zijn op de wensen en behoeften van de 
revalidanten en hun omgeving 

3. Efficiëntie & Snelheid: Het als team zorgen voor een goede doorstroom van het 
behandeltraject voor revalidanten 

4. Omgevingsgerichtheid: Zich als team bewust zijn van de plaats in de omgeving en 
daarop inspelen 

5. Communicatie: De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen 
behandelaars en revalidanten en tussen behandelaars en derden moet zodanig goed 
zijn, dat deze de noodzakelijke bijdrage levert aan de kwaliteit, efficiëntie en snelheid 
van de geboden zorg 

6. Nakomen van Procesafspraken: Het als team nakomen van procesafspraken, 
inclusief het behandelprogramma en de behandelprotocollen 

7. Ontwikkeling: Zich als team ontwikkelen en een proactieve houding hebben 

Voorbereiding 
Geef voor elk gebied antwoord op de volgende vragen: 

• Hoort dit gebied tot de verantwoordelijkheden van het NAH-team van het RCA? 
Zo ja, waarom wel; zo nee, waarom niet. Geef duidelijke argumenten. 

• Komt de formulering, zoals die gegeven is, overeen met wat het NAH-team bij 
zou moeten dragen aan de organisatiedoelen van het RCA? Zo ja, waarom wel; 
zo nee, wat zou het dan moeten zijn? 
Criterium: als het NAH-team precies doet wat er staat, dan is dat in het voordeel 
van het RCA 

Tot slot: 
Is de bovenstaande lijst met verantwoordelijkheidsgebieden volledig? Zijn er overbodige 
gebieden of zijn er vergeten gebieden 
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Bijlage 16: Voorbereidend document met alle indicatoren 

Mogelijke indicatoren voor klinische NAH van het RCA 

Vragen om tot indicatoren te komen 
• Hoe zou je meten dat het NAH-team haar verantwoordelijkheden nakomt? 
• Als iemand zegt dat het NAH team er een zooitje van maakt, welke argumenten zou 

je dan aandragen dat dat niet het geval is. 

Criteria 
1. Meetbaarheid: is de indicator meetbaar? 
2. Variabiliteit: de score van de indicator moet kunnen variëren in de tijd 
3. Validiteit: een indicator moet daadwerkelijk meten wat hij zou moeten meten. 
4. Beïnvloedbaarheid: kan de indicator beïnvloed worden door de eindgebruikers? 

5. Volledigheid: de totale set op een verantwoordelijkheidsgebied moet dat hele gebied 
afdekken. 

6. Duidelijkheid en begrijpelijkheid: de indicator moet niet ingewikkeld zijn en 
eenduidig zijn opgesteld 

Toelichting: 
• De indicatoren zijn vetgedrukt, de mamer waarop ze gemeten kunnen worden 

cursief 
• De verantwoordelijkheidsgebieden hebben al de definities van het RCA 

1. Behandelkwaliteit 

Het als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden van zorg die voldoet 
aan het behandelprogramma en de protocollen. 

Pre-opnamefase 
Het team speelt tijdens deze fase een (zeer) geringe rol. Bovendien wordt hier geen enkele 
proces-indicator als kritiek gezien. 

Alle mogelijke proces-indicatoren die in deze fase een rol zouden kunnen spelen, worden 
reeds gewaarborgd d.m.v. de verpleegkundige anamnese/ijst en worden dus niet als kritiek 
gezien. 

Onderzoeksfase 

1. In het onderzoeksverslag zijn individuele korte en lange termijn doelstellingen 
(op stoornis-, activiteiten- en participatieniveau), leerstrategieën en 
omgevingsvoorwaarden en belastbaarheidsniveau vastgelegd 
Deze indicator kan worden gemeten door het controleren van het onderzoeksverslag op 
volledigheid m.b.t. bovenstaande punten. 

2. Korte en lange termijn doelstellingen zijn SMART gesteld 
Deze indicator kan worden gemeten door het controleren 
m.b.t. de SMART formulering van doelstellingen. 
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3. Er is in het onderzoeksverslag een revalidatieplan opgesteld met prognose, verdere 
diagnostische activiteiten en behandelactiviteiten 
Deze indicator kan worden gemeten door het controleren van het onderzoeksverslag op 
volledigheid m.b.t. bovenstaande punten. 

4. Er zijn afspraken gemaakt over taakverdeling, aanpak en nieuwe datum voor 
vervolg overleg 
Deze indicator kan worden gemeten door het controleren van de conclusies van het 
onderzoeksverslag. 

5. Het team heeft voor het onderzoeksverslag de WCN-onderzoeks lijst ingeleverd bij 
PS 
Via de psycholoog kan worden vastgesteld hoe vaak de WCN lijst te laat of niet wordt 
ingeleverd (rnonrnarde hierbij is dat behandelaars weten hoc ::e de lijst in moeten 
rn//en). 

6. De hulpvraag van de revalidant is uitgewerkt in relevante, realiseerbare doelen. 
Deze doelen zijn in overleg met de revalidant vastgesteld. Er is hierbij onderscheid 
gemaakt tussen korte termijn doelen en lange termijn doelen. 
Deze indicator kan worden gemeten door het controleren van het onderzoeksverslag en 
de conclusies behorende bij dit verslag 

Behandelfase 

7. De therapie is gericht op het oefenen van doelgerichte activiteiten die passen bij de 
revalidant waarbij een integratie is bereikt van meerdere niveaus (stoornissen, 
activiteiten en / of participatie) 
Deze indicator is relevant en heeft betrekking op de behandelkwaliteit, ontwikkeling en 
klantgerichtheid. Echter is het vooralsnog niet gelukt om een geschikte indicator te 
bedenken. 

Wel is vastgesteld dat het effect van deze indicator naar voren komt in de doelstellingen, 
die afgeleid dienen te zijn van de hulpvraag. 

8. Er is een optimale leeromgeving gecreëerd voor de revalidant. Bij grote behoefte aan 
een structurering van het behandelproces is een revalidant GDP (gestructureerd 
dagprogramma, vgl. met cognitie programma) aangeboden 
Deze indicator kan worden gemeten door het controleren van de onderzoeks- en 
behandelverslagen op volledigheid met betrekking tot de omgevingsvoorwaarden en 
leerstrategieën. 

9. De omgeving van de revalidant is voldoende betrokken bij het proces 
Deze indicator kan worden gemeten door het controleren van de checklist voor gezin. Nu 
wordt deze lijst bij elk MDO besproken. Mogelijk dat het opgenomen kan worden in de 
structuur van het behandelverslag. 

10. De revalidant en de omgeving zijn benaderd om deel te nemen aan het 
voorlichtingsprogramma 
Dit aspect komt al terug in de checklist voor gezin. 
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Ontslagfase 

11 Er is voldoende aandacht besteed aan de realisatie van noodzakelijke voorzieningen 
in de thuissituatie 
Deze indicator kan gemeten worden door te controleren of dit punt al dan niet is ingevuld 
in het behandelverslag (indien nodig d.m.v. de opmerking 'nog te vroeg in het 
behandelproces') 

12 Bijzonderheden m.b.t. het weekendverlof zijn teruggekoppeld tijdens de team start 
Dit aspect zal dan ook opgenomen worden onder de items behorende bij de teamstart. 

2 Klantgerichtheid 

Het als team gericht zijn op de wensen en behoeften van de revalidanten en hun 
omgeving 

Pre-opnamefase 
Het team speelt tijdens deze fase een (zeer) geringe rol. Bovendien wordt hier geen enkele 
proces-indicator als kritiek gezien. 

Alle mogelijke proces-indicatoren die in deze fase een rol zouden kunnen spelen, worden 
reeds gewaarborgd d.m.v. de verpleegkundige anamnese/ijst en worden dus niet als kritiek 
gezien. 

Onderzoeksfase 

1. De hulpvraag is door het behandelteam, de revalidant en de omgeving gezamenlijk 
achterhaald 
De score op de indicator kan worden gemeten door het controleren van het 
onderzoeksverslag m.b.t. de aanwezigheid van de hulpvraag. 

Behandelfase 

2. Er is voldoende bekeken of de hulpvragen en doelstellingen bijgesteld moeten 
worden (en dit is vastgelegd in de behandelverslagen) 
Deze indicator kan worden gemeten door het controleren van de behandelverslagen 
waarin eventuele wijzigingen vastgelegd dienen te zijn en er bij geen wijzigingen de 
indicatie 'onveranderd' aangegeven dient te zijn (dit geldt zowel voor hulpvraag als voor 
doelstellingen). 

3. De revalidant en de omgeving zijn benaderd om deel te nemen aan het 
voorlichtingsprogramma 
Deze indicator komt terug in de checklist voor het gezin. 

4. Mate waarin doelstellingen, na een gesprek tussen revalidatiearts en revalidant, 
verstrekt worden aan de revalidant 

Ontslagfase 

5. De voorwaarden om thuis te functioneren zijn door het team, de revalidant en de 
omgeving gerealiseerd 
Deze indicator is meetbaar d.m.v. de checklist voor ontslag (evt. nog aan te passen) 
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6. Klanttevredenheid 
De klanttevredenheid kan worden bepaald door de revalidant (en omgeving) tijdens èn na 
het behandelproces een korte vragenlijst in te laten vullen. . 

Voor het opstellen van de vragenlijst kunnen bestaande vragenlijsten (zoals het huidige 
exitgesprek en bestaande klanttevredenheidsvragenlijsten) als uitgangspunt dienen. 

3. Efficiëntie 

Het als team zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject voor 
revalidanten binnen de mogelijkheden van de revalidant en van de productie. 

1. Mate waarin behandelaren de vastgestelde meetinstrumenten afgenomen hebben 
voor het le teamoverleg (of een notitie: n.v.t.) 
Er is vastgesteld dat per discipline de volgende meetinstrumenten afgenomen dienen te 
zijn voor het 1 e teamoverleg: 

FT: Ml. BBS, l O mtr 
ET:ARA 
VP: Bartel 
LO: Spraak/taal Screening (volgens LO protocol) 
PS: Neuropsychologische Screening 

2 Mate waarin de verpleging in de onderzoeksfase de Ie meeloopdag heeft vastgelegd 
(in overleg met de revalidant en het revalidantsysteem) 
Dit kan worden opgezocht in het onderzoeksverslag. 

3 Mate waarin een revalidant steeds binnen 1 week na een MDO door de 
revalidatiearts is gezien 
Kan worden opgezocht in Ecaris of bij de planning 

4 Mate waarin een prognose is opgenomen in de le planbespreking 
De score op de indicator is meetbaar door het controleren van het 1 e behandelverslag op 
volledigheid. 

4. Communicatie 

De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen behandelaars en 
revalidanten en tussen behandelaars en derden moet zodanig goed zijn, dat deze de 
noodzakelijke bijdrage levert aan de kwaliteit en efficiëntie van de geboden zorg 

1. Mate waarin de resultaten van het revalidantentevredenheidsonderzoek 
teruggekoppeld worden richting de behandelaars 
Dit aspect wordt gewaarborgd door het opnemen van een klanttevredenheid vragenlijst in 
ProMES. Zo wordt eens in de paar weken feedback gegeven over de bijbehorende 
resultaten. 

2. Mate waarin EVV minimaal één keer in de week contact heeft met de revalidant 
en/of de familie van de revalidant 
Deze indicator kan worden gemeten door het opnemen van dit aspect in de 
klanttevredenheid vragenlijst ('Hoe was het contact met de EVV?ï. 
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3. % teamstarts waarbij minimaal één van de revalidatieartsen aanwezig was 

4. % verslagen PS Screening die voor het le MDO door de PS zijn aangeleverd 
Deze indicator is naar inschatting voldoende meetbaar, variabel, valide en beïnvloedbaar 
om opgenomen te kunnen worden in ProMES. 

5. % gevallen waarin de doelstellingen zijn overhandigd aan de revalidant na een 
MDO 
De score op de indicator kan worden gemeten door controle van de EVV na een MDO, 
aangezien de EVV deze doe/stellingen ook steeds kort zal doornemen met de revalidant. 

6. Mate waarin de interventies van de revalidatiearts gecommuniceerd zijn naar het 
team 
Dit aspect wordt volgens het team voldoende gewaarborgd door de invoering van de 
nieuwe structuur van de teamstart en door het meenemen van de aanwezigheid van de 
revalidatiearts bij de teamstart. 

7. Mate waarin 2 weken na opname een terugkomgesprek door EVV met de revalidant 
en de familie heeft plaatsgevonden 
Een mogelijkheid is om bovenstaand aspect op te nemen in een checklist voor EVV (op 
basis van het document 'EVV schap'). Dit dient nog met Anke besproken te worden. 

8. Mate waarin bevindingen van het terugkomgesprek teruggekoppeld zijn naar het 
team 
Deze informatie zou volgens het team gecommuniceerd kunnen worden via de blauwe 
map, zo mogelijk achter het deel 'Behandelaars'. Dit geld echter als eenmalig actiepunt 
en dient nog met Ankie besproken te worden. 

9. Mate waarin het team de resultaten van interventies van de revalidatiearts 
teruggekoppeld heeft naar de revalidatiearts 
Dit aspect wordt volgens het team al gewaarborgd door de nieuwe structuur van de 
teamstart en door het opnemen van de aanwezigheid van de revalidatiearts bij de 
teams tart. 

10. Mate waarin de revalidatiearts uitleg heeft gegeven aan de revalidant over uit te 
voeren interventies (m.n. medicatieveranderingen) 

5. Ontwikkeling 

Zich als team ontwikkelen en een proactieve houding hebben, 
ontwikkelen van kennis en competenties en dit te 
behandelprogramma's. 

door middel van het 
gebruiken in de 

1. % revalidanten waarvoor de behandeltermijn overeenkomt met de prognose zoals 
vastgesteld na het le MDO 

2. % revalidanten waarvoor het gezamenlijk lange termijn revalidantendoel 
(prognose) is behaald 

3. Mate waarin het kennisbehoefte plan eens in de 3 jaar ge-up-date wordt 

4. % aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is 
De score op de indicator is meetbaar door eens in het jaar te controleren in welke 
mate het scholingsplan uitgevoerd is. 

-44-



rca Il +I• Bijlagen November 2006 Ceryl van Nisselroij f U/ 
' 

Bijlage 17: Train the trainer stap 1 

Het RCA denkt er sterk over ProMES ook voor andere teams te gaan gebruiken. Hiervoor zijn 
facilitators nodig. Deze en de volgende bijlage kunnen gebruikt worden als leidraad tijdens de 
ProMES-bijeenkomsten. Het is vooral gebaseerd op Pritchard ( 1990), Van der Leeuw (2005) 
en eigen ervaringen. De eerste bijlage geeft een richtlijn voor stap 1, de tweede voor stap 2. 

Ter voorbereiding 
geef aan bij de groepsleden wat ze moeten voorbereiden voor de bijeenkomst 
zorg dat je zelf ook alles goed hebt doorgelezen en dat je eventuele valkuilen al van 
tevoren hebt gezien. 
Probeer van te voren te bedenken hoeveel tijd je wil besteden aan de bespreking van 
de vorige keer en hoeveel tijd aan het onderwerp van die bijeenkomst. 

Hulpmiddelen 
flip-over of white board 
huiswerk 
uitwerkingen voorgaande keren 

Algemeen 
Het is belangrijk om het systeem dat als basis gebruikt wordt niet klakkeloos over te 
nemen. Het heeft aan de andere kant ook gen zin om overdreven kritisch te zijn, juist 
omdat de groep niets over wil nemen. De facilitator moet de juiste argumenten boven 
tafel krijgen om iets over te nemen ofte laten vallen 
Hou niet te strak vast aan het systeem dat als voorbeeld dient. Gebruik het meer als 
richtlijn. 
Hou de tijd in de gaten, maar wees ook niet te strak op je eigen planning. Soms kan 
het beter zijn om de groep een bepaalde denkstap afte laten maken. 
Wees niet bang om in te grijpen in de discussie. 
Stel vragen als je niet begrijpt waar het over gaat 
Let goed op de verschillende deelnemers van de groep. Non-verbale communicatie 
zegt veel over of iemand het ergens mee eens is of juist niet. Vraag direct aan iemand 
of hij/zij het er mee eens is. 
Zorg ervoor dat een discussie gevoerd wordt op basis van argumenten. 
Als facilitator heb je geen standpunt in de discussie. Je kan wel aangeven dat ze 
bepaalde zaken niet moeten vergeten of dat ze juist te veel in detail treden. 

Het benoemen van verantwoordelijkheidsgebieden 
Bij het benoemen van verantwoordelijkheidsgebieden zal blijken dat de naam van het gebied 
wel overeen komt, maar dat het verschil in de definitie zit. Verschillen tussen teams komen 
daar al naar voren. 

Uitleg 
Leg in ieder geval uit wat het idee achter een verantwoordelijkheidsgebied is. Je kan hierbij 
gebruik maken van de volgende richtlijn: 

een verantwoordelijkheidsgebied geeft antwoord op de volgende vragen: 
o waartoe is dit team op aarde? 
o Wat draagt dit team bij aan de organisatie? 
o Het werk van dit team moet goed lopen. Op welke gebieden? 
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de verantwoordelijkheden moeten niet te gedetailleerd zijn, omdat de details bij het 
formuleren van de prestatie-indicatoren duidelijk worden. Probeer wel een goede, 
eenduidige definitie te formuleren. 
Veel voorkomende voorbeelden: kwaliteit, efficiëntie, klanttevredenheid 

Brainstormen 
Uitgangspunt bij de brainstorm is het voorbeeld-systeem. Loop alle gebieden uit het 
voorbeeld langs. Ga voor elk gebied na of het op deze organisatie van toepassing is. Waarom 
wel/niet. Indien het een relevant gebied is, moet de definitie geëvalueerd worden. Gebruik de 
bovenstaande vragen bij de evaluatie. Voor verwijderen, toevoegen of handhaven van 
gebieden zijn gegronde argumenten nodig. 
Tijdens een brainstorm is alles toegestaan, het enige dat niet mag is commentaar leveren op de 
geleverde output. Schrijf de ideeën op white board of flip-over. Let op de deelname van de 
groepsleden. 

Clusteren 
De ideeën uit de brainstorm kunnen voor een groot deel geclusterd worden. 

Convergeren op basis van de ProMES-criteria 
De verantwoordelijkheidsgebieden moeten aan een aantal criteria voldoen. Let op het gebruik 
van argumenten voor en tegen, participatie en het bereiken van consensus. 
Hoofdcriteria: 

• Inbedding: zijn de geformuleerde verantwoordelijkheidsgebieden m lijn met de 
organisatiedoelen. 

• Compleetheid: de verzameling verantwoordelijkheidsgebieden moet compleet zijn. Als 
er iets ontbreekt kan dat er toe leiden dat men zich richt op de verkeerde zaken. 

• Verantwoordelijkheid: het is van groot belang dat de eindgebruikers ook 
verantwoordelijk zijn voor een gebied. Een team kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor prestaties op een gebied waar zij geen verantwoordelijkheid voor dragen. 

