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Bijlage 1: Opdracht formulering afstudeerproject Ceryl van Nisselroij 

Naar aanleiding van veranderingen in het zorgstelsel moeten zorginstellingen transparant werken. Dit 
houdt in dat zij de behandelprogramma's, die zij gebruiken, vastgelegd moeten hebben op papier. 
Daarnaast moeten zij een set prestatie-indicatoren invullen die is opgesteld door de 
brancheorganisatie, Revalidatie Nederland. Doordat elke (revalidatie)instelling deze gegevens 
aanlevert is het mogelijk om de instellingen onderling te vergelijken. Hiermee wil de Overheid 
gereguleerde marktwerking creeren en stimuleren. Dit is het doe! van de stelselherziening. 

Een zorginstelling kan wachten op wat er gaat gebeuren, maar kan ook zelf initiatief nemen door te 
kijken welke mogelijkheden er allemaal zijn binnen het werken met prestatie-indicatoren (Gibbels, 
2006). Een manier is het ontwikkelen van een ProMES-systeem. Dit systeem stelt in vier stappen op 
participatieve wijze en via een bottom-up benadering vast welke verantwoordelijkheden een team 
heeft en hoe deze vervolgens met behulp van bei"nvloedbare prestatie-indicatoren meetbaar kunnen 
worden gemaakt. Tot nu toe is ProMES voornamelijk gebruikt in een industriele omgeving. Voor de 
lezer die niet bekend is met ProMES, is in bijlage 2 een uitgebreide omschrijving van het 
ontwikkelproces opgenomen. 

Het RCA heeft er gekozen om te starten met de ontwikkeling van een ProMES-systeem. Het 
ontwikkelen hiervan kost veel tijd . Daarom wordt er onderzocht ofhet mogelijk is om tijdwinst te 
behalen zonder dat de kwaliteit (uitgedrukt in inhoud van het systeem, acceptatie en empowerment) 
van het systeem hier onder lijdt. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van het 
ProMES-systeem dat reeds ontwikkeld is door het team Niet-Aangeboren Herseletsel (NAH) van de 
Stichting Revalidatiecentrum Breda (SRCB). Hiermee kunnen de volgende opdrachten geformuleerd 
word en: 

1. Begeleid de ontwikkeling van ProMES voor het NAH-team van het RCA tot en met de 
afstemming over de verantwoordelijkheidsgebieden en de bijbehorende prestatie-indicatoren 
(stap 1 en 2) 

2. Maak hierbij gebruik van een alternatieve methode door een ProMES-systeem, dat ontwikkeld 
is door een ander, vergelijkbaar team, als basis te gebruiken 

3. Bepaal welke verschillen er zijn tussen de twee ontwikkelde systemen 
4. Evalueer of de methode invloed heeft op: 

a. Kenmerken van het ontwikkelproces (doorlooptijd, aantal bijeenkomsten) 
b. Ervaren invloed tijdens het ontwikkelproces 
c. Acceptatie 
d. Bruikbaarheid van het systeem (inzicht in gebruiksmogelijkheden, behoefte aan 
e . feedback) 
f. Inzicht in redenen waarom men met ProMES gaat werken 
g. Communicatie binnen het team 
h. Tevredenheid over het werk 
i. Verbondenheid met het team 
j. Onzekerheid binnen de behandeling 
k. Role clarity 
I. Empowerment 

i. Kennis & vaardigheden 
ii. Beslissingsbevoegdheid 
iii. Meaning 

5. Geef aan op welke wijze de alternatieve methode de rol van de facilitator bei"nvloedt 
6. Geef aan wat ProMES anders maakt in een revalidatiesector in vergelijking tot de industriele 

sector, waar ProMES tot nu toe veel gebruikt is 
7. Geef aan of Pro MES een toegevoegde waarde heeft in het hanteren van de onzekerheid die 

behandelaren ervaren tijdens het behandelproces" 
(Nisselroij , 2006) 



Bijlage 2: ProMES 

ProMES staat voor Productivity and Measurement Enhancement System en is een systeem voor het 
meten en bevorderen van productiviteit. De methode is de jaren ' 80 van de vorige eeuw ontwikkeld 
door onder andere Pritchard ({Pritchard, 2002 37 /id}) voor de Amerikaanse luchtmacht. Later is deze 
methode succesvol ingevoerd in andere organisaties. 

Het ProMES-systeem richt zich voomamelijk op de medewerkers van de organisatie en de manier 
waarop zij de middelen van de organisatie gebruiken. Met behulp van het ProMES-systeem wordt de 
productiviteit van de medewerkers gemeten en teruggekoppeld aan deze medewerkers. De theorie hier 
achter is dat deze metingen en terugkoppelingen zal leiden tot een verandering in motivatie die leidt 
tot gedragsverandering en vervolgens tot een verhoging van de productiviteit van de medewerkers. 
({Tuijl, 1996 121 /id}) 

Het ProMES-systeem wordt bottum-up door (een aantal van) de medewerkers zelf in een aantal 
bijeenkomsten ontwikkeld. Deze groep medewerkers moet een goede afspiegeling zijn van het hele 
team waarvoor het ProMES-systeem ontwikkeld wordt. Van zoveel mogelijk verschillende disciplines 
hoort er iemand in de ontwikkelgroep te zitten. En ook moeten er mensen in de ontwikkelgroep met 
veel en met weinig werkervaring. De groep wordt geleid door een facilitator, dit is iemand die bekend 
is met het ProMES-systeem, en hoeft niet bekend te zijn met de werkprocessen van het team. De 
facilitator is de discussieleider van de groep, en zorgt ervoor dat het ontwikkelproces op een goede 
manier en binnen de geplande tijdslimiet verloopt. De direct Ieidinggevend van het team hoort ook 
dee) uit te maken van de ontwikkelgroep De groep bestaat in het ideale geval uit 5 tot 8 personen 
(Pritchard , 1990). 

De bijeenkomsten duren per keer I ,5 tot 2 uur, en vinden gemiddeld eens in de twee weken plaats 
Tijdens deze bijeenkomsten discussieren de teamleden met elkaar totdat ze het eens zijn. Vervolgens 
worden de uitkomsten van deze bijeenkomsten besproken met het management, en, na discussie tussen 
de ProMES-ontwikkelgroep en het management, zal er overeenstemming ontstaan tussen het 
management en de ProMES-ontwikkelgroep. Vervolgens wordt het geheel gepresenteerd aan de hele 
afdeling en wordt begonnen met het geven van de periodieke feedback. De ontwikkeling van het 
systeem verloopt in vier stappen. Deze vier stappen zijn: 

1. Het vaststellen van verantwoordelijkheidsgebieden. 
2. Het vaststellen van prestatie-indicatoren 
3. Het bepalen van de prestatiewaarderingscurven 
4. Het maken van (de opzet van) het feedbackrapport. 

({Pritchard, 1990 36 /id;Tuijl, 1996 121 /id}) 

Stap 1 en stap 2 zijn tijdens het project van Ceryl van Nisselroij uitgevoerd( {Nisselroij, 2006 I I 9 
/id}). Op de theorie van deze stappen wordt daarom hier nog even kort op ingegaan. 

Stap 1: Het vaststellen van verantwoordelijkbeidsgebieden. 

Door het gebruik van het ProMES-systeem is het de bedoeling dat de effectieve bijdrage van het team 
aan de organisatie vergroot wordt. Hiervoor moet bepaald worden op welke gebieden het team een 
belangrijke bijdrage leveren aan de organisatie. Deze gebieden worden de 
verantwoordelijkheidsgebieden genoemd. Als de afdeling, of team, precies doet wat in een 
verantwoordelijkheidsgebied wordt omschreven, dan moeten daarmee de organisatiedoelen gediend 
zijn. Elk team heeft ongeveer drie tot zes verantwoordelijkheidsgebieden. 
Een voorbeeld van een verantwoordelijkheidsgebied is: "klantgerichtheid" 
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De verantwoordelijkheidsgebieden moeten voldoen aan de volgende eisen (Pritchard, 1990): 

• De verantwoordelijkheidsgebieden moeten in lijn zijn met de organisatiedoelen 
• De set verantwoordelijkheidsgebieden moet compleet zijn. 
• De gebruikers moeten verantwoordelijk zijn voor de verantwoordelijkheidsgebieden. 
• De verantwoordelijkheidsgebieden moeten beinvloedbaar zijn door de gebruikers. 
• De verantwoordelijkheidsgebieden moeten relevant zijn. 
• De verantwoordelijkheidsgebieden moeten eenduidig, begrijpelijk en breed genoeg zijn. 

Stap 2: Het vaststellen van prestatie-indicatoren. 
Met behulp van een prestatie-indicator worden de prestaties per verantwoordelijkheidsgebied gemeten. 
Elk gebied kan meerdere indicatoren hebben (een tot zes per gebied). Een prestatie-indicator is een 
concrete maat die aangeeft hoe goed de afdeling scoort op de verantwoordelijkheidsgebieden. Een 
voorbeeld van een prestatie-indicator is: "Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets 
is ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 'familie/direct betrokkene') en bij het 
'belangrijkste probleem"'. 

Een prestatie-indicator moet aan de volgende eisen voldoen (Pritchard, 1990): 

• De indicator moet meetbaar zijn. 
• De score moet kunnen varieren. 
• De indicator moet valide zijn. 
• De indicator moet beinvloedbaar zijn door de gebruikers. 
• De set indicatoren moet volledig zijn. 
• De kosten van het verzamelen van de gegevens moeten lager zijn dan de opbrengsten. 
• De indicatoren moeten relevant zijn voor de organisatie. 
• Het aantal indicatoren moet niet te groot zijn (maximaal 15). 
• De indicatoren moeten duidelijk en begrijpelijk zijn. 
• Het verbeteren van de score van een indicator moet geen lange termijn risico's met zich 

meebrengen. 

Na stap 2 worden de verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren besproken met het 
management. Aan de hand van de discussies die dan ontstaan kunnen deze gebieden en indicatoren 
worden aangepast. Na deze afstemmingsbijeenkomst wordt verder gegaan met stap 3. 

Stap 3: Het bepalen van de prestatiewaarderingscurven 
In deze stap worden de prestatiewaarderingscurven opgesteld. Elke indicator heeft zijn eigen curve. In 
deze curve worden de scores van een indicator uitgezet tegen de effectiviteitwaarden van de indicator. 
Hoe belangrijker een indicator voor de organisatie is, hoe groter de effectiviteitwaarde. Een voorbeeld 
een prestatiewaardingscurve staat in figuur 1. Aan de hand van deze curve is te zien dat bij 9000 
kopieen tussen twee storingen er 30 effectiviteitwaarden verdiend worden. De effectiviteitwaarden van 
verschillende indicatoren kunnen bij elkaar opgeteld worden, zodat een score per 
verantwoordelijkheidsgebied of per team berekend wordt. Hierdoor kunnen verschillende teams met 
elkaar vergeleken worden. 
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Figuur 1: Voorbeeld van een prestatiewaarderingscurve 

Deze curven worden vervolgens besproken met het management, waama er, net als na stap 2, aan de 
hand van de ontstane discussies wijzingen kunnen worden toegepast. 

Stap 4: Het maken van (de opzet van) bet feedbackrapport. 
In deze stap wordt besloten hoe het feedbackrapport eruit komt te z1en. Vragen die hiervoor 
beantwoord moeten worden zijn: 

• Wat wordt de terugkoppelperiode (hoe vaak en wanneer wordt de feedback gegeven)? 
• Wat is de inhoud van het feedbackrapport (welke indicatoren, welke periode, detailniveau)? 
• Hoe ziet de lay-out van een feedbackrapport eruit? 
• Op welke manier wordt de feedback gegeven? Door middel van bijeenkomsten? Of via e-

mail? Of op een prikbord? Of een combinatie van deze drie? 
• Wie krijgt wanneer welke feedback? 
• Hoe, waar en door wie worden de indicatorscores verzameld? 
• Wie leidt de feedbackbijeenkomsten? 

Als <lit besloten is, kan begonnen worden met het geven dan de feedback. 

Feedbackbijeenkomst 
Als het feedback rapport klaar is, vindt er een bijeenkomst plaats over <lat rapport. Supervisors en alle 
of in ieder geval een grote groep betrokkenen moeten hierbij zijn. Er kan dan gekeken worden welke 
indicatoren hoe verbeterd kunnen worden moeten worden. Tijdens deze bijeenkomsten moeten, de 
volgende punten besproken worden (Tuijl en Kleingeld, 1996): 

• De totale effectiviteit van de eenheid 
• De effectiviteit per verantwoordelijkheidgebied en per indicator 
• Oorzaken van hoge of ]age scores op bepaalde producten of indicatoren 
• Strategieen die de eenheid in de komende periode zou kunnen gaan volgen om deelprestaties 

op peil te houden ofte verbeteren, om zo eenzelfde ofhogere totale effectiviteit te bereiken 
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Bijlage 4: Financien RCA 

Afspraken met de verzekeraars 
Het RCA maakt elk jaar met de verzekeringsmaatschappijen afspraken hoeveel RBU (Revalidanten 
Behandel Uur) het RCA mag factureren aan de verzekeringsmaatschappijen. Deze afspraken worden 
gemaakt over het hele RCA, en niet opgesplitst per cluster. Het totaal aantal afgesproken RBU wordt 
wel gesplitst over de kliniscbe en polikliniscbe RBU's, maar dit zijn geen harde afspraken. Over de 1 • 
consulten is een soortgelijke afspraak gemaakt, ook deze mag het RCA factureren aan de 
verzekeringsmaatschappij . 

Er worden geen afspraken gemaakt met de verzekeringsmaatschappij over het aantal RBU's per 
revalidant. Wel moet het RCA zich verantwoorden over het aantal RBU's per revalidant. De arts van 
het RCA moet soms een aanvraag bij een arts van de verzekeraar doen voor een behandeling. Dit 
wordt bijna altijd geaccepteerd. Hierdoor kan het lijken dat er op individueel niveau afspraken 
gemaakt wordt, maar dit is niet zo. Verzekeraars houden zo het aantal RBU's van een revalidant in de 
gaten, zodat er niet te veel RBU' s aan te weinig revalidanten wordt besteedt. 

Vanuit de overbeid en de verzekeraars is de wens om de behandelduur zo kort mogelijk te laten zijn. 

Verzekeraard oordelen ook of een revalidant normaal of complex is. Een complexe revalidant mag bv. 
meer RBU's krijgen. Hier kunnen verschillen van mening over ontstaan tussen het RCA en de 
verzekeraars. 

2x per jaar overleg tussen bet RCA en de verzekeraars. Afgelopen keer bleek dat bet RCA boven 
schema lag (teveel RBU), toen gaven de verzekeraars aan dat dit waarschijnlijk geen probleem zal 
opleveren. 

Inkomsten 
De RBU's zijn veruit de grootste inkomstenbron voor het RCA. Hoe meer RBU's het RCA maakt hoe 
beter. W el moet hier rekening gehouden worden met de afspraak met de verzekeringsmaatschappijen. 
Als het RCA meer RBU's factureert dan afgesproken is, dan moet het RCA dit kunnen 
verantwoorden. Als de verzekeringsmaatschappijen hiermee akkoord gaan, dan worden ook deze extra 
RBU's betaald. De overheid bepaalt het macro budgettair kader. 

De twee andere grote inkomsten bronnen zijn het aantal verpleegdagen en de eerste consulten door de 
arts. 

Kosten 
De grootste kostenpost voor het RCA zijn de loonkosten. Een behandelaar kost het RCA per uur 
minder dan het RCA kan factureren aan de verzekeringsmaatschappij. Hier kan bet RCA dus de 
overhead uit betalen op maken. Een arts kost het RCA per uur juist meer per uur. Overige 
medewerkers ('kantoormedewerkers') kosten het RCA alleen maar geld, deze uren kan bet RCA niet 
declareren. 

Op de directe kosten van de verpleegdagen maakt het RCA verlies. Voor cluster 2 geldt dat er veel 
patienten in de wacbtrij staan. Er zal hierdoor elk jaar (bijna) het maximale aantal mogelijke 
verpleegdagen gedraaid worden. 
Per jaar maakt het RCA een klein beetje winst, dit is ongeveer 1 % van de omzet. 

Bij het begin van een opnamen is de arts veel betrokken (is duur)Als een revalidant kort verblijft in het 
RCA, dan is dit dus een dure revalidant (kan een heropname zijn). 
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Berekening RBU's 
Niet elk uur dat een behandelaar werkt is een RBU. Een uur kan officieel alleen als een RBU gezien 
worden als er een revalidant bij is geweest in het kader van de behandeling. Overleguren tussen de 
behandelaren is dus geen RBU, en uur fysiotherapie wel. 

Als er in groepen (met meerdere behandelaren en meerdere revalidanten), dan mag er per 
behandelarenuur l,5 RBU worden berekend. 

Stel, 4 revalidanten, 2uur therapie, 3 therapeuten 

Dan 2 uur*3 behandelaren* 1,5 groepsfactor= 9 RBU productie (budget) 

Met factureert anders, dat gaat wel per revalidant, en een standaard tijdsduur (15 min) ongeacht de 
duur van de therapie, aantal behandelaren en aantal andere revalidanten. 

Hierdoor ontstaat een verschil tussen budget en facturatie. Dit verschil wordt op het eind van het jaar 
berekend 

Cluster 2 

Er zijn 7 clusters binnen het RCA en cluster 2 is het grootst. Cluster 2 neemt ca. 10% van de 
loonkomsten voor haar rekening en ca. 25% van de RBU productie. 

Financiele prestatie-indicatoren 
Voor het RCA is het het gunstig als men: 

Zoveel mogelijk RBU's produceert (tot aan de bovengrens (of iets erboven)) 
Zoveel mogelijk in groepen werkt. 
Zo min mogelijk de arts bij een RBU betrekt 
Zo laag mogelijk verhouding tussen totaal aantal FTE en totaal aantal RBU's 

Mogelijke prestatie-indicatoren voor cluster 2 zijn: 
Groepsratio: verhouding tussen de individuele behandeluren en groepsbehandeluren 
De verhouding tussen het totaal aantal FTE en het aantal RBU zonder groepsfactor 
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Bijlage 5: Hoofdproces 

- 1. - 2. 3. - 4. ~ - Pre-opnamefase - onderzoeksfase - Behandelfase - Ontslagfase 
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Bijlage 6: Pre-opnamefase 

Begin 

Beschrijving 
klinisch 

instroomproces 

1.1 
Klinisch instroom

proces 

Zorgclassificatie
formulier 

1.2 
Plaatsing op 

wachtlijst 

Wachtlijst 

Wachtlijst 

Medische brief 

Zorgclassificatie
formulier 

1.3 
Opnameoverleg 

cluster 2 
ja 

Vaststelling 
opnamedag en 

voor1opig 

lnformeren 
ziekenhuis I 

verpleeghuis (tel.) 
en revalidant 

lnformatiepakket 
NAH /RCA 
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Medische brief 