• Beïnvloedbaarheid: de eindgebruikers moeten invloed uit kunnen oefenen op de 
verantwoordelijkheidsgebieden. Het is pas mogelijk om hier concrete uitspraken over te 
doen als de indicatoren opgesteld zijn. Ook hier geldt dat medewerkers niet 
verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor iets waar zij geen invloed op hebben. 

• Relevantie: het heeft geen nut om terugkoppeling te geven op bijzaken, omdat 
medewerkers hier geen belang aan hechten. 

Er is ook nog een tweetal nevencriteria: 

• Duidelijke naamgeving: een verantwoordelijkheidsgebied moet eenduidig, begrijpelijk 
en breed genoeg zijn. Daarnaast moet er een streven uit blijken. 

• Lange termijn risico' s: wanneer een gebied vastgesteld wordt, moet men rekening 
houden met de lange termijn risico' s die gekoppeld zijn aan het streven naar betere 
scores op bepaalde gebieden. Deze risico's worden pas zichtbaar wanneer de 
indicatoren ontwikkeld zijn. 

Noteer de argumenten 
Wees niet bang om te strepen 

Uitwerken 
De taak van de facilitator is om de bijeenkomst uit te werken. Doe dit zo snel mogelijk na de 
bijeenkomst, want dan ligt alles nog vers in het geheugen. Verspreid de uitwerking onder de 
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leden van de ontwikkelgroep. Zet aan het eind van de uitwerking een samenvatting van de 
vastgestelde gebieden of indicatoren en de actiepunten die zijn genoemd. 
Soms kan het helpen om voor jezelf een uitgebreidere weergave van de bijeenkomst te 
maken. 

Richtlijnen 
In eerste instantie zullen er veel gebieden worden bedacht. Dit komt voort uit het feit 
dat ze in eerste instantie aan de details van hun werk denken. Help de groepsleden 
met clusteren en presenteer het resultaat als iets dat zij gemaakt hebben. Anders 
hebben ze het gevoel dat het voor hen wordt bedacht. Hou hier helemaal rekening 
mee wanneer je gebruik maakt van een voorbeeldsysteem 
Het kan zijn dat er punten boven komen die besproken moeten worden tijdens de 
afstemming. Misschien heeft men extra middelen nodig om aan bepaalde eisen te 
kunnen voldoen. Schrijf deze punten op en neem ze mee naar de afstemming. 
Geef duidelijk aan bij het team dat niet alles wat ze in deze stap bedenken mee hoeft 
naar de volgende stap. Maar dat ze ook in de volgende stap kunnen beslissen om 
bepaalde zaken nog te verwijderen ofte verplaatsen. 
Geef duidelijk aan dat de volgende stap het concretiseren van de vastgestelde 
verantwoordelijkheidsgebieden is. 
Soms lukt het niet om meteen een goede definitie te vinden . Dit werkt heel 
frustrerend. Ga rustig verder naar de volgende stap en denk er later nog een keer over 
na. 
Geef ruimte voor vragen en het aanvoeren van verbeterpunten. 
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Bijlage 18: Train the trainer stap 2 

Het RCA denkt er sterk over ProMES ook voor andere teams te gaan gebruiken. Hiervoor zijn 
facilitators nodig. Deze en de vorige bijlage kunnen gebruikt worden als leidraad tijdens de 
ProMES-bijeenkomsten. Het is vooral gebaseerd op Pritchard (1990), Van der Leeuw (2005) 
en eigen ervaringen. De eerste bijlage geeft een richtlijn voor stap 1, de tweede voor stap 2. 

Ter voorbereiding 
geef aan bij de groepsleden wat ze moeten voorbereiden voor de bijeenkomst 
zorg dat je zelf ook alles goed hebt doorgelezen en dat je eventuele valkuilen al van 
tevoren hebt gezien. 
Probeer van te voren te bedenken hoeveel tijd je wil besteden aan de bespreking van 
de vorige keer en hoeveel tijd aan het onderwerp van die bijeenkomst. 
Voor de afstemmingsbijeenkomst is het prettig om alle indicatoren die bij een bepaald 
verantwoordelijkheidsgebied horen op dezelfde kleur papier uit te printen en dit 
gegroepeerd op een flip-overvel te plakken. Dit schept duidelijkheid. 

Hulpmiddelen 
flip-over of white board 
gekleurd papier 
huiswerk 
uitwerkingen voorgaande keren 

Algemeen 
Het is belangrijk om het systeem dat als basis gebruikt wordt niet klakkeloos over te 
nemen. Het heeft aan de andere kant ook gen zin om overdreven kritisch te zijn, juist 
omdat de groep niets over wil nemen. De facilitator moet de juiste argumenten boven 
tafel krijgen om iets over te nemen ofte laten vallen 
Hou niet te strak vast aan het systeem dat als voorbeeld dient. Gebruik het meer als 
richtlijn. 
Hou de tijd in de gaten, maar wees ook niet te strak op je eigen planning. Soms kan 
het beter zijn om de groep een bepaalde denkstap afte laten maken. 
Wees niet bang om de discussie afte kappen. 
Stel vragen als je niet begrijpt waar het over gaat 
Let goed op de verschillende deelnemers van de groep. Non-verbale communicatie 
zegt veel over of iemand het ergens mee eens is of juist niet. Vraag direct aan iemand 
of hij /zij het er mee eens is. 
Zorg ervoor dat een discussie gevoerd wordt op basis van argumenten. 
Als facilitator heb je geen standpunt in de discussie. Je kan wel aangeven dat ze 
bepaalde zaken niet moeten vergeten of dat ze juist te veel in detail treden. 

Het vast stellen van prestatie-indicatoren 
In de vorige stap zijn verantwoordelijkheidsgebieden benoemd. Deze worden meetbaar 
gemaakt met behulp van prestatie-indicatoren. 

Uitleg 
de verantwoordelijkheidsgebieden moeten vertaald worden in kwantitatieve prestatie
indicatoren. Hiermee worden de abstracte gebieden uit de vorige stap geconcretiseerd. 
De prestatie-indicatoren geven antwoord op de volgende vragen: 
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o Hoe zou jij meten dat dit team haar verantwoordelijkheden nakomt? 
o Stel dat iemand zou zeggen dat dit team er een zooitje van maakt. Wat zou jij 

dan zeggen om te bewijzen dat dat niet het geval is? 

Loop de gebieden uit de vorige stap en bedenk voor elk gebied minimaal één 
indicator. Probeer kritisch te zijn op indicatoren die reeds gebruikt worden. 

Brainstormen 
Ook nu wordt gebruik gemaakt van het voorbeeld. Bekijk of de set de lading dekt van een 
gebied. Wat ontbreekt er, wat is overbodig? Maak gebruik van argumenten. Vervolgens kan 
bepaald worden of de indicator zoals die er nu ligt bruikbaar is of dat er aanpassingen nodig 
zijn in de formulering of wijze van meten. Gebruik ook de bovenstaande vragen tijdens de 
evaluatie. Tijdens een brainstorm is alles toegestaan, het enige dat niet mag is commentaar 
leveren op de geleverde output. Schrijf de ideeën op white board of flip-over. Let op de 
deelname van de groepsleden. 

Convergeren 
Een indicator kan pas kwantitatief genoemd worden als hij voldoet aan de volgende 
indicatoreisen: 

• Meetbaarheid: een indicator moet meetbaar zijn. 
• Variabiliteit: de score moet kunnen variëren. Als dit niet het geval is heeft het geen nut 

om de indicator op te nemen in het systeem. 

• Validiteit: een indicator moet valide zijn. Dit wil zeggen dat wat gemeten wordt ook 
een correcte wijze is om aan te geven hoe doelen worden behaald. 

Hierbij moet verder gelet worden op het volgende: 

• Beïnvloedbaarheid: een belangrijke eigenschap voor een goede indicator is dat hij 
beïnvloed kan worden door de gebruikers. 

• Volledigheid: de set indicatoren moet alle gebieden afdekken en elk gebied moet geheel 
afgedekt worden. Ook hier geldt dat wanneer iets belangrijks wordt vergeten dat men 
zich gaat richten op de verkeerde zaken. 

• Kosteneffectiviteit: de kosten van het verzamelen van de gegevens voor een indicator 
moeten lager zijn dan de opbrengsten. 

• Relevantie: Procesindicatoren moeten extra gecheckt worden op relevantie, omdat 
verantwoordelijkheidsgebieden die gericht zijn op het proces dusdanig veel aspecten 
hebben dat ze niet allemaal kunnen worden uitgedrukt met behulp van de indicatoren. 
Daarom is het van belang om de meest kritische factoren er uit te lichten. 

• Aantal: zoals reeds genoemd mag de set niet te groot worden omdat het systeem anders 
te complex wordt. Maximaal 15 indicatoren zijn toegestaan waarbij elke gebied er 
minimaal één heeft en maximaal zes. 

Onder nevencriteria vallen de volgende eisen: 
• Duidelijkheid en begrijpelijk: de gebruikers moeten de indicatoren begrijpen en kunnen 

gebruiken. Als dit niet het geval is, is het geen goede indicator. 
• Lange termijn risico ' s: het verbeteren van de score op een indicator moet geen lange 

termijn risico's met zich meebrengen. 

Loop niet meteen alle criteria af. Dit haalt de vaart uit het proces. De eisen meetbaarheid, 
variabiliteit, validiteit en beïnvloedbaarheid zijn in eerste instantie het belangrijkste. 
Noteer de argumenten en wees niet bang om te strepen 

-49-



rca 1 ♦J Bijlagen November 2006 Ceryl van Nisselroij Î U 

Uitwerken 
De taak van de facilitator is om de bijeenkomst uit te werken. Doe dit zo snel mogelijk na de 
bijeenkomst, want dan ligt alles nog vers in het geheugen. Verspreid de uitwerking onder de 
leden van de ontwikkelgroep. Zet aan het eind van de uitwerking een samenvatting van de 
vastgestelde gebieden of indicatoren en de actiepunten die zijn genoemd. 
Soms kan het helpen om voor jezelf een uitgebreidere weergave van de bijeenkomst te 
maken. 

Manieren om indicatoren beïnvloedbaar te maken 
Het is reeds aangegeven dat de beïnvloedbaarheid van een indicator essentieel is. Het kan 
soms zijn dat een indicator niet of onvoldoende te beïnvloeden is. Het is echter mogelijk om 
deze wel beïnvloedbaar te maken. Er kan geprobeerd worden om de situatie zo te benaderen 
dat onbeïnvloedbare zaken verwijderd worden, of dat er alleen gekeken wordt naar zaken die 
wel beïnvloedbaar zijn. Een andere optie is om te proberen om onbeïnvloedbaarheid om te 
zetten in beïnvloedbaarheid. Beide manieren zullen nu besproken worden. 

Eerste optie 
Uit een aantal indicatoren die in eerste instantie beïnvloedbaar lijken, wordt die 
indicator gekozen die dat ook werkelijk is. 
Kies een verstandige meetperiode. Hierdoor kunnen extremen (hoog en laag) zich 
beter uitmiddelen. 
Corrigeren voor het effect van een bekende niet te beïnvloeden factor. Het kan 
soms verstandiger zijn om een ratio te nemen als indicator, dan alleen een 
besteding van tijd of geld. 
Elimineren van de niet-beïnvloedbare componenten(en) uit een indicator die is 
samengesteld uit deels wel en deel niet-beïnvloedbare componenten. "Percentage 
herhalingsbezoeken die niet veroorzaakt worden door het ontbreken van onderdelen 
in de autovoorraad" meet iets anders dan "percentage herhalingsbezoeken" . Een 
herhalingsbezoek is negatief, maar als dat veroorzaakt wordt doordat de medewerker 
iets niet op voorraad heeft is dat een ander geval omdat de medewerker hier gen 
invloed op heeft. Door de eerste indicator te gebruiken kijk je puur naar 
herhalingsbezoeken die veroorzaakt worden door slechte service. 
Ontslaan van verantwoordelijkheid voor een wel beïnvloedbare, maar niet 
valide meetbare indicator. Een indicator waar geen valide feedback op gegeven kan 
worden, geeft geen beeld van de prestaties. 
Selecteren van de beïnvloedbare component uit het geheel van componenten 
waaruit een indicator is opgebouwd. 

Tweede optie 
een indicator die in eerste instantie niet beïnvloedbaar is, wordt beïnvloedbaar 
gemaakt door de vereiste middelen daarvoor ter beschikking te stellen 
Onbeïnvloedbare factoren beïnvloedbaar maken door afspraken te maken met 
de veroorzakers van de storing 
Onbeïnvloedbare factoren beïnvloedbaar maken door pro-actieve opstelling 
naam de veroorzaker van de storing 
Onbeïnvloedbare factoren beïnvloedbaar maken door systeemgrenzen te 
veranderen, zodat de veroorzakers van de storing binnen het systeem vallen. 
De veroorzaker van de storing medeverantwoordelijk maken voor de prestatie
indicator die door de storing wordt beïnvloed. 
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Richtlijnen 
Begin bij het eerste gebied met benoemen van indicatoren en ga pas verder als dit 
gebied helemaal afgedekt is. Eerst brainstormen en daarna strepen op basis van de 
criteria. 
Indicatoren die al gebruikt worden zijn niet per definitie geschikt voor het ProMES
systeem. Wees hier kritisch op! Het kan zijn dat ze met een kleine aanpassing prima 
in het systeem passen, maar het kan ook zijn dat een nieuwe indicator nodig is. 
Onderwerp ook bestaande indicatoren aan de criteria. 
Als je veel indicatoren over houdt kan je ook kiezen om bepaalde indicatoren alleen 
mee te laten doen met een signalerende functie. Er wordt dan geen waarde oordeel 
aan verbonden. 
Heb begrip voor de frustratie die het benoemen van indicatoren met zich meebrengt. 
Geef aan dat het beter is om bepaalde problemen nu aan te pakken, dan dat ze worden 
doorgeschoven naar de implementatie. 
Het kan soms beter zijn om dingen per discipline uit te splitsen 
Er is een verschil tussen directe en indirecte metingen. Indien directe indicatoren niet 
goed te meten zijn, ga je op zoek naar indicatoren die indirect wel iets over het gebeid 
zeggen. 
Neem geen binaire indicatoren aan (iets is wel/niet aanwezig). Hier heeft niemand 
iets aan, omdat de indicator overbodig wordt zodra het middel aanwezig is. 
Wanneer er nieuwe dingen ontwikkeld worden maak hier dan zo veel mogelijk 
gebruik van. Een nieuwe doelenmodule kan perfect gebruikt worden om te meten in 
hoeverre men de doelen haalt. Het formulier is nog niet ontwikkeld, dus de informatie 
die benodigd is voor het ProMES-systeem kan er nog in verwerkt worden. 
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Bijlage 19: uitwerkingen RCA 

Het vaststellen van verantwoordelijkheidsgebieden en indicatoren door het RCA 

Dit is een weergave van de ontwikkelbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de 
documenten uit bijlage 15 en 16 als basis gebruikt voor de discussie. 
De vette, onderstreepte termen geven de verantwoordelijkheidsgebieden aan 
De vette termen zijn prestatie-indicatoren 
De cursieve termen geven voor verantwoordelijkheidsgebieden de definities aan, voor 
prestatie-indicatoren geven ze de wijze van meten weer. 
De grijze termen geven indicatoren van SRCB aan 

Eerste bijeenkomst 

Behandelkwaliteit 
Dit wordt ervaren als een overkoepelend begrip. 
Een paar kanttekeningen worden gemaakt: 
De behandelprogramma's zoals die nu gebruikt worden binnen het RCA moeten nog 
geëvalueerd worden. En in de behandelprogramma's gaat het alleen over groepen en niet over 
individuele therapieën. 
Interdisciplinair moet worden toegevoegd. En het begrip transparantie moet ook worden 
toegevoegd. 

Behandelkwaliteit: Het als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden van zorg 
die voldoet aan het behandelprogramma en de protocollen. 

Klantgerichtheid 
Vraaggericht werken en bejegening zijn twee belangrijke begrippen, samen vormen zij de 
klantgerichtheid. De definitie is verder goed. 

Klantgerichtheid: Het als team gericht zijn op de wensen en behoeften van de revalidanten 
en hun omgeving 

Efficiëntie en snelheid 
Zoals het hier gesteld is, heerst er het gevoel dat er wem1g invloed op kan worden 
uitgeoefend. De kunst is om te bepalen welk stuk van het proces wel beïnvloed kan worden. 
Snelheid kan weg omdat de mening heerst dat snelheid niet per definitie beter is voor de 
revalidant. Het begrip efficiëntie dekt de lading voldoende, hier valt namelijk ook onder het 
op tijd aanvragen van aanpassingen en dergelijke. 
Daarnaast moet worden toegevoegd: binnen de mogelijkheden van de revalidant en van de 
productie. 

Efficiëntie: Het als team zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject voor 
revalidanten, binnen de mogelijkheden van de revalidant en van de productie. 

Omgevingsgerichtheid 
Dit wordt ervaren als een lastig begrip. Wanneer de RAP-principes er naast worden gelegd 
komt het overeen met het RAP-principe integraal. 
Het valt uiteen in twee stukken: 

Zich bewust zijn van en het betrekken bij de behandeling van sociaal netwerk, 
overige hulpverleners, indicerende en adviserende instanties. 
Overdracht 

-52-



rca Il 
♦fj Bijlagen November 2006 Ceryl van Nisselroij f U / 

Het eerste punt is reeds verwerkt in de behandelprogramma's omdat die zijn gericht op de 
revalidant en zijn systeem. 
Het tweede punt is communicatie. 

Dit begrip komt daarom te vervallen. 

Communicatie 
De definitie is goed, alleen het begrip snelheid moet weg. Derden kan blijven staan, omdat op 
die manier alle mogelijkheden open blijven. 

Communicatie: De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen behandelaars en 
revalidanten en tussen behandelaars en derden moet zodanig goed zijn, dat deze de 
noodzakelijke bijdrage levert aan de kwaliteit en efficiëntie van de geboden zorg 

Nakomen van procesafspraken 
Deze valt direct onder behandelkwaliteit en vervalt daarom. 

Ontwikkeling 
Er moet toegevoegd worden dat het gaat om het ontwikkelen van kennis en competenties en 
dat deze gebruikt worden in de behandelprogramma's. 

Ontwikkeling: Zich als team ontwikkelen en een proactieve houding hebben, door middel 
van het ontwikkelen van kennis en competenties en dit te gebruiken in de 
behandelprogramma's. 

Samengevat: 

J. Behandelkwaliteit: Het als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden van 
zorg die voldoet aan het behandelprogramma en de protocollen. 

2. Klantgerichtheid: Het als team gericht zijn op de wensen en behoeften van de 
revalidanten en hun omgeving 

3. Efficiëntie: Het als team zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject voor 
revalidanten binnen de mogelijkheden van de revalidant en van de productie. 

4. Communicatie: De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen behandelaars 
en revalidanten en tussen behandelaars en derden moet zodanig goed zijn, dat deze de 
noodzakelijke bijdrage levert aan de kwaliteit en efficiëntie van de geboden zorg 

5. Ontwikkeling: Zich als team ontwikkelen en een proactieve houding hebben, door 
middel van het ontwikkelen van kennis en competenties en dit te gebruiken in de 
behandelprogramma's. 