Zorgclassificatie 

1.7 
RA presenteert 

revalidant in 
teamoverteg 

onderzoeks-

Extra wensen I 
eisen m.b.t. 
therapieen 

Zorgclassificatie
formulier 

aanvragen rolstoel 
Gewenste 

(frequenties van) 
therapien 

doorgeven aan 

~~~~~~ en 

pa ning 

Planning 
onderzoeksase 

verpleegkundige 

Verstrekkings
maatkaart 

Einde 
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Bijlage 7: Onderzoeksfase 

Begin 
2.1 

Eerste rolstoel
verstrekking 

onderzoeks
protocol 

onderzoeks-

overdracht vorige 

medische brief 

Voorschrift 
formul ier 

2.2 uitvoeren 

1----11~ Ompneatmreev
8
g

1
e
1
_dsapnret k 1----11~ activiteiten 

onderzoeks-fase 
voeren (1) 

Voorschrift
formulier 

Concept 
onderzoeks

formulier 

De curs us 

Klinimetrie 

Decursus 

Klinimetrie 

2.4 
Concept 1e 

planbesprekings
formulier opstellen 

planbesprekings
formulier (volledig 
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concept 1e 
planbesprekings

formulier 

2.5 
1e plan

bespreking 

Definitieve 1 e 
planbesprekings-

vervolgplan
besprekings
formulie 

2.6 
Beweeg

programma 

2.7 
Communicatie

programma 

2.8 
Cognitie

programma 

2.9 
lndividueel 
program ma 

2.10 
Ontslag uit RCA 

2.11 
Bespreking RA -

revalidant 

nee 

2.14 

???? 

Aanmaken 
concept 

vervolgplan
besprekings-

Einde 
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Bijlage 8: Behandelproces 

Begin 

Decursus 

1e 
planbesprekings

formulier 

3.1 
Start klinische 
behandeling (1) 

vervolgplan
besprekings-

Decursus 

Klinimerie 

Decursus 

3.2 
Afstemmings

overleg 

Aantekeningen I 
decursus 

Decursus 

Concept tussen
besprekings

formulier 

3.3 
r-----~ Teambespreking 

(2) 

vervolgplan
besprekings

formur 

3.4 
Revalidanten

bespreking 
(indien nodig) (2) 

3.5 
Therapeuten

bespreking (indien 
nodig) (2) 
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vervolgplan
besprekings 

formulier 

behandelvoorstel 
,__ ___ ___,,_ met revalidant en 1------~ 

systeem tijdens 

planbespreking 

nee 

3.1 
Klinische 

behandeling 

ja 
Aanmaken 

vervolgplan
besprekings-

vervolgplan
besprekings 

formul' 

Einde 
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Bijlage 9: Ontslagfase 

begin 

Decursus 

4.1 
Ontslag

bespreking 

vervolgplan
besprekings 

formur 

RA bespreekt 
ontslag met 

revalidant en/of 

vervolgplan
besprekings

formulier 

4.3 
Klinische 

behandeling in 
ontslagfase 

Decursus 

klinimetrie 

vervolgplan
besprekings 

formulier 

Decursus 

klinimetrie 
vervolgplan
besprekings 

formulier 

4.4 
Ontslag

bespreking (1) 
ja 

4.6 
Vertrek uit RCA 

Einde 
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10 0 I t 1.1 age . ver egmomen en . 
Planbespreking Afstemming Teamoverleg W erkoverleg Revalidante Interdisciplinair Terugkoppeling 

noverleg overleg planbespreking 
Duur 15 min 30 min 20-50 min 60 min Wisselend Wissel end 30 minuten 
Frequentie Per revalidant Wekelijks voor elk Per revalidant elke 2 Elke 6 weken Op indicatie Op indicatie Per revalidant 

elke 6 weken. Per behandelprogramma weken. Per voor elk elke 6 weken. Per 
week ongeveer 6 behandelprogramma behandel- week ongeveer 6 
besprekingen elke week een programma. bes pre king en 
voor het he le teamoverleg. Totaal 4 per 6 voor het he le 
cluster weken. cluster 

Per behandel- Per behandel- Per Per Per behandel- Per Wisselend Per behandel-
program ma programma behandelprogramma behandelprogramma programma en behandelprog programma 
of per cluster per cluster ramma 
Welke 1, die gepland is +/- 8, die ter sprake 2 tot 8, die gepland zijn Geen 1, die Geen 1, die gepland is 
revalidanten komen. gepland is 
Inhoud Uitgebreid Korte, lopende Korte, lopende Organisatorisch Consensus Afstemmen Bespreken van 

behandelplan behandelinhoudelijke behandelinhoudelijke of gebied. over het werkwijze tussen behandelplan met 
of logistieke zaken logistieke zaken ten behandelplan 2 of meer revalidant. 
ten behoeve van de behoeve van de tussen de discplines. Aanwezig zijn 
revalidanten revalidanten behandelaren revalidant, arts, 

(uitgebreider dan bij de en de VP en 1 
afstemming) Verschil revalidant betrokken 
met afstemming: in discipline 
teamoverleg worden 
besluiten genomen en 
deze genotuleerd. 

Aanwezig 
Arts/AIOS Indien Ja Indien betrokkenen Ja Indien Indien Ja 

betrokkenen betrokkenen betrokkenen 
Fysiotherapie Indien Ja Indien betrokkenen Ja In di en In di en Een behandelaar 

betrokkenen betrokkenen betrokkenen is aanwezig 
Ergotherapie Indien Ja Indien betrokkenen Ja Indien In di en Een behandelaar 

betrokkenen betrokkenen betrokkenen is aanwezig 
Psychologie Indien Ja Indien betrokkenen Ja In di en Indien Een behandelaar 

betrokkenen betrokkenen betrokkenen is aanwezig 
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Maatschappelij k Indien Ja Indien betrokkenen Ja In di en Indien Een behandelaar 
werk betrokkenen betrokkenen betrokkenen is aanwezig 
Logopedie Indien Ja Indien betrokkenen Ja Indien Indien Een discipline is 

betrokkenen betrokkenen betrokkenen aanwezig 
Verpleging lndien Ja Indien betrokkenen Ja In di en Indien Ja 

betrokkenen betrokkenen betrokkenen 
Groepsleiding In di en Ja Indien betrokkenen Ja lndien lndien Een behandelaar 

betrokkenen betrokkenen betrokkenen is aanwezig 
Maatschappelijke lndien Ja Indien betrokkenen Ja Indien Indien Nee 
re'integratie betrokkenen betrokkenen betrokkenen 
Dietiek Indien Ja Indien betrokkenen Ja In di en Indien Nee 

betrokkenen betrokkenen betrokkenen 
Revalidant Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja 
Totaal aantal 5 tot 8 15 8-10 10-15 (per team) 6-9 Wisselend 4 
personen en 30-35 voor 
aanwezig het hele cluster. 
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Bijlage 11: Eerste planbespreking 

Deel 1 
BASISGEGEVENS REVALIDANT 
Algemeen 
Naam: 
Geboortedatum: 
Prodisnummer: 
Start behandeling: 
Datum planbespreking: 

Behandelteam 
Revalidatiearts [RA]: 
Psycholoog/Orthopedagoog [PS]: 
Maatschappelijk werk [MW]: 
Fysiotherapie [FT]: 
Ergotherapie [ET]: 
Logopedie [LO]: 
Groepsleiding [GL]: 
Verpleging [VP]: 
Maatschappelijke re"integratie 
[MRI]: 
Dietetiek [DI]: 

DIAGNOSE 

14/06/2007 
Opname 14-06-07. Datum planbespreking: 10.07.07 

P. Koppe 
terHorst 
A. Avis 
Mirjam ten Katen/ Mieke Veelen/Lies Vos 

C. Boers 
Silvia Thelen 
romalita en johanneke 

Bert Scholtens 

Hoofddiagnose: iCVA links acm en oud infarct occipitaal. 
Nevendiagnose: blanco 
Medicatie: omeprazol, persantin, simvastatine, lactulose, fraxiparine, acetylsalicylzuur 
Voorgeschiedenis/behandeling elders: iCVA links dd 14-5-07 

PREMORBIDE SITUATIE EN NIVEAU VAN FUNCTIONEREN 
Mobiliteit: verplaatste zich lopend en fietste recreatief. Verder reed zijn echtenote auto en 
dhr. niet (ft/mk) 
AOL: Geen bijzonderheden bekend (etcb) 
Communicatie: g.b. (psych)(lo/st) 
Sociaal: Meneer is gehuwd twee zonen. Was tot CVA minimaal 40 uur per week werkzaam 
op Aalsmeerse bloemenveiling. geen hobbies (psych) 
Nog geen info; familie was niet aanwezig bij eerste kennismakingsgesprek (AA/MW) 
Psychisch: g.b.(psych) 

Deel2 
HULPVRAAG 
Revalidant: elfstanidge toiletgang is erg belangrijk (red) 
Familie/direct betrokkene: zoon: "als hij uiteindelijk maar (evt. met de scootmobiel) naar de 
bloemenveiling kan om een bakkie te doen en een praatje hier en daar te kunnen maken" 
(psych) 
School/instellina: nvt (psych) 
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HUIDIGE SITUATIE REVALIDANT & OMGEVING 
Functies/anatomische eigenschappen 
Communicatieve: ernstige gemengde afasie, verbale apraxie en dysartrie (lo/st) 
Motorische: hemiparese rechts. 
BE: hypotone arm. Minimale inzet naar elevatie en retractie richting in schoudergordel 
aanwezig. Minimale activiteit in triceps en biceps. Extensie/flexie van duim en wijsvinger 
actief mogelijk (niet volledig). 
Subluxatie schouder van ongeveer 1, 5 cm. 
OE: Beweging mogelijk over heup, knie en enkel, maar geen volledige bewegingsuitslag. 
Balans in zit is goed, buiten het steunvlak bewegen zeer beperkt. In stand redelijk binnen 
steunvlak(ft/mk)(ftlv) 
overactieve linker zijde. Neiging tot pushen bij moeheid (ftlv) lichte dysfagie (lo/st) 
Sensorische: Vitale sensibiliteit voor arm en been intact. 
Propriocepsis intact. Behalve voor de rechter pols en hand, deze is licht gestoord . 
Pijn bij passief bewegen van de schouder en arm (eindstandig) (ft/mk) 
In de praktijk lijkt meneer zijn arm regelmatig kwijt te zijn. (verdeelde aandacht?)(ftlv) 
Mentale: Op dit moment startproblemen, moeite met switchen (verbale en 
handelingsgerelateerde perseveraties), hoewel er sprake is van zelfcorrectie verloopt dit nog 
niet optimaal, inattentie rechts, problemen met uitvoering van dubbeltaken. 
visuoconstructieve planningsdefecten Geheugen op dit moment nog niet te bepalen (psych) 
Overige: Zakje vocht rondom rechter elleboog, oedeem in rechter arm/hand en voet (ft/mk). 

Klinimetrie d.d. 18/6/2007 (ft/mk) 
Trunc Control 87 
Berg balans 16 
F AC 1 + rollator 

d.d. 0210712007 
Motricity Index arm 20/ been 42 

Lengte 1.75 m, gewicht thuis voor ziekenhuis opname 72 kg. Huidig gewicht juli 2007 63,4 
kg . Onnodig gewichtsverlies bedraagt hiermee meer dan 10 %. Voedingstoestand neemt 
sterk af (ondervoed): afname spier- en vetmassa. Huidige BMI 21 (gezond gewicht) [DI] 

Activiteiten/participatie 
Communicatie: Ernstig gestoorde taalexpressie en matig gestoord taalbegrip. Dhr. spreekt 
veelal in een jargon van semantisch niet passende woorden, verwante woorden en een 
klankenbrij aan woorden. De auditieve feedback is momenteel beperkt, op woordniveau 
redelijk. Het benoemen is gestoord; sommige woorden foutloos maar vaak jargon. Dhr. heeft 
veel last van verbaal persevereren. Duidelijk JA of NEE aangeven is zeer moeilijk voor dhr., 
zijn mimiek is dan wel adequaat (knikken of schudden). Dhr. heeft orale- en verbale apraxie, 
naspreken van korte woorden lukt, langere woorden niet. Het auditieve begrip is gestoord op 
woord- en zinsniveau; eenvoudige zinnen met 2 kernwoorden worden vaak wel begrepen. 
Leesinhoudelijk begrip van woorden redelijk, op zinsniveau gestoord. Nonverbaal begrip lijkt 
ongestoord. Dhr. schrijft zijn naam en 3/4-letterwoorden, langere woorden lukken niet. Dhr. 
maakt gebaren bij eenvoudige voorwerpen (licht apractisch maar herkenbaar). In een 
gesprek geeft dhr. het niet snel aan (nonverbaal) als hij het niet heeft begrepen maar er is 
dan wel een twijfel zichtbaar. (lo/st) 
Bewegen/ verplaatsen: Dhr. maakt een half hoge transfer over beide zijde, onder toezicht 
van 1 persoon. 
Omrollen in bed zelfstandig. Van lig-> zit zelfstandig. Van zit->stand onder toezicht. 
Dhr. loopt tot ongeveer 20 meter met handstok en fysieke en verbale begeleiding van FT. 
Buitenshuis korte afstanden voortqeduwd in een rolstoel, voor lanqere afstanden alternatief 
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vervoer. Buiten lopen nog niet aan de orde. 
Trap op/af met fysieke en verbale hulp van FT. 
Rechterarm niet functioneel in te schakelen (ft/mk). 
Meneer verplaatst zich zelfstandig in een rolstoel in het RCA (ftlv) 
Persoonlijke verzorging: 4 juli 2007: Dhr denkt een beetje te zijn afgevallen . Na meting 
blijkt dit meer dan 10 % te zijn . Uit de voedingsanamnese blijkt dat met name de 
vochtinnname marginaal is. Door het CVA gaat het eten moeizamer (met name kauwen en 
transport van mond naar keel gaat moeilijker). Dhr. vertelt echter een goede eetlust te 
hebben. [DI] Dhr. gaf eerst aan dat het eten prima gaat maar na dit te lezen heb ik een 
eetobservatie gedaan, waaruit ik concludeer dat dit inderdaad traag en moeizaam verloopt. 
lk ga bekijken in hoeverre dhr. begeleiding of advies nodig heeft. (lo/st) 
dhr heeft hulp nodig met zijn rug en billen wassen en met aankleden hulp met sokken , 
schoenen en broek omhoogdoen. (dhr. kan dit zelf maar is niet veilig!) (etcb) 
dhr heeft hulp nodig met zijn gebitsprothese poetsen 
dhr heeft met uitkleden hulp nodig met sokken en schoenen uitdoen . 
dhr heeft tubigrip om re onderbeen dit kan hij niet zelf om en afdoen 
dhr heeft medicijnfase 1, dit gaat goed .vprl/jp . 
Dhr vindt dat hij goed eet en maakt zich geen zorgen om zijn gewicht. Wil op dezelfde voet 
verder. Echter als zijn gewicht verder gaat dalen zal dit ten koste gaan van zijn gezondheid 
met een langere herstelweg. Afgesproken om gewicht op korte termijn opnieuw te 
controleren en zo nodig te starten met energierijke bijvoeding. [DI] 
Dagbesteding: Meneer was dagelijks in de bloemenveiling.(ftlv) 
Zette af en toe koffie of thee, hielp met kleine klusjes, maar verder geen bezigheden thuis 
(etcb) 
Cognitie/ emotie/ gedrag: Meneer stelt zich tijdens het onderzoek gemotiveerd en 
cooperatief op. Er is geen sprake van emotionele labiliteit. Bij herhaling en structuur van 
buitenaf verbeteren de prestaties aanmerkelijk (psych) 
Meneer is zeer gemotiveerd . Komt veel te vroeg op de therapieen . 
Relaties: zoon is bij tweede afspraak van de intake aanwezig . Hij geeft aan dat zijn moeder 
de neiging heeft om teveel assistentie en hulp te verlenen hetgeen het revalidatieproces zou 
kunnen belemmeren (psych) 

PROGNOSE 
Communicatie: lk verwacht verbetering op het gebied van zowel het taalbegrip- als de 
expressie, maar er zullen blijvende communicatiemoeilijkheden zijn. In welke mate is 
momenteel nog niet duidelijk. (lo/st) 
Bewegen/ verplaatsen: Transfers zelfstandig . 
Nog niet bekend of dhr. zelfstandig of onder toezicht binnenshuis kleine stukjes gaat lopen 
met handstok. 
Buitenshuis kleine stukjes met stok onder toezicht van 1 persoon. 
Traplopen (max. 2 trappen) onder toezicht van 1 persoon . 
Rechterarm/hand misschien als fixerende hand in te schakelen, prognose hierover nog niet 
duidelijk (ft/mk) 
Lange afstanden wellicht scootmobiel als dhr. dit zou willen . (etcb) 
Het is nog niet helder of meneer in de huidige woning zelfstand ig zal kunnen lopen. (red) 

Persoonlijke verzorging: gezien het effect van ADL training verwacht ik volledige 
zelfstandigheid . Belangrijke peiler hiervoor zal zijn de aandacht voor dhr. van zijn lichte 
impulsiviteit bij handelen, waardoor onveiligheid ontstaat, wat dhr. niet direct ziet. (etcb) 
Dagbesteding: Oude patroon van minimaal 40 uren werken zal niet kunnen warden 
opgepakt. Meneer heeft geen hobbies. M.i. zal er al in vroege fase aandacht moeten warden 
besteedt aan substituerende dagactivitetien (psych) (etcb) 
Cognitie/ emotie/ gedrag: Op grand van goede sociale vaardigheden, sterke motivatie, 
gebleken mate aan zelfcorrectie en groeiend inzicht goede prognose. Restverschijnsleen 
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lijken mi op termijn waarschijnlijk. Welke is nag te vroeg om te kunnen beoordelen (psych) 
Relaties: no een info AA/M 

HULP EN VOORZIENINGEN 
Benodigde hulp en voorzieningen: rolstoel, rollator en/of handstok (ft/mk) Voor de langere 
afstanden mogelijk een scootmobiel(ftlv) 
Afhankelijk van het Huisbezoek aanpassingen thuis. (etcb) 
Stand van zaken: Nag geen acties ondernomen. (etcb) 

ONTSLAG 
Verwachte ontslagbestemming: naar huis (psych) 
Huidige woning is grotendeels gelijkvloerrs, er is een trap naar de hobbykamer + 
logeerkamer (ft/mk) 
Verwachte ontslagdatum: 19/09/2007 
Voorwaarden voor ontslag: Zinvolle dagbesteding is opgestart(psych) 
Afhankelijk van het huisbezoek evt. aanpassingen (etcb 
Meneer kan in de woninq alle vertrekken betreden (ivm drempels in de woning ) (red) 

Deel 3 
BELANGRIJKSTE PROBLEEM 
Belangrijkste probleem: praten (etcb) 

KERNPROBLEEM 
Kernprobleem: Dhr. heeft op dit moment onvoldoende communicatieve mogelijkheden om 
aan de mensen om hem heen duidelijk te maken wat zijn belangrijkste probleem is. (? etcb) 

FACTOREN 
Ondersteunende factoren: betrokken familie, premorbide harde gedisciplineerde werker 
(psych) sterke motivatie (lo/st) 
Niet be"invloedbare belemmerende factoren: 

DOELSTELLINGEN KOMENDE PERIODE 
Hoofddoelstelling 

Doelsteling Nieuwdoel 
1. Over 6 weken hebben we meer zicht op de communicatieve JA 

mogelijkheden (red) 
2. De heer qaat over 6 weken een weekend naar huis (ftlv) JA 

Behandeldoelstellingen 
Doelstelling Nieuw doel 

1. Dhr. maakt zelfstandig een transfer van bed-> stoel--> toilet en vv, JA 
dit doel is binnen 6 weken bereikt (ft/mk) 

2. Dhr. loopt 30 meter met handstok onder verbale begeleiding van JA 
FT, dit doel is binnen 6 weken bereikt (ft/mk) 

3. Dhr. oefent tijdens therapie het nemen van hoge drempels (lopend JA 
met handstok en/of rollator) onder begeiding van 1 persoon. Dit 
doel is binnen 4 weken behaald (ft/mk) 
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4. Ohr. loopt 2 trappen op/af met verbale begeleiding van 1 persoon, JA 
dit doel is binnen 6 weken bereikt (fVmk) 

5. Ohr. heeft een actief oefenprogramma op pa pier voor zijn JA 
arm/hand/vingers welke hij dagelijks zelfstandig uitvoert, dit doel is 
binnen 3 weken bereikt (fVmk) 

6. Verbetering voedingstoestand , stabiliseren dan wel toename van JA 
het lichaamsgewicht. [DI] 

7. Ohr. begrijpt zinnen met 3 tot 4 kernwoorden in 80 % van de JA 
gevallen en geeft (nonverbaal) aan- als hij de zin nag eens wil 
horen, tiidens de logopedie, 6 wk. (lo/st) 

8. Ohr. geeft het aan- of hij een foto goed of verkeerd heeft benoemd JA 
(woord tot 2 lettergrepen), idem. bij naspreken (woord tot 4 
lettergrepen), tiidens de logopedie, 6 wk. (lo/st) 

9. Tijdens de communicatiegroep gebruikt dhr. een gebaar als hij het JA 
verbaal niet kan overbrengen, in 80 % van de gevallen begrijpen 
anderen wat dhr. bedoelt, 6 wk. (lo/st) 

10. Ohr. begrijpt geschreven zinnen met 2 kernwoorden en kan JA 
duidelijk JA of NEE aangeven, tijdens de logopedie, 6 wk (lo/st) 

11 . Ohr. schrijft 3 tot 6-letterwoorden correct in 90 % van de gevallen, JA 
tiidens de loqopedie, 6 wk. (lo/st) 

12. dhr start per 17/07 met medicijnfase 2 vpvp/jp JA 
13. Ohr wast en kleedt zich zelfstandig en veilig van onderen 4wkn vp JA 

rl/ jp 
14. Ohr poetst zelfstandig zijn gebitsprothese met eventueel JA 

hulpmiddel rl vp/ iP 
15. Ohr. overziet zelf de onveilige situaties en handelt daarnaar (etcb) JA 

BENADERINGSWIJZE 
Benaderingswijze: 1. Voordoen en aanbieden van structuur heeft gunstig effect. 
2. Meneer heeft startproblemen, moet op gang komen, heeft tijd en herhaling nodig als hij 
ditr krijgt blijken de cognitief mentale prestaties te verbeteren 
3. graag echtgenote in vroeg stadium betrekken om advies te kunnen geven over mate van 
hulp en assistentie. 
4. t.a.v. communicatie gebruikmaken van kern of sleutelwoorden blijkt een positief effect te 
hebben op de communicatie 
5. i.v.m. inattentie rechts structurele scantraining met volgen en fixeren van blik (is 
waarschijnlijk niet voor lange periode nodig) (psych) 

Ohr. heeft een communicatieschriftje, graag iedereen hier zijn/haar afspraken hierin noteren 
(fVmk) of andere informatie dan wel vragen (lo/st) 

- rekening houden met taalbegripsproblemen; niet teveel informatie ineens, eenvoudige 
zinnen, eventueel herhalen en nonverbaal ondersteunen 
- bij onduidelijke JA of NEE van dhr. letten op zijn mimiek! 
- kernwoorden eventueel opschrijven ter ondersteuning (lo/st) 

Extra doel: 
Mogeliikheden voor dagbesteding warden met dhr. besproken binnen 2 weken (etcb) 

AFSPRAKEN 
Acties: FT: zoon bellen om afspraak te maken om autotransfer en toilettransfer door te 
nemen (fVmk) 
MW: kennismaken met familie, kiiken wat voorwaarden ziin voor weekendie naar huis (red) 
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Therapiefrequentie: breingroep communicatie (psych) 
verplaatsen binnen (alle groepen) 
1x armgroep (op maandag), (2x ? Etcb) 
doelenmodule 
2 x armgroep 
1 x fitnessgroep 
3x logopedie 
2x communicatiegroep 
tzt 1 x schrijfgroep 
dagbestedingsmiddag (etcb) 
1 x 1 uur indiv. ergo voor scootmobieltraining 
Meeloopdag: via FT 
Volgende bespreking: 21/08/07 
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Bijlage 12: Vervolg planbespreking 

Deel 1 
BASISGEGEVENS REVALIDANT 
Algemeen 
Naam: 
Geboortedatum: 
Prodisnummer: 
Start behandeling: 
Datum planbespreking: 

Behandelteam 
Revalidatiearts [RA]: 
Psycholoog/Orthopedagoog [PS]: 
Maatschappelijk werk [MW]: 
Fysiotherapie [FT]: 
Ergotherapie [ET]: 
Logopedie [LO]: 
Groepsleiding [GL]: 

26/04/2007 
Datum planbesprek. 26-06-07 

H. Konijnenbelt 
Hannah Buijs 
Kim Veltmeijer 
T. Sluys/H. Kooijmans 
Inge Bosch 

Verpleging [VP]: Yolanda Pannevlek en Mirjam Popping. 
Maatschappelijke re"integratie 
[MRI]: 
Dietetiek [DI]: 

DIAGNOSE 
Hoofddiagnose: hersenbloeding rechts 4-4-7 
Nevendiagnose: depressie, epilepsie 
Medicatie: baclofen 3 dd 10, pcm, fraxi, deparkine 
Voorgeschiedenis/behandeling elders: 

DOELSTELLINGEN VOORAFGAANDE PERIODE 

Hoofddoelstellingen: 

Doelstelling 

1. Dhr. loopt zelfstandig in huis met een handstok (FT/TS) 

2. 

Behandeldoelstellingen: 

Doelstelling 

1. Dhr. rolt in bed naar zijn gezonde zijde zonder gebruik te maken van het 
bedhek/matras binnen 4 wk. (FT/TS) 

2. Dhr. komt zonder gebruik van zijn rechter voet van lig naar zit binnen 4 
wk.(FT/TS) 

3. Dhr. loo pt met ingezwachtelde voet( orthese) met 4 poot onder 
begeleiding 50 meter binnenshuis. (FT/TS) 

4. Dhr. loopt de trap op en af naar 1 hoog binnen het rca onder begeleiding 
op afstand binnen vier weken .(FT/TS) 

5. Dhr. krijgt een oefenprogramma voor de arm/ hand en voert dit zelf of 
met familie dagelijks 3 keer uit de komende 6 wk.(FT/TS) 

Behaald 

NEE 

Behaald 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 
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6. Dhr. loopt met 4 poot onder begeleiding 25 meter in de RCA tuin binnen 
6 wk. (FTffS) 

7. Dhr ontspant zich tijdens de diverse therpien en als hij zich benauwd 
voelt gedurende de opnameperiode (FTffS) 

8. dhr. maakt zelfstandig veilig functionele transfers binnen 2 weken(ET/18) 

9. Dhr. kan veilig zelfstandig gebruik maken van het toilet binnen 2 
weken(ET/18) 

10. Dhr. kan zich zelfstandig afdrogen en kleden binnen 3 weken (ET/18) 

11. De heer kan binnen 4 weken medicatie zelfstandig beheren.(vPNW) 

12. Het is binnen 3 weken duidelijk of de rust periode die de heer overdag 
hanteert, voldoende is. (VP NW) 

13. Dhr. loopt buiten 100 meter met handstok en begeleiding , dit doel is 
binnen 4 weken bereikt (red) 

14. 

15. 

Deel2 
HULPVRAAG 
Revalidant: 'lk wit mij nu voornamelijk richten op lichamelijk herstel' 
lk wil weer helemaal gezond worden. (FTffS) 
Familie/direct betrokkene: 
School/instellina: 

HUIDIGE SITUATIE REVALIDANT & OMGEVING 
Functies/anatomische eigenschappen 
Communicatieve: 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

NEE 

Motorische: Lichte hypertonie van de m. biceps links.De linker arm kan met wat abductie en 
lichte flexie elleboog tot 80 graden geheven worden.De elleboog kan aktief flecteren , maar 
niet extenderen. Sinds dinsdag 19 juni kunnen de vingers extenderen en de pols licht 
dorsaalflecteren. Hemiparese linkerbeen, oa. Spierkracht m. quadriceps links 3.Geen aktieve 
dorsaalflexie van de linker voet. Er bestaat een hypertonie in de triceps surae. (FTffS) 
Sensorische: 8ovenste extemiteit: propriocepsis gestoord. Schouder 1, elleboog en hand 0. 
Gnostische/vitale sensibiliteit: vingers, hand, onderarm, bovenarm 0. 
Onderste extremiteit: propriocepsis en vitale sensibiliteit is gestoord (red) 
Mentale: Door depressieve klachten werd het onderzoek negatief beinvloed . 
Cognitieve screening: 8eperkte inprenting van verbale en visuele informatie, eenmaal 
ingeprente informatie beklijft voldoende. Het inprenten van informatie gaat voornamelijk 
moeizaam door een slechte concentratie . Zijn werkgeheugen is verminderd. 
Zijn visuele zoeksnelheid is ruim benedengemiddeld en het verkrijgen van overzicht gaat 
moeizaam. Het ruimtelijk inzicht is beperkt. 
Zijn werktempo is redelijk, het leestempo ligt laag. Hij is verhoogd afleidbaar, dit lijkt 
voornamelijk door interne prikkels (zijn gedachten) . Hij kan goed zijn aandacht omschakelen 
van het 1 naar het ander. Hij kan goed een plannen en het oplossingsvermogen is intact.(ps) 
Overige: Deze week geen klinimetrie gedaan i.v.m. epileptisch insult. (ftffS) 

Activiteiten/participatie 
Communicatie: 
Bewegen/ verplaatsen: Dhr. loopt met 4 poot en EVO van zijn kamer naar de eetzaal en 
weer terug. Loopt op blote voeten met 4 poot de douche in en uit. Daarnaast verplaatst dhr. 
zich op de afdeling met de rolstoel(VPAnke) De tranfers zijn zelfstandig.Verplaatsen in bed is 
zelfstandig. Dhr. loopt onder begeleiding 25 m. met 4 poot in de tuin . Traplopen onder 
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begeleiding naar 1 hoog op en achterwaarts terug. Ohr. oefent onder begeleiding met het 
lopen met een handstok. Er komt functie terug in de schouder en hand. Ohr. voert zelfstandig 
een oefenprogramma voor de arm uit. (FT/TS) 
Persoonlijke verzorging: Ohr. wast en kleedt zich zelfstandig met behulp van een 
douchezitje en beugels.(ET/18)Dhr heeft medfase 111.(VPAnke) 
Dagbesteding: Ohr. kan zelfstandig vanuit de rolstoel wat te eten en te drinken voor zichzelf 
klaarmaken.(ET/18) 
Cognitie/ emotie/ gedrag: Hij geeft aan graag zich te richten op het lichamelijk herstel en 
niet zo bezig te willen zijn met zijn cognitief/geestelijk functioneren. 
Hij heeft last van dwanghuilen en dwanglachen. Hij vindt dit erg vervelend.(ps) 
Relaties: 

PROGNOSE 
Communicatie: 
Bewegen/ verplaatsen: 8uitenshuis voorbewegen met rolstoel(VPAnke) 
In huis lopen met handstok/ zonder stok en EVO.Traplopen zelfstandig . 8uiten lopen alleen 
met 4 poot 200 meter. Met begeleiding lopen met handstok buiten over een afstand van 100 
meter. Voor grotere afstanden rolstoel/scootmobiel. Fietsen op een ligfiets of 3 wielfiets. 
Door wat functie terugkeer in de arm/hand , kan deze waarschijnlijk ingezet worden als 
steun/fixatie arm/hand(FT/TS) 
Persoonlijke verzorging: Zelfstandig met gebuik van douchezitje of 
badplank(ET/18)Medicijnen in eigen beheer(VPAnke) 
Dagbesteding: Ohr. zal waarschijnlijk in de toekomst weer wat gaan werken, mogelijk in een 
andere functie(ET/18) In zijn vrije tijd zal hij zich vermaken met tv kijken, computeren en 
puzzelen. (ET/18) 
Cognitie/ emotie/ gedrag: Aandachts en geheugenproblemen zullen blijven bestaan mede 
door zijn depressieve klachten. Wanneer zijn sombere stemming opklaart zullen de 
cognitieve problemen afnemen . (ps) 
Relaties: 

HULP EN VOORZIENINGEN 
Benodigde hulp en voorzieningen: Zitvoorziening in de douche, transportrolstoel voor 
langere afstanden buitenshuis, extra trapleuning. (ET/18) 
4 poot en een handstok (FT/TS) 
scootmobiel of fiets voor langere afstanden (red) 
Stand van zaken: Voorzieningen zijn aangevraagd bij transferbureau(ET/18) Ohr. heeft 
woensdag 27/06 intakegesprek bij Annemiek Jacobs, zij gaat probleem met de douche met 
dhr. bespreken .(ET/18) 

ONTSLAG 
Verwachte ontslagbestemming: Naar huidige woning. (FT/TS)(ps)(ET/18) 

Verwachte ontslagdatum: 30/07/2007 
Voorwaarden voor ontslag: Ohr. loopt zelfstandig met handstok binnenshuis. Ohr. stapt 
over drempels en opstapjes. Loopt zonder begeleiding de trap op en af mbv een trapleun ing . 
Heeft een rolstoel om zich over langere afstanden te verplaatsen . (FT/TS) ADL-zelfstand ig. 
Ohr. kan een dag alleen zijn (red). 
Er is een alternatief gezocht mbt douchen (red) 
medicatie zelfstandiQ (red) 
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Deel3 
BELANGRIJKSTE PROBLEEM 
Belangrijkste probleem: 'lk wil zo goed mogelijk motorisch herstellen' (ps) 

KERNPROBLEEM 
Kernprobleem: 
Dhr is zijn zelfvertrouwen kwijt waardoor hij belemmerd wordt in motorisch functioneren 
(red) 

FACTOREN 
Ondersteunende factoren: Zijn motivatie en zijn gezin. (ps) 
Niet be"invloedbare belemmerende factoren: 

DOELSTELLINGEN KOMENDE PERIODE 
Hoofddoelstelling 

Doelsteling 
1. Dhr heeft genoeg zelfvertrouwen om zelfstandig 

functioneren in eigen woning (red) 
2. 

Behandeldoelstellingen 
Doelstelling 

te kunnen 

1. Ohr. loopt zelfstandig in eigen woning met een handstok binnen 4 
weken. FT/TS) 

2. Dhr. loopt in eigen woning zonder begeleiding naar 1 hoog nadat 
de 2de trapleuning thuis geolaatst is. (FT/TS) 

3. Dhr. loopt met een 4 poot 25 m. zonder begeleiding in de tuin van 
het RCA binnen 3 weken . (FT/TS) 

4. Arm/hand functie oef. om iets op te kunnen pakken binnen 6 wk. 
(FT/TS) 

5. Conditie middels loopafstand vergroten en fitnesstraining binnen 6 
wk.(FT/TS) 

6. Minder angst te krijgen om te vallen door deel te nemen aan de 
valQroep Qed. 6 wk. (FT/TS) 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Nieuwdoel 
JA 

Nieuwdoel 
JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 
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BENADERINGSWIJZE 
Benaderingswijze: -Vanwege zijn angst is het belangrijk om dhr. zoveel mogelijk gerust te 
stellen . 
-Geef positieve feedback en bevestiging. 
-Verdeel informatie in stukjes en wees kort en duidelijk. 
-Gebruik hints om hem te hel en om eerdere afs raken teru 

AFSPRAKEN 
Acties voorgaande periode: NPO verder afronden. Oefenzaalvisite plannen met FT. 
Tijdelijke sling. 
Na huisbezoek start Inge (ET) de procedure op bij transferbureau (red) Inge is 
contactpersoon voor transferbureau (red) 
Ohr. wordt gepland voor de MRl-voorlichting (red). MW (Kim)plant meeloopdag individueel 
bij alle disciplines (red) 
Acties: 
Therapiefrequentie: 1 x armgroep. 
1 x matgroep. 
1x fitness. 
2 x verpl. binnen. 
2x verpl. buiten. 
1 x valgroep. 
2x ft individueel. 
Meeloopdag: 
Volgende bespreking: ontslag definitief in voortgangsbespreking (geen nieuwe 
planbespreking) 
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Bijlage 13: Notulen teamoverleg 
Notulen Teamoverleg cluster 2 COM d.d. 31.07.07 
KLINIEK 

31.07.07) 
(notulen 2 COM kliniek d.d. 

Vervolgplanbespreking. Afgesproken wordt dat 11 /9 de vervolgbespreking plaatsvindt en 
ontslagdatum is geprikt op 26-09-2007; dit is afhankelijk van aanpassingen in huis, m.n. 
badkamer, trapleuning. Gedacht wordt over een evt. tussenoplossing. 

(notulen 2 COM kliniek d.d. 
31.07.07) 
Aanvraag computer is gereed. Het is onduidelijk of deze reeds verstuurd is. Hij wordt 
verzonden aan artsen, zodat een medische verklaring kan worden toegevoegd. Deze middag 
zal opnieuw een familiegesprek plaatsvinden en zullen concrete afspraken gemaakt worden 
omtrent dagbesteding van patiente. 

(notulen 2 COM kliniek d.d. 
31.07.07) 
Nabehandeling zal bestaan uit breingroep, armgroep, x FT, huishoudgroep, 
vrijetijdsbesteding bij MRI. Ontslagvoorwaarde is het alarm, geschat is dat dit over 1 week 
aanwezig zal zijn. Voorlopige ontslagdatum is dus 8/8. Patiente zal met weekendverlof gaan 
van vrijdagmiddag t/m zondagavond. Klaske zal dit met haar bespreken. 

(notulen 2 COM kliniek d.d. 
31.07.07) 
Huisbezoek heeft plaatsgevonden. Er lijken mogelijkheden te bestaan tot terugkeer naar huis. 
Er dient e.e.a. te worden kortgesloten. Hiervoor gesprek met zus, jongste zoon en therapeuten. 
Eerst een halfuur ter kortsluiting therapeuten onderling, vervolgens een halfuur gesprek met 
zus en jongste zoon; dit wordt gepland, begeleiding van zonen en zus zou gewenst zijn. 
Gezien afwezigheid van Adrien zou Suzanne een mogelijkheid kunnen zijn. 

(notulen 2 COM kliniek d.d. 
31.07.07) 
Nabehandeling: maximaal LOGO 2 x individueel met communicatie- en schrijfgroep, 
Breingroep en op langere termijn NPO. Geen FT, 1 x individueel 30 min. ET per week. MW 
op afspraak. Vrijetijdsbesteding. Verder wordt gemeld dat zorg is afgewezen. 

(notulen 2 COM kliniek d.d. 
31.07.07) 
In principe 8/8 ontslag i.v.m. gebrek aan zorg. 
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Bijlage 14: Notulen ProMES-bijeenkomsten 

10 oktober 2006, 15.30-16.00 
Introductie ProMES-bijeenkomst tussen stap 2 en 3 
Aanwezig: Inge Bosch, Mieke Veelen, Tineke Huitema, Ceryl van Nisselroij en Hans van 
der Voort van der Kleij . 
Afwezig: Sylvia Thelen, Mirjam Popping, Brenda Fibisher. 

Er wordt (opnieuw) kennis gemaakt door Hans met de leden van het ontwikkelteam. Hans is 2 
oktober begonnen met zijn afstudeerstage en volgt Ceryl op als coordinator van het ProMES 
systeem. 

Hans legt kort uit wat de bedoeling is van de volgende ProMES stap. Na enkele vragen aan 
Hans, stelt Mieke voor om vast te oefenen met het invullen van de tabel zodat het duidelijk 
wordt wat er gedaan moet worden. 

Enkele indicatoren worden op deze manier doorgenomen, waarbij al snel blijkt dat er 
meningsverschillen bestaan over de waarden die ingevuld moeten worden. 

De datum van de volgende bijeenkomst wordt vastgesteld (dinsdag 24 oktober 0830), en de 
leden hebben de opdracht gekregen om v66r de volgende bijeenkomst zoveel mogelijk 
waarden in de tabel in te vullen 
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31oktober2006, 08.30-10.00 
1 e ProMES-bijeenkomst stap 3 
Aanwezig: Inge Bosch, Mieke Veelen, Tineke Huitema, Ceryl van Nisselroij, Brenda 
Fibisher, Sylvia Thelen en Hans van der Voort van der Kleij. 
Afwezig:, Mirjam Popping. 

Mirjam is afwezig, omdat ze op dit tijdstip niet gemist kan worden bij de verpleging. 
Mieke is 15 minuten later vanwege een omgevallen vrachtwagen. 
Ceryl is de laatste 30 minuten aanwezig, om te kijken hoe de bijeenkomst verloopt met Hans 
als coordinator en om afscheid te nemen van de groep. 

Voor niet iedereen was het duidelijk wat er in de tabel ingevuld moest worden. Dit heeft Hans 
kort uitgelegd en vervolgens is begonnen met het invullen van de tabel. 

De indicator "Mate waarin activiteiten door a/le disciplines volgens onderzoeksprotocol 
warden uitgevoerd" is veranderd in "Mate waarin activiteiten door a/le disciplines volgens 
onderzoeksprotocol word en uitgevoerd voor de eerste planbespreking ". De volgende scores 
zijn aan deze indicator gegeven: maximale score (max): 90%, minimale score (min): 50% en 
verwachte score (verw): 70%. 
Als een behandelaar van mening is dat een bepaalde activiteit niet uitgevoerd te worden (er is 
dus wel aan gedacht) en deze activiteit wordt dan ook niet uitgevoerd, dan telt dit niet als een 
"niet-uitgevoerde activiteit". 
Onduidelijk nog hoe dit gemeten kan worden. Er wordt niet centraal bijgehouden welke 
activiteiten zijn uitgevoerd. 

"Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor de eerste 
planbespreking" is veranderd in "Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is 
ingevuld voor elke planbespreking" . De volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: 
max: 90%, min: 60% en verw: 70%. 

Het is niet alleen belangrijk dat een planbesprekingsformulier volledig is ingevuld, maar ook 
dat deze volgens het RAP-principe is ingevuld. Daarom is de volgende nieuwe indicator 
opgesteld. "Mate waarin elk planbesprekingsformulier volgens het RAP-principe is ingevuld''. 
De volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: 80%, min: 40% en verw: 60%. 
Door een planbesprekingsformulier door te nemen kan een ruwe schatting gemaakt worden 
van hoe "RAP" dit formulier is. Dit kost echter wel veel tijd, wellicht dat er gekeken moet 
worden naar een andere methode om het RAP-percentage vast te stellen 

De indicator "Mate waarin kernproblemen warden vastgesteld tijdens de eerste 
planbespreking" is veranderd in "Mate waarin kernproblemen warden vastgesteld tijdens 
elke planbespreking". De volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: 100%, min: 
90% en verw: 95%. 

Er is enige onduidelijk over de indicator: "Mate waarin interventies gekoppeld zijn aan de 
doe/en" Duidelijk wordt vervolgens dat het niet gaat om of de doelen gekoppeld zijn aan de 
interventie, maar om het omgekeerde 'de interventies gekoppeld aan de doelen". Sommige 
interventies zijn niet gekoppeld aan geschreven doelen, maar zijn daarom niet nutteloos. Het 
ontlasten van de verpleging kan ook als een doel gezien worden. En een algemene 
balanstraining gedurende een groepsbehandeling is ook een onongeschreven doel. 
De volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: 90%, min: 60% en verw: 70% 

De indicator "Mate waarin het revalidantensysteem participeert in het proces" wordt 
veranderd in "Mate waarin een eventuele revalidantensysteem is uitgenodigd voor een intake 
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gesprek" Het team heeft onvoldoende invloed op het we! of niet part1c1peren van een 
revalidanten systeem. Het kan namelijk zo zijn dat het systeem geen behoefte heeft om te 
participeren. Ook kan het zijn dat een revalidant geen familie en vrienden heeft, en dat er dus 
geen systeem is. Vandaar de wijziging naar "een eventuele revalidantensysteem". De 
volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: I 00%, min: 70% en verw: 85%. 

De indicator "gemiddelde score behandelkwaliteit" gaat over de score die de revalidant geeft 
aan het RCA tijdens bet exit-gesprek. Dit wordt gevraagd middels een kleine enquete op de 
schaal I tot en met 5, waar I staat voor heel ontevreden, en 5 voor heel tevreden. De 
volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: 4, min: 3 en verw: 3,5. 

De indicator "De hulpvraag en het belangrijkste probleem van de revalidant het zijn systeem 
zijn door het behandelteam verhelderd en opgenomen in het BC formulier" is veranderd in 
"De hulpvraag en het belangrijkste probleem van de revalidant het zijn systeem zijn door het 
behandelteam verhelderd en opgenomen in het planbesprekingsformulier voor elke 
planbespreking" Een BC formulier is hetzelfde als een planbesprekingsformulier, om 
verwarring te voorkomen is wordt bij elke indicator te term 'planbesprekingsformulier' 
gebruikt. Ook is het van belang dat voor elke planbespreking de hulpvraag en belangrijkste 
probleem goed zijn genoteerd, en niet eenmalig. Waarschijnlijk wordt de term 'belangrijkste 
probleem' binnenkort veranderd in 'belangrijkste hulpvraag'. De volgende scores zijn aan 
deze indicator gegeven: max: I 00%, min: 90% en verw: 95%. 

De indicator "Het behandelplan in conceptvorm is met revalidant en systeem besproken en 
definitief vastgesteld' is goed omschreven. Nu is het zo dat de revalidant tijdens dit gesprek 
alles te horen krijgt, in de toekomst zal de revalidant van te voren een verslag krijgen over het 
behandelplan zodat de revalidanten vragen kan voorbereiden .. De volgende scores zijn aan 
deze indicator gegeven: max: I 00%, min: 80% en verw: 90%. 

De indicator "De hoofddoelstelling wordt met de revalidant vertaald in subdoelen" is goed 
omschreven .Dit gebeurt nu nog erg weinig. Tijdens de doelenmodule zal dit naar voren 
moeten komen. De doelenmodule is pas sinds een paar weken, en dus nog in ontwikkeling. 
Het kan goed zijn om boven elke doelenmodule het hoofddoel duidelijk neer te zetten, zodat 
tijdens het ontwikkelen van de subdoelen aan het hoofddoel gedacht kan worden. 
De volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: 90%, min: 50% en verw: 70%. 

Over de indicator "Mate waarin tevredenheid over de behandeling en bejegening en het 
contact met behandelaren besproken zijn met de revalidant" is enige discussie. De 
maatschappelijke werker geeft aan dat die altijd wordt besproken. Het is een vast onderdeel 
van een gesprek. Onduidelijk is hoe vaak dit besproken moet worden. En hoe dit dan 
vervolgens gemeten kan worden. 

Hier gaan we de volgende keer verder. 
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14 november 2006, 11.45-12.45 
2• ProMES-bijeenkomst stap 3 
Aanwezig: Inge Bosch, Mieke Veelen, Tineke Huitema, Mirjam Popping, en Hans van der 
Voort van der Kleij. 
Afwezig: Brenda Fibisher, Silvia Thelen 

Silvia was afwezig, omdat een andere logopedist plotseling afwezig was bij de schrijfgroep en 
Silvia deze groep hierdoor niet kon verlaten. 
Brenda heeft aangegeven dat ze vindt dat het team zelf de scores moet bepalen en niet de 
leidinggevende. Bij de bijeenkomsten die hierover gaan zal zij dus afwezig zijn. 

Mirjam zit er voor het eerst sinds de zomer weer bij, Hans praat Mirjam in het kort bij. 

Inge vraagt zich af in hoeverre de invoering van het EPD invloed heeft op het Ecaris en zo op 
de ProMES indicatoren. Hans gaat hier achterna. 

Het is onduidelijk wanneer en hoe de indicator "Mate waarin tevredenheid over de 
behandeling en bejegening en het contact met behandelaren besproken zijn met de 
revalidant" gemeten moet worden. De tevredenheid van de revalidant komt vaak tijdens 
verschillende gesprekken naar voren. Men vraagt emaar, of de revalidant komt er zelf mee 
(vooral bij ontevredenheid. Echter wordt dit nergens expliciet bijgehouden. Voorgesteld 
wordt om in het planbesprekingsformulier een extra veld aan te maken, waar de behandelaren 
iets over de tevredenheid van de revalidant kwijt kunnen. Vervolgens kan gemeten worden of 
er in elke definitieve planbesprekingsformulier iets staat over de tevredenheid. De indicator 
wordt: "Mate waarin tevredenheid over de behandeling, de bejegening en het contact met 
behandelaren is ingevuld in elke definitieve planbesprekingsformulier" De volgende scores 
zijn aan deze indicator gegeven: max: 95%, min: 85% en verw: 90%. 

De indicator "Tevredenheid over informatieverstrekking" is goed omschreven. Het gaat hier 
om het resultaat uit een exit-gesprek. Hiervoor is al een formulier met een kleine enquete 
ontwikkeld door het ProMES team, maar deze is nog niet ingevoerd. Hans gaat hierover met 
Arjen Baan overleggen. Afgesproken is dat een onafhankelijk persoon deze enquete (schaal 1-
5) zou moeten houden. Op het moment dat een principe ontslag datum is vastgesteld kan er 
gepland worden wanneer dit exit-gesprek zal plaats moeten vinden. Mocht de (principe) 
ontslag datum gewijzigd worden, dan verandert de datum voor het exit-gesprek ook. De 
volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: 4, min:2,5 en verw: 3. 

"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" 
Onduidelijk is hier wanneer en hoe dit gemeten kan worden. Er wordt besloten dat in elk 
definitief planbespreking de 3 punten (Verwachte ontslagbestemming, verwachte 
ontslagdatum en voorwaarden voor ontslag) van ontslag zijn ingevuld. Is 1 van deze 3 punten 
niet ingevuld, dan scoort dit formulier 'O'. Anders 100%. (Binair) Of de benodigde 
procedures in gang zijn gezet wordt gemeten met een andere indicator ("mate waarin 
procedures tijdig in gang worden gezet"). Deze indicator wordt nu als volgt beschreven : 
"Maten waarin de verwachte ontslagbestemming, verwachte ontslagdatum en voorwaarden 
voor ontslag zijn opgenomen in elk planbesprekingsformulier" 
De volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: 90%, min: 70% en verw: 80%. 

De indicator "Mate waarin activiteiten door a/le disciplines volgens onderzoeksprotocol 
warden uitgevoerd (of aantekening 'n. v.t. ')" is hetzelfde als de eerste indicator. Twee keer 
dezelfde indicator heeft geen zin, en deze wordt dan nu ook weggelaten. 
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"Mate waarin prognoses, benodigde hulp en voorzieningen en ontslagbestemming benoemd 
warden in de eerste planbespreking" Het gaat hi er echt om de eerste planbespreking, 
belangrijk wordt gevonden dat er al in een vroeg stadium nagedacht wordt over deze 3 
aspecten. Het gaat hier om de volgende punten uit het planbesprekingsformulier: 

• Prognose 
o Communicatie 
o Bewegen/verplaatsen 
o Persoonlijke verzorging 
o Dagbesteding 
o Congnitie/emotie/gedraag 
o Relatie 

• Hulp en voorzieningen 
o Benodigde hulp en voorzieningen 

• Ontslag 
o Verwachte ontslagbestemming 

Het gaat om een percentage per formulier. En van verschillende formulieren wordt dan een 
gemiddelde genomen. De volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: 80%, min: 
60% en verw: 70%. 

"Mate waarin procedures tijdig in gang warden gezet" Dit kan volgend jaar gemeten worden 
via het transferbureau. Behandelaren hebben dan 3 weken de tijd om met de papieren naar het 
(nu nog op te richten) transferbureau te gaan, vanaf dat besloten is om een procedure in gang 
te zetten 
De volgende scores zijn aan deze indicator gegeven: max: 95%, min: 80% en verw: 90%. 

34 



5 december 2006, 11.45-12.45 
3e ProMES-bijeenkomst stap 3 
Aanwezig: Inge Bosch, Mieke Veelen, Tineke Huitema, Silvia Thelen en Hans van der Voort 
van der Kleij . 
Afwezig: Brenda Fibisher, Mirjam Popping 

Mirjam was op vakantie. 
Brenda heeft aangegeven <lat ze vindt <lat het team zelf de scores moet bepalen en niet de 
leidinggevende. Bij de bijeenkomsten die hierover gaan zal zij dus afwezig zijn. 

Exitgesprek. 
Hans heeft aangegeven <lat er binnenkort wellicht een online enquete komt (via Marleen 
Lannoo ). Om die enquete te gaan gebruiken voor de ProMES indicatoren ziet het team 
helemaal niet zitten. Ze verwachten dan een erg lage response, en <lat alleen de 
uitzonderingsgevallen iets invullen. Niet alle revalidanten zijn in staat om een dergelijke 
enquete te begrijpen en in te vullen. Beter zal zijn als de vragenlijst voor de ProMES 
indicatoren persoonlijk worden afgenomen. Enkele punten. 

• Vlak voor het ontslag. 
• Door een onafhankelijk iemand. 
• Door iemand met kennis van de behandelprogramma's. 
• Eventueel door een secretaresse (Els b.v.) 
• Eventueel door een behandelaar die niet bij de revalidant hoort. 
• Eventueel scores van 1-10 i.p.v. 1-5. 
• Eventueel scores verticaal. 
• Eventueel gezichtjes i.p.v. getallen. 

Stukje scbrijven voor mededelingen I bijeenkomst december 
Afgesproken is <lat Hans een stukje schrijft, en <lit rond mailt naar de groep. De groepsleden 
geven hier commentaar op, Hans past het stukje aan en stuurt het door naar Arjan. 

Informatie uit Ecaris 
Hans heeft voor 3 aspecten (belangrijkste probleem, hulpvraag en kemprobleem) van het 
planbesprekingsformulier in Ecaris gekeken hoe vaak deze in de afgelopen maanden zijn 
ingevuld. Het team vindt het erg interessant om te zien, en Tineke gaat binnenkort uit 
proberen te vinden waarom deze 3 aspecten niet altijd zijn ingevuld. 

Prestatie-indicatoren 

"Tijdig verstrekken van de concept planbespreking" 
Hiermee wordt bedoeld <lat de revalidant v66r zijn bespreking ( donderdag) met de arts over 
de planbespreking een concept krijgt van de planbespreking ( dinsdag) om zich goed te 
kunnen voorbereiden op <lit gesprek .. Dit wordt nu nog niet gedaan, maar het is de bedoeling 
<lat ze hier binnenkort mee van start gaan. Een werkgroep (o.a. Adrien Avis en Nienke Zijp). 
Om de revalidant voldoende tijd te geven om te kunnen voorbereiden, moet <lit concept 1 <lag 
v66r de bespreking aan de revalidant verstrekt worden. De revalidant zal niet het volledige 
planbesprekingsformulier krijgen, maar een aangepaste versie. Deze indicator wordt nu als 
volgt omschreven: "Mate waarin een aangepaste versie van het planbesprekingsformulier is 
vertrekt aan de revalidant een dag voordat dit samen met de arts wordt besproken" . De 
bijbehorende scores zijn: maximaal: 95%, minimaal 80% en verwacht 90%. 

"Mate waarin een de revalidant ondersteund wordt door een behandelaar tijdens 
terugkoppeling van de planbespreking' 
Ook hier is de werkgroep van Nienke en Adrien nog mee bezig. 
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Het gaat erom dat er naast de arts nog een behandelaar aanwezig is die extra uitleg kan geven, 