Tweede bijeenkomst 

1. Behandelkwaliteit: Het als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden van 
zorg die voldoet aan het behandelprogramma en de protocollen. 

Moet hier ook deskundigheid in verwerkt worden? 
Nee, want in de behandelprogramma's staat precies beschreven welke kennis nodig is. 

i... Klantgerichtheid: Het als team gerieht zija op de weasea ea behoefteA YaA de 
re•talidaAteA eA h1:1a omge•áag 
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Deze term is nu te vrijblijvend en moet veranderen in: 

Klantgerichtheid: Bij de behandeling is de vraag van de revalidant richtinggevend en er 
wordt gewerkt volgens de visie op bejegening zoals die voor het RCA geformuleerd is. 

3. Efficiëntie: Het als team zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject voor 
revalidanten binnen de mogelijkheden van de revalidant en van de produetie organisatie. 

Moet hier ook het behalen van de productiecijfers in verwerkt worden? 
Nee, want je moet het dan in relatie met het aantal revalidanten bekijken. 

Doorstroom 
Bij doorstroom gaat het over het feit dat een revalidant niet hoeft te wachten op zaken, 
alles moet dus op tijd worden aangevraagd. 

Productie 
Productie moet vervangen worden door 'organisatie' om de term breder te maken. 

4. Communicatie: De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen behandelaars en 
revalidanten en tussen behandelaars en derden rondom het behandelplan, moet zodanig 
goed zijn, dat deze de noodzakelijke bijdrage levert aan de kwaliteit en efficiëntie van de 
geboden zorg 

Toevoeging: 
Rondom behandelplan 

5. Ontwikkeling: Zich als team ontwikkelen en een proactieve houding hebben, door 
middel van het ontwikkelen van kennis en competenties en dit te gebruiken in de 
behandelprogramma's. 

Vaststellen prestatieindicatoren 

1. Behandelkwaliteit 

Het als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden van zorg die voldoet aan het 
behandelprogramma en de protocollen. 

Pre-opname fase 
Het team speelt tijdens deze fase een (zeer) geringe rol en heeft geen invloed op de plaatsing. 

Onderzoeksfase 
Alle indicatoren zoals die door SRCB zijn geformuleerd worden ondervangen in de nieuwe 
behandelcommunicatie. Deze worden allemaal vervangen door de volgende indicatoren. 

1. Mate waarin de revalidant zijn/haar EVV-er binnen een week ziet. 
Deze indicator kan gemeten worden door een aantekening in Ecaris te maken wanneer de 
EVV-er zich heeft voorgesteld aan de revalidant. 

2. Mate waarin de disciplines volgens het onderzoeksprotocol betrokken worden 
Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier 

3. Mate waarin de activiteiten volgens het onderzoeksprotocol uitgevoerd worden 
Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier 
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4. Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor de eerste 
plan bespreking 
Dit moet tijdens de planbespreking worden geturfd. 

Volledig invullen betekent ook dat er wordt neergezet' nvt' of 'nog niet zo ver', zodat in ieder 
geval duidelijk is dat er wel naar gekeken is. 

5. Mate waarin kerndoelen worden vastgesteld tijdens de eerste plan bespreking 
Dit moet tijdens de planbespreking worden geturfd. 

Derde bijeenkomst 

Mate waarin de disciplines volgens het onderzoeksprotocol betrokken worden 
Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier 

en 

Mate waarin de activiteiten volgens het onderzoeksprotocol uitgevoerd worden 
Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier 

Hetzelfde zijn als: 

Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor de eerste 
planbespreking 
Dit moet tijdens de planbespreking worden geturfd 

Dit is echter niet het geval. 

Het is wel zo dat de eerste twee in een indicator gevat kunnen worden: 

Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden 
uitgevoerd 
Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier. 

Verder kan de indicator 
Mate waarin de revalidant zijn/haar EVV-er binnen een week ziet. 
vervallen, als in het onderzoeksprotocol wordt opgenomen dat de EVV zich binnen een week 
voorstelt. Dit is een eenmalig actiepunt. 

Er wordt opgemerkt dat je ook kwaliteit levert als je af durft te wijken van je protocol. Het 
moet dus mogelijk zijn om gemotiveerd af te wijken, zonder dat dit op je resultaat drukt. Er 
wordt eerst gekeken of dat mogelijk is met behulp van de curves, maar dat ziet de groep niet 
echt zitten. In de onderzoeksprotocollen staan ook exclusiecriteria, het is dus mogelijk dat het 
protocol wordt gevolgd, maar dat daar van afgeweken wordt vanwege de exclusiecriteria. Op 
die manier is het mogelijk om gemotiveerd afte wijken zonder dat dat op het resultaat drukt. 

Mate waarin kerndoelen worden vastgesteld tijdens de eerste planbespreking 
Dit moet tijdens de planbespreking worden bij gehouden. 

Het zijn kernproblemen of hoofddoelstellingen. In dit geval gaat het om kernproblemen. Het 
kernprobleem wordt door de professional opgesteld. Samen met de revalidant worden de 
hoofddoelstellingen vastgesteld. (onderdeel klantgerichtheid) 
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Vaststellen prestatieindicatoren 

2. Behandelkwaliteit 

Het als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden van zorg die voldoet aan het 
behandelprogramma en de protocollen. 

Behandel fase 
De therapie is gericht op het oefenen van doelgerichte activiteiten die passen bij de 
revalidant waarbij een integratie is bereikt van meerdere niveaus (<Jtoomissen, activiteiten 
en / of participatie) 

Deze indicator wordt geherformuleerd tot: 
Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de doelen 
Dit kan worden vastgesteld in de doelenmodule die binnenkort van start gaat. 
Hier mot.:! elke ren1/ida11I wel aan deelnemen 

Interventies van artsen worden over het algemeen niet geregistreerd. Dit is ook een actiepunt 

Er is een optimale leeromgeving gecreëerd voor de revalidant. Bij grote behoefte aan een 
structurering van het behandelproces is een revalidant GDP (gestructureerd 
dagprogramma, vgl. met cognitie programma) aangeboden 

Deze indicator vervalt 

De omgeving van de revalidant is voldoende betrokken b(i het proces 

Deze wordt geherformuleerd tot: 

Mate waarin het revalidantensysteem participeert in het proces 
Dit is een onderdel in de planbespreking. 

Het is wel handig als er een lijstje komt met alle opties 
terugkoppeling planbespreking 
meelopen 
partnergroep 
systeem heeft gesprek met PS of MW 

Het aanbieden van de partnergroep wordt als een sterk punt gezien. 

De revalidant en de omgeving zijn benaderd om deel te nemen aan het 
voorlichtingsprogramma 
Deze vervalt omdat er geen voorlichtingsprogramma is. 

Voor de ontslagfase zijn er geen echte indicatoren, omdat ze van mening zijn dat deze acties 
al in de behandelfase ondernomen moeten worden. 

Er is voldoende aandacht besteed aan de realisatie van noodzakelijke voorzieningen in de 
thuissituatie 
Deze indicator komt onder het kopje efficiëntie. 

Bijwnderlteden m.b.t. het weekendverlof zijn teruggekoppeld tijdens de teamstart 
Deze vervalt omdat weekendverlof een interventie is die gekoppeld is aan een doel. 
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Samengevat 

1. Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol 
worden uitgevoerd 
Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier 

2. Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor de eerste 
plan bespreking 
Dit moet tijdens de planbespreking worden geturfd. 

3. Mate waarin kernproblemen worden vastgesteld tijdens de eerste 
plan bespreking 
Dit moet tijdens de planbespreking worden geturfd. 

4. Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de doelen 
Dit kan worden vastgesteld in de doelenmodule die binnenkort van start gaat. 
Hier moel elke revalidant wel aan deelnemen 

5. Mate waarin het revalidantensysteem participeert in het proces 
Dit is een onderdeel in de planbespreking. 

Vierde bijeenkomst 

De kopjes behandelfase, ontslagfase ed. komen te vervallen. Hierdoor ontstaat er meer 
overzicht. Indien er aan bepaalde zaken een tijdslimiet of fase verbonden is, wordt deze 
vermeld. 

Vaststellen prestatieindicatoren 

2. Klantgerichtheid 
Bij de behandeling is de vraag van de revalidant richtinggevend en er wordt gewerkt volgens 
de visie op bejegening zoals die voor het RCA geformuleerd is. 

Nazorg is een onderdeel van klantgerichtheid omdat er geen invloed meer is op de inhoud. 

De hulpvraag is door het behandelteam, de revalidant en de omgeving gezamenlijk 
achterhaald 

1. De hulpvraag en het belangrijkste probleem1 van de revalidant en zijn systeem zijn 
door het behandelteam verhelderd en opgenomen in het BC-formulier2 

Kan gemeten worden middels checklist BC-formulier 

Er is voldoende bekeken of de hulpvragen en doelstelli11ge11 bijgesteld moeten worden (en 
dit is vastgelegd in de belta11delvers/age11) 

De evaluatie van doelen is een vorm van klantgerichtheid, omdat de revalidant richting geeft 
aan zijn doelen. 
In het BC-formulier staat aangegeven of iets behaald is of nog wordt meegenomen naar de 
volgende keer. Deze terugkoppeling is ook deels voor het systeem. Een hoger doel wordt 
altijd opgedeeld in subdoelen. (Wanneer iemand wil leren lopen zal hij eerst moeten leren 
staan) 

1 De definities uit het BC-formulier worden hier gebruikt 
2 BC-formulier: BehandelCommunicatie-formulier 
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Met de nieuwe behandelcommunicatie is het de bedoeling dat het team eerst een 
voorbespreking heeft. De revalidant krijgt hier een verslag van. Dit verslag wordt vervolgens 
door (een afvaardiging van het) team besproken met de revalidant en zijn systeem. Eventueel 
gaat hier nog een soort voorbespreking aan vooraf, zodat de bespreking met het team 
effectiever verloopt omdat er minder hoeft te worden uitgelegd. 

Aangepaste indicatoren: 

2. Het conceptbehandelplan is met revalidant en systeem besproken en vastgesteld. 
Meetbaar met behulp van behandelcommunicatie 

3. Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in subdoelen 
Meetbaar in doelenmodule cq weeksluiting/weekstart 

De revalidant en de omgeving zijn benaderd om deel te nemen aan het 
voorlichtingsprogramma 

Er is geen voorlichtingsprogramma, maar wel voorlichting. Deze voorlichting gebeurt 
eigenlijk door alle disciplines. MW/VP/RA hebben hier in ieder geval een belangrijke taak. 
Elke discipline moet opschrijven welke zaken specifiek voor die discipline besproken worden 
met revalidanten. Er kan dan een lijstje gemaakt worden waar kan worden aangevinkt dat een 
bepaald onderwerp behandeld is. De gedragscode met betrekking tot bejegening moet hier 
ook in terugkomen. Dat is een onderwerp voor MW. 

Er kan in ieder geval in het revalidantentevredenheidsonderzoek gemeten worden hoe de 
revalidant en het systeem de informatievoorziening hebben ervaren. 

Voor opname ontvangt elke revalidant een map met informatie. Het is een onderdeel van de 
anamnese om te vragen of de map is aangekomen. Zo niet, dan ontvangt de revalidant alsnog 
een map met alle info. Door middel van zo'n map kan men dingen opzoeken als daar behoefte 
aan is. 

EVV-er en MW achterhalen veel zaken en m het BC-formulier is plaats voor vragen/ 
opmerkingen 

4. Mate waarin onderwerpen besproken zijn met revalidant 
Checklist 

5. Tevredenheid over informatieverstrekking 
Revalidantentevredenheidsonderzoek/ exit-gesprek 

Mate waarin doelstellingen, na een gesprek tussen revalidatiearts en revalidant, verstrekt 
worden aan de revalidant 

Deze kan blijven staan, het is ook een onderdeel van de behandelcommunicatie dat de 
revalidant deze gegevens verstrekt krijgt. 

6. Mate waarin doelstellingen, na een gesprek tussen revalidatiearts en revalidant, 
verstrekt worden aan de revalidant 
Behandelcommunicatie 

-58-



rca Il +I• Bijlagen November 2006 Ceryl van Nisselroij Î U / 

De voorwaarden om thuis te functioneren zijn door het team, de revalidant en de omgeving 
gerealiseerd 

7. De voorwaarden om thuis te functioneren zijn door het team, de revalidant en de 
omgeving gerealiseerd 
Deze indicator is meetbaar d.m.v. de checklist voor ontslag (evt. nog aan te passen) 

Klanttevredenheid 
Voorheen werd tevredenheid bij het ontslaggesprek bevraagd. Het is echter gebleken dat hier 
heel weinig uitkwam. Dat heeft ook te maken met de afhankelijkheid revalidant/ 
verpleegkundige 
Er werd de eerste paar weken na opname een gesprek gehouden met revalidanteninfo over het 
verblijf. Of dit gesprek nog steeds bestaat is niet bekend. 
Er is nog wel een exitgesprek, maar uit de resultaten van het waarderingsonderzoek is 
gebleken dat nazorg zeker nog een actiepunt is. 

Bij MW komen dit soort zaken ook veel ter sprake. 

Het meegeven van een enquête tijdens het exitgesprek is ook optie, alleen zal niet iedereen 
deze invullen en terugsturen. 

Samengevat: 

1. De hulpvraag en het belangrijkste probleem van de revalidant en zijn systeem zijn 
door het behandelteam verhelderd en opgenomen in het BC-formulier 
Kan gemeten worden middels checklist BC-formulier 
2. Het conceptbehandelplan is met revalidant en systeem besproken en vastgesteld. 
Meetbaar met behulp van checklist behandelcommunicatie 
3. Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in subdoelen 
Meetbaar in doelenmodule cq weeksluiting/weekstart 
4. Mate waarin onderwerpen besproken zijn met revalidant 
Checklist 
5. Tevredenheid over informatieverstrekking 
Revalidantentevredenheidsonderzoek 
6. Mate waarin doelstellingen, na een gesprek tussen revalidatiearts en revalidant, 
verstrekt worden aan de revalidant 
Behandelcommunicatie 
7. De voorwaarden om thuis te functioneren zijn door het team, de revalidant en de 
omgeving 
gerealiseerd 
Deze indicator is meetbaar d.m.v. de checklist voor ontslag (evt. nog aan te passen) 

Vijfde bijeenkomst 

Efficiëntie 
Mate waar in beha nde la r en de vas tgeste ld e meet in st ru menten afgenome n heb ben voo r 
het Ic tea move rleg (of ee n noti t ie: n.v.t.) 

Hier wordt ook al zorg voor gedragen middels het behandelprotocol. Bij behandelkwaliteit 
gaat het om het gebruik van de meetinstrumenten" Bij efficiëntie gaat het om dat het op tijd 
gebeurt. Daarom blijft hij staan, maar wordt wel omgeschreven tot: 
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Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden 
uitgevoerd ( of aantekening nvt) 
Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier 

Mate waarin de verpleging in de onderzoeksfase de Ie meeloopdag heeft vastgelegd (in 
overleg met de revalidant en het revalidantsysteem) 

Vervalt, te veel op detailniveau. Daarnaast is in de behandelkwaliteit aandacht besteed aan de 
participatie van het systeem 

Mate waarin een revalidant steeds binnen I week na een MDO door de revalidatiearts is 
gezien 

Het gaat om de mate waarin het RCA voldoet aan de randvoorwaarden om terugkoppeling 
binnen 1 week plaats te laten vinden. Hierbij zijn 3 factoren van belang: 

doorgeven aan familie 
plannen 
op tijd verstrekken zodat de revalidant het kan voorbereiden 

Eigenlijk kan alleen de laatste beïnvloed worden. 

Mate waarin de revalidant binnen 1 week na een planbespreking een terugkoppeling 
hiervan krijgt. 
Kan gecheckt worden bij de planning/behandelcommunicatie 

Mate waarin ee n prognose is opgenomen in de Ie planbespreking 

Belangrijk punt, evenals de ontslagbestemming. Men ervaart dat het moeilijk is om al zo 
vroeg in de behandeling hier goede uitspraken over te kunnen doen. Eigenlijk zou een tijd 
lang de eerste prognose bijgehouden moeten worden dan naast de uiteindelijk 
ontslagbestemming neergelegd moeten worden om te kijken hoe goed het nu gebeurt. Het 
geven van een prognose en ontslagbestemming wordt vaak doorgeschoven naar de volgende 
keer, mede omdat men voorzichtig is om er uitspraken over te doen. In belang van het 
ontslagmanagement moet dit eigenlijk zsm gebeuren. 

De inzet van de partner is ook van groot belang, maar dat heeft niets te maken met het 
verwachte niveau. Prognose bestaat dus eigenlijk uit: de verwachte hulp die straks nodig is, 
het verwachte eindniveau en een advies voor de ontslagbestemming. Hiermee komt de 
volgende indicator tot stand: 

Mate waarin prognose, benodigde hulp en voorzieningen en ontslagbestemming 
benoemd worden in de eerste planbespreking 
Checken in formulier planbespreking 

Tijdige realisatie van voorzieningen (door RCA tijdens eerdere bijeenkomst bedacht) 

Er kan geen invloed worden uitgeoefend op de realisatie van dingen, mar wel op het in gang 
zetten van procedures. 

Mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet 
Checklist voor ontslag 
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Tijdig verstrekken van de concept planbespreking (door RCA tijdens eerdere 
bijeenkomst bedacht) 

Deze valt eigenlijk onder punt 2, omdat het een randvoorwaarde is 

Samengevat: 

1. Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol 
worden uitgevoerd (of aantekening nvt) 
Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier 

2. Mate waarin de revalidant binnen l week na een planbespreking een 
terugkoppeling hiervan krijgt. 
Kan gecheckt worden bij de planning 

3. Mate waarin prognose, benodigde hulp en voorzieningen en ontslagbestemming 
benoemd worden in de eerste planbespreking 
Checken in formulier planbespreking 

4. Mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet 
Checklist voor ontslag 

Zesde bijeenkomst 

Klanttevredenheid 
De reden dat er maar een keer in de twee jaar een revalidantenwaarderingsonderzoek wordt 
gedaan, is dat op die manier ruimte wordt gecreëerd om te verbeteren. 

De behandelcommunicatie wordt pas geëvalueerd wanneer de revalidant er ook echt m 
betrokken wordt. Hier zou ook ruimte zijn voor wat vragen over de klanttevredenheid. 

Het gaat er voornamelijk om dat medewerkers alert zijn op het feit dat mensen klachten uiten. 
Mensen worden vaak ontevreden als ze iets niet begrijpen. Het is dus belangrijk om even de 
tijd te nemen om ze zaken uit te leggen waar ze problemen mee hebben. Klachten moeten niet 
alleen als negatief beschouwd worden, maar het moet juist als positief beschouwd worden dat 
mensen klachten durven te uiten. Het heeft ook veel met bejegening te maken. 