en die later als aanspreekpunt fungeert vooral de revalidant nog iets wil weten over de 
planbespreking. Deze indicator wordt nu als volgt omschreven: "Mate waarin er minimaal 1 
behandelaar aanwezig is tijdens de terugkoppeling va de planbespreking van de arts aan de 
revalidanf'. De bijbehorende scores zijn: maximaal: 95%, minimaal 80% en verwacht 85%. 

"Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij de teambespreking en afstemming" 
Niet elke revalidant wordt behandeld door elke discipline, en als een discipline niks met de 
revalidant te maken heeft, hoeft hiervan uiteraard ook geen vertegenwoordiger aanwezig te 
zijn bij een bespreking. Belangrijk is dat de betrokken disciplines aanwezig zijn. En dit heeft 
niet alleen betrekking op de teambespreking en de afstemming, maar ook op de 
planbespreking. Dit kan eventueel via de planning worden bijgehouden. Deze indicator wordt 
nu als volgt omschreven: "Mate waarin elke betrokken discipline vertegenwoordig is bij de 
teambespreking, planbespreking en afstemming" De bijbehorende scores zijn: maximaal: 
90%, minimaal 65% en verwacht 75%. 

"Mate waarin RA of A/OS aanwezig is bij de afstemming" 
Afkortingen zijn niet duidelijk, deze zullen vanaf nu volledig worden uitgeschreven. Verder 
zijn er geen onduidelijkheden over deze indicator. Deze indicator wordt nu als volgt 
beschreven: 'Mate waarin een revalidatiearts of een arts in opleiding tot medisch specialist 
aanwezig is bij de afstemming" De bijbehorende scores zijn: maximaal: 90%, minimaal 70% 
en verwacht 75%. 

"Score op communicatie" 
Hier is veel onduidelijkheid over. De vragen uit het opzet voor een exitgesprek geven niet 
goed weer wat er met deze indicator bedoeld wordt. Uiteindelijk blijft dat de vragen van het 
exitgesprek goed zijn, maar dat de indicator anders moet worden omschreven. De indicator 
wordt nu als volgt omschreven: "Mate van tevredenheid van de revalidant over de 
communicatie (begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) van de behandelaren naar de 
revalidant toe" Dit wordt gemeten via de vragen van het exitgesprek, schaal 1-5. De 
bijbehorende scores zijn: maximaal: 4, minimaal 3 en verwacht 3,5. 

"Mate waarin prognose is behaald in termijn" 
Hier is onduidelijk over wat er hier precies bedoeld wordt, en hoe dit vervolgens te meten is. 
De volgende keer gaan we hier verder. 
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19 december 2006, 08:30-09:30 
4• ProMES-bijeenkomst stap 3 
Aanwezig: Inge Bosch, Tineke Huitema, Silvia Thelen en Hans van der Voort van der Kleij. 
Afwezig: Brenda Fibisher, Mirjam Popping, Mieke Veelen 

Mirjam was afwezig i.v.m. de drukte op dit tijdstip bij de verpleging. 
Brenda had al een andere afspraak staan. 
Mieke had last van extreme drukte op de wegen. 

We gaan verder met de Iaatste 3 indicatoren voor het invullen van de tabel met maximale, 
minimale en verwachte waarden. 

lnvullen van de tabel van maximale, minimale en verwachte scores. 

"Mate waarin prognose is behaald in termijnen ". Het gaat er hier om ofhet team in staat is in 
een vroeg stadium een goede prognose kan geven over de ontslagdatum. Een revalidant zal 
bijna nooit eerder weggaan dan verwacht wordt. De indicator wordt nu als volg beschreven 
"Aantal weken dat de werkelijke ontslagdatum later is dan de verwachte ontslagdatum van 
week 9 (eerste vervolg planbespreking) ". De bijbehorende scores zijn: maximaal: I week, 
minimaal 6 weken en verwacht 2 weken. Maximaal kan hier verwarrend zijn, het gaat om de 
best mogelijke score. 

"Mate waarin prognose is behaald in doe/en". Onduidelijk wat hier precies mee bedoeld. 
Kwaliteit van het kunnen stellen van goede doelen (inzicht daarin hebben?). Is dit een 
belangrijke indicator? Hebben wij hier wel genoeg invloed op. Uiteindelijk wordt besloten om 
deze indicator te verwijderen i.v.m. het hebben van te weinig invloed. 

"% aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is" . Voor elk jaar wordt er een 
scholingsplan gemaakt, waarin staat wie welke cursussen moet gaan volgen. Wegens b.v. tijd 
gebrek worden niet alle cursussen gehaald.. Deze indicator meet hoeveel procent van de 
geplande cursussen gedaan worden. De bijbehorende scores zijn volgens het team maximaal: 
95%, minimaal 80% en verwacht 90%. Het team geeft aan dat het voor hun erg lastig is om 
hier een schatting voor te maken, en dat Arjan Baan dit waarschijnlijk beter kan schatten. 
Arjan Baan had in een eerder stadium de volgende scores bedacht. maximaal 80%, minimaal 
50%, verwacht 60%. Peter Koppe had bedacht: maximaal 90%, minimaal 50%, verwachte 
70%. Hier moet nog consensus over bereikt worden. 

Het invullen van de tabel van maximale, minimale en verwachte waardes is nu afgerond 
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Alie indicatoren nog een keer doorlopen. 

1.1. Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden 
uitgevoerd v66r de eerste planbespreking. 

Inge gaat aan Nienke vragen in hoeverre dit te meten is via de database. 

1.2. Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor elke 
planbespreking. 

Het team vindt het niet erg dat er dingen dubbel gemeten worden, dit blijft dus behouden. Het 
stukje wat het secretariaat moet invullen valt buiten de verantwoordelijkheid en hoort er dus 
niet bij. 

1.3. Mate waarin elk definitief planbesprekingsformulier volgens het RAP-principe is 
ingevuld. 

Is nog onduidelijk wie dit moet gaan beter, voor gesteld wordt dat de volgende keer Arjan er 
bij zal zetten om dit soort dingen mee te beslissen. 
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9 januari 2007, 08:30-10:00 
s• ProMES-bijeenkomst stap 3 
Aanwezig: Inge Bosch, Tineke Huitema, Silvia Thelen, Mieke Veelen, Arjan Baan en Hans 
van der V oort van der Kleij . 
Afwezig: Brenda Fibisher, Mirjam Popping, 

Arjan Baan was er, mede op verzoek van het team, bij. Dit om te bepalen hoe en door wie de 
indicatoren gemeten moeten worden. 
Mirjam was afwezig i.v.m. de drukte op dit tijdstip bij de verpleging. 
Brenda had vakantie. 

Per indicator wordt besproken hoe deze gemeten kan worden. 

1. Behandelkwaliteit 

• Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden 
uitgevoerd v66r de eerste planbespreking. 

Verschillende opties: 
- Lijstje rond laten gaan tijdens de planbespreking, iedereen vult dit voor zich in. Voordeel: 
zo wordt het lijstje zeker ingevuld. Nadeel: Kost tijd; de verantwoordelijke persoon is niet 
altijd aanwezig, zodat niet (snel) duidelijk is welke activiteiten gedaan zijn. Lijstje moet 
daama naar secretariaat gaan die het verwerkt. 
- Via Ecaris/Netwerk een extra lijstje/document waarop elke behandelaar op ieder moment 
kan aanvinken of een activiteit is gedaan of niet. Voordeel: kost minder tijd. Nadeel: 
invulpercentage zal lager liggen, na verloop van tijd zal dit omhoog kunnen gaan door 
gewenning. 

Keuzes uit: Ja, Nee want, n.v.t. 
n.v.t. telt als eenja. Bij nee moet de reden staan waarom niet. 

• Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor elke planbespreking. 
Veranderen naar: 
Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volledig is ingevuld. 

Kan via Ecaris. 
Discussie/opmerkingen hoeft niet 
Minimaal I hoofddoelstelling 
Minimaal I behandeldoelstelling 

• Mate waarin elk definitief planbesprekingsformulier volgens het RAP-principe is 
ingevuld. 

Veranderen naar: 
Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volgens de handleiding van het 
'behandelcommunicatie RCA ' is ingevuld 

Is niet automatisch te meten. 
Een trainer (van het behandelcommunicatieprogramma) moet de formulieren doorlopen en 
daar een cijfer (1-10) voor geven. Het wordt teveel om elk formulier te controleren, daarom 
een willekeurige steekproef gaan gebruiken. Trainer moet van een ander team zijn om zo 
neutraal mogelijk te blijven. 

• Mate waarin kemproblemen worden vastgesteld tijdens elke planbespreking. 
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Veranderen naar: 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij kernprobleem. 

Via Ecaris te meten 

• Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de doelen. 
Veranderen naar: 
Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de behandeldoelen 

Het ontlasten van de verpleging is geen behandeldoel 
Arjan vindt deze erg interessant .. 
Een trainer kan dit bekijken. Gebruik maken van programma van de revalidant. Steekproef. 

• Mate waarin een eventuele revalidantensysteem is uitgenodigd voor een intake gesprek 
Veranderen naar: 
Mate waarin een intake gesprek met het revalidantensysteem heeft plaats gevonden voor de I' 
planbespreking. 

Lijstje invullen door maatschappelijk werker/psycholoog. Als het niet heeft plaats gevonden 
moet de reden daarvan vermeld staan. 

• Gemiddelde score behandelkwaliteit. (schaal 1-5) 
Veranderen naar: 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exit-gesprek over de behandelkwaliteit. 

Enquete, 4 vragen. Schaal 1-5. Afnemen vlak voor ontslag. 
3 mogelijke afnemers: 

o Buitenstaander, wel van RCA, maar niet een behandelaar. Wei kennis van de 
behandelprocessen. 

o Een behandelaar van een ander team 
o Verpleging (kunnen makkelijk tijd inplannen). A en B afdeling. A-verpleging 

kan enquete doen bij B-revalidant 

Bij revalidanten van de communicatiegroep moet iemand van de logopedie de enquete 
afnemen. Annemieke is daar waarschijnlijk het meest geschikt voor omdat zij minder 
revalidanten ziet.. 
Overleggen met het management (Mattie) of dit kan. 
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2. Klantgerichtheid 

• De hulpvraag en bet belangrijkste probleem van de revalidant en zijn systeem zijn door 
bet behandelteam verhelderd en opgenomen in bet planbesprekingsformulier voor elke 
planbespreking 

Veranderen naar: 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij de hulpvraag (van 
de revalidant en van de familieldirect betrokkenen) en het belangrijkste prob/eem. 

School/instellingen hoeft dus niet. 
Via Ecaris te meten. 

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

Veranderen naar: 
Mate waarin het behandelp/an in concept vorm met de revalidant en zijn/haar systeem is 
besproken en definitief gemaakt. 

Het gaat bier ook om of bet systeem (familie/direct betrokkenen) aanwezig is. Dit is niet uit 
Ecaris te halen. De arts (of arts in opleiding) is altijd aanwezig en moet aanvinken op een 
lijstje of bet gesprek heeft plaats gevonden en of er minimaal een familielid/vriend van de 
revalidant aanwezig was 

• Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in subdoelen. 
Veranderen naar 
Mate waarin de hoof ddoe/stelling met de revalidant vertaa/d wordt naar weekdoelen. 

Dit moet terug komen in de doelenmodule. Dit is nog erg in ontwikkeling. Deze indicator kan 
nu nog niet gemeten worden. 

• Mate waarin de tevredenheid van revalidant over de behandeling en bejegening en bet 
contact met behandelaren is ingevuld in elke definitieve planbespreking. 

Plan was om bier een extra regel voor toe te voegen in Ecaris. Dit is echter niet mogelijk. Het 
is de taak van de maatschappelijke werker om ergens in bet planbesprekingsformulier iets te 
vermelden over de tevredenheid. Een trainer moet dit vervolgens controleren en turven 
(steekproef). 

• Tevredenheid over informatieverstrekking. 
Veranderen naar: 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exit-gesprek over de informatieverstrekking 

Enquete, 4 vragen. Schaal l-5. Afnemen vlak voor ontslag. 
3 mogelijke afnemers: 

o Buitenstaander, wel van RCA, maar niet een behandelaar. Wei kennis van de 
behandelprocessen. 

o Een behandelaar van een antler team 
o Verpleging (kunnen makkelijk tijd inplannen). A en B afdeling. A-verpleging 

kan enquete doen bij B-revalidant 

Bij revalidanten van de communicatiegroep moet iemand van de logopedie de enquete 
afnemen. Annemieke is daar waarschijnlijk bet meest geschikt voor omdat zij minder 
revalidanten ziet.. 
Overleggen met bet management (Mattie) of dit kan. 
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• Mate waarin de verwachte ontslagbestemming, verwachte ontslagdatum en voorwaarden 
voor ontslag zijn opgenomen in elk definitieve planbespreking. 

Veranderen naar: 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'verwachte 
ontslag bestemming ', 'verwachte ontslagdatum ',en 'voorwaarden voor ontslag'. 

Te meten via Ecaris. Ook in de eerste planbespreking 

3. Efficientie 

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

Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'prognose (6 
aspecten) ', 'Hulp en voorzieningen (2 aspecten) 'en 'Ontslag (3 aspecten) '. 

Te meten via Ecaris 

De indicator: 'Mate waarin prognose is behaald in doelen' wordt weer toegevoegd. Het gaat 
gemeten worden via Ecaris en dan naar de verhouding Ja/Nee kijken bij de behaalde doelen 
voorgaande periode. 
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16 januari 2007, 08:30-9:30 
6e ProMES-bijeenkomst stap 3 
Aanwezig: Inge Bosch, Tineke Huitema, Silvia Thelen, Mieke Veelen, Brenda Fibisher, 
Arjan Baan en Hans van der Voort van der Kleij. 
Afwezig:, Mirjam Popping, Silvia Thelen 

Mirjam was afwezig, vanwege drukte op de verpleging om dit uur 
Sivlia was afwezig i.v.m. discipline overleg. 

Per indicator wordt besproken hoe deze gemeten kan warden. 

3. Efficientie 

3 .1. Mate waarin prognose, benodigde hulp en voorzieningen en ontslagbestemming 
benoemd warden in de eerste planbespreking 

Veranderen naar: 
Mate waarin in het eerste planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij alle aspecten van 
'Prognose ', 'Hulp en Voorzieningen' en 'Ontslag. 

Het gaat om alle aspecten die bier onder vallen. Dus 'communicatie', 'bewegen/verplaatsen', 
'persoonlijke verzorging', 'dagbesteding', 'cognitie/emotie/gedrag' 'relaties', 'benodigde 
hulp en voorzieningen', 'stand van zaken' 'verwachte ontslagbestemming', 'verwachte 
ontslagdatum'en'voorwaarden voor ontslag' 

Dit is te meten via Ecaris. 

3.2. Mate waarin procedures tijdig in gang warden gezet 
Veranderen naar: 
Aantal weken dat er tussen de opnamedag van een revalidant en de dag dat de aanvraag voor 
voorzieningen door de revalidant is ingediend bij het transferbureau zit. 

De waarden die hierbij horen zijn: minimaal 18 weken, verwacht 12, maximaal 6 weken. 

Met bet transferbureau moet worden afgestemd hoe dit te meten is . 

3.3. Mate waarin een aangepaste versie van bet planbesprekingsformulier is verstrekt aan de 
revalidant een dag voordat dit samen met de arts wordt besproken. 

Het is nog onduidelijk hoe deze procedure er precies uit komt te zien. Kan pas gemeten 
warden als dit bekend is, en als deze procedure in werking is gezet. 

Vragen aan bet de werkgroep van o.a. Nienke Zijp wat de stand van zaken is. 

4. Communicatie 
4.1. Mate waarin er minimaal 1 behandelaar aanwezig is tijdens de terugkoppeling van de 

planbespreking van de arts aan de revalidant 
Dit gebeurt waarschijnlijk bijna I 00%, is niet de moeite om te weten. Het is we! interessant 
om te meten of er iemand van bet revalidantensysteem aanwezig is. 
Aan de werkgroep vragen hoe zij hierover denken en hoe dit te meten is. 
Veranderen naar: 
Mate waarin het revalidantensysteem aanwezig is bij de terugkoppeling van de 
planbespreking. 

43 



4.2. Mate waarin elke betrokken discipline vertegenwoordig is bij de teambespreking, 
planbespreking en afstemming. 

Na lange discussie wordt besloten dat het geen zin heeft om de aanwezigheid te meten van 
betrokken disciplines bij afstemming en teambespreking. Wel nuttig zal zijn om te meten of 
de betrokken behandelaar aanwezig is, of dat deze een vervanger heeft gestuurd voorzien van 
informatie. Het is erg lastig om dit laatste punt te meten. Daarom wordt besloten om dit niet te 
meten. 
Bij de planbespreking is het van groter belang dat de betrokken behandelaar aanwezig is. Dit 
kan gemeten worden door in het planbesprekingsformulier te kijken wie de betrokken 
behandelaar is, en dan in de planning van Ecaris te kijken of deze behandelaar aanwezig was 
bij de bespreking. 
Dit kan door de trainer gedaan worden middels een steekproef. Misschien kan dit via Ecaris. 
Veranderen naar: 
Mate waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de planbespreking. 

4.3. Mate waarin een revalidatiearts of een arts in opleiding tot specialist aanwezig is bij de 
afstemming 

Is goed omschreven. Kan via Ecaris gemeten worden. 

4.4. Mate van tevredenheid van de revalidant over de communicatie (begrijpelijke taal, 
bejegening, respectvol) van de behandelaren naar de revalidant toe. (schaal 1-5) 

Veranderen naar: 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exit-gesprek over de communicatie 
(begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) van de behandelaren naar de revalidant toe 

Enquete, 4 vragen. Schaal 1-5. Afnemen vlak voor ontslag. 
3 mogelijke afnemers: 

o Buitenstaander, wel van RCA, maar niet een behandelaar. Wei kennis van de 
behandelprocessen. 

o Een behandelaar van een ander team 
o Verpleging (kunnen makkelijk tijd inplannen). A en B afdeling. A-verpleging 

kan enquete doen bij B-revalidant 

Bij revalidanten van de communicatiegroep moet iemand van de logopedie de enquete 
afnemen. Annemieke is daar waarschijnlijk het meest geschikt voor omdat zij minder 
revalidanten ziet.. 
Overleggen met het management (Mattie) of dit kan. 
5. Ontwikkeling 

5.1. Aantal weken dat de werkelijke ontslagdatum later is dan de verwachte ontslagdatum 
van week 9 ( eerste vervolg planbespreking). 

Is te meten via Ecaris. Anders wellicht via het ontslagbureau. 

5.2. % Aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is. 

Dit moeten Arjan en Brenda meten. Kan Ix per jaar. In februari 

5.3. Mate waarin prognoses zijn behaald in doelen 

Dit is te meten via Ecaris.Of de verhouding doelen gehaald ja/nee. Of de verhouding nieuwe 
doelen/ doelen gehaald. 
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30 januari 2007, 08:30-10:00 
7• ProMES-bijeenkomst stap 3 
Aanwezig: Inge Bosch, Tineke Huitema, Silvia Thelen, Mieke Veelen, Brenda Fibisher, en 
Hans van der Voort van der Kleij. 
Afwezig: , Mirjam Popping, Arjan Baan 

Mirjam was afwezig, omdat zij op dit tijdstip niet kan vanwege de drukte bij de verpleging. 
Arjan was afwezig, omdat er iets tussen gekomen was. 

Verantwoordelijkheidsgebied Rang maxima Maxima Rang minima Minima 

Behandelkwaliteit 
l + 100 2 - 150 

Klantgerichtheid 
2 + 95 l - 200 

Efficientie 
4 + 80 4 - 100 

Communicatie 
3 + 90 3 - 125 

Ontwikkeling 
5 + 75 5 - 90 

Bereik 

30 

25 

15 

20 

10 
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Rang maxima Maxima 
Rang 

Minima Verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren minima 

V's V's Pl's V's V's Pl's 

Behandelkwaliteit I + 100 2 - ISO 
Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden uitgevoerd v66r de eerste planbespreking. + 20 -35 
Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volledig is ingevuld. + 15 -8.75 
Mate waarin het definitieve planbesprekingsfom1ulier volgens de handleiding van het 'behandelcommunicatie RCA' is ingevuld. +5 -8.75 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij kernprobleem. +5 -8.75 
Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de behandeldoelen. +20 -40 
Mate waarin een intake gesprek met het revalidantensysteem heeft plaats gevonden voor de eerste planbespreking. + 15 -8.75 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de behandelkwaliteit. +20 -40 
Klant2erichtheid 2 + 95 I -200 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij de ' hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 'familie/direct betrokkene' ) 
en bij het ' belangrijkste probleem'. +20 - 60 
Mate waarin het behandelplan in conceotvorm met de revalidant en zijn/haar svsteem besoroken en definitief is gemaakt. +20 -40 
Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in weekdoelen. + 20 -30 
Mate waarin de tevredenheid van revalidant over de behandeling en bejegening en het contact met behandelaren is ingevuld in elke definitieve 
olanbesoreking. + 20 -20 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de informatieverstrekking. + 15 - 50 
Efficientie 4 + 80 4 - 100 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'verwachte ontslag bestemming', ' verwachte ontslagdatum' en 
'voorwaarden voor ontslag'. +JO - 10 
Mate waarin in het eerste planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij alle aspecten van 'Prognose', 'Hulp en Voorzieningen ' en 'Ontslag'. +20 -30 
Aantal weken dater tussen de opnamedag van een revalidant en de dag dat de aanvraag voor voorzieningen door de revalidant is ingediend bij 
het transferbureau. +40 -50 
Mate waarin een aangepaste versie van het planbesprekingsformulier is verstrekt aan de revalidant een dag voordat dit samen met de arts 
wordt besoroken. + 10 - 10 
Communicatie 3 +90 3 - 125 
Mate waarin het revalidantensysteem aanwezig is bij de terugkoppeling van de planbespreking. • + 10 -15 
Mate waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de planbespreking. • + 20 -25 
Mate waarin een revalidatiearts of een ' arts in opleiding tot medisch specialist' aanwezig is bij de afstemming. +20 -25 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de communicatie (begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) van de 
behandelaren naar de revalidant toe . (Schaal I - 5) +40 -60 
Ontwikkelin2 s +75 s - 90 
Aantal weken dat de werkelijke ontslagdatum later is dan de verwachte ontslagdatum van week 9 (eerste vervolg planbespreking) + 15 - 20 
% aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is. + 30 -35 
Mate waarin prognose is behaald in doelen +30 -35 
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- Er is twijfel of de indicator "Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 
'verwachte ontslag bestemming', 'verwachte ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag' we! bij het 
verantwoordelijkheidsgebied 'klantgerichtheid' hoort oftoch bij 'Efficientie'. 

Uit de notulen van Ceryl blijkt <lat deze indicator oorspronkelijk we! gewoon bij 'klantgerichtheid' hoort. In 
eerste instantie was deze indicator als volgt omschreven "De voorwaarden om thuis te functioneren zijn door het 
team, de revalidant en de omgeving gerealiseerd." Tijdens de volgende bijeenkomst zullen we hier op terug 
komen. 

- Over indicator I. I "Mate waarin act1v1te1ten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol warden 
uitgevoerd v66r de eerste planbespreking." 

Het is niet te doen om <lit tijdens de planbespreking bij te houden. De betrokken behandelaar is niet altijd 
aanwezig. 
Een lijstje rand laten gaan via een map is ook niet te doen. 
De beste optie die overblijft is om <lit in te vullen op een lijstje via het netwerk. Dit kan via een zelfde soort 
lijstje als de fysiotherapeut gebruikt voor de klinimetrie. 
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12 februari 2007, 1300(1330)-14:30 
s• ProMES-bijeenkomst stap 3 
Aanwezig: Mirjam Popping, Tineke Huitema, Silvia Thelen, Mieke Veelen en Hans van der Voort 
van der Kleij. 
Afwezig: Arjan Baan , Inge Bosch, Brenda Fibisher 

Arjan en Brenda hadden een ander overleg. 
Inge is op vakantie. 

De grafieken en overzichten van Hans 
Hans laat de prestatiewaarderingscurven zien met lineaire verhoudingen, en stelt voor om voorlopig 
deze verhouding lineair te houden. Dit omdat het voor het team waarschijnlijk erg lastig is om nu te 
bepalen of er nog ergens een kromming in moet komen of niet. Het team is het bier volledig mee eens. 
Afgesproken wordt dat de grafieken voorlopig lineair te houden, en eventueel na verloop van tijd te 
wijzigen. 

Hans laat een voorbeeld feedbackrapport zien. Na wat uitleg is het voor het team duidelijk hoe zo'n 
rapport is opgebouwd. 

Hans laat van 4 indicatoren zien hoe deze gescoord hebben in de afgelopen maandag. Het team vindt 
dit erg interessant. Het kemprobleem wordt bijna altijd ingevuld, als dit 100% blijft dan kan deze in de 
loop van de tijd komen te vervallen als indicator. 

Hans laat een overzicht zien van alle indicatoren en of die al gemeten kunnen worden,en zo nee, 
wanneer en hoe we!. Dit is voor het team erg duidelijk. En kan ook voor de rest van cluster 2 goed zijn 
om te bekijken. 

lndicatoren. 
5.1 Aantal weken dat de werkelijke ontslagdatum later is dan de verwachte ontslagdatum van week 9 
(I ' vervolg planbespreking) 
Kan wellicht ook (naast Ecaris) gemeten worden via het bedbezettingsoverzicht wat het transferbureau 
krijgt. 

2.3 Mate waarin de hoofddoelstelling met revalidant vertaald wordt naar weekdoelen. 
Onduidelijkheid of dit nu al gemeten kan geworden, besloten wordt dat eerst voor iedereen (alle 
behandelaren) duidelijk moet worden dat de hooffdoelstelling goed meegenomen moet worden. 
Bijvoorbeeld door dit elke week bovenaan het doelenoverzicht te zetten. Dit moet via Arjan 
gecommuniceerd worden naar het hele team. 

Indicator 4.1en2.2 zijn nu hetzelfde. Gekozen wordt om indicator 2.2 te gaan gebruiken. 

1. 2 Volledigheid. 
Het heeft weinig zin om voor deze indicator een onderscheid te maken tussen 1 • en vervolg 
planbesprekingen. Die paar regels die verschillen kunnen buiten beschouwing gelaten worden 

3.2 Transferbureau 
Het wordt voor het team niet geheel duidelijk waarom het transferbureau graag de periode wilt zien 
tussen de planbespreking en de datum van aanvraag van voorzieningen. 
Deze indicator blijft voorlopig dus ongewijzigd. 

Feedbackbijeenkomsten. 
Elke 2 weken feedback wordt te veel. 
In het begin elke maand feedback is goed, later misschien elke 2 of 3 maanden. 
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Tijdens de 1 • werkoverleg moet het ProMES uitgelegd worden aan de hand van 
grafieken/voorbeelden. Minimaal 15 minuten. 

Per bijeenkomst enkele indicatoren eruit lichten om te kijken hoe deze verbeterd kunnen worden .. 
Elke 2 of 3 weken schriftelijk (mail of mededelingenblaadje) is een goede optie. 
In de 1 • feedbackbijeenkomst moet ook zovele mogelijk historische informatie getoond worden, zodat 
men snel een beeld krijgt van het hele ProMES gebeuren. 

Mattie zal waarschijnlijk niet elke 3 weken een rapportje willen hebben, maar eerder elk half jaar of 
zoiets. 
Resultaten ophangen is geen goede optie. 

Via het netwerk kunnen de resultaten we! 'opgehangen' worden. Hier kan dan een uitgebreide versie 
met uitleg komen te staan die iedereen van cluster 2 kan bekijken wanneer hij/zij dat wilt 

Andere indicatoren 
Mieke brengt naar voren dat ze nog graag wilt bespreken welke indicatoren er extra bij kunnen. 
Indicatoren die echt weergegeven wat ' behandelkwaliteit' is. Hier gaan we het de volgende keer over 
hebben. 
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27 februari 2007, 08.30-09.30 
9• ProMES-bijeenkomst stap 4 
Aanwezig: Inge Bosch, Brenda Fibisher, Tineke Huitema, Silvia Thelen, en Hans van der Voort van 
der Kleij . 
Afwezig: Arjan Baan , Mirjam Popping en Mieke Veelen 

Arjan heeft vakantie. 
Mirjam kan niet op dit tijdstip i.v.m. met de drukte op de verpleegafdeling. 
Mieke had een antler overleg. 

Effectmeten 

Er is binnen het team al aandacht voor de aanwezigheidsindicatoren. Voor deze 2 geldt dat het voor 
allebei lastig is om hier beter op te gaan scoren. Het zal goed zijn om over 1 van deze indicatoren wel 
feedback, en over de andere niet. 

De afhankelijkheidsrelatie tussen de aanwezigheidsindicatoren acht het team niet erg groot. Deze 
indicatoren kunnen dus goed gesplitst worden (in wel en geen feedback geven). 

Wei feedback: 
1.4 Kemprobleem 
2.1 Hulpvraag 
3.1 Prognose 
4.3 Afstemming 
5.1 Verwacht vs. werkelijke ontslag 

Geen feedback 
1.2 Volledigheid 
2.6 Ontslag 
4.2. Behandelaar bij planbespreking 
5.3 Mate waarin prognose is behaald in doelen 

2• niveau 
De doorlooptijd van een revalidant is een goede indicator. 
Kwaliteit van het leven ook, als dit goed gemeten wordt. COPN? 
De verhouding RBU/FTE is een goede indicator 

Exit gesprek 
Dit moet een gesprek zijn, niet alleen een enquette. Het systeem moet erbij zijn. En er moet ruimte zijn 
voor uitleg en aanvullingen. 
Extra vraag bij klantgerichtheid: 
Voorlichting over het nabehandelingstraject. 

Scbolingsplan 
Deze indicator komt te vervallen. 

Doelen 
Het is goed om dit te meten als de verhouding tussen behaalde en niet behaalde 
doelen (onder het kopje 'doelen voorgaande periode' in de vervolg planbesprekingen). 
Maximale waarde: 80, verw, 60, min 40. 

1 e bijeenkomst 
Die moet Hans leiden. 
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Onderzoeksprotocol 
Per discipline 
En in het zelfde document als aanwezigheidslijstje 

5.1 
Vanaffebruari moet er een datum ingevuld worden. 

Wat als er meer dan bet maximum gescoord wordt. 
Danna een tijd (paar maanden) evalueren, en eventueel bijstellen. 
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2 maart 2007, 1145-1315 
Afstemmingsbijeenkomst 
Aanwezig: Inge Bosch, Brenda Fibisher, Arjan Baan, Mieke Veelen, Silvia Thelen, en Hans van der 
Voort van der Kleij. 
Afwezig:, Mirjam Popping en Tineke Huitema 

Tineke werkt niet op vrijdag 
Mirjam werkte deze dag niet. 

Mattie merkt op dat er in de indicatorenscore tabel 2 fouten zitten. De verwachte en minimale score 
moeten daar omgedraaid. Deze worden aangepast 

Indicator 1.3 ' .. volgens handleiding .. .ingevuld .. ' is toegevoegd na de vorige afstemming. Mattie gaat 
hiermee akkoord. 

Indicator 5.2 'opleidingsplan' is komen te vervallen. Mattie gaat akkoord. 

B ij indicator 5 .3. 'doelen behaald' is de vraag of men door dit te gaan meten niet te lage doe I en gaat 
stellen. Het team denkt uiteindelijk dat dit niet het geval is. De indicator wordt omschreven als: "De 
verhouding ja/nee in het vervolg planbesprekingsformulier onder 'Doelstellingen voorafgaande 
periode' ." 

Bij indicator 5.1 'verwachte ontslag vs. werkelijk ontslag' kan het toch ook zo zijn dat het team de 
verwachte ontslag datum later plant dan het werkelijk zo is, daarom wordt deze indicator gewijzigd in. 
"Het verschil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum zoals 
vastgesteld in de eerste vervolg planbespreking" 

Omdat indicator 5.2 'opleidingsplan' is komen te vervallen, moeten de effectiviteitwaarden van 
'ontwikkeling' opnieuw verdeeld worden. 
5.1 'verwachte ontslag vs. werkelijk ontslag' wordt +35 en -40 
5.3 'doelen behaald' wordt +40 en -55 

Mattie vraagt zich af waarom het team ervoor gekozen om de negatieve effectiviteitwaarde voor 
vrijwel elke indicator 'hoger' te stellen dan de positieve waarde. Hierdoor kan het zijn dat 1 slechte 
score op een indicator alle goede scores van andere indicatoren te niet doet. Het team heeft dit voor 
een deel expres gedaan, maar realiseert zich nu dit wellicht niet voor alle indicatoren geldt. 
Afgesproken wordt dat Mattie en Hans hier samen nog eens naar zullen kijken, en dit vervolgens terug 
koppelen aan het team. 

Mattie vraagt aan het team of zij het gevoel hebben dat ProMES gaat werken, en of ze het Jeuk vinden 
om dit te ontwikkelen. 
Enkele reacties van het team hierop. 
• Ik ben erg benieuwd of dit echt gaat werken, want de punten die bijvoorbeeld bij kwaliteit 

staan, zeggen niet alles over kwaliteit. Dit zijn alleen proces indicatoren, en er zijn moeten nog 
andere indicatoren zijn die meer over kwaliteit zeggen, maar omdat we deze niet kunnen 
meten, staan deze niet in ProMES 

• Ik vind het erg interessant, het werkt motiverend en ben erg benieuwd naar hoe dit in de 
praktijk gaat werken 

• Ik ben erg benieuwd of de indicatoren waarover feedback gegeven gaat worden, inderdaad 
beter gaan scoren dan de indicatoren waarover geen feedback gegeven gaat worden. 

• Ik twijfel of Pro MES meer oplevert dan het gekost heeft. 

Over de 1 • feedback wordt het volgende gezegd 
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• Benadruk ook de plus punten 
• Eerst in verhaald vonn de conclusies, dan de grafieken 
• 1 a4 met uitleg en 1 a4 met grafieken is goed 
• In een postvakje leggen is beter dan per email 

2• niveau indicatoren 
De verhouding RBU/FTE is geen goede, beter is om te kijken naar het aantal RBU per revalidant. 

Doorlooptijd is goed, maar dan anders verwoord .. gemiddelde behandelduur is beter 

Kwaliteit van het !even is een goede indicator. Het RCA maakt binnenkort een keuze tussen 2 soorten 
meetinstrumenten die hiennee te maken hebben. Arjan wil dit zo snel mogelijk invoeren. 

Een indicator over de ontslagbestemming is waarschijnlijk geen goede indicator. Dit is we! erg 
interessant om te meten, maar er kan niet op gestuurd worden. 

Het percentage dat evidence based werkt is een goede indicator. Onduidelijk is nog hoe dit gemeten 
zal moeten gaan worden. Hier gaan Matte en Hans later nog over overleggen. (en met Marielle 
Eversdijk) 

Het opleidingsplan zal we! gemeten kunnen worden als vast zal staan wat de norm is voor een 
cluster/afdeling. B.v. Hoeveel verplegers moeten een diploma X hebben. Hier gaan Matte en Hans 
later nog over overleggen. 
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Bijlage 15: Leden ProMES-ontwikkelgroep 

Naam Behandelteam 
In e Bosch 
Silvia Thelen 
Mieke Veelen Communicatie 
Tineke Huitema Co nitie en bewe en 
Mir"am Po in 
Brenda Fibicher en en communicatie 
Ar"an Baan en en communicatie 
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Bijlage 16: Resultaten stap 1 

Het resultaat van stap 1 is een overzicht van de verantwoordelijkheidsgebieden voor het klinische 
gedeelde van cluster 2 (NAH-team) van het RCA. 

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. Efficientie 
Het als team zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject voor 
revalidanten binnen de mogelijkheden van 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 
efficientie 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. 
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Bijlage 17: Resultaten stap 2 

Het resultaat van stap 2 is een overzicht van prestatie-indicatoren, voor het klinische gedeelde van 
cluster 2 (NAH-team) van het RCA, opgesplitst per verantwoordelijkheidsgebied. 

Tabel 1: Overzicht indicatorenlijst na stap 2 
Verantwoordelij kheidsgebied Prestatie-indicator 

Behandelkwaliteit 

Klantgerichtheid 

Efficientie 

Communicatie 

Ontwikkeling 

Mate waarin actlv1te1ten 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 
planbespreking. 
Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de doelen. 
Mate waarin het revalidantensysteem participeert in het proces. 
Gemiddelde score behandelkwaliteit. 
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 
bes pro ken 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 m de eerste 
planbespreking. 
Mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet. 
Tijdig verstrekken van de concept planbespreking. 
Mate waarin een revalidant ondersteund wordt door een 
behandelaar tijdens de terugkoppeling van de planbespreking. 
Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij de 
teambespreking en afstemming. 
Mate waarin RA of AIOS aanwezig is bij de afstemming. 
Score op communicatie. 
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 18: Verandering van de indicatorenlijst 

Gedurende de uitvoering van stap 3 van bet ProMES-systeem, is bet team erachter gekomen dat niet 
elke indicator 100% goed omschreven was. De omschrijving van enkele indicatoren is dan ook 
aanpast. In dit hoofdstuk staan hoe de omschrijving van de indicatoren veranderd is. 

Na stap 2: 
Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden uitgevoerd. 
Verandering: 
Er was geen moment afgesproken wanneer dit gemeten zal worden, dit meetmoment is vervolgens 
bepaald als "v66r de eerste planbespreking". 
Definitieve omschrijving: 
1.1 Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden uitgevoerd v66r 
de eerste planbespreking. 

Na stap 2: 
Mate waarin bet planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor de eerste planbespreking. 
Verandering(en): 
Het is niet alleen van belang dat dit voor de eerste planbespreking volledig is ingevuld, maar voor alle 
( eerste en vervolg) planbesprekingen. 
Het is niet mogelijk om automatisch te meten in hoeverre een planbesprekingsformulier v66r een 
bespreking is ingevuld, daarom wordt gekozen om te meten in hoeverre een definitief 
planbesprekingsformulier is ingevuld. 
Definitieve omschrijving: 
1.2 Mate waarin bet definitieve planbesprekingsformulier volledig is ingevuld. 

Het is niet alleen belangrijk een planbesprekingsformulier volledig is ingevuld, maar ook dat dit 
gebeurd volgens de handleiding. Om dit te meten is een nieuwe indicator toegevoegd .. 
Definitieve omschrijving: 
1.3 Mate waarin bet definitieve planbesprekingsformulier volgens de handleiding van bet 
' behandelcommunicatie RCA ' is ingevuld. 

Na stap 2: 
Mate waarin kemproblemen worden vastgesteld tijdens de eerste planbespreking. 
Veranderingen: 
Het is niet alleen van belang dat dit voor de eerste planbespreking volledig is ingevuld, maar voor alle 
( eerste en vervolg) planbesprekingen. 
Het is niet mogelijk om automatisch te meten in hoeverre een kemprobleem tijdens een bespreking 
wordt vastgesteld, daarom wordt gekozen om te meten in hoeverre er iets is ingevuld bij 
'kemprobleem' in elk definitiefplanbesprekingsformulier. 
Definitieve omschrijving: 
I .4 Mate waarin in bet definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'kemprobleem'. 

Na stap 2: 
Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de doelen. 
Veranderingen: 
Het gaat niet om alle doelen, maar alleen om de behandeldoelen. 
Definitieve omschrijving: 
1.5 Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de behandeldoelen. 

Na stap 2: 
Mate waarin bet revalidantensysteem participeert in bet proces. 
Veranderingen: 
Zoals bier omschreven, is deze indicator erg lastig te meten. In eerste instantie wordt bedacht dat er 
gemeten moet worden of een eventueel revalidantensysteem is uitgenodigd voor een intakegesprek, 
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maar omdat dit eigenlijk altijd gebeurd, is besloten dat het gaat of er een revalidantensysteem 
aanwezig is geweest bij het intakegesprek. 
Definitieve omschrijving: 
1.6 Mate waarin een intakegesprek met het revalidantensysteem heeft plaatsgevonden v66r de eerste 
planbespreking. 

Na stap 2: 
Gemiddelde score behandelkwaliteit. 
Veranderingen: 
Uit de omschrijving moet duidelijk blijken dat dit de score is die uit een exitgesprek komt. 
Definitieve omschrijving: 
I. 7 Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de behandelkwaliteit. 

Na stap 2: 
De hulpvraag en het belangrijkste probleem van de revalidant en zijn systeem zijn door het 
behandelteam verhelderd en opgenomen in het BC-formulier. 
Verandering: 
BC-formulier is hetzelfde als planbesprekingsformulier, en dan gaat het om de definitieve versie. 
Hulpvraag bestaat uit 3 aspecten, het aspect 'school/instellingen' is niet van belang voor cluster 2. 
Definitieve omschrijving: 
2.1 Mate waarin in het definiteve planbesprekingsformulier iets is ingevld bij de hulpvraag (van de 
revalidant en van de familie/direct betrokkenen) en het belangrijkste probleem. 

Na stap 2: 
Het behandelplan in conceptvorm is met revalidant en systeem besproken en definitief vastgesteld. 
Verandering: 
Toevoeging van 'zijn/haar' 
Definitieve omschrijving: 
2.2 Mate waarin het behandelplan in conceptvorm met de revalidant en zijn/haar systeem is besproken 
en definitief gemaakt. 

Na stap 2: 
Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in subdoelen. 
Verandering: 
Met subdoelen wordt weekdoelen bedoeld. 
Definitieve omschrijving: 
2.3 Mate waarin de hoofddoelstelling met de revalidant wordt vertaald naar weekdoelen 

Na stap 2: 
Mate waarin tevredenheid over de behandeling en bejegening en het contact met behandelaren 
besproken zijn met revalidant. 
Verandering: 
Zoals bier omschreven, is deze indicator erg lastig te meten. Er wordt op dit moment nergens 
bijgehouden over de tevredenheid is besproken. In het planbesprekingsformulier moet een nieuwe 
regel komen, waar dit ingevuld kan worden. 
Definitieve omschrijving: 
2.4 Mate waarin de tevredenheid van revalidant over de behandeling, bejegening en het contact met 
behandelaren is ingevuld in elke definitieve planbespreking. 

Na stap 2: 
Tevredenheid over informatieverstrekking 
Verandering: 
Uit de omschrijving moet duidelijk blijken dat dit de score is die uit een exitgesprek komt. 

Definitieve omschrijving: 
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2.5 Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de informatieverstrekking 

Na stap 2: 
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. 
Verandering: 
Zoals hier omschreven, is deze indicator erg lastig te meten. Afgesproken is er gemeten moet worden 
in welke mate de 3 aspecten van 'Ontslag' zijn ingevuld in elk definitiefplanbesprekingsformulier. Na 
deze wijziging van definitie, wordt besloten dat deze indicator bij het verantwoordelijkheidsgebied 
'Efficientie' hoort in plaats van bij 'Klantgerichtheid'. 
Definitieve omschrijving: 
3.4 Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'verwachte 
ontslagbestemming', 'verwachte ontslagdatum' en 'voorwaarde voor ontslag' 

Na stap 2: 
Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden uitgevoerd (of 
aantekening nvt). 
Verandering: 
Deze is precies hetzelfde als I. I , onduidelijk is waarom deze er 2x instaat. Deze indicator past het 
beste bij het verantwoordelijkheidsgebied 'Behandelkwaliteit', en daarom komt deze indicator te 
vervallen onder het verantwoordelijkheidsgebied 'Efficientie ' . 
Definitieve omschrijving: 

Na stap 2: 
Mate waarin prognose, benodigde hulp en voorzieningen en ontslagbestemming benoemd worden in 
de eerste planbespreking. 
Verandering: 
Of deze aspecten benoemd worden is lastig te meten, daarom wordt gekozen om te meten of deze 
aspecten ingevuld zijn in het definitieve planbesprekingsformulier. 
Definitieve omschrijving: 
3. I Mate waarin in het eerste definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij alle aspecten 
van 'Prognose', 'Hulp en Voorzieningen' en 'Ontslag' . 

Na stap 2: 
Mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet. 
Verandering: 
Onder procedures worden hier verstaan de aanvragen voor hulp en voorzieningen (rolstoel, thuiszorg, 
aangepaste woning). Dit moet per 1-2-2007 via het transferbureau aangevraagd worden. Het 
transferbureau houdt bij wanneer de aanvraag is ingediend. 
Definitieve omschrijving: 
3.2 Aantal weken dat er tussen de opnamedag van een revalidant en de dag dat de aanvraag voor 
voorzieningen door de revalidant is ingediend bij het transferbureau. 

Na stap 2: 
Tijdig verstrekken van de concept planbespreking. 
Verandering: 
Met 'tijdig' is het niet duidelijk welk meetmoment er gebruikt moet worden. 
De revalidant krijgt niet het gehele planbesprekingsformulier te zien, maar slechts een gedeelte. 
Definitieve omschrijving: 
3.3 Mate waarin een aangepaste versie van het planbesprekingsformulier is verstrekt aan de revalidant 
een dag voordat dit samen met de arts wordt besproken. 
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Na stap 2: 
Mate waarin een revalidant ondersteund wordt door een tijdens de terugkoppeling van de 
planbespreking. 
Verandering: 
Het is niet mogelijk om te meten of iemand 'ondersteund' wordt, wel kan gemeten worden of er 
minimaal 1 behandelaar aanwezig is bij de terugkoppeling. Omdat het waarschijnlijk zo is dat er altijd 
minimaal 1 behandelaar aanwezig zal zijn, wordt gekozen om te meten of er iemand van het 
revalidantensysteem aanwezig is. 
Definitieve omschrijving: 
4.1 Mate waarin bet revalidantensysteem aanwezig is bij de terugkoppeling van de planbespreking 

Na stap 2: 
Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij de teambespreking en afstemming. 
Verandering: 
Het is vooral van belang dat elke verantwoordelijke bebandelaar aanwezig is. Het beeft geen zin om te 
meten of elke discipline er is, dat zegt niet zo veel. Om dit bij de afstemming en teambespreking te 
meten zal erg lastig zijn (veel tijd kosten), via Ecaris is bet we! mogelijk om bandmatig na te gaan om 
de verantwoordelijke bebandelaar aanwezig was bij de planbespreking 
Definitieve omschrijving: 
4.2 Mate waarin elke betrokkene bebandelaar aanwezig is bij de planbespreking. 

Na stap 2: 
Mate waarin RA of AIOS aanwezig is bij de afstemming. 
Verandering: 
Afkortingen worden voor de duidelijkheid voluit geschreven. 
Definitieve omschrijving: 
4.3 Mate waarin een revalidatiearts of een arts in opleiding tot specialist aanwezig is bij de 
afstemming. 

Na stap 2: 
Score op communicatie. 
Verandering: 
Uit de omscbrijving moet duidelijk blijken dat dit de score is die uit een exitgesprek komt. 
Definitieve omschrijving: 
4.4 Gemiddelde score die de revalidant geeft in bet exitgesprek over de communicatie (begrijpelijke 
taal, bejegening, respectvol) van de bebandelaren naar de revalidant toe. 

Na stap 2: 
Mate waarin prognose is bebaald in termijn. 
Verandering: 
Het gaat er bier om of bet team in staat is in een vroeg stadium een goede prognose kan geven over de 
ontslagdatum. Een revalidant zijn vrijwel nooit eerder weggaan dan verwacbt wordt. 
Definitieve omschrijving: 
5.1 Het verscbil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de verwacbte ontslagdatum zoals 
vastgesteld in de eerste vervolg planbespreking 

Na stap 2: 
Mate waarin prognose is bebaald in doelen. 
Verandering: 
Dit wordt gemeten met de verbouding tussen de bebaalde doelen en de niet bebaalde doelen gedurende 
6 weken 
Definitieve omschrijving: 
De verbouding ja/nee in bet vervolg planbesprekingsformulier onder 'Doelstellingen voorafgaande 
periode'. 
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Na stap 2: 
% aspecten uit bet scbolingsplan dat uitgevoerd is. 
Verandering: 
Na bestudering van bet scbolingsplan van 2006 blijkt dat bet geen zin beeft om dit te meten. Het 
budget wordt elk jaar volledig benut aan werkgerelateerde cursussen. 
Definitieve omschrijving: 
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Bijlage 19: Uiteindelijke indicatorenlijst 

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

v66r de eerste planbespreking. 
1.2. Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volledig is ingevuld. 
1.3. Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volgens de handleiding van het 

'behandelcornmunicatie RCA ' is ingevuld. 
1.4. Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij ' kemprobleem' . 
1.5. Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de behandeldoelen. 
1.6. Mate waarin een intakegesprek met het revalidantensysteem heeft plaats gevonden v66r de 

eerste planbespreking. 
1.7. Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de behandelkwaliteit. 

2. Klantgericbtbeid 
2.1. Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij de 'hulpvraag' 

(bij 'revalidant' en bij 'familie/direct betrokkene' ) en bij het ' belangrijkste probleem' 
2.2. Mate waarin het behandelplan in conceptvorm met de revalidant en zijn/haar systeem 

besproken en definitief is gemaakt. 
2.3. Mate waarin de hoofddoelstelling met revalidant vertaald wordt naar weekdoelen. 