Het is een optie om in het BC-formulier aan te geven dat er een klacht is. Het is ook 
belangrijk dat wordt opgegeven dat het opgelost is. Dit kan onder 'opmerkingen 
behandeling/verblijf, maar ook bij 'gedrag' 

MW maakt er een actiepunt van om te vragen naar tevredenheid 

Bespreking uitwerking vorige keer 

Terugkoppeling 
Bij mate waarin de revalidant binnen l week na de een planbespreking een 
terugkoppeling krijgt moeten de randvoorwaarden ( doorgeven aan familie, plannen, op tijd 
verstrekken) ook genoemd worden. 

De situatie wordt als volgt: 
Op dinsdag wordt een revalidant besproken tijdnes de planbespreking. Aanpassingen in het 
formulier naar aanleiding hiervan kunnen tot donderdag 17.00uur worden gemaakt. De 
revalidant ontvangt op vrijdag een uitdraai van de bespreking ter voorbereiding op de 
terugkoppeling. Deze kan in het weekend eventueel besproken worden met het systeem. Op 
de volgende dinsdag is de terugkoppeling met de revalidant en het systeem. 
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Naar aanleiding van de planbespreking worden wijzigingen in de het behandelprogramma al 
wel doorgegeven aan de planning. De revalidant wordt hiervan op de hoogte gesteld, maar de 
precieze uitleg volgt bij de terugkoppeling. 

Prognose 
Het benoemen van de prognose blijft een moeilijk punt. De uitspraak heeft veel gevolgen, 
want wanneer voor iemand een beslissing wordt genomen worden allemaal aanvraagtrajecten 
in gang gezet. Wanneer vervolgens blijkt dat iemand bijvoorbeeld niet naar huis kan is er veel 
werk voor niets geweest. Daarom is het belangrijk dat het aanvraagtraject pas wordt opgestart 
als er een beter zicht is op de toekomstige situatie. Na 6 weken is er een beter beeld, omdat 
dan vaak huisbezoek geweest is, trainbaarheid is duidelijk en de rol van de partner kan ook 
beter benoemd worden. Dit is dus op de tweede planbespreking. 
We komen tot de conclusie dat na 2 weken (eerste planbespreking) wel een grove prognose 
gemaakt kan worden, maar geen indicatie. Na 6 weken kan de indicatie wel gedaan worden. 

Het gaat dus om de mate waarin zo veel mogelijk een prognose, benodigde hulp en 
voorzieningen en ontslagbestemming benoemd worden in de eerste plan bespreking 

Procedures in gang zetten 
Het tijdig in gang zetten van procedures hangt nauw samen met de prognose. Het is echter 
wel zo dat wanneer een aanvraag gedaan is, deze soms wel 6 weken kan blijven liggen. De 
indicator moet worden veranderd in: 
Zodra het voorzieningentraject duidelijk is, moet binnen 2 weken de bijbehorende 
aanvraag ingediend worden. 

Communicatie 

De mate waarin de resultaten van het rnalidantentevredenheidsondcrzoek 
teruggekoppeld ,vorden aan de behandelaars. 

Hier is niet veel invloed op en vervalt dus. 

Communicatie tussen behandelaars onderling 
Een aantal belangrijke overlegmomenten zijn: team en de planbespreking. 

Het is de bedoeling dat de eerste verantwoordelijke behandelaar (EVB) aanwezig is bij de 
planbespreking van zijn/ haar revalidant of dat er een vervanger wordt gestuurd. Er is een lijst 
van revalidanten en hun EVB-er, deze moet up-to-date worden gehouden en aan de planning 
worden verstrekt, zodat die daar rekening mee kunnen houden. 

Verder moet EVB-er zijn verantwoordelijkheid overdragen aan iemand anders wanneer hij/ 
zij afwezig is ( ook bij planbespreking). 

Bij teamoverleg gaat meestal een lijstje rond met de revalidanten die op de lijst staan voor de 
planbespreking, zodat behandelaren zich in kunnen schrijven voor de bespreking. 

Er zijn dus 3 belangrijke punten: 
up-to-date houden van de lijst met EVB-ers en deze aan de planning verstrekken 
verantwoordelijkheid overdragen 
tijdens teamoverleg een lijstje rond laten gaan met alle revalidanten die besproken 
zullen worden bij de planbespreking. (het is handig om hier een vast moment voor te 
kiezen) 

Dit zijn eigenlijk allemaal actiepunten. 
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Een van de vorige keren is er gesproken over de artsen die niet altijd veranderingen in 
medicatie vast leggen. Er is nu afgesproken dat de arts het wel aangeeft in geval het gaat om 
medicatie die invloed heeft op het revalidatieproces 

Actiepunten: 
MW gaat vragen naar tevredenheid. 
up-to-date houden van de lijst met EVB-ers en deze aan de planning verstrekken 
verantwoordelijkheid overdragen 
tijdens teamoverleg een lijstje rond laten gaan met alle revalidanten die besproken 
zullen worden bij de planbespreking. (het is handig om hier een vast moment voor te 
kiezen) 

Zevende bijeenkomst 

Communicatie 
Eerst worden de punten van behandeld die tijdens vorige bijeenkomsten naar voren zijn 
gekomen. 

Info die aan de revalidant wordt verstrekt 
Van tevoren krijgt elke revalidant een map opgestuurd door het opnamebureau. Hier zit 
informatie in over het RCA, klinisch verblijf en specifieke info voor de doelgroep. 
Bij de anamnese wordt gevraagd of iemand de map ontvangen heeft. De anamnese wordt 
altijd afgenomen als een revalidant wordt opgenomen, dus er wordt altijd gevraagd of iemand 
de informatie heeft. Indien dit niet het geval is, krijgt de revalidant de map alsnog. 

Formuleren hoofddoelstelling met de revalidant 
Dit is ook een onderdeel van de nieuwe BC. Het is echter wel zo dat uit de prognose op een 
goede manier gebracht moet worden. Hier komt het voor een deel aan op de communicatieve 
vaardigheden van de RA, maar het is ook handig als er naast de revalidant en zijn systeem 
nog een van de behandelaren aanwezig is. Deze weet dan ook wat er gezegd is en kan er later 
nog even met de revalidant op terug komen, als dat nodig is. Nu is meestal de beheerder van 
het behandelprogramma erbij , maar de beheerder behandelt niet elke revalidant in zijn of haar 
programma. Het zou dus beter zijn als er een van de behandelaren van de revalidant 
aanwezig is. 

Mate waarin een behandelaar aanwezig is bij de terugkoppeling van de pianbespreking 

Structuur in het overleg 
Bij de planbespreking wordt de overlegstructuur gebruikt die bij de BC hoort. 

Team is lx per week, elke revalidant wordt lx per 2 weken besproken. Het is de bedoeling 
dat elke discipline hier vertegenwoordigd is. Dit is vaak niet het geval. 

Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij de teambespreking 

Afstemming is elke week op donderdag, hier hoort iedereen bij aanwezig te zijn die die dag 
aan het werk is . Zij kunnen een revalidant aandragen voor bespreking,. Er worden echter geen 
grote dingen besproken. Het is wel belangrijk dat de RA of de AIOS hierbij aanwezig is, 
omdat deze de eindverantwoordelijke van de behandeling is. 

Mate waarin RA of AIOS aanwezig is bij de afstemming 

Omdat niet iedereen altijd overal bij kan zijn is het belangrijk dat zaken die besproken worden 
tijdens team en afstemming goed overgedragen worden. Hier zijn nu wel middelen voor, maar 
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het gebeurt niet altijd even goed. Het is een actiepunt om hier weer de aandacht op te 
vestigen. 

Overdracht naar andere instellingen 
Er is een standaard overdrachtsformulier voor revalidanten die met ontslag gaan en 
vervolgens nog hulp nodig hebben. Aan dit formulier levert elke discipline zijn bijdrage aan. 
COG werkt hier al een tijd mee, voor de anderen is het nieuw. De instellingen waar het RCA 
mee werkt zijn tevreden over de informatie die het formulier verstrekt. Hier wordt dus verder 
niets mee gedaan. 

Een onderdeel van het exitgesprek kan zijn of iemand het gevoel heeft dat hij goed behandeld 
is. Dit moet niet alleen op het eind van de behandeling gevraagd worden, maar ook tijdens het 
verblijf. Dit gebeurt al door MW 

Communicatie onderling 
Er is een verschil tussen informatie uitwisselen en communiceren. Hier komt ook de 
bejegening weer naar voren. Er komt naar boven dat er geen intervisie meer is, omdat het ook 
bijdraagt aan de tevredenheid van de medewerker. Dit wordt als een gemis ervaren. Het is een 
aandachtspunt voor de afstemmingsbijeenkomst. 

Ontwikkeling 
% revalidanten ,vaarvoor de behandeltermijn overeenkomt met de prognose zoals vastgesteld 
na het le MDO 

% revalidamen waarvoor het gezamenlijk lange termijn revalidantendoe l (prognose) is 
behaald 

Deze twee zijn in het kader van het ontslagmanagement van belang. Ze blijven staan, maar 
worden wel omgeschreven. 

Mate waarin prognose is behaald in termijn 

Mate waarin prognose is behaald in doelen 

'% aspecten uit het schol ingsplan dat uitgevoerd is 

Per jaar worden opleidingen uitgezet, er wordt niet geëvalueerd. 
De leidinggevende is verantwoordelijk om medewerkers op opleidingen te attenderen, maar 
de medewerker heeft ook zelf verantwoordelijkheid. Hier is trouwens wel een verschil tussen 
VP en de behandelende disciplines. 
In augustus en september wordt een inventarisatie gemaakt wie welke opleidingen wil doen. 
Vervolgens wordt met het budget gekeken wat de mogelijkheden zijn. Hierdoor kan het wel 
eens zijn dat de kennis achter blijft. Daarom is het van belang om te weten wat er wel 
uitgevoerd wordt. De indicator blijft dus staan. 

% aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is 

Een ander punt wat naar voren komt is dat niet iedereen weet wie welke cursus heeft gedaan. 
Er wordt wel altijd een stukje geschreven voor de mededelingen. Het zou handig zijn om een 
document et maken waar precies in staat wie welke cursus heeft gedaan en wanneer. 

Deze kan na de inventarisatie bijgehouden worden door de afdelingshoofden, omdat zij ook 
met de medewerkers bespreken welke cursus zij gaan doen. 
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Op dit moment is het niet altijd bekend als er veranderingen zijn in de aanvraagprocedures. Er 
is ook niemand verantwoordelijk voor. Kan dit niet anders? 

NB. Dit wordt een onderdeel van het ontslagmanagement 

Samengevat 

Communicatie 
l. Mate waarin een behandelaar aanwezig is bij de terugkoppeling van de 

plan bespreking 
Planning 

2. Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij de teambespreking 
lijstje 

3. Mate waarin RA of AIOS aanwezig is bij de afstemming 
Lijstje 

Ontwikkeling 
1. Mate waarin prognose is behaald in termijn 

Ecaris/BC 

2. Mate waarin prognose is behaald in doelen 
Ecaris/BC 

3. % aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is 
Een keer per jaar vaststellen 

Actiepunten: 
• Aandacht vestigen op overdracht na afstemming en team 
• Inventariseren wie welke cursus heeft gedaan en wanneer 
• Intervisie is een onderwerp voor de afstemming 

Check van het systeem voor de afstemming 

Verantwoordelijkheidsgebieden 

1. Behandelkwaliteit: Het als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden 
van zorg die voldoet aan het behandelprogramma en de protocollen. 

2. Klantgerichtheid: Bij de behandeling is de vraag van de revalidant richtinggevend 
en er wordt gewerkt volgens de visie op bejegening zoals die voor het RCA 
geformuleerd is. 

3. Efficiëntie: Het als team zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject 
voor revalidanten binnen de mogelijkheden van de revalidant en van de organisatie. 

4. Communicatie: De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen 
behandelaars en revalidanten en tussen behandelaars en derden rondom het 
behandelplan, moet zodanig goed zijn, dat deze de noodzakelijke bijdrage levert aan 
de kwaliteit en efficiëntie van de geboden zorg 
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5. Ontwikkeling: Zich als team ontwikkelen en een proactieve houding hebben, door 
middel van het ontwikkelen van kennis en competenties en dit te gebruiken in de 
behandelprogramma's. 

Behandelkwaliteit 

1. Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden 
uitgevoerd 

Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier 

2. Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor de eerste 
plan bespreking 

Dit moet tijdens de planbespreking worden geturfd. 

3. Mate waarin kernproblemen worden vastgesteld tijdens de eerste plan bespreking 
Dit moet tijdens de planbespreking worden geturfd. 

4. Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de doelen 
Dit kan worden vastgesteld in de doelenmodule die binnenkort van start gaat. 

5. Mate waarin het revalidantensysteem participeert in het proces 
Dit is een onderdeel in de planbespreking. 

Ad 4. In de doelenmodule wordt geëvalueerd of aan de doelen is gewerkt. Het gaat hier om 
subdoelen afkomstig vanuit de hoofddoelstelling. 

Ad 5. Het gaat er om dat het systeem gevraagd wordt. 
Dit moet worden aangegeven in het kopje ' doelen ' in de planbespreking 

Klantgerichtheid 

1. De hulpvraag en het belangrijkste probleem van de revalidant en zijn systeem zijn 
door het behandelteam verhelderd en opgenomen in het BC-formulier 
Kan gemeten worden middels checklist BC-formulier 

2. Het conceptbehandelplan is met revalidant en systeem besproken en vastgesteld. 
Meetbaar met behulp van checklist behandelcommunicatie 

3. Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in subdoelen 
Meetbaar in doelenmodule cq weeksluiting/weekstart 

4. Mate waarin onderwerpen besproken zijn met revalidant 
Checklist 

5. Tevredenheid over informatieverstrekking 
revalidantentevredenheidsonderzoek 

6. Matt' waarin doelstellingen. na een gesprek tussen revalidatiearts en revalidant, 
gecommuniceerd worden aan de revalidant 
Behamlelco1111n1111icatie 

7. De voorwaarden voor ontslag zijn opgesteld samen met de revalidant en zijn 
systeem. De verantwoordelijkheden zijn benoemd en de benodigde procedures zijn in 
gang gezet. 
Deze indicator is meetbaar d.m.v. de checklist voor ontslag (evt. nog aan te passen) 
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Ad 2. het gaat hier om het behandelplan in concept vorm en om een definitieve vaststelling 

Ad 4. er moet nog een lijst komen met belangrijke onderwerpen. Er wordt en bijeenkomst 
gepland waarop elke discipline zijn onderwerpen aan kan dragen. Het gaat hier om 
tevredenheid over de behandeling en de bejegening en het contact met behandelaren. 

Ad. 5 dit kan een onderdeel worden van het exitgesprek. Tijdens de bijeenkomst genoemd 
onder ad 4. kunnen ook onderwerpen voor het exitgesprek besproken worden 

Ad 6. Komt te vervallen omdat er bij Communicatie al is vastgelegd dat er altijd een 
behandelaar aanwezig moet zijn bij de bespreking van het concept behandelplan. 

Efficiëntie 

1. Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden 
uitgevoerd ( of aantekening nvt) 
Dit is terug te vinden in het planbesprekingsformulier 

2. Mate waarin de revalidant binnen I week na een plan bespreking een terugkoppeling 
hiervan krijgt. 

Kan gecheckt worden hij de planning 

3. Mate waarin prognose, benodigde hulp en voorzieningen en ontslagbestemming 
benoemd worden in de eerste planbespreking 
Checken in formulier planbespreking 

4. Mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet 
Checklist voor ontslag 

5. Tijdig verstrekken van de concept plan bespreking 
Checken bij bespreking 

Ad 2. komt te vervallen. Het wordt een actiepunt om dit met de planning kort te sluiten. Op 
dit moment werken ze met een termijn van twee dagen en daar zijn geen problemen mee. Met 
de nieuwe BC is een week nodig. 

Ad 4. Tijdens de planbespreking wordt vastgesteld wat de voorwaarden voor ontslag zijn. 

Ad 5. dit is de taak van de arts 

Communicatie: 

1. Mate waarin een behandelaar aanwezig is bij de terugkoppeling van de 
planbespreking 
Planning 

2. Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij de teambespreking 
lijstje 

3. Mate waarin RA of AIOS aanwezig is bij de afstemming 
Lijstje 

Ad 2. en bij de afstemming 
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Ad 3. hier staat de planbespreking niet bij omdat de arts altijd aanwezig is bij de 
plan bespreking 

Ontwikkeling 

1. Mate waarin prognose is behaald in termijn 
Ecaris/BC 

2. Mate waarin prognose is behaald in doelen 
Ecaris/BC 

3. % aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is 
Een keer per jaar vaststellen 

Actiepunten 

1. EVV-er verwerken in het onderzoeksprotocol (Inge en Arjan) 
2. Registratie interventies van artsen (Arjan) 
3. Codering fam ilie aanwezig bij behandeling per discipline (Atjan) 
4. checklist maken met belangrijke onderwerpen die besproken moeten worden met de 

revalidant 
5. plan opste ll en voor nazorg 
6. MW gaat vragen naar tevredenheid. 
7. up-to-date houden van de lijst met EVB-ers en deze aan de planning verstrekken 
8. verantwoordelijkheid overdragen 
9. tijdens teamoverleg een lijstje rond laten gaan met alle revalidanten die besproken 

zullen worden bij de planbespreking. (he t is handig om hier een vast moment voor te 
kiezen) 

10. Aandacht vestigen op overdracht na afstemming en team 
11. Inventariseren wie welke cursus heeft gedaan en wanneer 
12. Intervisie is een onderwerp voor de afstemming 

Ad. 2. wordt nu gedaan als het gaat om medicatie die de revalidatie kan beïnvloeden 
Ad 3. vervalt, te gecompliceerd 
Ad 5. vervalt 
Ad 6. komt bij 4 aan bod 
Ad 7. gebeurt inmiddels 
Ad 9. vervalt, EVB-lijst wordt gebruikt tijdens de planning van de planbespreking 
Ad 12. het gaat hier om de ProMES-afstemmingsbijeenkomst 

Nieuwe punten 
l. Behandeldoelstellingen moeten terugkomen in een format voor de doelenmodule 
2. Lijstje maken met onderwerpen die aan bod moeten komen tijdens het exitgesprek 
3. Met de planning overleggen dat terugkoppeling van de planbespreking na 1 week 

plaats moet vinden 
4. Participatie van het systeem moet terugkomen onder 'doelen' in de plan bespreking 

Afstemmingsbiieenkomst 

Waardering revalidant 
De waardering van de revalidant komt onvoldoende terug in het ProMES-systeem. Er zal 
overlegd worden met de kwaliteitsadviseur. Het idee is wel dat het wordt neergelegd bij het 
exit-gesprek. PO&C houdt zich bezig met de inrichting van het exit-gesprek, omdat dit weer 
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opnieuw wordt ingevoerd. De uitkomsten worden teruggekoppeld aan de ProMES
ontwikkelgroep, de uitkomsten van die terugkoppeling gaan naar PO&C. 