2.4. Mate waarin de tevredenheid van revalidant over de behandeling en bejegening en het contact 

met behandelaren is ingevuld in elke definitieve planbespreking. 
2.5 . Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de informatieverstrekking. 

3. Efficientie 
3.1. Mate waarin in het eerste planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij alle aspecten van 

'Prognose ', ' Hulp en Voorzieningen' en 'Ontslag'. 
3.2. Aantal weken dater tussen de opnamedag van een revalidant en de dag dat de aanvraag voor 

voorzieningen door de revalidant is ingediend bij het transferbureau. 
3.3. Mate waarin een aangepaste versie van het planbesprekingsformulier is verstrekt aan de 

revalidant een dag voordat dit samen met de arts wordt besproken. 
3.4. Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'verwachte 

ontslag bestemming', ' verwachte ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag'. 

4. Communicatie 
4.1 . Mate waarin het revalidantensysteem aanwezig 1s bij de terugkoppeling van de 

planbespreking. 
4.2. Mate waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de planbespreking. 
4.3. Mate waarin een revalidatiearts of een 'arts in opleiding tot medisch specialist' aanwezig is 

bij de afstemming. 
4.4. Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de communicatie 

(begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) van de behandelaren naar de revalidant toe. 

5. Ontwikkeling 
5.1. Het verschil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum zoals 

vastgesteld in de eerste vervolg planbespreking 
5.2. De verhouding ja/nee in het vervolg planbesprekingsformulier onder 'Doelstellingen 

voorafgaande periode ' . 
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Bijlage 20: De prestatiewaarderingscurven 
De prestatiewaarderingscurven voor de verschillende prestatie-indicatoren 

1. Behandelkwaliteit 
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1.4 Mate waarln In het definltleve 
planbespreklngsform uller lets Is lngevuld 
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1.7 Gemiddelde score die de revalidant 
geeft in het exitgeprek over de 

behandelkwaliteit 

40 

30 

20 

"C 
10 ... 

I'll 
I'll 
3: 
ti) 0 

;!::: 
Q) 

;!::: 

.2!: -10 ... 
u 
Q) 

::: -20 w 

-30 

-40 

-50 

lndicatorscore 

E ffectiviteits 
lndicatorscorE waarde 

Minimum 6 -40 

Verwacht 7 0 

Maximum 8 30 

65 



2. Klantgerichtheid 
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2.2 Mate waarin het behandelplan in 
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2.3 HJofddoelstelling wordt met revalidant vertaald 
naar weekdoelen 
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2.4 Mate waarin tevredenheid van 2.5 Gem iddelde score die de revalidant 
revalidant over de behandeling en geeft in het exitgesprek over de 
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3. Efficientie 

3.1 Mate waarln In het 1e 
planbesprekingsform uller lets is Inge vu Id bij 

alle aspecten van 'Prognose', 'Hulp en 
Voorzieningen' en 'Ontslag'. 
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3.2 Aantal weken dater tussen de opnamedag 
van een revalldant en de dag dat de aanvraag voor 
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3.4 Mate waarln In het deflnltieve 
planbespreklngsform uller lets is 
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4. Communicatie 

4.1 Mate waarin het revalidantensysteem 
aanwezig is bij de terugkoppeling van de 

planbespreking. 
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5. Ontwikkeling 
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Bijlage 21: Voorbeeld van een feedbackrapport 

3e ProMES bijeenkomst 

3 juni 
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planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij het 

kernprobleem. 
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Bijlage 22: Hoe worden de indicatoren gemeten. 

Via Ecaris. 
Vee! indicatoren kunnen gemeten worden via Ecaris. Ecaris is het informatiesysteem dat het RCA 
gebruikt. Hier worden onder andere de tijdregistratie van de behandelaren en het 
planbesprekingsformulier bijgehouden. Voor elke indicator die via Ecaris gemeten kan worden is een 
query geschreven. Na het opstarten van de query moet de periode ingevuld worden waarvan je de 
informatie wilt. Na enkele minuten komt de query met een overzicht van de resultaten van de 
indicator. Te zien is dan de score van de indicator, en hoe deze score tot stand is gekomen. Zo is 
bijvoorbeeld te zien in welk formulier we! en in welk formulier geen kemprobleem is ingevuld. 
Hierdoor zal dan ook de oorzaak van het niet invullen van een kemprobleem achterhaald kunnen 
worden. De indicatoren die automatisch via Ecaris gemeten kunnen worden zijn: 

1.2 Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volledig is ingevuld. 
1.4 Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij kemprobleem. 
2.1 Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij 
'revalidant' en bij 'familie/direct betrokkene' ) en bij het 'belangrijkste probleem' 
3.4 Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'verwachte ontslag 
bestemming', 'verwachte ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag'. 
3 .1 Mate waarin in het eerste planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij alle aspecten van 
'Prognose', ' Hulp en Voorzieningen' en 'Ontslag'. 
4.3 Mate waarin een revalidatiearts of een 'arts in opleiding tot medisch specialist' aanwezig is bij de 
afstemming. 
5 .1 Het verschil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum zoals 
vastgesteld in de eerste vervolg planbespreking 
5.2 De verhoudingja/nee in het vervolg planbesprekingsformulier onder 'Doelstellingen voorafgaande 
periode'. 

Voor elke van bovenstaande indicatoren is een query die de totaal score van die indicator van een 
opgegeven periode berekend. Voor de indicatoren waarover al feedback gegeven wordt (Ecaris A) zijn 
ook query's geschreven om de score per behandelteam en per aspect te kunnen berekenen. Mocht het 
team dit ook willen weten voor de andere indicatoren, dan zullen die query's nog geschreven moeten 
worden. 
De indicator "4.2 Mate waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de planbespreking" is ook 
uit Ecaris te halen, maar het bleek niet mogelijk om hier een geschikte query voor te schrijven. 
In elk planbesprekingsformulier staat wie de betrokken behandelaren zijn. Het veld waar dit ingevoerd 
wordt kent een vrije notatie, en geen keuzemenu. De naam van de betrokken behandelaren wordt" dus 
elke keer 'handmatig' ingetikt, en het systeem herkent dit dan niet als een naam van een behandelaar. 
Hierdoor is het niet mogelijk om het systeem de namen van de betrokken behandelaren te laten 
vergelijken met de namen van de aanwezigen bij de planbespreking. Door de Ecaris commissie zal 
nog bekeken worden of het mogelijk is om in de toekomst we! een keuzemenu te gebruiken voor de 
namen, waardoor deze indicator wel automatisch te meten is. Handmatig kan deze vergelijking we] 
gemaakt worden. Per formulier zal dit enkele minuten duren. 

Via de trainers van de behandelcommunicatie methode 
De indicator " 1.3 Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volgens de handleiding van 
het 'behandelcommunicatie RCA' is ingevuld." gaat gemeten worden door de trainers van de 
behandelcommunicatie methode. Het gaat erom dat het planbesprekingsformulier op een juiste wijze 
ingevuld dienen te worden. Zo moeten onder andere de doelen SMART geformuleerd worden en moet 
de hulpvraag er staan zoals de revalidant deze omschreven heeft. Om deze methode te leren hebben 
alle behandelaren een inteme cursus gehad. Deze cursus wordt gegeven door de trainers. De trainers 
zijn ook behandelaren en een aantal uur per week houden zij zich bezig met de cursus. Er zijn 4 
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trainers. Deze trainers gaan de planbesprekingsformulieren beoordelen. Elke zes weken gaan zij 9 
planbesprekingen (drie van elk bebandelteam) beoordelen. 

Via het transferbureau 
De indicator "3 .2 Aantal weken dat er tussen de opnamedag van een revalidant en de dag dat de 
aanvraag voor voorzieningen door de revalidant is ingediend bij bet transferbureau." is te meten via 
bet transferbureau. Het transferbureau is sinds 1 februari 2007 in werking. Het is een afdeling binnen 
bet RCA dat de aanvragen van voorzieningen en bulp gaat regelen. Revalidanten moeten bij dit bureau 
een aanvraag indienen (op advies van de bebandelaren) voor bijvoorbeeld een rolstoel, en bet 
transferbureau belpt de revalidant vervolgens met onder andere al bet papierwerk voor die aanvraag. 
De bebandelaren moet samen tot een advies komen naar de revalidant toe, en er vervolgens bij de 
revalidant op aan dringen dat bij/zij zo snel mogelijk de aanvraag indient. 
Het transferbureau boudt bij wanneer een aanvraag ingediend is. Afgesproken is dat bet transferbureau 
deze gegevens doorstuurt naar de persoon die de informatie voor de ProMES indicatoren verzameld. 
Sinds de invoering van bet transferbureau beeft men bierbij veel problemen gebad. Als dit 
transferbureau beter loopt, dan kunnen de gegevens daarvan goed gebruikt worden om deze indicator 
te meten. Jacques van Rheenen is de contactpersoon van bet transferbureau 

Via een exitgesprek 
De indicatoren "1. 7 Gemiddelde score die de revalidant geeft in bet exitgesprek over de 
bebandelkwaliteit", "2.5 Gemiddelde score die de revalidant geeft in bet exitgesprek over de 
informatieverstrekking." en "4.4 Gemiddelde score die de revalidant geeft in bet exitgesprek over de 
communicatie (begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) van de bebandelaren naar de revalidant toe." 
worden gemeten via een exitgesprek. Dit exitgesprek bevat 12 vragen die door de revalidant 
beantwoord dient te worden op een scbaal van 1-10 (rapportcijfer). 
In maart 2007 is bet exitgesprek ingevoerd. De verpleging boudt dit exitgesprek met de revalidant vlak 
voor zijn ontslag (op de dag van ontslag of 1 of2 dagen daarvoor). Bij elke vraag is er ook ruimte voor 
opmerkingen. De vragen van bet exitgesprek staan in bieronder weergegeven. 
De ingevulde exitgesprekken worden in een postbakje op de balie van de verpleegafdeling van cluster 
2 gelegd. 

De vragen van het exitgesprek 
Wat is uw waardering over .... . 

1. De ontvangst op de dag van opname. 

1 2 3 4 5 

2. De voorlicbting over bet verblijfbier. 

1 2 3 4 5 

3. De deskundigbeid van de bebandelaren. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

6 7 8 9 10 

6 7 8 9 10 
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4. De deskundigheid van het verplegend personeel. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. De voorlichting over de mogelijkheden binnen de behandeling. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Het verstrekte voorlichtingsmateriaal. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. De mate waarin u betrokken bent bij het opstellen van het behandelplan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. De mate waarin uw familie betrokken is bij de behandeling. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. De voorlichting over het nabehandelingstraject. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. De manier waarop uw behandelplan (tussentijds) met u besproken is. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11. De manier waarop bet personeel met u is omgegaan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. De mate waarin er ruimte was voor uw wensen in de behandeling. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Via een worddocument op het netwerk 
Om de indicatoren "1.1 Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol 
worden uitgevoerd v66r de eerste planbespreking" en "1.6 Mate waarin een intake gesprek met het 
revalidantensysteem heeft plaats gevonden voor de eerste planbespreking." te kunnen gaan meten 
moeten de behandelaren zelf punten in een worddocument op het netwerk gaan aanvinken. 
Het onderzoeksprotocol is niet meer up-to-date. Een ergotherapeut en een logopedist (beide van het 
ProMES ontwikkelteam) bebben de opdracht van Arjan Baan gekregen om deze actueel te maken. 
Hier is nog weinig vooruitgang in geboekt (beide hebben het erg druk). Deze indicator kan pas 
gemeten worden als het onderzoeksprotocol up-to-date is. 
Vervolgens moet er op bet netwerk geschikte plaats gevonden worden waar deze lijst per revalidant 
kan komen te staan, zodat de behandelaren op elk moment kunnen afvinken als er een activiteit is 
afgerond. 
Een geschikte plek is waarschijnlijk op dezelfde plek als waar de uitslagen klinimetrie van de 
fysiotherapie komen. De klinimetrie wordt de laatste tijd niet meer goed bijgehouden op het netwerk. 
Een fysiotherapie gaat daarom met de artsen overleggen hoe de klinimetrie weer een goede plek op het 
netwerk kan krijgen en of daar dan ook de onderzoeksprotocol bij kan. 
Vervolgens moet het onderzoeksprotocol dusdanig weergegeven worden dat de behandelaren dit 
eenvoudig kunnen invullen (bijvoorbeeld m.b.v. keuzeblokjes). lemand van de IT-afdeling moet dit 
vrij snel kunnen doen. Per activiteit die in het onderzoeksprotocol (ongeveer 50 activiteiten) staan 
moet aangevinkt worden of deze wel of niet is uitgevoerd. Als een activiteit niet is uitgevoerd omdat 
deze niet van toepassing was (b.v.: een looptest beeft geen zin bij iemand die helemaal niet kan lopen), 
dan dient 'n.v.t.' aangevinkt te worden en wordt dit niet gezien als een 'niet uitgevoerd' 

Voor de indicator 1.6 hoeft slechts aangevinkt te worden of er iemand van het systeem wel of niet 
aanwezig was. Dit aanvinken kan op dezelfde plek op bet netwerk als indicator 1.1. 

Terugkoppeling met de revalidant 
De indicatoren "2.2 Mate waarin bet bebandelplan in conceptvorm met de revalidant en zijn/haar 
systeem besproken en definitief is gemaakt.", "3.3 Mate waarin een aangepaste versie van het 
planbesprekingsformulier is vertrekt aan de revalidant een dag voordat dit samen met de arts wordt 
besproken." en "4.1 Mate waarin het revalidantensysteem aanwezig is bij de terugkoppeling van de 
planbespreking." bebben betrekking tot de terugkoppeling van de planbespreking met de revalidant. 
De bedoeling is dat een deel van de resultaten van de planbespreking wordt besproken met de 
revalidant. Hoe die precies in bet werk gaat is nog niet bekend, een werkgroep is bezig om dit uit te 
zoeken. Deze indicatoren kunnen pas gemeten worden als deze terugkoppeling is ingevoerd. 
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Nog onbekend 
Het is nog niet gelukt om een goede meetmethode op te zetten voor de indicatoren "2.3 Mate waarin 
de hoofddoelstelling met revalidant vertaald wordt naar weekdoelen.","1.5 Mate waarin de 
interventies gekoppeld zijn aan de behandeldoelen." en "2.4 Mate waarin de tevredenheid van 
revalidant over de behandeling en bejegening en het contact met behandelaren is ingevuld in elke 
definitieve planbespreking". De meetmethodes die hiervoor tot nu toe zijn bedacht, meten niet wat er 
daadwerkelijk met de indicator bedoeld wordt. Daarom is afgesproken om deze indicatoren niet te 
gaan meten, totdat er duidelijk is hoe deze zinvol gemeten kunnen 
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Bijlage 23: Hoe worden de Ecaris indicatoren precies gemeten. 

Hoe worden de Ecaris indicatoren precies gemeten 

De Ecaris indicatoren worden gemeten via query's van het programma Cognos. Cognos maakt 
vervolgens gebruik van de database op de server die alleen vanuit pc's op de IT-afdeling te bereiken 
zijn. De query's zijn te bereiken via de map: 
:\Cognosdata\eigen Ontwikkeling\BC-KPI-formurlieren\rapport impromptu 

De eerste stap is het uitvoeren Items tbv formulier bc.imr en deze vervolgens opslaan als het hot file 
bestand: items tbv formulier bc.ims. De volgende query is verrichtingen met activiteit 
planbespreking.imr, ook deze moet opgeslagen worden als een hot file bestand: verrichtingen met 
activiteit planbespreking.ims. Hierdoor zijn twee hulptabellen aangemaakt die de laatste gegevens 
bevatten over de planbesprekingen. 

Vervolgens kan de query master-kernprobleem.imr in de map kernprobleem gestart worden om de 
indicatorscore te berekenen van "Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is 
ingevuld bij kernprobleem .. " Na het opstarten van <lit bestand verschijnt automatisch een extra 
schermpje waarin een begin en een einddatum ingevuld dienen te worden. Vul hier als begindatum de 
maandag, en als einddatum de zondag in van de week waarvan de score berekend moet worden. Na 
enkele minuten verschijnt een overzicht van de planbesprekingen van die periode, en of er wel of geen 
kemprobleem is ingevuld per planbespreking. 

Om de indicatorscore van "Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 
de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij Jamilie/direct betrokkene ') en bij het 'belangrijkste 
probleem '. " te berekenen moet de query master-hulpvraag revalidant en familie en bel 
probleem.imr in de map hulpvraag en bel probleem opgestart worden. Net als bij het kemprobleem 
verschijnt er dan weer een schermpje waar de begin en einddatum ingevuld moeten worden. 
Om de score per deelaspect (hulpvraag revalidant, hulpvraag familie en belangrijkste probleem) te 
berekenen moet achtereen volgens master-hulpvraag revalidant.im, master-hulpvraag 
revalidant.imr en master- belangrijkste probleem.imr opgestart worden. 

De indicator "Mate waarin in het eerste planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij a/le aspecten 
van 'Prognose', 'Hulp en Voorzieningen' en 'Ontslag'." wordt gemeten met master-prognose, hulp 
en voorzieningen en ontslag.imr in de map Prognose,hulp en voorzieningen en ontslag. 

Met master-verwachte ontslagbestemming en datum en voorwaarden,imr in de map 
Ontslagbestemming, datum en voorwaarde wordt de indicator "Mate waarin in het definitieve 
planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'verwachte ontslag bestemming', 'verwachte 
ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag '. "gemeten. Ook deze indicator kan per aspect gemeten 
worden, in <lit geval met master-verwachte ontslagbestemming.irm, master-verwachte 
ontslagdatum.imr en master-voorwaarde voor ontslag.imr. 

"Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volledig is ingevuld. " wordt gemeten met 
master-volledig.imr in de map volledig. 

De indicator "De verhouding }a/nee in het vervolg planbesprekingsformulier onder 'Doelstellingen 
voorafgaande periode '. " wordt gemeten met master doelen ja-nee.imr in de map Doelen ja-nee 

Bovenstaande indicatoren kunnen ook per behandelteam gemeten worden. Hiervoor moet de query 
Items tbv formulier bc.imr veranderd worden. In de filter staan standaard alle behandelteams van 
cluster 2 genoemd, door hier maar een behandelteam te noteren, zal alleen gezocht worden naar 
planbesprekingen van <lat behandelteam. Vervolgens moet <lit weer opgeslagen worden als items tbv 
formulier bc.ims. Als de query's van bovenstaande indicatoren dan uitgevoerd worden, zal alleen 
gezocht worden in de planbesprekingen van <lat ene behandelteam. 
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"Mate waarin een revalidatiearts of een 'arts in opleiding tot medisch specialist' aanwezig is bij de 
afstemming. " wordt gemeten met arts aanwezig bij afstemming totaal de goede.imr in de map 
afstemming. Hier hoeft geen begin en eind datum ingevuld te worden. De query meet automatisch 
alles vanaf de zomer 2006 tot de meest recent bekende aanwezigheid. In het verleden is gebleken dat 
de aanwezigheid niet altijd klopt, omdat artsen soms anders worden gepland zodat ze niet op het 
overzicht van de afstemming komen te staan. Daarom zal bij de afstemmingsbijeenkomsten waar geen 
arts aanwezig is volgens de query in de agenda' s van de arten gekeken moeten worden of ze toen ook 
echt niet aanwezig zijn geweest. 
Met de query overzicht afstemming veel kolommen.imr wordt de gedetailleerde infonnatie (zoals 
het betreffende behandelteam) weergegeven. 

Om "Het verschil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum zoals 
vastgesteld in de eerste vervolg planbespreking" moet eerst de query werkelijk ontslag vs verwachte 
ontslag.irm gedraaid en opgeslagen als werkelijk ontslag vs verwachte ontslag.ims worden. 
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Bijlage 24: Wat is er veranderd na overleg tussen de zorgmanager en de 
facilitator. 

• De minimale indicatorscore van "Mate waann de interventies gekoppeld zijn aan de 
behandeldoelen."van 60 % naar 50%. 

• De minimale indicatorscore van Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets 
is ingevuld bij de ' hulpvraag' (bij ' revalidant' en bij 'familie/direct betrokkene' ) en bij het 
' belangrijkste probleem'90% naar 85%. 

• De minimale effectiviteitwaarde van het verantwoordelijkheidsgebied "behandelkwaliteit" van 
150 naar 125. 

• De minimale effectiviteitwaarde van het verantwoordelijkheidsgebied "Klantgerichtheid" van 
200 naar 180. 

• De minimale effectiviteitwaarde van het verantwoordelijkheidsgebied "Communicatie" van 
125 naar 105. 

• De maximale effectiviteitwaarde van de indicator "Mate waarin het definitieve 
planbesprekingsformulier volledig is ingevuld." van 15 naar 10. 

• De maximale effectiviteitwaarde van de indicator "Mate waarin een intake gesprek met het 
revalidantensysteem heeft plaats gevonden voor de eerste planbespreking." van 15 naar 10. 

• De maximale effectiviteitwaarde van de indicator "Gemiddelde score die de revalidant geeft in 
het exitgesprek over de behandelkwaliteit van 20 naar 30. 

• De minimale effectiviteitwaarde van de indicator "Mate waarin activiteiten door alle 
disciplines volgens onderzoeksprotocol worden uitgevoerd v66r de eerste planbespreking." 
van -35 naar -20. 

• De minimale effectiviteitwaarde van de indicator "Mate waarin de interventies gekoppeld zijn 
aan de behandeldoelen. van -40 naar -30. 

• De minimale effectiviteitwaarde van de indicator "Mate waarin in het definitieve 
planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 
'familie/direct betrokkene') en bij het 'belangrijkste probleem' .van -60 naar -50. 

• De minimale effectiviteitwaarde van de indicator "Gemiddelde score die de revalidant geeft in 
het exitgesprek over de communicatie (begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) van de 
behandelaren naar de revalidant toe."van -60 naar -40. 
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Bijlage 25: Scoreformulier USER: Utrecht Scale for Evaluation of clinical 
Rehabilitation. Versie 6 (28 februari 2006) 

Lichameliik en co2nitief functioneren Score 
Communicatie 
1. Zich uiten (verbaal, non-verbaal) ... 
2. Begrijpen (verbaal, non-verbaal) . .. 
Mobiliteit 
3. Zitten (30 minuten) . .. 
4. Staan (5 minuten) . .. 
5. Transfers (stoel-stoel ofrolstoel-stoel en vv)) . .. 
6. Lopen binnenshuis (17 meter) . .. 
7. Lopen langere afstanden (> I kilometer) . .. 
8. Traplopen (een verdieping) . .. 
9. Rolstoelrijden (NB: let op afwijkende wij::e van scoren) . .. 
Zelfverzorging 
10. Eten en drinken .. . 
11. Persoonlijke verzorging ... 
12. Douchen/baden ... 
13. Aan/uitkleden ... 
14. Blaas en darm lediging ... 
15. Frequentie van incontinentie (NB: let op afwijkende wij::e van scoren) 

Cognitie 
16. Visuele waarneming (neglect, herkenning, overzicht) . .. 
17. Orientatie in plaats en tijd ... 
18. Aandacht (gerichte aandacht, verdeelde aandacht, concentratie, vermoeibaarheid) .. . 
19. Geheugen (werkgeheugen, kone-termijn geheugen) ... 
20. Taakuitvoering (volgorde van deelhandelingen, tempo van handelen, ze!fcontrole en correctie) ... 
Gedrag 
21. Initiatief (apatisch) ... 
22. Gedragsregulatie (impulsief, ontremd, agressief, opstandig, ajhankelijk van omgeving) . .. 
23. Sociaal gedrag (op ::ichze!f gericht, isoleert zich, claimt anderen, houdt zich niet aan sociale codes) ... 

Pijn en Vermoeidheid Vee! last Matig last Beetje last Helemaal Medicatie 
geen last i.v.m. 

24. Pijn 0 1 2 3 pijn: 
25. Vermoeidheid 0 1 2 3 ja I nee 

Stemming Vee! last Matig last Beetje last Helemaal Medicatie 
geen last l.V.m. 

26. Somberheid 0 1 2 3 stemming: 
27. Verdriet 0 1 2 3 
28. Angst 0 1 2 3 ja I nee 
29. Boosheid 0 1 2 3 
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Score voor hulp ofhulpmiddel 

5 = zonder moeite, zonder hulp, hulpmiddel of aanpassing 
4 = zonder moeite, zonder hulp, met hulpmiddel of aanpassing 

3 =met moeite, zonder hulp, zonder hulpmiddel of aanpassing 
2 = met moeite, zonder hulp, met hulpmiddel of aanpassing 

I = met gedeeltelijke hulp van anderen (> 50% zelj) 
0 = grotendeels ofvolledig door anderen (< 50%zelj), ofniet uitgevoerd 
NB: Moeite is: extra inspanning, > 2x zovee/ tijd, extra voorzichtigheid, 
a/leen fume tijd mogelijk, compensatie (bv gebaren) nodig, etc. 

Rolstoelrijden 
5 = handbewogen rolstoel zonder moeite, of geen rolstoel 
3 = handbewogen rolstoel, met moeite 
I = elektrische rolstoel 
0 = rolstoelrijden niet mogelijk zonder hulp van anderen 

NB: moeite is hier ook: alleen korte 
afstanden, met enige hulp in moeilijke 
omstandigheden ( drempels, over zand) 

Frequentie van incontinentie (nane ofvuile kleren) 
5 = niet incontinent voor urine of ontlasting 
3 = minder dan Ix per week 
I= 1-7 x per week 
0 = meer dan Ix per dag 
NB: bij verblijfecatheter score 0 geven 
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Bijlage 26: De ProMES-bijeenkomsten 

Datum Dour Aanwezi2en Inhoud 
10-10-2006 30min Inge, Mi eke, Kennis maken, korte uitleg stap 3 

Tineke, Ceryl en 
Hans 

31-10-2006 90min Inge, Mi eke, Van 9 indicatoren worden de max, min en 
Tin eke, Ceryl, verwachte scores bepaald. 
Brenda, Silvia en 
Hans 

14-11-2006 60 min Inge, Mi eke, Van 6 indicatoren worden de max, mm en 
Tin eke, Mirjam verwachte scores bepaald. 
en Hans 

5-12-2006 60min Inge, Mi eke, Opzet exitgesprek 
Tineke, Silvia en De eerste informatie is uit Ecaris, <lit wordt 
Hans getoond en besproken. 

Van 5 indicatoren worden de max, mm en 
verwachte scores bepaald. 

19-12-2006 60min Inge, Tineke, Van 3 indicatoren worden de max, min en 
Silvia en Hans verwachte scores bepaald. Hiermee is deze 

tabel volledig ingevuld. Er wordt een start 
gemaakt met het opnieuw per indicator 
bekijken hoe deze precies gemeten kunnen 
worden. 

29-12-2006 60min Brenda, Mirjam Extra bijeenkomst met de verpleging omdat 
en Hans zij vaak afwezig zijn. Indicatorscore tabel 

wordt bekeken en van commentaar voorzien. 
De effectiviteitwaardes worden bepaald. 

9-1-2007 90min Inge, Tin eke, Van 13 indicatoren wordt bepaald hoe deze 
Silvia, Mieke, gemeten kunnen worden. 
Arjan en Hans 

16-1-2007 60 min Inge, Tineke, Van 10 indicatoren wordt bepaald hoe deze 
Silvia, Mi eke, gemeten kunnen worden 
Brenda, Arjan en 
Hans 

30-1-2007 90 min Inge, Tin eke, De tabel met effectiviteitwaarden wordt 
Silvia, Mi eke, ingevuld. 
Brenda en Hans 

12-2-2007 60min Mirjam, Tineke, Van 4 indicatoren wordt nog eens bepaald 
Silvia, Mieke en hoe deze gemeten kunnen worden. 
Hans De opzet en frequentie van de feedback wordt 

bepaald. 
27-2-2007 60min Inge, Brenda, Bepaald wordt welke indicatoren in de 

Tineke, Silvia en experimentele en welke in de controle groep 
Hans komen (om het effect van Pro MES te kunnen 

meten). 
Bepaald worden welke 2° niveau indicatoren 
bruikbaar zijn. 
Definitieve opzet voor het exitgesprek wordt 
bepaald. 

2-3-2007 60 min Inge, Brenda, Afstemmingsbijeenkomst 
Mieke, Silvia, 
Mattie, Arjan en 
Hans 
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Bijlage 27: Feedback nr. 0 en 1 
ProMES Feedback 

Beste medewerkers van cluster 2, 

Na ruim 1 jaar zijn nu de eerste resultaten bekend van 5 prestatie indicatoren, die zijn opgesteld door de ProMES werkgroep. Deze gegevens zijn uit het Ecaris systeem gehaald, en gaan over de 
periode vanaf de zomer 2006 tot en met half februari 2007. Deze resultaten staan hieronder in grafiekvorm weergegeven. In de grafieken is de daadwerkelijke score te zien van deze periode. Op 
2 april zal tijdens het werkoverleg verdere toelichting gegeven worden en is er de gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Groeten 
Het ProMES Team (Inge Bosch, Mieke Veelen, Silvia Thelen, Mirjam Popping, Tineke Huitema, Brenda Fibicher, Arjan Baan en Hans van der Voort van der Kleij) 
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1.4 Mate waarln in het definltleve 
planbespreklngsformuller lets is ingevuld blj het 

kernprobleem. 

9-6-2006 7-7-2008 4-8-2008 1-9-2006 29-9- 27-1(). 24-11- 22-12- 19-1-
2006 2006 2006 2006 2007 

Bnddatum 

In 163 definitieve planbesprekingen (van de 165) was niets ingevuld bij 'Kemprobleem'. 
Dit is 98,8 %. Het ProMES team had verwacht dat dit 95% zou zijn. 
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2.1 Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier 
iets is ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 

'familie/direct betrokkene) en bij het belangrijkste probleem 

14-9- 28-9- 12-10-26-10- 9-11- 23-11- 7-12- 21-12- 4-1- 18-1- 1-2- 15-2-
2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 

Elnddatum 

Het gemiddelde van meerdere fonnulieren is de score per periode. In de 
periode 9-11-2006 tot 23-11-2006 werd er gemiddeld 87% iets ingevuld bij 

hulpvraag (bij revalidant en bij familie) en bij het belangrijkste probleem 
Over de hele periode was <lit ongeveer 92%. Het ProMES team had 

verwacht <lat <lit 95% zou zijn. 
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3.4 Mate waarin In het deflnitieve planbespreklngsformuller iets is 
lngevuld blj 'verwachte ontslag bestemmlng', 'verwachte ontslagdatum' 

en 'voorwaarden voor ontslag' 

14-9- 28-9- 12-10- 26-10- 9-11- 23-11- 7-12- 21-12- 4-1- 18-1- 1-2- 15-2-
2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 

8nddatum 

Het gemiddelde van meerdere formulieren is de score per periode. In de periode 9-11-2006 
tot 23-11-2006 werd er gemiddeld 92% iets ingevuld bij ontslag. 

Over de hele periode was dit ongeveer 88%. 

Het ProMES team had verwacht dat dit 90% zou zijn. 
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4.3 Mate waarin een revalidantiearts of een 'arts in 
opleiding tot medisch specialist' aanwezig is bij de 

afstemming 

6-7- 3-8-
2006 

31-8-
2006 

28-9-
2006 

26-10- 23-11- 21-12-
2006 2006 2006 

18-1-
2007 2006 

Einddatum 

In de periode 21-12-2006 tot en met 18-1-2007 was er bij 70% van de 
afstemmingsbijeenkomsten een arts of arts in opleiding aanwezig. Over de 

hele periode was dit ongeveer 55%. Het ProMES-team had verwacht dat 
dit 57 % ZOU zijn 
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5.1 Het verschil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de 
verwachte ontslagdatum zoals vastgesteld in de eerste vervolg 

planbespreking 

3-8-2006 31-8-2006 28-9-2006 26-10-2006 23-11-2006 21-12-2006 

lndlcatorscore 

18-1-2007 

In de periode 28-8-2006 tot en met 26-10-2006 was <lit verschil gemiddeld 1,8 weken. 
In de periode 21-12-2006 tot 1-18-2006 was <lit gemiddeld 0 weken. 
Het team had verwacht <lat <lit 2 weken zou zijn. 
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Bijlage 28: Feedback nr. 2 

Beste medewerkers van cluster 2, 

Dit is de 2e keer dat jullie ProMES feedback krijgen. De 1 e keer was tijdens het werkoverleg van 
2 april. 
In de grafieken zijn 3 dikke horizontale lijnen zichtbaar, deze geven aan wat het ProMES team als 
maximale, verwachte en minimale score had verwacht. 

Behandelkwaliteit 
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1.4 Mate waarin in het definitieve planbesprekingsfonnulier iets 
is ingevuld bij het kernprobleem. 

1-4-2007 8-4-2007 

Einddatum 

Tot aan de 1e feedbackbijeenkomst (2 april) werd er in 98,96% van de planbespreking 
een kernprobleem ingevuld (2x niet). Sinds 2 april is dit 100%. 
ProMES team zal binnenkort nagaan waarom er 2x geen kernprobleem was ingevuld. 
Klantgerichtheid 

15-4-2007 

2.1 Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets 
is ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 'familie/direct 

betrokkene) en bij het belangrijkste probleem 
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Tot aan de 1e feedbackbijeenkomst (2 april) werd er in 90,45% van de planbespreking 
iets ingevuld. In de week van 2-8 april was dit 100%, en in de week 9-15 april 88,89% 
In detail : Totaal 167 planbesprekingen. 3x geen hulpvraag revalidant, 32x geen hulpvraag familie en 
7x geen belangrijkste probleem ingevuld. 

3.4 Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets 
is ingevuld bij 'verwachte ontslag bestemming', 'verwachte 

ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag' 

100 

95 

90 

GI 85 Cl 
J9 c: 80 
~ 
GI 75 Q. 

70 

65 

60 
1-4-2007 8-4-2007 

Einddatum 

Tot aan de 1e feedbackbijeenkomst (2 april) werd er in 86,93% van de planbespreking 
iets ingevuld. In de week van 2-8 april was dit 100%, en in de week 9-15 april 94,44% 
In detail: Totaal 167 planbesprekingen. 2x geen verwachte ontslag bestemming, 52x geen 
verwachte ontslagdatum, en 11x geen voorwaarden voor ontslag ingevuld. 

Communicatie 
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lnformatie over de aanwezigheid van de artsen is pas enkele weken later beschikbaar, 
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daarom loopt deze grafiek 'slechts' tot 29-3-2007. 
De informatie in de grafiek die op 2 april werd getoond was onjuist, daardoor werden er 
toen lagere percentages getoond dan het zal moeten zijn . Dit kwam doordat de aanwezigheid 
van de artsen anders in het systeem werd bijgehouden dan 'normaal '. 
In totaal was er bij 74% van de afstemmingsbijeenkomsten een arts aanwezig. 

Ontwikkeling 

0,00 

1,00 

c: 2,00 
~ 
GI 3,00 
3:: 
ftj 4,00 ... 
c: 

5,00 I'll 
<( 

6,00 

7,00 

5.1 Het verschil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de 
verwachte ontslagdatum zoals vastgesteld in de eerste vervolg 

planbespreking 
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Hierover is nog geen nieuwe informatie. Het ProMES team zal binnenkort bekijken of het zin heeft 
om de verwachte ontslagdatum van de 1e planbespreking mee te nemen. 

Op lange termijn te bei"nvloeden indicator 

Gemiddelde behandelduur in dagen 
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Dit is een extra indicator, het RCA street! naar een zo kort mogelijke behandelduur. 
Vanaf 2004 tot 2006 is er een lichte daling in de gemiddelde behandelduur 
(2004: 118, 2005: 116 en 2006: 105 dagen). 

ProMES punten 

Totale ProMES waarde 
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Einddatum 

Per indicator zijn een x aantal ProMES punten te verdienen. Hoe belangrijker de indicator 
hoe meer ProMES punten er verdiend kunnen warden. En hoe hoger de score op een indicator, 
hoe meer ProMES punten er daadwerkelijk gescoord warden. 
Wordt er op een indicator volgens verwachting gescoord, dan levert dit 0 punten op, wordt 
er beter dan verwacht gescoord dan levert dit positieve punten op, en wordt er lager 
dan verwacht gescoord, dan levert dit negatieve punten op. 
In deze grafiek is per periode het aantal ProMES punten van de 5 indicatoren samen te zien. 
Dit geeft een beeld van de prestaties van het behandelteam over de gehele linie. 

Meer indicatoren 
Naast de 5 indicatoren waarover feedback gegeven wordt, zijn er nog 15 andere indicatoren, 
waarover in de toekomst feedback gegeven zal gaan worden. Op deze 5 indicatoren kan maximaal 
90 ProMES punten verdiend worden,en totaal kunnen er in de toekomst 440 ProMES punten. 
verdiend worden. 
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Bijlage 29: Feedback nr. 3 

ProMES bijeenkomst 
14-mei-07 

Behandelkwaliteit 

Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier 
iets is ingevuld bij het kernprobleem. 
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Bijlage 30: Feedback nr 4 
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Bijlage 31: Feedback nr 5 
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Hulpvraag revalidant ingevuld? Periode 3 maart t/m 27 mei 2007 

BW 3-4 tm 3-6 BW 4-6 tm 17-6 CG 3-4 tm 3-6 CG 4-6 tm 17-6 COM 3-4 tm 3-6 COM 4-6 tm 17-6 

Team 

Belangrijkste probleem ingevuld? Periode 3 maart t/m 27 mei 2007 

BW 3-4 tm 3-6 BW 4-6 tm 17-6 CG 3-4 tm 3-6 CG 4-6 tm 17-6 COM 3-4 tm 3-6 COM 4-6 tm 17-6 

Team 
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Hulpvraag familie ingevuld? Periode 3 maart t/m 27 mei 2007 

BW 3-4 tm 3-6 BW 4-6 tm 17-6 CG 3-4 tm 3-6 CG 4-6tm17-6 COM 3-4 tm 3-6 COM 4-6tm17-6 

Team 

De hulpvraag van de familie wordt nog steeds niet altijd ingevuld. Van 
belang 

is dat ook als de familie nog niet gezien is, dit dan te vermelden. 
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Verwachte ontslagbestemming ingevuld? 
Periode 3 maart t/m 27 mei 2007 

BW 3-4 tm 3-6 BW 4-6 tm 17-0 CG 3-4 tm 3-6 

Team 

CG 4-6 tm 17-0 COM 3-4 tm 3-6 

Voorwaarden voor ontslag ingevuld? 
Periode 3 maart t/m 27 mei 2007 

BW 3-4 tm 3-6 BW 4-6 tm 17.0 CG 3-4 tm 3-6 CG 4-6 tm 17-0 COM 3-4 tm 3-6 COM 4-6 tm 17-
6 

Team 
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Verwachte ontslagdatum ingevuld? 
Periode 3 maart t/m 27 mei 2007 

BW 3-4 Im 3-6 BW 4-6 Im 17-0 CG 3-4 Im 3-6 CG 4-6 tm 17-0 COM 3-4 tm 3-6 COM 4-6 tm 17-
6 

Team 

Dit gaat nog steeds erg goed. Vanaf 4-6 1 x geen ontslagdatum ingevuld 
bij cognitie. Totaal wordt er nog steeds beter gescoord dan de verwachte 
maximale score. 
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Hier wordt nog steeds matig tot slecht opgescoord. 
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Er wordt uitgezocht of het mogelijk is het moment van afstemming bij de communicatiegroep te verplaatsen. 
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Werkelijke ontslagdatum vs. verwachte ontslag in de 1e 
planbespreking (week3) 
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Het verschll In weken tussen de werkelljke ontslagdatum en de 
verwachte ontslagdatum zoals vastgesteld In de eerste vervolg 

planbespreklng (week 9) 
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Elnddatum 

~ 
~ 

De getallen boven de kolommen geven het aantal ontslagen revalidanten iwaarvan in die periode een ontslagdatum is ingevuld in de planbespreking. 
Vooral bij de laatste perioden zijn er nog revalidanten waarvan wel een verwachte ontslagdatum is ingevuld, maar die nog wel in behandeling zijn. 

~ 

Of deze verwachte ontslagdatum goed is of niet, kan pas beoordeeld worden als de revalidant met ontslag is. De scores kunnen hierdoor nog veranderen. 
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Totaal 

Totale ProMES waarde 
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Einddatum 

Deze grafiek geeft de totale score van de 5 indicatoren samen weer. Vooral het niet invullen van de hulpvraag van de familie heeft een groat negatief effect 
op de totale score. 
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Gemiddelde behandelduur 
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Gemlddelde behandelduur In dagen 

2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 
kw1 kW2 kw3 kw4 kw1 kW2 kw3 kw4 kw1 kW2 kw3 kw4 kw1 

Ontslagdatum 

De gemiddelde behandelduur wordt steeds kleiner. Dit kan komen omdat er bedden 'over' zijn, en daarom 'makkelijkere' revalidanten worden behandeld. 
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Mate waarln In het deflnltleve planbespreklngsformuller lets Is 
lngevuld blj de 'hulpvraag' (blj 'revalldant' en blj ' famllle/dlrect 

betrokkene) en bij het belangrljkste probleem 

Elnddatum 

Door de goede scores in de afgelopen weeken, scoren we 
tussen de verwachte en maximale score. 

124 



l\J 
C.11 

Aantal 

~ 

0 N ~ Ol ()> 0 

17-9-06 l====!===tz::::::t: 
28-9-06 

12-1{}-06 
26-1{}-06 

9-11-06 
23-11-06 

7-12-06 
21-12-06 

4-1-07 
18-1-07 

1-2-07 
15-2-07 

1-3-07 
~ 15-3-07 
a. 25-3-07 
g. 1-4-07 
... 8-4-07 
3 15-4-07 

22-4-07 
29-4-07 

6-5-07 
13-5-07 
2{}-5-07 
27-5-07 

3-6-07 
1{}-6-07 
17-6-07 
24-6-07 

1-7-07 
8-7-07 

15-7-07 

[U] . -

~ ~ ~ 

N ~ Ol 

3:: 
m ... 
m 
~ 
m m -·.., en - · 

-·:I 
:I -· IQ :I 
m :I" 
< m c ... 
- a. a. m 
2: :!l 
-·:I 
<. ~ 
o m 
0 < .., m 
~ 'ti 
m -m m 
.., :I 
a. C" m m 
:::i en 
< 'ti 0 .., 
o m .., ~ 
0 5· 
:I IQ ... en en ... -o m .., 
cc. 3 

::Jr 
Ci)" Q) 
...... Q) 
Q) ...... 
_Cll 
S: a; 
a.~ 
~ Cl> 
Cl> "' ..., Cl> 
a. ::J 
:r _,, 

<O 0 
Cl> 0 
~ "#. 
-C/l a. () 

0 
<D 
_Cll 

ro 
~-
a. 
Q) 
Q) ..., 
< 
0 
0 ..., 
a. 
Cl> 
0 
::J 
(ii 

~ 
a. 
Q) 

c 
3 

5. a;· .., 
a;· ... 
en 

III 
:::J 
0.. 
0.. 
t» c 
3 

17-9-06 
28-9-06 

12-10-06 
26-10-06 

9-11-06 
23-11 -06 

7-12-06 
21-12-06 

4-1-07 
18-1-07 

1-2-07 
15-2-07 

1-3-0 7 
15-3-0 7 
25-3-07 

1-4-0 7 
8-4-0 7 

15-4-0 7 
22-4-07 
29-4-07 

6-5-07 
13-5-0 7 
20-5-07 
27-5-07 

3-6-07 
10-6-07 
17-6-07 
24 -6-07 

1-7-07 
8-7-07 

15-7-07 

Aantal 

C> ,...,, ~ O> °' C> 1') ~ O> 

~ 
LL!J 
A an ta I 

~ ~ 

C>N.,J::io.O'>CX>ON.,J::io.O> 

17-9-06 
28-9-06 

12-10-06 
26-10-06 

9-11-06 
23-11-06 

7-12-06 
21 -12-06 

4-1-07 
18-1-07 

1-2-07 
15-2-07 

1-3-07 
l!I 15-3-07 a. 25-3-01 
~ 1-4-07 
3 8-4-07 

15-4-07 
22-4-07 
29-4-07 
6-5-07 

13-5-07 
20-5-07 
27-5-07 

3-6-07 
10-6-07 
17-6-07 
24-6-07 

1-7-07 
8-7-07 

15-7-07 

~ 
~ 

:!: 

~ 
:::e 
t» 

- · !: 
:::J -· IQ :::J 
CD - · < :::J 
c ::::T 

a: !!:. 
g g. 
- -< - · CD :::J 

i i-
t» < n CD :a: 'C 
CD jii' 
0 :::J 
=> er 
.+ CD 

"' "' iii' 'C 
IQ ... 

er ; 
CD -· 
"' ::I .. IQ 
CD IA 

3 -3 ~ 
-· 3 
::I c 

IQ -- a;· ... 
a;· 
lit 
iii' 

:!: 
t» 
iD 
:::e 
t» 
!!: 

-· :;-
:::J - · IC :::J 
CD ::r 
;§ ~ 
c:: 0.. 
er ~ -== s· 
~- a: 

~ * t» 'C 
n -::r t» 
- :::J CD g' 
g "' 
- 'C "' ... Ii> CD 

IQ ~ 
0.. ::I 
t» IC -"' c -3 0 - 3 

c 

f 
a;· 
lit 
u;· 

m 
:Ji 
() 

Ci); 
;:?. 
Ci)" 



...... 
I\.) 
O> 

I!! 
:i a. a. 
!l. 
c 
3 

Ol ..... ..... 

"' 0 "' 3-9-2006 

17-9-2006 

1-1G-2006 

1!>-1(}.2006 

29-1().2006 

12-11-2006 

26-11-2006 

1(}.12-2006 

24-12-2006 

7-1-2007 

21-1-2007 

4-2-2007 

18-2-2007 

4-3-2007 

18-3-2007 

1-4-2007 

1!>-4-2007 

29-4-2007 

13-!>-2007 

27-!>-2007 

10-6-2007 

24-6-2007 

8-7-2007 

Percentage 

00 00 <O <O c; 
0 "' 0 "' 0 

- s: Ill I» - ... :l CD 

ig ~ 
0 <I» 
:l c I» 

Iii c: 5-
iii r:r -· 
cg -= ~ 
Q. - :::T 
I» <CD ,.. CD,.. 
c i Q. 
3. I» CD 
CD n ::!! 
:l ~ ~ 
<" CD (;" 
0 0 < 
0 :l CD 

i !l "2. 
I» I» I» 
I» CD :l 

a. g g 
al Ill Ill 
:l ... "ti 
< CD ""' 
0 ~CD 
0 i!S: 
... - :l 
O :l CD 
:l CD Ill 
Iii • : O' 
- < ... 
I» al 3 
cc. i §: 

I» CD 
n ... 
:::T - · ,.. CD 
CD Iii 



Communicatie 

Wei of geen arts aanwezig bij afstemming 
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Vanaf 1/6/2007 
2x afwezig bij cognitie. Manin staat er alleen voor, omdat 
Marco standaard afwezig is op donderdag 
Sinds 1/7 is de communicatie afstemming op vrijdag, zodat 
Peter Kappe erbij kan zijn . Op 6/7 was Peter wel ingepland, 
maar niet aanwezig 
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Uitschieters vanaf 1 /1 /2006 
Onder de 20 dagen Langer dan 300 dagen 

Ontslag 
Prod is Naam Groep Duur Ontslagdatum Prod is Naam Groep Duur datum 
xxx xxx CG 10 10-3-2006 xxx xxx CM 328 19-1-2006 
xxx xxx CG 10 21-4-2006 xxx xxx CM 324 12-4-2006 
xxx xxx CG 13 15-5-2006 xxx xxx BW 316 6-6-2006 
xxx xxx BW 15 21-6-2006 xxx xxx CM 365 15-6-2006 
xxx xxx BW 19 26-7-2006 xxx xxx CG 386 10-8-2006 

18-10-
xxx xxx BW 0 31-7-2006 xxx xxx CM 448 2006 

18-12-
xxx xxx BW 13 28-8-2006 xxx xxx BW 343 2006 
xxx xxx BW 7 11-4-2007 xxx xxx CG 356 15-1-2007 

xxx xxx BW 434 21-2-2007 
xxx xxx CM 315 11-4-2007 
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Bijlage 33: Vertraging 

Prestatie-indicator 

1. Behandelkwaliteit 
I. I. Mate waarin activite1ten door alle disciplines volgens 

onderzoeksorotocol worden uitgevoerd v66r de eerste planbespreking. 
1.2. Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volledig is 

ingevuld. 
1.3. Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volgens de 

handleiding van het 'behandelcommunicatie RCA' is ingevuld. 
1.4. Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is 

ingevuld bii kemprobleem. 
1.5. Mate waarin de interventies gekoooeld ziin aan de behandeldoelen. 
1.6. Mate waarin een intake gesprek met het revalidantensysteem heeft 

olaats gevonden voor de eerste olanbesoreking. 
1.7. Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de 

behandelkwaliteit. 
2. Klant2erichtheid 
2.1. Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is 

ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij ' revalidant' en bij ' familie/direct 
betrokkene') en bii het ' belangriikste probleem' 

2.2. Mate waarin het behandelplan in conceptvorm met de revalidant en 
zijn/haar systeem besproken en definitief is gemaakt. 

2.3. Mate waarin de hoofddoelstelling met revalidant vertaald wordt naar 
weekdoelen. 

2.4. Mate waarin de tevredenheid van revalidant over de behandeling en 
bejegening en het contact met behandelaren is ingevuld in elke 
definitieve planbespreking. 

2.5. Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de 
informatieverstrekking. 

3. Efficientie 
3.1. Mate waarin in het eerste planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 

alle aspecten van 'Proi:mose', 'Hulp en Voorzieningen' en 'Ontslag'. 
3.2. Aantal weken dater tussen de opnamedag van een revalidant en de dag 

dat de aanvraag voor voorzieningen door de revalidant is ingediend bij 
het transferbureau. 

3.3. Mate waarin een aangepaste versie van het planbesprekingsformulier is 
vertrekt aan de revalidant een dag voordat dit samen met de arts wordt 
besproken. 

3.4. Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is 
ingevuld bij 'verwachte ontslag bestemming', 'verwachte 
ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag'. 

4. Communicatie 

Tijd tussen de 
activiteit en de 
indicatorscore 

1-3 weken 

1 week 

1-2 weken 

1 week 

? 
1-3 weken 

0-1 week 

1 week 

? 

? 

? 

0-1 week 

1 week 

1-3 weken 

? 

l week 

4.1. Mate waarin het revalidantensysteem aanwezig is bij de terugkoppeling ? 
van de planbespreking. 

4.2. Mate waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de 2 weken 
planbespreking. 

4.3. Mate waarin een revalidatiearts of een arts in opleiding tot medisch 2 weken 
specialist aanwezig is bii de afstemming. 

4.4. Gemiddeld score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de 0- l week 
communicatie (begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) van de 
behandelaren naar de revalidant toe. 

5. Ontwikkelin!!: 
5.1. Het verschil in weken dat de werkelijke ontslagdatum en de verwachte 1-4 maanden 

ontslagdatum zoals vastgesteld in de eerste definitieve vervolg 
planbespreking. 

5.2. De verhouding ja/nee in het definitieve vervolg 6 weken 
planbesprekingsformulier onder 'Doelstellingen voorafgaande 
periode'. 

Tijd voordat men 
zich kan verbeteren 
op de betreffende indicator 
vanaf bet feedbackmoment 

0 

0 

0 

0 

? 
2 weken 

3-6 maanden 

0 

? 

? 

? 

3-6 maanden 