Formulering 
Er zijn wat indicatoren die een betere formulering kunnen gebruiken waar de revalidant meer 
in terug komt. Een goed voorbeeld is de volgende bij communicatie: 
Mate waarin een behandelaar aanwezig is bij de terugkoppeling van de planbespreking 

Hiermee wordt eigenlijk bedoeld dat er een behandelaar bij de terugkoppeling moet zijn om 
de revalidant te ondersteunen. Op die manier heeft de revalidant ook iemand waar hij daarna 
nog een keer terecht kan met vragen. De volgende formulering is daarom beter: 

Mate waarin de revalidant ondersteund wordt door de behandelaar tijdens de 
plan bespreking 

Actiepunten 
Sommige van de geformuleerde actiepunten hebben enige toelichting nodig: 

EVV-er verwerken in het onderzoeksprotocol 
o Verloopt via afdelingshoofd behandeling 

Verantwoordelijkheid overdragen 
o Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor een revalidant als de 

eerste behandelaar afwezig is. Er zal een stukje in de mededelingen komen 
Intervisie 

o Dit punt blijft liggen tot na de afronding van het traject rondom de 
bejegening. Afdelingshoofden behandeling en verpleging zullen er nog wel 
over spreken 

met planning overleggen over de terugkoppeling 
o dit kan blijven tot wanneer exact duidelijk is hoe de revalidant betrokken gaat 

worden in de behandelcommunicatie 
participatie van het systeem onder 'doelen' in de planbespreking 

o dit punt moet onder de aandacht worden gebracht bij andere behandelaren. 
Dit gebeurt wanneer het systeem bij de overige behandelaren geïntroduceerd 
wordt (' contact opnemen' is een actie, maar ' systeem is betrokken bij de 
revalidatie ' is een doel) 

Nu duidelijk is welke indicatoren er zijn zal met IT overlegd worden wat de mogelijkheden 
zijn. Het is in ieder geval de bedoeling om het zo geautomatiseerd mogelijk te maken, zodat 
men niet te veel tijd kwijt is aan het bijhouden en verzamelen van gegevens. 
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Bijlage 20: Haalbaarheidsstudie 
Voor daadwerkelijk de beslissing genomen wordt of er een prestatiesturingssysteem 
ontwikkeld wordt, moet bepaald worden of er aan bepaalde criteria wordt voldaan. Deze 
criteria zijn te vinden in tabel 3. Tijdens een bijeenkomst met de Raad van Bestuur zijn alle 
criteria ter sprake gekomen. Verder zijn het jaarbericht en eerdere gesprekken een bron van 
informatie geweest. Aan de hand van de situatie binnen het RCA ten opzichte van de criteria 
kan de slagingskans van het project bepaald worden en kan de go/no go beslissing worden 
genomen. 

Condities bij RCA 
Er is een aantal condities waar aan voldaan moet worden voor een succesvolle implementatie. 
(Pritchard, 1990) In eerste instantie is deze haalbaarheidsstudie uitgevoerd bij het 
management, omdat zij de eerste goedkeuring moeten verlenen. 

T b 13 C ct· . b"" RCA a e on 1t1es IJ 

Conditie Situatie 
Er moet besef aanwezig zijn bij het Het management is zich hier bewust van 
management dat productiviteitsverbetering 
belangrijk is 
Er moet besef aanwezig zijn bij het Het management is zich hier bewust van. Er 
management dat productiviteitsverbetering moet ook rekening gehouden worden met het 
niet gemakkelijk is; het kost tijd en moeite. feit dat cluster 2 het laatste jaar al veel 

veranderingen op zijn bord heeft gekregen 
Productiviteitsverbetering moet door het Men beseft dit. Binnen de aanvulling op het 
management beschouwd worden als een lange beleidsplan, korte Rokade, is het streven naar 
termijn project. maximale effectiviteit een kenmerk van het 

RCA. Effectiviteit en productie zijn nauw 
met elkaar verbonden. 
Om de lange termijn nog eens te 
benadrukken, zal gedurende dit project de 
eerste twee stappen van de ontwikkeling 
uitgevoerd worden. Stap 3 en 4 worden 
uitgevoerd door volgende afstudeerder. 

Het management moet het personeel als een Dit besef is aanwezig. Het feit dat er naar 
kritische succesfactor beschouwen voor personeelsafhankelijke maten als RBU's 
effectieve en efficiënte productie. wordt uitbetaald door verzekeraars versterkt 

dit besef. 
Tevens is personeel, naast huisvesting, de 
grootste kostenpost op de begroting 
(Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006) 

Er moet vertrouwen vanuit het management in Dat vertrouwen is aanwezig. De bottom-up 
de werknemers zijn. Gezien de bottom-up benadering geniet zelfs voorkeur, omdat de 
benadering is dit essentieel. werknemers nog wel eens het gevoel hebben 

dat ze iets opgelegd krijgen. 
De organisatie moet een stabiel management Zoals het er nu naar uitziet zijn er geen grote 
hebben. Er mogen geen grote veranderingen veranderingen op komst. 
op komst zijn. 
Het management moet zich betrokken voelen Het management voelt zich betrokken. Deze 
bij het project en dit ook uitdragen naar de betrokkenheid wordt uitgedragen door 
werknemers. Het beschikbaar stellen van tijd aanwezig te zijn bij de kick-off. 
en middelen om de ontwikkeling en imple- Tijd en middelen zullen ook beschikbaar 
mentatie te ondersteunen hoort hier ook bii . gesteld worden. 
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De volgende punten moeten geaccepteerd 
worden door de werknemers en door het 
management: 
What you measure is what you get 
Maten gebruikt voor het nemen van 
beslissingen zijn niet hetzelfde als de maten 
gebruikt voor motivatie. De laatste moeten 
namelijk beïnvloedbaar zijn. 
Acceptatie van de eindgebruikers is absoluut 
noodzakelijk, daarom is participatie bij de 
ontwikkeling essentieel. 

Deze punten worden geaccepteerd. 

Uit de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat er aan de voorwaarden wordt 
voldaan om de ontwikkeling van een prestatiesturingssysteem te starten. 

Team eisen 
Het beoogde team voor dit project is cluster 2. In verband met de betrokkenheid van een van 
de opdrachtgevers bij dit cluster is voor deze groep gekozen. Een uitgebreide beschrijving van 
dit cluster staat in hoofdstuk 2. Net zoals er eisen aan de organisatie worden gesteld, worden 
er ook eisen aan het deelnemende team gesteld. 

Tabel 4: Eisen aan cluster 2 
Conditie Situatie 
Interne taakafhankelijkheid3 moet groot Interne taakafhankelijkheid is groot. Zonder 
genoeg zijn om indicatoren op groepsniveau uitwisseling van middelen (in dit geval de 
te kunnen ontwikkelen(Pritchard, 1990) revalidant) en informatie kan de behandeling 

niet goed verlopen. Voor het uitwisselen van 
informatie wordt gebruik gemaakt van vaste 
overlegmomenten en rapportages. 

Het team moet een zo laag mogelijke externe Externe taakafhankelijkheid is in principe 
taakafhankelijkheid hebben, omdat op die laag, omdat alle behandelaren deel uit maken 
manier de zelfregulerende capaciteit optimaal van het NAH-team. Men is echter wel 
is. (Vijfeijken van, Kleingeld, Tuijl van, afhankelijk van de planning 
Algera, & Thierry, 2002) 
Het team moet beschikken over een recent en Het team beschikt over een zeer recent 
duidelijk omschreven behandelprogramma. behandelprogramma; het is goedgekeurd in 
Dit kan worden gebruikt als uitgangspunt oktober 2005. 
tijdens de ontwikkelbijeenkomsten. 
Het is noodzakelijk dat het team het belang Het team ziet het belang wel in, maar heeft de 
van efficiëntie en effectiviteitverbetering laatste tijd al veel pilots gedraaid. Er bestaat 
inziet. (Pritchard, 1990) dus een kans dat het team het ziet als weer 

iets nieuws dat op hun wordt uitgeprobeerd 

Haalbaarheidsstudie cluster 2 
Cluster 2 is geschikt om met de ontwikkeling van een ProMES-systeem te starten. Daarom 
kan nu bepaald worden of het team voldoet aan de condities. Tijdens een presentatie die 
gegeven is aan de afdelingshoofden behandeling en verpleging, zorgmanager en 
kwaliteitsmedewerker zijn de condities aan bod gekomen, zie tabel 5. 

3 Taakathankelijkheid refereert aan de mate waarin teamleden informatie en/ of middelen moeten 
uitwisselen voor het voltooien van de individuele bijdrage aan de teamtaak (Van Vijfeijken, Kleingeld, 
Van Tuijl, Algera, & Thierry, 2004) 
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Er moet echter wel opgemerkt worden dat de afdelingshoofden geantwoord hebben voor het 
gehele team. Er kan wel vanuit gegaan worden dat de afdelingshoofden hun team goed 
genoeg kennen. Tijdens de ontwikkelbijeenkomsten heeft de facilitator altijd gelet op 
mogelijke weerstand. 

Tabel 5: Condities cluster 2 
Conditie Situatie 
Het team moet het belang van continue Dat is het geval 
kwaliteitsverbetering inzien 
Er moet besef aanwezig zijn bij het team dat De afdelingshoofden zijn zich hiervan 
productiviteitsverbetering niet gemakkelijk is; bewust, ook in het kader van de recente 
het kost tijd en moeite. maatschappelijke ontwikkelingen. 
Er moet vertrouwen vanuit de medewerkers in Er is vertrouwen tussen het team en het 
het management zijn. Het gaat er met name management 
om dat het team er vertrouwen in heeft dat de 
ProMES-gegevens niet tegen hen gebruikt 
zullen worden. In dat geval zal de regelkring 
hoogstens gedoogd worden. 
De leden die deel uit zullen maken van het Dat is niet het geval 
ontwikkelteam moeten niet van plan zijn om 
de organisatie snel te verlaten. 
De volgende punten moeten geaccepteerd Deze punten worden geaccepteerd. 
worden door het team: Men is met name erg te spreken over het feit 
What you measure is what you get dat indicatoren beïnvloedbaar moeten zijn. 
Discussion until consensus Om de acceptatie te bewerkstelligen is het 
Indicatoren moeten beinvloedbaar zijn van belang om de rest van het team ( de 
Acceptatie van de eindgebruikers is essentieel achterban) op de hoogte te houden van de 

vorderingen. 
De afdelingshoofden moeten gecommitteerd Dit is het geval. Beide nemen deel aan de 
zijn aan het ProMES-project ontwikkelbijeenkomsten 
Het ontwikkelteam moet een keer in de twee Tijd is een lastig punt. Daarom wordt 
weken minimaal 2 uur aan de ProMES- gekozen voor een alternatieve aanpak. Hieruit 
bijeenkomsten besteden (Pritchard, 1990). komt de onderzoeksopzet voort. 
Deze tijd is nodig om zaken te laten bezinken. 
De lengte van de bijeenkomst is nodig om 
voldoende tiid voor discussie te hebben. 

De keuze van het ontwikkelteam 
Het team is samengesteld aan de hand van de eisen (tabel 6) met hulp van het afdelingshoofd 
behandeling. De ontwikkelgroep bestaat uit afdelingshoofd behandeling, afdelingshoofd 
verpleging, FT, ET, LOGO, MW, VP en de procesbegeleider. 

Tabel 6: Ontwikkelteam eisen 
Eis Situatie 
De directe leidinggevende moet deel Zowel het afdelingshoofd behandeling als het 
uitmaken van het ontwikkelteam. afdelingshoofd verpleging maken deel uit van 

het team. Zij vormen samen met de 2 RA's de 
clusterleiding. 
De RA' s zijn niet vertegenwoordigd vanwege 
de drukte. 

Alle relevante disciplines moeten Dit is het geval. PS is indirect 
vertegenwoordigd zijn vertegenwoordigd omdat een van de 

groepsleden achtergrond als PS heeft. Verder 
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is er bewust voor gekozen om de RA geen 
deel uit te laten maken van de groep.(zie 
vorige eis) 

Alle leden die deel uit maken van de Dit is naar inschatting van de leidinggevende 
ontwikkelgroep moeten op het benodigde het geval 
abstractieniveau kunnen denken 
De groepsleden moeten gemotiveerd zijn om Dit is het geval. Tijdens een 
mee te werken. introductiebijeenkomst gaf een persoon dat 

het niet bij haar paste. Deze is vervangen door 
iemand anders van dezelfde discipline. Bij de 
selectie van personen is gezocht naar mensen 
die van uitdagingen houden en die kritisch 
durven zijn. Alle deelnemers namen vrijwillig 
deel aan de biieenkomsten 

De groepsgrootte moet minimaal vijf en De groepsgrootte is acht, het maximale aantal 
maximaal acht personen groot zijn. 
Niet alle groepsleden moeten even ervaren Dit is het geval, een van de deelnemers werkt 
zijn. pas sinds kort in haar huidige functie, anderen 

al langer 
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Bijlage 21: Potentiële weerstand tijdens en voor het ProMES-traject 

Een belangrijk onderdeel van een ProMES-project is het managen van weerstand van de 
medewerkers. In eerste instantie gaat het erom om de weerstand te verminderen en wanneer 
het traject eenmaal gestart is kan gepoogd worden om de weerstand helemaal weg te nemen. 
De weerstand kan voort komen uit een aantal verschillende bronnen, deze zullen afhankelijk 
van de fase ook veranderen. Bronnen van weerstand kunnen algemeen zijn, of juist specifiek 
voor een team of organisatie. Hieronder zijn beide opgenomen in de lijst, die grotendeels 
gebaseerd is op (Van der Leeuw, 2005). 

Tijdens het voortraject: 
cluster 2 heeft al veel pilots en is het zat om elke keer proefkonijn te zijn 
er is onvoldoende besef van de gevolgen van de stelselveranderingen bij de 
behandelaren, hierdoor is de kans aanwezig dat men zich gestraft voelt omdat er een 
traject wordt gestart dat gericht is op het verbeteren van de productiviteit. 
Medewerkers zijn bang om gemeten te worden. Ze zijn bang dat het zelfbeeld dat ze 
hebben wordt aangetast of omdat ze bang zijn dat het management de gegevens wil 
gebruiken als onderbouwing om bijvoorbeeld mensen te ontslaan. 
De kernelementen van ProMES (participatie, bottom-up, discussion until consensus) 
passen niet binnen de organisatiecultuur. 
Het management en de medewerkers vertrouwen elkaar onvoldoende 
Men is niet bereid om te investeren in het systeem en in het meten in het bijzonder 
Men is bang dat het systeem gebruikt wordt mensen persoonlijk te meten 
Onvoldoende commitment vanuit het management 
Onvoldoende tijd voor ontwikkeling 

Tijdens de voorbereiding moet er tijd aan besteed worden om bovenstaande bronnen van 
weerstand te minimaliseren. Tijdens het ontwikkeltraject komen er echter nieuwe bronnen: 

weerstand tegen gemeten worden. De volgende opmerking geeft dat goed weer: 'we 
weten toch al weer het mis gaat, waarom moet dat dan ook nog gemeten en vast 
gelegd worden?'. 
De facilitator kan een bron van weerstand worden. Het leiden van de bijeenkomsten 
geeft de groep het idee dat de facilitator een van hen is, dit is echter niet het geval 
omdat de facilitator te allen tijde neutraal moet blijven. Wanneer de facil itator tijdens 
de afstemming nog steeds neutraal blijft, kan dat moeilijk zijn voor de groep om te 
accepteren. Tevens ziet de groep de facilitator als expert. Het is echter niet de 
bedoeling dat de facilitator ook die rol op zich neemt. Een laatste mogelijkheid is dat 
de facilitator zich te veel bemoeit met het proces en de inhoud van het systeem. 
Hierdoor ontbreekt een eigendomsgevoel bij de groep. 
Het proces duurt te lang 
Afspraken worden niet nagekomen door het management 
Men vraagt zich af waarom zij gekozen zijn en niet een ander team. 
Het team denkt dat een dergelijk systeem niet zal werken 
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Bijlage 22: Operationalisering van de indicatoren 

Naar aanleiding van de ontwikkelde prestatie-indicatoren heeft de facilitator op 23 augustus 
2006 met een medewerker van de IT afdeling gekeken naar de mogelijkheden die er binnen 
het reeds gebruikte systeem, Ecaris, zijn. Tijdens dit gesprek is gebleken dat veel zaken uit het 
systeem te halen zijn. Een goed voorbeeld is het bijhouden van aanwezigheid. In eerste 
instantie heerste het idee dat er briefjes bijgehouden zouden moeten worden met de 
aanwezigheid van mensen bij een planbespreking of afstemmingsbijeenkomst. Tijdens de 
bespreking bleek dat er in het systeem wordt bijgehouden wie waarbij aanwezig is geweest. 
Enige criterium is dat de code bekend moet zijn. 

Verder is het mogelijk om een query aan te maken waarin wordt uitgerekend in welke mate 
formulieren volledig zijn ingevuld. Hier hoeft dus ook geen handmatige berekening aan te pas 
te komen. Voor elke indicator zal nu worden aangegeven wat een mogelijkheid is om de 
benodigde data te verzamelen. Bij een aantal plaatsen is aangegeven dat er velden toegevoegd 
moeten worden. Hiervoor moet eerst toestemming worden gevraag aan de stuurgroep. 
Het toevoegen van formulieren moet overlegd worden met IT. 

Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden 
uitgevoerd 
Door middel van een nieuw formulier waarin wordt aangegeven welke standaardtests er zijn 
uitgevoerd kan dit worden bijgehouden. Vervolgens is een query nodig om het uit het systeem 
te halen. 

Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld 
Dit kan met behulp van een query uit het systeem worden gehaald 

Mate waarin interventies gekoppeld zijn aan de doelen 
In de doelenmodule wordt elke week vastgesteld hoe het met de doelen van een revalidant 
gaat. Deze module wordt nu opgezet dus het is mogelijk om benodigde informatie voor 
ProMES in het evaluatie-formulier te verwerken 

Mate waarin het revalidantsysteem participeert in het proces 
Het is een doel om het systeem te betrekken, dus dit is een specifiek doel tijdens de 
doelenmodule 

De hulpvraag en het belangrijkste probleem van de revalidant en zijn systeem zijn door het 
behandelteam verhelderd en opgenomen in het BC-f ormulier 
Dit kan met behulp van een query uit het systeem worden gehaald 

Het behandelplan in conceptvorm is met revalidant en systeem besproken en definitief 
vastgesteld 
Extra veld toevoegen met de datum waarop deze bespreking heeft plaatsgevonden 

Mate waarin tevredenheid over de behandeling en bejegening en het contact met 
behandelaren besproken zijn met de revalidant 
Formulier nodig waarin onderwerpen aangevinkt kunnen worden. Vervolgens is een query 
nodig om het uit het systeem te halen. 

Tevredenheid over informatieverstrekking 
Rapportcijfer uit het exit-gesprek 
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De voorwaarden voor ontslag zijn opgesteld samen met de revalidant en zijn systeem. de 
verantwoordelijkheden zijn benoemd en de benodigde procedures zijn in gang gezet 
Kan uit het systeem gehaald worden middels een query. Er is eventueel een aanpassing nodig 
van dit veld waarin specifiek wordt aangegeven of de verantwoordelijkheden duidelijk zijn 
gesteld en of de procedures in gang zijn gezet. 

Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden 
uitgevoerd 
Dit kan uit hetzelfde formulier worden gehaald als bij 1. 

Mate waarin prognose, benodigde hulp en voorzieningen en ontslagbestemming benoemd 
worden in de eerste planbespreking 
Dit kan met behulp van een query uit het systeem worden gehaald. Eventueel een aanpassing 
nodig waarin de drie onderdelen gesplitst worden. 

Mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet 
Dit wordt nu besproken tijdens de planbespreking, maar in de toekomst komt dit te liggen bij 
het ontslagmanagement. Tot die tijd zal een query volstaan. 

Tijdig verstrekken van de concept p/anbespreking 
Een extra veld waarin de datum van de verstrekking wordt ingevuld maakt een query 
mogelijk 

Mate waarin een behandelaar aanwezig is bij de terugkoppeling van de planbespreking 
Dit kan met behulp van een query uit het systeem worden gehaald 

Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij teambespreking en afstemming 
Dit kan met behulp van een query uit het systeem worden gehaald 

Mate waarin RA of AIDS aanwezig is bij afstemming 
Dit kan met behulp van een query uit het systeem worden gehaald 

Mate waarin prognose is behaald in termijnen 
In het BC-formulier kan onder prognose een veld met verwachte termijn toegevoegd worden. 
Vervolgens kan met een query bepaald worden in hoeverre de termijn in het veld 
overeenkomt met de reële termijn. 

Mate waarin prognose behaald is in doelen 
Dit kan met behulp de doelenmodule en het BC-formulier worden bijgehouden. Een query 
volstaat vervolgens. 

% aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is 
Dit moet worden bijgehouden door de personen die het scholingsbudget voor het team 
beheren 
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Bijlage 23: Tijdsverloop 

Een van de doelen van dit project is onderzoeken hoeveel tijdwinst er behaald kan worden 
met behulp van de alternatieve ontwikkelmethode. In tabel 7 is aangegeven wat bij aanvang 
van het project de verwachting was van het benodigde aantal bijeenkomsten. In de praktijk 
zijn er meer bijeenkomsten nodig geweest 

Tb 17 V a e erwac te en wer e IJ e IJ' sver oop. h k r ·k Cd 
Stap Aantal Aantal Wanneer Wanneer 

bijeenkomsten bijeenkomsten gepland werkelijk 
2epland werkelijk 

1. vaststellen 1 1 Week 17 Week 17 
verantwoordelijkheidsgebieden 
(V) 
2. Vaststellen indicatoren (1) 3 7 Week 19, Week 19, 

21 , 23 21 , 23, 
25, 28, 
30, 32 

2a. afstemmingsbijeenkomst 1 1 Week 27 Week 33 
V+I 

De afwijking tussen de planning en de werkelijkheid kan op verschillende manieren uitgelegd 
worden. 
Ten eerste waren de verschillen tussen SRCB en RCA groter, hierdoor kon er minder 
overgenomen worden dan in eerste instantie verwacht werd. 
Ten tweede heeft de facilitator ook in haar rol moeten groeien. Het leiden van de discussie, 
met name het ingrijpen bij discussies wanneer ze te veel afdwalen, is iets wat gaandeweg het 
proces gegroeid is. 
Ten derde is er een aantal bijeenkomsten geweest waar de groep 2 of 3 mensen miste. Dit 
leidde ertoe dat een deel van de discussie de volgende keer eerst herhaald werd, alvorens 
gestart kon worden met de nieuwe onderwerpen voor die bijeenkomsten. 
Ten vierde is een van de bijeenkomsten in stap 2 gebruikt om het hele systeem nog een keer 
door te lopen voor de afstemmingsbijeenkomst. 

Wanneer met name het tweede en het derde punt anders waren gelopen had stap 2 
waarschijnlijk in 5 bijeenkomsten afgerond kunnen worden. 

Ondanks het feit dat er meer bijeenkomsten nodig zijn geweest dan van tevoren gedacht was, 
is er wel een tijdwinst behaald. Het team van SRCB heeft namelijk 15 bijeenkomsten nodig 
gehad om stap 1 en 2 af te ronden. Dit betekent dat er zes bijeenkomsten minder nodig zijn 
geweest. 

-77-



rca Il +f• Bijlagen November 2006 Ceryl van Nisselroij Î U J 

Bijlage 24: t-toets op controlegroep 

Variabele Groep N Gemiddelde Standaard t df 
deviatie 

Communicatie SRCB 22 3.92 .12 .49 29 
RCA 9 3.81 .19 

Tevredenheid over het SRCB 23 4.16 .13 .85 30 
werk RCA 9 3.96 .16 
Verbondeheid met het SRCB 21 3.96 .09 .21 30 
team RCA 9 3.92 .20 
Onzekerheid binnen SRCB 22 3.76 .17 1.43 28 
het werk (vraag 1, 2, 3 

RCA 9 3.33 .24 en 4) 
Role clarity SRCB 23 3.35 .14 -.63 29 

RCA 9 3.51 .17 
Kennis&vaardigheden SRCB 23 4.28 .11 1.53 30 

RCA 9 3.93 .23 
Beslissingsbevoegdheid SRCB 23 3.22 .18 -.73 30 

RCA 9 3.44 .20 
Verbondenheid met SRCB 22 4.17 .13 .86 29 
het werk RCA 9 3.96 .18 
*p~0.05 
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Bijlage 25: t-toets op SRCB-NAH en jonge kinderen (0-4) 

Variabele Groep N Gemiddelde Standaard t df 
deviatie 

Ervaren werkwijze (1 NAH 6 4.58 .49 -1.67 8 
en 3) 0-4 4 5.0 .00 

Ervaren werkwijze (2 NAH 6 3.25 .69 -.22 8 
en 4) 0-4 4 3.38 1.11 

Ervaren invloed op het NAH 18 3.83 .92 -1.33 26 
ontwikkelproces 0-4 10 4.30 .82 

Acceptatie NAH 19 3.76 .54 -2.54 27 
0-4 10 4.3 .54 

Bruikbaarheid van het NAH 20 4.32 .58 .09 28 
systeem (vraag 1, 2, 3, 4 
en 5) 0-4 10 4.30 .61 

Redenen-kwaliteit NAH 20 4.00 .86 .00 29 
0-4 11 4.00 .63 

Redenen-politiek NAH 20 4.05 .95 .96 29 
0-4 11 3.73 .79 

Redenen-geld NAH 20 3.35 1.14 -.04 29 
0-4 11 3.36 .81 

Redenen-management NAH 20 3.65 .99 -.80 29 
trend 0-4 11 3.91 .54 

Communicatie NAH 20 4.00 .58 .32 29 
0-4 11 3.94 .33 

Tevredenheid over het NAH 20 4.20 .44 -.16 29 
werk 0-4 11 4.23 .47 

Verbondenheid met het NAH 20 4.00 .47 -1.19 29 
team 0-4 11 4.20 .43 

Onzekerheid binnen het NAH 21 3.75 .37 -1. 18 31 
werk (vraag 1, 2, 3 en 4) 

0-4 12 4.00 .40 

Onzekerheid binnen het NAH 21 3.55 .85 .42 29 
werk (vraag 5 en 6) 0-4 10 3.40 1.07 

Role clarity NAH 21 3.54 .48 -.20 30 
0-4 11 3.57 .43 

Kennis&vaardigheden NAH 21 4.24 .42 .44 31 
0-4 12 4.17 .48 

Beslissingsbevoegdheid NAH 21 3.67 .75 -.21 31 
0-4 12 3.72 .65 

Verbondenheid met het NAH 21 4.27 .48 -1.37 31 
werk 0-4 12 4.50 .44 

*p:'.S0.05 
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Bijlage 26: Enquête SRCB 

Beste medewerker, 

Introductiebrief 
behorende bij de vragenlijst 

Ce Ivan Nisselroï f U J 

Zoals je mogelijk weet is jouw team bezig met de ontwikkeling van een ProMES
systeem voor de klinische NAH. In een ander revalidatiecentrum (RCA) is een 
vergelijkbaar team dit ook aan het doen. 
Bij beide teams gebeurt de ontwikkeling onder begeleiding van iemand die verbonden 
is aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Bij SRCB gaat het om Eric van 
der Geer, promovendus aan de faculteit Technologie Management van de TU/e. Bij 
RCA is dat Ceryl van Nisselroij , afstudeerder van de opleiding Technische 
Bedrijfskunde van dezelfde faculteit. 

Met deze enquête willen we de ervaringen van de betrokken teams in beide centra in 
kaart brengen. De inzichten die deze enquête oplevert kunnen we gebruiken bij de 
volgende teams die een ProMES-systeem gaan ontwikkelen. 

Voor het onderzoek is het van groot belang dat deze enquête wordt ingevuld. We 
willen je dan ook vragen om hier even de tijd voor te nemen. Het invullen duurt 
ongeveer 15 minuten. De resultaten zullen anoniem worden verwerkt. Voor de 
verwerking van de data en het verloop van het onderzoek is het van belang dat de 
enquête uiterlijk dinsdag 11 juli wordt ingeleverd. Je kunt de enquête inleveren in de 
daarvoor bestemde doos bij de receptie van SRCB. 

Wij willen je al vast heel erg bedanken voor je medewerking. Mocht je nog vragen 
hebben, dan kun je terecht bij Eric van der Geer (zie onderstaande contactgegevens). 

Met vriendelijke groet, 

Eric van der Geer en Ceryl van Nisselroij. 

E-mail: e.v.d.geer@tm.tue.nl 
Telefoon : 040 - 24 7 2441 
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Enquête over de ervaringen met ProMES binnen NAH Klinisch van SRCB 

Kruis het antwoord van je keuze aan 

Voorbeeld 
Waar ben je werkzaam? 

I Algemeen 

01. 
02. 

03. 

04. 

05. 

De datum waarop ik deze enquête invul is: 
Binnen welke discipline ben je werkzaam? 

Hoe lang ben je al werkzaam in je huidige beroep? 
(tel jaren in een andere instelling ook mee) 
Is jouw team/cluster bezig met de ontwikkeling van 
een ProMES-systeem? 
Ik heb deelgenomen aan de ProMES 
ontwikkelbijeenkomsten 

□ RCA 

□ FT 
□ ET 

□ MW 
□ LOGO 

..... jaar 

□ ja 

□ ja 

■ SRCB 

□ VP 
□ PS 
□ RA 
□ Anders, 

nl. ............ . 

□ nee □ weet 
niet 

□ nee ➔ Ga door 
naar vraag 10 

Omcirkel bij de volgende vragen het antwoord dat het meest overeenkomt met jouw mening 
of gevoel. Hierbij geldt dat 1 = helemaal oneens en 5 = helemaal eens 

II 

06. 

07. 

08. 

09. 

Voorbeeld 

Ik vind mijn hobby's erg leuk 

Helemaal 
Oneens 

1 2 

Ervaren werkwijze bij de ontwikkeling van ProMES 

Helemaal 
Oneens 

Ons ontwikkelteam heeft gebrainstormd over 
1 2 

verantwoordelijkheidsgebieden voor NAH 
Ons ontwikkelteam heeft haar 
verantwoordelijkheidsgebieden vastgesteld op basis 

1 2 
van een lijst verantwoordelijkheidsgebieden van een 
vergelijkbaar team 
Ons ontwikkelteam heeft gebrainstormd over 1 2 
prestatie-indicatoren voor NAH 
Ons ontwikkelteam heeft haar prestatie-indicatoren 
vastgesteld op basis van een lijst prestatie- 1 2 
indicatoren van een vergelijkbaar team 
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Helemaal 
Eens 

@ 5 
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111 Ervaren invloed op ontwikkelproces 

10. 

11. 

De volgende vragen gaan over het ontwikkelproces van het ProMES-systeem. Vul 
deze vragen ook in als je geen deel hebt genomen aan de ontwikkelbijeenkomsten. In 
dat geval geef je aan wat je indruk is. 

Ons ontwikkelteam heeft alle ruimte gehad om voor 
NAH passende verantwoordelijkheidsgebieden te 
formuleren 
Ons ontwikkelteam heeft alle ruimte gehad om voor 
NAH prestatie-indicatoren te bedenken die onze 
verantwoordelijkheidsgebieden meetbaar maken 

Helemaal 
Oneens 

1 2 

1 2 

3 

3 

Helemaal 
Eens 

4 5 

4 5 

IV Het ontwikkelde systeem 
De volgende vragen gaan over het ontwikkelde ProMES-systeem. De benoemde 
verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren zijn weergegeven in het 
bijgevoegde overzicht aan het eind van deze enquête. 

12. Ik voel me als lid van het NAH-team 

13. 

14. 

15. 

(mede)verantwoordelijk voor de door het 
ontwikkelteam benoemde verantwoordelijkheden 
Ik voel me als lid van het NAH-team 
(mede)verantwoordelijk voor het leveren van de 
prestaties zoals gemeten met de benoemde prestatie
indicatoren 
Ik vind dat ons ontwikkelteam een goed ProMES
systeem heeft gemaakt 
Ik beschouw het ProMES-systeem dat ons 
ontwikkelteam heeft gemaakt echt als ons systeem 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

V Nut van het ProMES-systeem 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

De volgende vragen gaan over het nut van het ProMES-systeem. Wanneer de term 
ProMES-informatie wordt gebruikt, gaat het om informatie over de prestaties op de 
benoemde indicatoren. Deze staan in het bijgevoegde overzicht 

Ik wil graag weten hoe wij als NAH-team scoren op 
de prestatie-indicatoren 
Ik ben benieuwd naar het eerste terugkoppelrapport, 
waarin we kunnen zien hoe goed we het doen op de 
benoemde verantwoordelijkheidsgebieden 
Het lijkt mij goed om regelmatig informatie te 
krijgen over onze prestaties op de indicatoren 
We hebben als team feedback nodig over onze 
teamprestatie om op het goede spoor te blijven 
Feedback over hoe we het als team doen is nodig als 
we onze prestaties willen verbeteren 
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Helemaal Helemaal 
Oneens Eens 

21. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 
1 2 3 4 5 

onze prestaties op het gebied van behandelkwaliteit 
22. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 

1 2 3 4 5 
onze prestaties op het gebied van klantgerichtheid 

23. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 
onze prestaties op het gebied van efficiëntie en 1 2 3 4 5 
snelheid 

24. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 
1 2 3 4 5 

onze prestaties op het gebied van communicatie 
25. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 

1 2 3 4 5 
onze prestaties op het gebied van ontwikkeling 

26. Ik kan ook zonder informatie over prestaties op de 
1 2 3 4 5 

indicatoren zien of wij als team ons werk goed doen 
27. Ik kan ook zonder informatie over de prestaties zien 

1 2 3 4 5 
of mijn behandeling effect heeft 

28. De informatie over prestaties op de indicatoren voegt 
1 2 3 4 5 

niets toe aan de feedback die we elkaar nu al geven 
29. Teamleden kunnen ook zonder ProMES-informatie 

1 2 3 4 5 
zien of ze hun tijd efficiënt besteden 

30. Teamleden weten ook zonder ProMES-informatie of 
1 2 3 4 5 

ze hun administratie op orde hebben 
31. Door ProMES begrijp ik beter hoe mijn team een 

1 2 3 4 5 
positieve bijdrage kan leveren aan de organisatie 

32. Door ProMES kan het team beter prioriteiten stellen 
1 2 3 4 5 

in wat belangrijk is voor de organisatie 

VI Redenen waarom de organisatie met ProMES gaat werken 
Ik denk dat deze organisatie met ProMES gaat 
werken omdat .... 

33. het goed is voor de kwaliteit 1 2 3 4 5 
34. het een reactie is op de invoering van de 

1 2 3 4 5 
gereguleerde marktwerking door de overheid 

35. het de financiële positie van de organisatie verbetert 1 2 3 4 5 
36. de organisatie aan wil sluiten bij een nieuwe 

1 2 3 4 5 
management-trend 

VII Communicatie binnen het team 

37. Ik weet waarover ik collega-teamleden moet 1 2 3 4 5 
informeren in belang van het werk 

38. Ik vind het duidelijk waarover ik met wie moet 
communiceren om goede prestaties van ons team te 1 2 3 4 5 
bevorderen 

39. Het is voor mij duidelijk waar we elkaar, als team, 
van op de hoogte moeten houden om goed werk te 1 2 3 4 5 
kunnen leveren 
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VIII Tevredenheid over het werk 

Helemaal Helemaal 
Oneens Eens 

40. Over het algemeen ben ik zeer tevreden met mijn 
1 2 3 4 5 

werk 
41. Ik denk er vaak over om te stoppen met dit werk 1 2 3 4 5 
42. Over het algemeen ben ik tevreden over het soort 

1 2 3 4 5 
werk dat ik doe binnen deze functie 

IX Verbondenheid met het team 

43. Ik vertel graag aan anderen dat ik in een leuk team 
1 2 3 4 5 

werk 
44. Mijn persoonlijke waarden en de waarden van het 

1 2 3 4 5 
team komen erg overeen 

45. Dit team inspireert me om mijn best te doen 1 2 3 4 5 
46. Ik voel me verbonden met mijn werk 1 2 3 4 5 

X Ervaren kenmerken van het werk 

47. Ik weet bij elke revalidant langs welke weg we zijn/ 
1 2 3 4 5 haar behandeldoelen kunnen realiseren 

48. Ik weet bij elke revalidant hoe we de behandeling 
1 2 3 4 5 

tijdig tot een goed einde kunnen brengen 
49. Mijn ervaringen met eerdere revalidanten helpen mij 

bij het bepalen van de behandelweg bij nieuwe 1 2 3 4 5 
revalidanten 

50. Mijn ervaringen met eerdere revalidanten zorgen 
ervoor dat ik weet hoe we de behandeling van 

1 2 3 4 5 
nieuwe revalidanten tijdig tot een goed einde kunnen 
brengen 

51. Informatie over de prestaties op de vastgestelde 
indicatoren kan helpen om te bepalen hoe we de 1 2 3 4 5 
behandeldoelen van een revalidant kunnen realiseren 

52. Informatie over de prestaties op de vastgestelde 
indicatoren kan helpen om de behandeling van een 1 2 3 4 5 
revalidant tijdig tot een goed einde te brengen 

XI Inzicht in taken en verantwoordelijkheden 

53. Ik weet precies wat er van mijn team wordt verwacht 1 2 3 4 5 
54. Wij hebben, als team, duidelijke, vastgestelde doelen 

1 2 3 4 5 
in ons werk 

55. Ik heb een duidelijk idee over hoe wij , als team, onze 
tijd moeten verdelen over de verschillende 1 2 3 4 5 
werkzaamheden 

56. Ik weet wat de verantwoordelijkheden van mijn team 
1 2 3 4 5 

zijn 
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57. Ik vind dat wij , als team, duidelijke instructies 
1 2 3 4 5 

hebben 
Helemaal Helemaal 
Oneens Eens 

58. Ik weet precies waar de verantwoordelijkheden van 
1 2 3 4 5 

mijn team ophouden 
59. Ik weet precies waar we, als team, door de 

1 2 3 4 5 
organisatie op worden aangesproken 

XII Kennis en vaardigheden 

60. Ik bezit de vereiste vakinhoudelijke vaardigheden 
1 2 3 4 5 

om mijn werk goed te kunnen doen 
61. Ik bezit de benodigde sociale vaardigheden om mijn 

1 2 3 4 5 
werk goed te kunnen doen 

62. Ik heb de vaardigheden om effectief te kunnen 
1 2 3 4 5 

werken 

XIII Beslissingsbevoegdheid 

63. Ik kan invloed uitoefenen op de manier waarop het 
1 2 3 4 5 

werk binnen mijn team wordt gedaan 
64. Ik kan invloed uitoefenen op de besluitvorming 

1 2 3 4 5 
binnen mijn team 

65. Ik heb de bevoegdheid om beslissingen te nemen op 
1 2 3 4 5 

mijn werk 

XIV Verbondenheid met het werk 

66. Ik vind mijn werk heel uitdagend 1 2 3 4 5 
67. Ik vind mijn werk boeiend 1 2 3 4 5 
68. Ik vind mijn werk zinvol 1 2 3 4 5 

Mocht je nog opmerkingen hebben m.b.t. het ProMES project die je hierboven niet kwijt kon, 
noteer deze dan hieronder. 

Nogmaals hartelijk dank voor het invullen van deze enquête! 

Einde 
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Overzicht Verantwoordelijkheidsgebieden NAH Klinisch 

□ Behandelkwaliteit 
» Het als team bieden van zorg die voldoet aan het behandelprogramma en de 

behandelprotocollen 

□ Klantgerichtheid 
» Het als team gericht zijn op de wensen en behoeften van de revalidanten en 

hun omgeving 

□ Efficiëntie & Snelheid 
» Het als team zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject voor 

revalidanten 

□ Communicatie 
» De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen behandelaars en 

revalidanten en tussen behandelaars en derden moet zodanig goed zijn, dat 
deze de noodzakelijke bijdrage levert aan de kwaliteit, efficiëntie en snelheid 
van de geboden zorg 

□ Omgevingsgerichtheid 
» Zich als team bewust zijn van de plaats in de zorgketen en daarop inspelen 

□ Ontwikkeling 
» Zich als team ontwikkelen en een proactieve houding hebben 
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Overzicht Prestatie-indicatoren NAH Klinisch 

Verantwoordelijk
heids ebied 

Behandelkwaliteit 

Klantgerichtheid 

Efficiëntie & 
Snelheid 

Communicatie 

Omgevings-
~erichtheid 
Ontwikkeling 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Prestatie-indicator 

Gemiddelde score op klanttevredenheid m.b.t. behandelkwaliteit 
% observatieverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. 
behandelkwaliteit 
% behandelverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. 
behandelkwaliteit 
Gemiddelde score op klanttevredenheid m.b.t. klantgerichtheid 
% behandelverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. 
klantgerichtheid 
% observatieverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. 
klantgerichtheid 
% behandelverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. efficiëntie en 
snelheid 
% observatieverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. efficiëntie en 
snelheid 
% revalidanten dat binnen I week na een MDO door de 
revalidatiearts is gezien 
% revalidanten waarvoor de WCN lijst voor het 1 e MDO is 
ingeleverd bij de psycholoog 
% doelstellingen dat SMART is geformuleerd in de 
behandelverslagen 
% verslagen PS screening dat voor het Ie MDO door de psycholoog 
is aangeleverd 
Gemiddelde score op klanttevredenheid m.b.t. communicatie 
% MDO's waarbij de vaste structuur is aangehouden 
% gevallen waarin de doelstellingen zijn overhandigd aan de 
revalidant na een MDO 
% teamstarts waarbij minimaal één van de revalidatieartsen 
aanwezig was 
% revalidanten waarvoor de behandeltermijn overeenkomt met de 
prognose zoals vastgesteld na het Ie MDO 
% revalidanten waarvoor het gezamenlijk lange termijn 
revalidantendoel (prognose) is behaald 
Mate waarin het kennisbehoefte plan eens in de 3 jaar ge-up-date is 
% aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is 
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Bijlage 27: Introductiebrief en verantwoordelijkheidsgebieden RCA 

Introductiebrief 
behorende bij de vragenlijst 

Beste medewerker van cluster 2, 

Zoals je mogelijk weet is jouw team bezig met de ontwikkeling van een ProMES-systeem 
voor de klinische NAH. In een ander revalidatiecentrum (SRCB) is een vergelijkbaar team dit 
ook aan het doen. 
Bij beide teams gebeurt de ontwikkeling onder begeleiding van iemand die verbonden is aan 
de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Bij SRCB gaat het om Eric van der Geer, 
promovendus aan de faculteit Technologie Management van de TU/e. Bij RCA is dat Ceryl 
van Nisselroij, afstudeerder van de opleiding Technische Bedrijfskunde van dezelfde faculteit. 
De ontwikkelgroep van cluster 2 bestaat uit Inge Bosch, Silvia Thelen, Mieke Veelen, Tineke 
Huitema, Mirjam Popping en Brenda Fibicher. Arjan Baan heeft ook een aantal 
bijeenkomsten bijgewoond. 

Met deze vragenlijst willen we jullie ervaringen en bevindingen in kaart brengen. De 
uitkomsten zullen gebruikt worden bij de andere teams van het RCA die ook van start gaan 
met de ontwikkeling van een ProMES-systeem. 

Voor het onderzoek en voor jullie collega's die ook met ProMES gaan werken, is het van 
groot belang dat deze enquête wordt ingevuld. We willen je dan ook vragen om hier even de 
tijd voor te nemen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De resultaten zullen anoniem 
worden verwerkt door de onderzoekers. Zij hebben ook als enige inzage in de ingevulde 
vragenlijsten. Voor de verwerking van de data en het verloop van het onderzoek is het van 
belang dat de enquête uiterlijk maandag 4 september wordt ingeleverd. Je kunt de enquête 
inleveren in de brievenbus van de bibliotheek, brievenbus nummer 10. Je kunt hem ook 
mailen naar promes@rcamsterdam.nl. 

Wij willen je al vast heel erg bedanken voor je medewerking. Mocht je nog vragen hebben, 
dan kun je terecht bij Ceryl van Nisselroij (zie onderstaande contactgegevens). 

Met vriendelijke groet, 

Ceryl van Nisselroij en Eric van der Geer. 

E-mail: c.l.a.v.nisselroij@student.tue.nl of promes@rcamsterdam.nl 
Telefoon : 06-19 43 83 36 
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Overzicht Verantwoordelijkheidsgebieden NAH Klinisch 

□ Behandelkwaliteit 
» Het, als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden van zorg die 

voldoet aan het behandelprogramma en de protocollen. 

° Klantgerichtheid 
» Bij de behandeling is de vraag van de revalidant richtinggevend en er wordt 

gewerkt volgens de visie op bejegening zoals die voor het RCA geformuleerd 
is. 

□ Efficiëntie 
» Het als team zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject voor 

revalidanten binnen de mogelijkheden van revalidant en van de organisatie. 

□ Communicatie 
» De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen behandelaars en 

revalidanten en tussen behandelaars en derden rondom het behandelplan moet 
zodanig goed zijn, dat deze de noodzakelijke bijdrage levert aan de kwaliteit en 
efficiëntie van de geboden zorg. 

□ Ontwikkeling 
» Zich als team ontwikkelen en een proactieve houding hebben, door middel van 

het ontwikkelen van kennis en competenties en dit te gebruiken in de 
behandelprogramma's. 

-89-



r;:.., ...,,,,,,. Bijlagen November 2006 Ceryl van Nisselroij T u / e 

Overzicht Prestatie-indicatoren NAH Klinisch 

Verantwoordelijk
heids ebied 

Behandelkwaliteit 

Klantgerichtheid 

Efficiëntie 

Communicatie 

Ontwikkeling 

Prestatie-indicator 

■ Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol 
worden uitgevoerd 

• Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor de 
eerste planbespreking 

• Mate waarin kernproblemen worden vastgesteld tijdens de eerste 
plan bespreking 

■ Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de doelen 
• Mate waarin het revalidantensvsteem participeert in het proces 
• De hulpvraag en het belangrijkste probleem van de revalidant en zijn 

systeem zijn door het behandelteam verhelderd en opgenomen in het BC-
formulier 

• Het behandelplan in conceptvorm is met revalidant en systeem besproken 
en definitief vastgesteld. 

• Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in subdoelen 
■ Mate waarin tevredenheid over de behandeling en bejegening en het 

contact met behandelaren besproken zijn met revalidant 
• Tevredenheid over informatieverstrekking 
• De voorwaarden voor ontslag zijn opgesteld samen met de revalidant en 

zijn systeem. De verantwoordelijkheden zijn benoemd en de benodigde 
procedures zijn in gang gezet. 

• Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol 
worden uitgevoerd ( of aantekening nvt) 

• Mate waarin prognose, benodigde hulp en voorzieningen en 
ontslagbestemming benoemd worden in de eerste planbespreking 

• Mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet 
■ Tijdig verstrekken van de concept planbespreking 
■ Mate waarin een behandelaar aanwezig is bij de terugkoppeling van de 

plan bespreking 
• Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij de teambespreking en 

afstemming 
• Mate waarin RA of AIOS aanwezig is bij de afstemming 
■ Mate waarin prognose is behaald in termijn 
• Mate waarin prognose is behaald in doelen 
• % aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is 
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Bijlage 28: Afwijkende vragen RCA 

21. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 
1 2 3 4 5 

onze prestaties op het gebied van behandelkwaliteit 
22. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 

1 2 3 4 5 
onze prestaties op het gebied van klantgerichtheid 

23. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 
1 2 3 4 5 

onze prestaties op het gebied van efficiëntie 
24. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 

1 2 3 4 5 
onze prestaties op het gebied van communicatie 

25. Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over 
1 2 3 4 5 

onze prestaties op het gebied van ontwikkeling 
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Bijlage 29: Introductiebrief controlegroep RCA 

Introductiebrief 
behorende bij de vragenlijst 

Beste medewerker van cluster 3B, 

Zoals je misschien weet is cluster 2 bezig met de ontwikkeling van een ProMES-systeem voor 
de klinische NAH. In een ander revalidatiecentrum (SRCB) is een vergelijkbaar team dit ook 
aan het doen. 
Bij beide teams gebeurt de ontwikkeling onder begeleiding van iemand die verbonden is aan 
de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Bij SRCB gaat het om Eric van der Geer, 
promovendus aan de faculteit Technologie Management van de TU/e. Bij RCA is dat Ceryl 
van Nisselroij , afstudeerder van de opleiding Technische Bedrijfskunde van dezelfde faculteit. 

Alle medewerkers van cluster 2 die betrokken zijn bij de behandeling van klinische NAH
revalidanten krijgen deze enquête. Omdat jullie dezelfde diagnosegroep behandelen als cluster 
2 willen we jullie vragen om deze vragenlijst ook in te vullen. De uitkomsten zullen gebruikt 
worden bij de andere teams van het RCA die ook van start gaan met de ontwikkeling van een 
Pro MES-systeem. 

Voor het onderzoek en voor jullie collega's die ook met ProMES gaan werken, is het van 
groot belang dat deze enquête wordt ingevuld. We willen je dan ook vragen om hier even de 
tijd voor te nemen. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. De resultaten zullen anoniem 
worden verwerkt door de onderzoekers. Zij hebben ook als enige inzage in de ingevulde 
vragenlijsten. Voor de verwerking van de data en het verloop van het onderzoek is het van 
belang dat de enquête uiterlijk maandag 28 augustus wordt ingeleverd. Je kunt de enquête 
inleveren in de brievenbus van de bibliotheek, brievenbus nummer 10. 

Wij willen je al vast heel erg bedanken voor je medewerking. Mocht je nog vragen hebben, 
dan kun je terecht bij Ceryl van Nisselroij (zie onderstaande contactgegevens). 

Met vriendelijke groet, 

Ceryl van Nisselroij en Eric van der Geer. 

E-mail: c.l.a.v.nisselroij@student.tue.nl of promes@rcamsterdam.nl 
Telefoon : 06-19 43 83 36 
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Bijlage 30: Doorlopen stappen data-analyse 

No. rem011e an Hem 

No, remove an Item 

Compute construct& No, """""9anl1e 

Correlation teats 

>-No_-+I No ANOVAll-tnt/Pearaor 
poaslble 

ANOVM-tnt 

Figuur 2: Stappen data-analyse gebaseerd op (Claassen, 2005) 
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Bijlage 31: Vragen uitgesplitst per construct 

E rvaren wer k .. w11ze 
Brainstormen Ons ontwikkelteam heeft gebrainstormd over verantwoordelijkheidsgebieden voor NAH 

Ons ontwikkelteam heeft gebrainstormd over prestatie-indicatoren voor NAH 
Volgens Ons ontwikkelteam heeft haar verantwoordelijkheidsgebieden vastgesteld op basis van een lijst 
voorbeeld verantwoordelijkheidsgebieden van een vergelijkbaar team 

Ons ontwikkelteam heeft haar prestatie-indicatoren vastgesteld op basis van een lijst prestatie-
indicatoren van een vergelijkbaar team 

Ervaren invloed 
Ons ontwikkelteam heeft alle ruimte gehad om voor NAH passende verantwoordelijkheidsgebieden te 
formuleren 
Ons ontwikkelteam heeft alle ruimte gehad om voor NAH prestatie-indicatoren te bedenken die onze 
verantwoordeliikheidsgebieden meetbaar maken 

A tf ccep a 1e 
Ik voel me als lid van het NAH-team (mede)verantwoordelijk voor de door het ontwikkelteam benoemde 
verantwoordelijkheden 
Ik voel me als lid van het NAH-team (mede)verantwoordelijk voor het leveren van de prestaties zoals gemeten 
met de benoemde prestatie-indicatoren 
Ik vind dat ons ontwikkelteam een goed ProMES-systeem heeft gemaakt 
Ik beschouw het ProMES-systeem dat ons ontwikkelteam heeft gemaakt echt als ons systeem 

B 
0

kb rm aar h 0 d e1 van e sys eem h t t 
Behoefte aan 16 Ik wil graag weten hoe wij als NAH-team scoren op de prestatie-indicatoren 
feedback 17 Ik ben benieuwd naar het eerste terugkoppelrapport, waarin we kunnen zien hoe goed we 

het doen op de benoemde verantwoordelijkheidsgebieden 
18 Het lijkt mij goed om regelmatig informatie te krijgen over onze prestaties op de 

indicatoren 
19 We hebben als team feedback nodig over onze teamprestatie om op het goede spoor te 

blijven 
20 Feedback over hoe we het als team doen is nodig als we onze prestaties willen verbeteren 

Feedback 26 Ik kan ook zonder informatie over prestaties op de indicatoren zien of wij als team ons 
volgens werk goed doen (venvijderd) 

Kohli en 27 Ik kan ook zonder informatie over de prestaties zien ofmiin behandeling effect heeft 

Jaworksi 28 De informatie over prestaties op de indicatoren voegt niets toe aan de feedback die we 

(1994) elkaar nu al geven (venviiderd) 
29 Teamleden kunnen ook zonder ProMES-informatie zien of ze hun tijd efficiënt besteden 

(venviiderd) 
30 Teamleden weten ook zonder ProMES-informatie ofze hun administratie op orde hebben 

(venvijderd) 
Toegevoegde 31 Door ProMES begrijp ik beter hoe mijn team een positieve bijdrage kan leveren aan de 
waarde organisatie (venvijderd) 

ProMES 32 Door ProMES kan het team beter prioriteiten stellen in wat belangrijk is voor de 
organisatie (venvijderd) 
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Rd e enen waarom d f e oreamsa 1e me tP MES ro eaa t k weren 
Ik denk dat deze Orf?anisatie met ProMES f?Gat werken omdat .... 
het goed is voor de kwaliteit 
het een reactie is op de invoering van de gereguleerde marktwerking door de overheid 
het de financiële positie van de organisatie verbetert 
de organisatie aan wil sluiten bij een nieuwe management-trend 

Communicatie binnen het team 
Ik weet waarover ik collega-teamleden moet informeren in belang van het werk 
Ik vind het duidelijk waarover ik met wie moet communiceren om goede prestaties van ons team te bevorderen 
Het is voor mij duidelijk waar we elkaar, als team, van op de hoogte moeten houden om goed werk te kunnen 
leveren 

Tevredenheid over het werk 
Over het algemeen ben ik zeer tevreden met mijn werk 
Ik denk er vaak over om te stoppen met dit werk 
Over het algemeen ben ik tevreden over het soort werk dat ik doe binnen deze functie 

Verbondenheid met het team 
Ik vertel graag aan anderen dat ik in een leuk team werk 
Mijn persoonlijke waarden en de waarden van het team komen erg overeen 
Dit team inspireert me om mijn best te doen 
Ik voel me verbonden met mijn werk 

0 nze er e1 mnen k h "d b" e e an eme d bh d r 
Eigen Ik weet bij elke revalidant langs welke weg we zijn/ haar behandeldoelen kunnen realiseren 
ervaringen Ik weet bij elke revalidant hoe we de behandeling tijdig tot een goed einde kunnen brengen 

en kennis Mijn ervaringen met eerdere revalidanten helpen mij bij het bepalen van de behandelweg bij 
nieuwe revalidanten 
Mijn ervaringen met eerdere revalidanten zorgen ervoor dat ik weet hoe we de behandeling van 
nieuwe revalidanten tijdig tot een goed einde kunnen brengen 

ProMES Informatie over de prestaties op de vastgestelde indicatoren kan helpen om te bepalen hoe we de 
behandeldoelen van een revalidant kunnen realiseren 
Informatie over de prestaties op de vastgestelde indicatoren kan helpen om de behandeling van 
een revalidant tijdig tot een goed einde te brengen 

Role clarity 
Ik weet precies wat er van mijn team wordt verwacht 
Wij hebben, als team, duidelijke, vastgestelde doelen in ons werk 
Ik heb een duidelijk idee over hoe wij, als team, onze tijd moeten verdelen over de verschillende 
werkzaamheden 
Ik weet wat de verantwoordelijkheden van mijn team zijn 
Ik vind dat wij, als team, duidelijke instructies hebben 
Ik weet precies waar de verantwoordelijkheden van mijn team ophouden 
Ik weet precies waar we, als team, door de organisatie op worden aangesproken 
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E mpowermen t 
Kennis & Ik bezit de vereiste vakinhoudelijke vaardigheden om mijn werk goed te kunnen 
vaardigheden doen 

Ik bezit de benodigde sociale vaardigheden om miin werk goed te kunnen doen 
Ik heb de vaardigheden om effectief te kunnen werken 

Beslissings- Ik kan invloed uitoefenen op de manier waarop het werk binnen mijn team wordt 
bevoegdheid gedaan 

Ik kan invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen miin team 
Ik heb de bevoegdheid om beslissingen te nemen op mijn werk 

Meaning Ik vind mijn werk heel uitdagend 
Ik vind mijn werk boeiend 
Ik vind mijn werk zinvol 

V erantwoor e IJ e1 see b. d 1e en per team 
SRCB - Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
NAH van behandelkwaliteit 

Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van klantgerichtheid 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van efficiëntie en snelheid 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van communicatie 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van ontwikkeling 

RCA NAH Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied -
van behandelkwaliteit 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van klantgerichtheid 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van efficiëntie 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van communicatie 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van ontwikkeling 

SRCB KIND Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van behandelkwaliteit 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van maatwerk 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van efficiëntie 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van netwerk 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van communicatie 
Ik vind het belangrijk om informatie te krijgen over onze prestaties op het gebied 
van deskundigheid van behandelaars 
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Bijlage 32: Resultaten factor-analyse 

Bruikbaarheid systeem (stap 1) 

Rotated Factor Matrli 

Factor 

1 2 3 4 
Ik wil graag weten hoe wij 
als NAH-team scoren op ,812 ,254 ,054 ,065 
de prestatie-indicatoren 

Ik ben benieuwd naar het 
eerste 
terugkoppelrapport, 
waarin we kunnen zien 

,940 ,219 ,059 -, 133 hoe goed we het doen op 
de benoemde 
verantwoordelijkheidsgeb 
ieden 

Het lijkt mij goed om 
regelmatig informatie te 
krijgen over onze ,772 ,387 ,031 , 116 
prestaties op de 
indicatoren 

We hebben als team 
feedback nodig over onze 

,292 ,920 ,249 ,067 teamprestatie om op het 
goede spoor te blijven 

Feedback over hoe we het 
als team doen is nodig 
als we onze prestaties ,404 ,752 ,035 ,124 
willen verbeteren 

NUT_6G_R , 111 ,109 , 121 ,857 
NUT_7G_R -,050 ,107 ,202 ,762 
NUT_8G_R ,280 ,270 ,164 ,172 
NUT_9G_R ,072 , 115 ,929 ,244 
NUT_10G_R ,048 ,167 ,607 ,093 
Door ProMES begrijp ik 
beter hoe mijn team een 
positieve bijdrage kan ,277 ,441 ,279 ,163 
leveren aan de 
organisatie 

Door ProMES kan het 
team beter prioriteiten 

,364 ,352 ,226 ,084 stellen in wat belangrijk is 
voor de organisatie 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Bruikbaarheid systeem (stap 2) 
Vraag 28, 31 en 32 verwijderd 

Factor Matrix8 

a. Attempted to extract 3 factors. In iteration 25, no local 
minimum was found. Extraction was terminated. 

Bruikbaarheid systeem (stap 3) 
Vraag 28 verwijderd 

Rotated Factor Matrix• 

Factor 

1 2 
Ik wil graag weten hoe wij 
als NAH-team scoren op ,826 ,225 
de prestatie-indicatoren 

Ik ben benieuwd naar het 
eerste 
terug koppelrapport, 
waarin we kunnen zien 

,942 ,201 hoe goed we het doen op 
de benoemde 
verantwoordelijkheidsgeb 
ieden 

Het lijkt mij goed om 
regelmatig informatie te 
krijgen over onze ,781 ,354 
prestaties op de 
indicatoren 

We hebben als team 
feedback nodig over onze 
teamprestatie om op het ,323 ,938 
goede spoor te blijven 

Feedback over hoe we 
het als team doen is 
nodig als we onze ,425 ,721 
prestaties willen 
verbeteren 

NUT_6G_R ,090 ,108 
NUT_7G_R -,054 ,106 
NUT_9G_R ,076 ,321 
NUT_10G_R ,058 ,295 
Door ProMES begrijp ik 
beter hoe mijn team een 
positieve bijdrage kan ,295 ,470 
leveren aan de 
organisatie 

Door ProMES kan het 
team beter prioriteiten 

,375 ,376 
stellen in wat belangrijk is 
voor de organisatie 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization . 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

3 

,093 

-,096 

,103 

,117 

, 112 

,769 

,878 

,411 

,249 

,259 

,153 
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Bruikbaarheid systeem (stap 4) 
Vraag 28, 29, 30, 31 en 32 verwijderd 

Rotated Factor Matrix• 

Factor 

1 
Ik wil graag weten hoe wij 
als NAH-team scoren op ,829 
de prestatie-indicatoren 
Ik ben benieuwd naar het 
eerste 
terugkoppelrapport, 
waarin we kunnen zien 

,979 hoe goed we het doen op 
de benoemde 
verantwoordelijkheidsgeb 
ieden 
Het lijkt mij goed om 
regelmatig informatie te 
krijgen over onze ,827 
prestaties op de 
indicatoren 

We hebben als team 
feedback nodig over onze 
teamprestatie om op het ,669 
goede spoor te blijven 

Feedback over hoe we 
het als team doen is 
nodig als we onze ,686 
prestaties willen 
verbeteren 

NUT_6G_R ,026 
NUT_7G_R -,085 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

November 2006 

2 

-,006 

-,200 

,064 

,610 

,589 

,315 
,352 

Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Bruikbaarheid systeem (stap 5) 
Vraag 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 verwijderd 

Factor Matrix• 

Factor 
1 

Ik wil graag weten hoe wij 
als NAH-team scoren op ,860 
de prestatie-indicatoren 
Ik ben benieuwd naar het 
eerste 
terugkoppel rapport, 
waarin we kunnen zien 

,902 hoe goed we het doen op 
de benoemde 
verantwoordelijkheidsgeb 
ieden 

Het lijkt mij goed om 
regelmatig informatie te 
krijgen over onze ,864 
prestaties op de 
indicatoren 

We hebben als team 
feedback nodig over onze 
teamprestatie om op het ,676 
goede spoor te blijven 

Feedback over hoe we 
het als team doen is 
nodig als we onze ,687 
prestaties willen 
verbeteren 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

a. 1 factors extracted. 6 iterations required. 

Rotated Factor Matrix• 

a. Only one factor was extracted. 
The solution cannot be rotated. 
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Onzekerheid binnen de behandeling 

Rotated Factor Matrii 

Factor 

1 
Ik weet bij elke revalidant 
langs welke weg we zijn/ 

,811 haar behandeldoelen 
kunnen realiseren 

Ik weet bij elke revalidant 
hoe we de behandeling 

,936 tijdig tot een goed einde 
kunnen brengen 

Mijn ervaringen met 
eerdere revalidanten 
helpen mij bij het bepalen ,469 
van de behandelweg bij 
nieuwe revalidanten 

Mijn ervaringen met 
eerdere revalidanten 
zorgen ervoor dat ik weet 
hoe we de behandeling ,571 
van nieuwe reval idanten 
tijdig tot een goed einde 
kunnen brengen 

Informatie over de 
prestaties op de 
vastgestelde indicatoren 
kan helpen om te bepalen 

-,019 
hoe we de 
behandeldoelen van een 
revalidant kunnen 
realiseren 

Informatie over de 
prestaties op de 
vastgestelde indicatoren 
kan helpen om de ,060 
behandeling van een 
revalidant tijdig tot een 
goed einde te brengen 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

November 2006 

2 

,194 

,017 

-,127 

,050 

,999 

,855 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

-101-

Ceryl van Nisselroij T u / e 



rca Il 
♦fj Bijlagen November 2006 Ceryl van Nisselroij T u / e 

Empowerment 

Rotated Factor Matri:l 

Factor 

1 2 3 
Ik bezit de vereiste 
vakinhoudelijke 
vaardigheden om mijn -,075 ,670 ,236 
werk goed te kunnen 
doen 

Ik bezit de benodigde 
sociale vaardigheden om 

,213 ,738 ,011 mijn werk goed te kunnen 
doen 

Ik heb de vaardigheden 
om effectief te kunnen -,005 ,851 ,099 
werken 

Ik kan invloed uitoefenen 
op de manier waarop het 

,002 ,158 ,894 werk binnen mijn team 
wordt gedaan 

Ik kan invloed uitoefenen 
op de besluitvorming -,011 ,109 ,693 
binnen mijn team 

Ik heb de bevoegdheid 
om beslissingen te ,139 ,050 ,590 
nemen op mijn werk 

Ik vind mijn werk heel 
,797 ,048 , 181 uitdagend 

Ik vind mijn werk boeiend ,853 -,005 ,083 
Ik vind mijn werk zinvol ,760 ,074 -,088 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
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Bijlage 33: ANOV A SRCB-RCA-ontwikkelgroep-achterban 

AHOVA 

Sumof 
Squares df Mean Square F Sig. 

GEM_EW1en3 Between Groups 1.182 1 1.182 3.192 .094 
Within Groups 5.554 15 .370 
Total 6.735 16 

GEM_EW2en4 Between Groups 3.661 1 3.661 3.336 .088 
Within Groups 16.457 15 1.097 
Total 20.118 16 

GEM_EI Between Groups 17.886 3 5.962 13.357 .000 
Within Groups 25.888 58 .446 
Total 43.774 61 

GEM_OS Between Groups 5.410 3 1.803 6.157 .001 
Within Groups 18.451 63 .293 
Total 23.860 66 

GEM_NUT1tm5 Between Groups 1.764 3 .588 1.841 .149 
Within Groups 20.436 64 .319 
Total 22.199 67 

het goed is voor de Between Groups .174 3 .058 .069 .976 
kwaliteit Within Groups 55.826 66 .846 

Total 56.000 69 
het een reactie is op Between Groups 2.965 3 .988 1.493 .225 
de invoering van de Within Groups 43.678 66 .662 
gereguleerde Total 46.643 69 ~-
het de financiële Between Groups 5.959 3 1.986 2.335 .082 
positie van de Within Groups 55.287 65 .851 
organisatie verbetert Total 61 .246 68 
de organisatie aan wil Between Groups 2.674 3 .891 1.006 .396 
sluiten bij een nieuwe Within Groups 58.469 66 .886 
management-trend Total 61 .143 69 
GEM_COM Between Groups 4.248 3 1.416 3.075 .033 

Within Groups 30.850 67 .460 
Total 35.099 70 

GEM_TEVR Between Groups 1.693 3 .564 1.753 .165 
Within Groups 21 .565 67 .322 
Total 23.258 70 

GEM_VERB_t Between Groups .094 3 .031 .114 .951 
Within Groups 18.280 67 .273 
Total 18.373 70 

GEM_KENM_ 1 TM4 Between Groups 2.165 3 .722 2.404 .075 
Within Groups 20.415 68 .300 
Total 22.580 71 

GEM_KENM_5en6 Between Groups 1.227 3 .409 .652 .585 
Within Groups 40.141 64 .627 
Total 41 .368 67 

GEM_INZICHT Between Groups 2.953 3 .984 3.908 .012 
Within Groups 17.124 68 .252 
Total 20.077 71 

GEM_KenV Between Groups .302 3 .101 .344 .794 
Within Groups 19.919 68 .293 
Total 20.221 71 

GEM_BESL Between Groups 4.764 3 1.588 3.831 .013 
Within Groups 28.606 69 .415 
Total 33.370 72 

GEM_VERB_w Between Groups .599 3 .200 .701 .555 
Within Groups 19.660 69 .285 
Total 20.259 72 
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Bijlage 34: ANOV A SRCB-RCA-controlegroep-ontwikkelgroep-achterban 

ANOVA 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

GEM_EW1en3 Between Groups 1.182 1 1.182 3.192 .094 
Within Groups 5.554 15 .370 
Total 6.735 16 

GEM_EW2en4 Between Groups 3.661 1 3.661 3.336 .088 
Within Groups 16.457 15 1.097 
Total 20.118 16 

GEM_EI Between Groups 17.886 3 5.962 13.357 .000 
Within Groups 25.888 58 .446 
Total 43.774 61 

GEM_OS Between Groups 5.410 3 1.803 6.157 .001 
Within Groups 18.451 63 .293 
Total 23.860 66 

GEM_NUT1tm5 Between Groups 1.764 3 .588 1.841 .149 
Within Groups 20.436 64 .319 
Total 22.199 67 

het goed is voor de Between Groups .174 3 .058 .069 .976 
kwaliteit Within Groups 55.826 66 .846 

Total 56.000 69 
het een reactie is op Between Groups 2.965 3 .988 1.493 .225 
de invoering van de Within Groups 43.678 66 .662 
gereguleerde Total 46.643 69 ~-
het de financiële Between Groups 5.959 3 1.986 2.335 .082 
positie van de Within Groups 55.287 65 .851 
organisatie verbetert Total 61 .246 68 
de organisatie aan wil Between Groups 2.674 3 .891 1.006 .396 
sluiten bij een nieuwe Within Groups 58.469 66 .886 
management-trend Total 61 .143 69 
GEM_COM Between Groups 4.447 5 .889 2.131 .068 

Within Groups 40.072 96 .417 
Total 44.519 101 

GEM_TEVR Between Groups 1.740 5 .348 1.052 .392 
Within Groups 32.090 97 .331 
Total 33.830 102 

GEM_VERB_t Between Groups .323 5 .065 .246 .941 
Within Groups 25.474 97 .263 
Total 25.797 102 

GEM_KENM_ 1 TM4 Between Groups 4.137 5 .827 2.241 .056 
Within Groups 35.444 96 .369 
Total 39 .581 101 

GEM_KENM_5en6 Between Groups 1.227 3 .409 .652 .585 
Within Groups 40.141 64 .627 
Total 41 .368 67 

GEM_INZICHT Between Groups 3.163 5 .633 2.135 .068 
Within Groups 28.734 97 .296 
Total 31 .897 102 

GEM_KenV Between Groups .835 5 .167 .541 .745 
Within Groups 30.276 98 .309 
Total 31 .111 103 

GEM_BESL Between Groups 8.347 5 1.669 3.538 .006 
Within Groups 46.715 99 .472 
Total 55 .062 104 

GEM_VERB_w Between Groups 1.417 5 .283 .913 .476 
Within Groups 30.412 98 .310 
Total 31 .829 103 
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Bijlage 35: t-toets naar aanleiding van ANOV A 

Variabele 

Ervaren 
invloed 

Acceptatie 

**p:<::::0.001 
*p:<::::0.05 

Organisatie 

SRCB 

RCA 

controlegroep 

SRCB 
RCA 

RCA 
Controlegroep 

SRCB 
Controlegroep 

SRCB 
RCA 

RCA 
Controlegroep 

SRCB 
Controlegroep 

SRCB 

RCA 

controlegroep 

SRCB 
RCA 

RCA 
Controlegroep 

SRCB 
Controlegroep 

SRCB 
RCA 

RCA 
Controlegroep 

SRCB 
Controlegroep 

Groep 

Ontwikkelgroep 
Achterban 

Ontwikkelgroep 
Achterban 

Ontwikkelgroep 
Achterban 

Ontwikkelgroep 
Ontwikkelgroep 

Ontwikke)groeo 
Ontwikkelgroep 

Ontwikkelgroep 
Ontwikkelgroep 

Achterban 
Achterban 

Achterban 
Achterban 

Achterban 
Achterban 

Ontwikkelgroep 
Achterban 

Ontwikkelgroeo 
Achterban 

Ontwikkelgroep 
Achterban 

Ontwikkelgroeo 
Ontwikkelgroep 

Ontwikkelgroep 
Ontwikkelgroep 

Ontwikkelgroep 
Ontwikkelgroep 

Achterban 
Achterban 

Achterban 
Achterban 

Achterban 
Achterban 

Gemiddelde Standaard 
deviatie 

4.70 .54 
3.61 .83 

4.57 .53 
3.37 .61 

nvt 
nvt 

4.70 .54 
4.57 .53 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

3.61 .83 
3.37 .6 1 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

4.25 .63 
3.79 .52 

4.14 .40 
3.51 .55 

nvt 
nvt 

4.25 .63 
4.14 .40 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

3.79 .52 
3.51 .55 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

T 

3.71 ** 

4.72** 

.49 

1.12 

2.11 * 

2.87* 

.39 

1.80 

Nvt: vragen zijn niet ingevuld door controlegroep, vergelijken is dus niet mogelijk 
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Df Meao 
difference 

26 1.09 

32 1.20 

15 .13 

43 .24 

27 .46 

36 .63 

15 .11 

48 .28 
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Variabele Organisatie !Groep !Gemiddelde Standaard T IDf Mean 
deviatie füfference 

Beslissings SRCB bntwikkelgroep 4.10 .52 2.37* Gl .59 
bevoegdheid ~chterban 3.51 .71 

RCA Pntwikkelgroep 4.10 .63 2.32* 138 .6 1 
~chterban 3.48 .63 

Controlegroep bntwikkelgroep 3.61 .71 1.15 GO .41 
~chterban 3.21 .79 

SRCB Pntwikkelgroep 4.10 .52 .02 15 .00 
RCA bntwikkelgroep 4.10 .63 

RCA Pntwikkelgroep 4.10 .63 1.30 11 .48 
Controlegroep Pntwikkelgroep 3.61 .71 

SRCB bntwikkelgroep 4.10 .52 1.59 14 .49 
Controlegroep Pntwikkelgroep 3.61 .71 

SRCB ~chterban 3.51 .71 .12 54 .02 
RCA ~chterban 3.48 .63 

RCA ~chterban 3.48 .63 1.52 57 .28 
Controlegroep ~chterban 3.21 .79 

SRCB ~chterban 3.51 .71 1.40 47 .30 
Controlegroep ~chterban 3.21 .79 

*p:S0.05 
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Bijlage 36: t-toets controlegroep: ontwikkelgroep-achterban 

Variabele Groep N Gemiddelde Standaard t df 
deviatie 

Communicatie Ontwikkelgroep 6 4.06 .57 .79 29 
Achterban 25 3.85 .56 

Tevredenheid over het Ontwikkelgroep 6 4.06 .57 -.22 30 
werk Achterban 26 4.12 .60 
Verbondenheid met het Ontwikkelgroep 6 4.00 .47 .30 30 
team Achterban 26 3.93 .49 
Onzekerheid (vraag 1, Ontwikkelgroep 6 3.13 1.24 -1.90 28 
2, 3 en 4) Achterban 24 3.76 .56 
Role clarity Ontwikkelgroep 6 3.36 .65 -.17 29 

Achterban 25 3.4 I .63 
Kennis&vaardigheden Ontwikkelgroep 6 4.44 .66 1.24 30 

Achterban 26 4.12 .57 
Beslissingsbevoegdheid Ontwikkelgroep 6 3.61 .71 1.15 30 

Achterban 26 3.21 .79 
Verbondenheid met het Ontwikkelgroep 6 4.11 .58 .02 29 
werk Achterban 26 4.11 .61 
*p:'S0.05 
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Bijlage 37: Scores op redenen 

Ik denk dat deze Groep 
organisatie met 
ProMESgaat 
werken omdat ... 
Het goed is voor SRCB 
de kwaliteit RCA 
Het een reactie is SRCB 
op de invoering RCA 
van de 
gereguleerde 
marktwerking 
van de overheid 
Het de financiële SRCB 
positie van de RCA 
organisatie 
verbetert 
De organisatie SRCB 
aan wil sluiten RCA 
bij een nieuwe 
management-
trend 
1 = helemaal oneens 
5 = helemaal eens 

N Gemiddelde Standaard 
deviatie 

31 4.00 .78 
39 4.00 1.00 
31 3.94 .89 
39 4.18 .76 

31 3.35 1.02 
38 3.61 .89 

31 3.74 .86 
39 3.44 1.00 
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