0 

3 - 6 weken 

? 

0 

? 

1 week 

1 week 

3 - 6 maanden 

0 

0 
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1_1 age . nv oe van e ISCIP mes op em 1ca oren . 34 I I d d d. · r d . d 0 t 
Ff ET Lo1w MW PS AR AIOS VP Plannim! 

Behandelkwaliteit 
Mate waarin activiteiten door alle disciplines ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
volgens onderzoeksprotocol word en 
uitgevoerd v66r de eerste planbespreking. 
Mate waarin het definitieve ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
planbesprekingsformulier volledig is 
ingevuld. 
Mate waarin het definitieve ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
planbesprekingsformulier volgens de 
handleiding van het 'behandelcornrnunicatie 
RCA' is ingevuld. 
Mate waarin in het definitieve ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 
kemprobleem. 
Mate waarin de interventies gekoppeld zijn ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
aan de behandeldoelen. 
Mate waarin een intake gesprek met het 0 0 0 ++ ++ 0 0 ++ + 
revalidantensysteem heeft plaats gevonden 
voor de eerste planbespreking. 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in + + + + + + + + 0 
het exitgesprek over de behandelkwaliteit. 
Klantgerichtheid 
Mate waarin in het definitieve ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 
de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 
'familie/direct betrokkene') en bij het 
'belangriikste probleem' 
Mate waarin het behandelplan in 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 + 
conceptvorm met de revalidant en zijn/haar 
systeem besproken en definitief is gemaakt. 
Mate waarin de hoofddoelstelling met ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
revalidant vertaald wordt naar weekdoelen. 
Mate waarin de tevredenheid van revalidant ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
over de behandeling en bejegening en het 
contact met behandelaren is ingevuld in elke 
definitieve planbespreking. 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in + + + + + + + + 0 
het exitgesprek over de 
informatieverstrekking. 
Efficientie 
Mate waarin in het eerste ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 
alle aspecten van 'Prognose', 'Hulp en 
Voorzieningen' en 'Ontslag'. 
Aantal weken dat er tussen de opnamedag + + + + + + + + 0 
van een revalidant en de dag dat de aanvraag 
voor voorzieningen door de revalidant is 
ingediend bii het transferbureau. 
Mate waarin een aangepaste versie van het 0 0 0 0 0 + 0 0 0 
planbesprekingsformulier is vertrekt aan de 
revalidant een dag voordat dit samen met de 
arts wordt besproken. 
Mate waarin in het definitieve ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 
'verwachte ontslag bestemming', 'verwachte 
ontslagdatum' en 'voorwaarden voor 
ontslag'. 
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Communicatie 
Mate waarin het revalidantensysteem 
aanwezig is bij de terugkoppeling van de 
olanbesoreking. 
Mate waarin elke betrokken behandelaar 
aanwezig is bij de planbespreking. 
Mate waarin een revalidatiearts of een arts in 
opleiding tot medisch specialist aanwezig is 
bii de afstemming. 
Gemiddeld score die de revalidant geeft in 
het exitgesprek over de communicatie 
(begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) 
van de behandelaren naar de revalidant toe. 
Ontwikkelinl! 
Het verschil in weken <lat de werkelijke 
ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum 
zoals vastgesteld in de eerste definitieve 
vervolg olanbesoreking. 
De verhouding ja/nee in het definitieve 
vervolg planbesprekingsformulier 
'Doelstellingen voorafgaande periode'. 

++ = veel invloed 
+ = weinig invloed 
0 = geen inv loed 

onder 

0 0 0 + 0 0 0 0 + 

++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ 

0 0 0 0 0 ++ ++ 0 ++ 

+ + + + + + + + 0 

+ + + + + + + + 0 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 
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Bijlage 35: De belangrijkste vragen/opmerkingen tijdens de 
feedbackbijeenkomsten. 

1 e feedbackbijeenkomst (1) 
Gedurende het gehele werkoverleg (1 uur) van 2 april 2007 werd het ProMES-systeem behandeld. De 
medewerkers van cluster 2 hadden in de voorafgaande periode (1 ,5 jaar) al weleens van ProMES 
gehoord, zo hadden ze in juni 2006 een enquete gekregen over onder andere het ProMES-systeem. 
Maar omdat er toen nog geen data beschikbaar was konden er geen grafieken met indicatorscores 
getoond worden en bleef de informatie over het ProMES-systeem beperkt. Nu er wel data beschikbaar 
is wordt het voor iedereen duidelijker hoe het ProMES-systeem in de praktijk werkt. De bijeenkomst 
begint met een korte uitleg van wat ProMES is, waarom het gebruikt wordt, wat er de komende 
periode te verwachten valt van ProMES en er wordt gevraagd aan het team of er nog onduidelijkheden 
zijn. Omdat er geen onduidelijkheden genoemd werden, wordt de feedback getoond. Per indicator 
wordt een grafiek met de indicatorscore van het afgelopen half jaar getoond, en er wordt 
gediscussieerd over deze score (goed/slecht, waarom goed/slecht, oorzaken goed/slecht, hoe kan het 
beter). En het team geeft aan dat ze van indicatoren meer/andere informatie willen zien. 

Hieronder wordt per indicator in het kort vermeld hoe het team reageerde. 
• Kernprobleem: De score is vrijwel altijd 100% geweest. Het is slechts in twee perioden 

voorgekomen dat het kemprobleem niet was ingevuld. Het team is hier erg tevreden over en is 
benieuw waarom het kemprobleem 2x niet was ingevuld. Afgesproken wordt dat de ProMES
ontwikkelgroep deze twee planbesprekingen gaat bekijken 

• Hulpvraag: Vanaf 14-9-2006 tot 15-3-2007 scoort het team op deze indicator gemiddeld 90,23%, 
terwijl de ProMES-ontwikkelgroep had verwacht dater een score van 95% behaald zal worden. 
Het team vindt dan ook dat hierop beter gescoord moet worden. Twee mogelijke oplossingen 
worden genoemd: als een hulpvraag onbekend is moet de reden hiervan genoteerd worden, zodat 
de rest van het team weet waarom er nog geen hulpvraag bekend is en een tweede oplossing is om 
een (of twee) disciplines verantwoordelijk te maken voor het invullen hiervan. In het 
communicatieteam worden hier binnenkort afspraken over gemaakt. Afgesproken wordt om voor 
de twee andere behandelteams ook dergelijke afspraken te maken. Het team is benieuwd hoe er 
per deelaspect (hulpvraag revalidant, hulpvraag familie en belangrijkste probleem) gescoord 
wordt, zodat duidelijker is waar het team zich kan verbeteren. Afgesproken wordt dat bij de 
volgende feedbackbijeenkomst deze deelscores ook getoond worden. 

• Ontslag: Over de gehele periode (14-9-2006 tot 15-3-2007) wordt er gemiddeld 86,81% gescoord 
en vanaf 1-1-2007 90,5%. De ProMES-ontwikkelgroep had verwacht dat dit 90% zal zijn. Totaal 
zit bet team hier dus onder, maar de laatste 2,5 maand wordt er volgens verwachting gescoord. Er 
is een stijgende lijn zichtbaar, iets waarover het team tevreden is. Ook hier is bet team benieuwd 
hoe er per deelaspect (verwachte ontslagbestemming, verwachte ontslagdatum en verwachte 
ontslagdatum) gescoord wordt. Afgesproken wordt dat bij de volgende feedbackbijeenkomst deze 
deelscores getoond worden. 

• A/stemming: Hier wordt matig op gescoord. De artsen twijfelen aan de juistheid van de scores. 
Afgesproken wordt dat deze scores opnieuw bekeken worden. Er zijn twee artsen en twee AIOS 
beschikbaar voor de drie teams. Het beweegteam heeft twee artsen (Peter Koppe en Manin 
Konijnenbelt) en twee AIOS's (elke zes maanden wisselen de AIOS ' s binnen bet RCA van 
cluster), het communicatieteam heeft een arts (Peter Koppe) en een AIOS, en het cognitieteam 
heeft ook een arts (Manin Konijnenbelt) en een AIOS. Peter Koppe heeft op de tijdstippen van de 
afstemmingbijeenkomsten poliklinische revalidanten en is daardoor nooit aanwezig bij deze 
afstemmingsbijeenkomsten. Voor het communicatieteam betekent dit dater maar een arts/AIOS 
beschikbaar is voor de afstemming. Als deze persoon weg valt door ziekte/cursus dan kan dit dus 
niet opgevangen worden door een andere arts. Bij de andere teams kan dit wel opgevangen 
worden, doordat er twee of drie artsen/AIOS's beschikbaar zijn. Niet iedereen wist dat Peter 
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Koppe standaard afwezig is, door de discussie die is ontstaan over deze indicator is dat nu wel 
duidelijk. 

• Verwachte ontslagdatum: Hier wordt steeds beter op gescoord. Er wordt nu gemeten met de 
verwachte ontslagdatum in week negen. Afgesproken wordt om dit tot de volgende bijeenkomst 
aan te kijken en als dit goed blijft gaan om ( ook) te kijken naar de verwachte ontslagdatum in 
week drie) 

In de hand-out van deze bijeenkomst stond ook de grafiek van de gemiddelde behandelduur. Er was 
echter geen tijd meer om deze te bespreken, maar men heeft deze gegevens dus wel kunnen 
bestuderen. 

1 e schriftelijke feedback (2) 
Op 24 april kreeg het team voor het eerst schriftelijke feedback per e-mail via het 
mededelingenblaadje van cluster 2. Van de vijf Ecaris A indicator werd een grafiek getoond met de 
scores in de baselineperiode en van de twee weken sinds de eerste feedback. Ook werd voor de 
'hulpvraag' en 'ontslag' de scores per deelaspect gegeven. Hieruit bleek dat bij de hulpvraag, vooral 
de hulpvraag van de familie regelmatig niet wordt ingevuld (totaal 167 planbesprekingen, drie keer 
geen hulpvraag revalidant niet ingevuld, 32 keer geen hulpvraag familie, en zeven keer geen 
belangrijkste probleem). Van de ontslagaspecten werd vooral de verwachte ontslagdatum niet ingevuld 
(totaal 167 planbesprekingen, twee keer geen verwachte ontslag bestemming, 52x geen verwachte 
ontslagdatum en l lx geen voorwaarden voor ontslag ingevuld). 
Het is gebleken <lat de scores op de aanwezigheid van de artsen bij de afstemmingsbijeenkomst de 
vorige keer niet klopten. Dit komt omdat de planning een van de artsen anders inplant dan de andere 
artsen, hierdoor staat deze arts niet in het overzicht van aanwezigen komt te staan. De planning gaat 
<lit veranderen, zodat deze arts in de toekomst wel bij het overzicht staat en de query de juiste 
indicatorscore genereert. Door het bekijken van de artsen agenda's van het afgelopen jaar is de 
indicatorscore handmatig bepaald. Deze score klopt wel, en met terug werkende kracht is deze 
indicatorscore gewijzigd. 

De totale ProMES waarde per periode werd hier voor het eerst getoond. Dit was vrij lastig te 
begrijpen, maar na de nodige uitleg werd het voor iedereen duidelijker. 

2e feedbackbijeenkomst (3) 
De 2° feedbackbijeenkomst werd gehouden op maandag 14 mei 2007. Een uur voor deze bijeenkomst 
heeft de facilitator samen met 2 leden van de ProMES ontwikkelgroep de nieuwste data bekeken, en 
hier de opmerkelijkste punten uitgefilterd, zodat tijdens de bijeenkomst een half uur genoeg was om 
alles te bespreken. Deze analyse zal voortaan v66r elke feedbackbijeenkomst plaats vinden. Hier 
zullen steeds twee leden van het ProMES team, het hoofd verpleging, de facilitator en iemand anders 
uit het team aanwezig zijn (deze persoon moet nog bepaald worden). 

Per indicator zijn de volgende punten besproken: 
• Kernprobleem: Sinds 18 februari 2007 wordt hier maximaal op gescoord. De twee 

planbesprekingsformulieren waar in het verleden geen kemprobleem was ingevuld zijn door het 
ProMES team bekeken. Een van deze planbesprekingsformulieren was vrijwel helemaal niet 
ingevuld. Dit was een ontslagbespreking en het was niet nodig om hiervoor een 
planbesprekingsformulier te gebruiken, waarom <lit toch gebeurd is, is niet meer te achterhalen. 
Omdat de schuld van het gebruiken van het verkeerde formulier binnen cluster 2 valt, wordt 
besloten om dit te rekenen als het niet invullen van een kemprobleem. Het andere 
planbesprekingsformulier was voor de rest wel goed ingevuld. W aarom het kemprobleem hier niet 
was ingevuld is niet te achterhalen. 

• Hulpvraag: De laatste twee weken werd er hierop slecht gescoord (73% en 66%). De scores per 
deelaspect worden voor het eerst in een grafiek getoond (bij de schriftelijke feedback van 24 april 
werden deze grafieken niet getoond, maar werd alleen vermeld hoe vaak een deelaspect niet was 
ingevuld sinds het begin van de meting). Hieruit blijkt <lat vooral de hulpvraag familie slecht 
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wordt ingevuld (in de laatste twee weken zijn er zeven planbesprekingen geweest en slechts twee 
keer was er een hulpvraag familie ingevuld). Een arts geeft aan dat het toch echt belangrijk is dat 
dit wordt ingevuld, ook al is deze hulpvraag onbekend omdat bijvoorbeeld de familie nog niet is 
gesproken. Dan wil de arts graag weten dat de familie nog niet gesproken is, waarom de familie 
nog niet gesproken is en of al bekend is wanneer dit wel gaat gebeuren. Niet iedereen van het team 
had door dat dit dan toch genoteerd moest worden. Men spreekt ( opnieuw) af om dit in het vervolg 
wel te gaan doen. Ondertussen is voor het cognitie- en communicatieteam afgesproken welke 
disciplines verantwoordelijk zijn voor de hulpvraag van de familie. Voor het beweegteam worden 
hier op korte termijn afspraken gemaakt. Het team wil graag weten wat de scores per 
behandelteam zijn, dit zal bij de volgende feedbackbijeenkomst getoond worden. Men vindt het 
verwarrend dat de scores in percentages staan in plaats van per aantal. Als er bijvoorbeeld maar 
twee in plaats van zes planbesprekingen zijn geweest in een week, dan zal het niet invullen van 
een aspect veel zwaarder mee tellen in het berekende percentage. Afgesproken wordt dat bij de 
volgende feedbackbijeenkomst de aantallen ook getoond worden. 

• Ontslag: Hier wordt nog steeds goed (beter dan de maximale, 90%, score) op gescoord. De scores 
per deelaspect zijn in een grafiek getoond, hieruit blijkt dat vooral de verwachte ontslagdatum niet 
altijd wordt ingevuld. Dit is in de loop van de tijd dit steeds beter ingevuld. Sinds 1 februari 2007 
is het transferbureau ingevoerd in het RCA. Voor het transferbureau is het van belang dat de drie 
ontslagaspecten in het planbesprekingsformulier zo goed mogelijk worden ingevuld. Dit zal een 
oorzaak kunnen zijn dat deze drie aspecten nu beter worden ingevuld. 
Men is benieuwd naar de oorzaken van de pieken en dalen van de indicatorscore. Deze liggen op 
andere momenten dan bij de hulpvraag. Bij de volgende feedbackbijeenkomst zal dit nader 
bekeken worden. 

• A/stemming: Hier wordt nog steeds matig op gescoord. De scores per behandelteam zijn ook 
bekeken en hieruit bleek dat vooral bij het communicatieteam vaak geen arts aanwezig is (vanaf 1-
12-2006 tot 5-4-2007 waren er per behandelteam 18 afstemmingsbijeenkomsten, bij het 
beweegteam was er 3x geen enkele arts aanwezig, bij het cognitieteam 2x en bij het 
communicatieteam 7x). Dit komt omdat dit team het team is waar maar twee artsen betrokken zijn, 
waaronder Peter Koppe. Afgesproken wordt om dit aan te kijken tot de volgende bijeenkomst, en 
als er dan nog steeds matig tot slecht op gescoord wordt om te kijken naar een oplossing. 

• Verwachte ontslagdatum: Hier wordt sinds december 2006 goed op gescoord. De volgende keer 
zal daarom de verwachte ontslagdatum in week 3 bekeken worden. Het team is erg benieuwd hoe 
goed ze dan scoren. De score als gekeken wordt naar de verwachte ontslagdatum in week 9 wordt 
in de toekomst ook nog steeds gescoord, om zo ook daarop te kunnen blijven sturen. 

De totale ProMES waarde per periode werd ook getoond. Hier waren wat onduidelijkheden over, maar 
uiteindelijk werd deze grafiek begrepen en was men tevreden over de stijging hiervan. 
De grafiek met de gemiddelde behandelduur werd ook besproken, men is erg benieuwd naar hoe de 
spreiding hiervan zit. Dit is echter voorlopig waarschijnlijk niet te achterhalen vanwege drukte op de 
IT afdeling, en het vervangen van een ervaren IT medewerker door een nieuwe medewerker die gaat 
over de managementinformatie zoals behandelduur. 
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3e feedbackbijeenkomst (4) 
Op 4 juni 2007 was de derde feedbackbijeenkomst. Een paar dagen eerder had het analyseteam weer 
naar de data gekeken, zodat binnen een halfuur alle belangrijke punten besproken kunnen worden. 

Per indicator zijn de volgende punten besproken. 
• Kernprobleem: Nog steeds I 00% score. 
• Hulpvraag: Deze keer is behalve de totale indicatorscore en de score per aspect ook de score per 

aspect per behandelteam vanaf 3 maart 2007 weergegeven. Hieruit blijkt dat vooral de hulpvraag 
familie in het beweegteam slecht ingevuld wordt (van de 31 planbesprekingen van het 
beweegteam was er lOx geen hulpvraag familie ingevuld (32%), van de 16 planbesprekingen voor 
het cognitie team was er 4x geen hulpvraag familie ingevuld (25%) en van de 14 planbesprekingen 
voor het communicatieteam was er 2x geen hulpvraag familie ingevuld (14%). Voor dit 
beweegteam waren een paar dagen voor de feedback bijeenkomst afspraken gemaakt over welke 
disciplines verantwoordelijk zijn voor de hulpvraag familie. Voor de andere teams waren deze 
afspraken al eerder gemaakt. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de slechte score bij het 
beweegteam. Er wordt nog een keer verteld dat als de hulpvraag onbekend is, dit dan we! moet 
worden ingevuld, zodat duidelijk is waarom de hulpvraag niet is ingevuld. 

• Ontslag: Deze keer is naast de totale indicatorscore en de score per aspect ook de score per aspect 
per behandelteam vanaf 3 maart 2007 weergegeven. Hier wordt nog steeds erg goed op gescoord, 
maar de verwachte ontslagdatum van vooral het cognitieteam kan beter (bij het beweeg- en 
communicatieteam is de verwachte ontslagdatum altijd ingevuld en bij het cognitieteam is dit in 
slechts 60% we! ingevuld). Op verzoek van het analyseteam is bekeken bij welke revalidanten de 
verwachte ontslagdatum niet is ingevuld. De arts herkende deze gevallen en gaf aan dat het bij 
deze revalidanten nog onduidelijk is wanneer ze met ontslag kunnen en dat het voor de kwaliteit 
van de behandeling ook geen zin heeft om 'dan maar een datum te verzinnen'. Hierop wordt 
aangegeven dat de verwachte maximale score op deze indicator 'slechts' 90% is en dat het dus 
ook de verwachting was dat de verwachte ontslagdatum niet altijd ingevuld kon worden. 

• Afstemming: De scores per behandelteam worden weergegeven. Hieruit blijkt dat er vooral door 
het communicatieteam slecht gescoord wordt. Omdat er nog steeds slecht gescoord wordt op deze 
indicator moet er actie ondemomen worden. Afgesproken wordt dat drie !eden van het 
communicatieteam zullen bekijken of het mogelijk is om de afstemmingsbijeenkomst op een 
ander moment te laten plaats vinden, zodat Peter Koppe hier we! bij kan zijn. 

• Verwachte ontslagdatum: Dit keer is ook gekeken naar de verwachte ontslagdatum in week 3. De 
scores geven een vertekend beeld, omdat er nog revalidanten kunnen zijn waarvan de 
ontslagdatum al is vastgesteld, maar deze nog niet zijn ontslagen. Van deze is het op dit moment 
dus nog onbekend in hoeverre de verwachte ontslagdatum goed voorspeld is. Hoe de scores beter 
weergegeven kunnen worden, zodat deze vertekening minder is, is nog niet bekend. 

Voor het eerst zijn er dit keer ook de resultaten van het exitgesprek besproken. Het was niet bij 
iedereen bekend dat dit exitgesprek al was ingevoerd. Via het exitgesprek worden drie indicatoren 
gemeten (1.7 Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de behandelkwaliteit; 
2.5 Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de informatieverstrekking; 4.4 
Gemiddeld score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de communicatie (begrijpelijke taal, 
bejegening, respectvol) van de behandelaren naar de revalidant toe). Uit deze exitgesprekken blijkt dat 
de revalidanten vooral ontevreden zijn over het verstrekte voorlichtingsmateriaal, de voorlichting over 
het verblijf en de mate waarin de revalidant betrokken is bij het opstellen van het behandelplan. 
Bij cluster 3 gaat men binnenkort van start met een pilot om de revalidant in het begin van de 
behandeling beter voor te lichten. Afgesproken wordt om dit pilot te volgen en te gaan bekijken of dit 
ook bij cluster 2 kan worden ingevoerd. Verder is men bij cluster 2 bezig om de terugkoppeling van de 
planbespreking met de revalidant en zodoende in onderling overleg het behandelplan op te stellen, op 
te zetten. 
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De totale ProMES waarde per indicator vertoont nog steeds een licht stijgende trend. Slechte scores op 
de hulpvragen hebben een groot negatief effect op de totale ProMES waarde. 
Nieuwe gegevens over de behandelduur waren niet beschikbaar in verband drukte op de IT afdeling. 

2e schriftelijke feedback (5) 
25 juni werd de tweede schriftelijke feedback via het mededelingenblaadje per e-mail verspreid aan de 
!eden van cluster 2. De opvallendste punten zijn: 
• Kernprobleem: Nog steeds I 00%. 
• Hulpvraag: De voorlaatste week werd er 2x (van de 5x) geen hulpvraag familie ingevuld. De 

laatste week 100%. Dit kan komen door de afspraken betreffende welke disciplines 
verantwoordelijk zijn voor de hulpvraag van de familie. Het is afwachten hoe deze score zich 
ontwikkelt. 

• Ontslag: In de laatste twee weken was er lx iets niet ingevuld (bij verwachte ontslagdatum), 
hierdoor is de totaalscore nog steeds boven de maximale score. 

• A/stemming: De voorlaatste week was er 2x geen arts aanwezig, de laatste week 1 arts. Er moet 
nog bepaald worden of het moment van afsternmen bij het cornmunicatieteam verplaatst kan 
worden. De beheerders van het communicatieteam gaan dit op korte termijn bekijken. 

• Verwachte ontslagdatum: Zowel de verwachte ontslagdatum uit week 3 als uit week 9 schelen niet 
veel met de werkelijke ontslagdatum. De verwachte ontslagdatum uit week 3 wijkt meer af dan die 
uit week 9. 

Er zijn nieuwe gegevens bekend over de gemiddelde behandelduur. Deze is omlaag gegaan. 
De totale ProMES waarden is de laatste periode een paar keer negatief geweest. Dit komt vooral door 
de slechte score op afstemming en hulpvraag. 

4e feedbackbijeenkomst (6) 
Op donderdag 19 juli 2007 was de 4• feedbackbijeenkomst. Een dag daarvoor had het analyseteam de 
gegevens bestudeerd. Om het cornmentaar van dit team te gebruiken had de afstudeerders slechts een 
ochtend, daarom is het aanbevolen om dit overleg met het analyseteam voortaan een week van te 
voren te doen, zodat er voldoende tijd is om wijzingen in te voeren. 

Per indicator zijn de volgende punten besproken. 
• Kernprobleem: Nog steeds 100%. 
• Hulpvraag: Hier wordt steeds beter op gescoord, de laatste vijf weken 4x 100% en lx 96%. 

Opvalt is dat bij de hulpvraag familie ook iets wordt ingevuld als deze vraag nog onbekend. Zo is 
er onder andere ingevuld: "Familie nog niet gesproken", "zuster had geen vraag, ouders nog niet 
gesproken" en "geen hulpvraag". 

• Ontslag: Hier is de laatste vijfweken 100% op gescoord. 
• A/stemming: Hier wordt wisselend op gescoord. Omdat er vooral slecht gescoord werd bij het 

communicatieteam, is er gekeken of de afstemmingsbijeenkomst op een ander moment kan gaan 
plaats vinden. Sinds 1/7/2007 is deze afstemming wekelijks op de vrijdag in plaats van op de 
donderdag, hierdoor kan de arts (Peter Koppe) er we! bij zijn. Maar na drie weken is gebleken dat 
de psychologie niet op dat nieuwe tijdstip kan. Er wordt nog bekeken of er een ander geschikt 
moment is. De nieuwe AIOS van het cognitieteam is standaard niet aanwezig op donderdag, en 
kan dus niet aanwezig zijn bij de afstemmingsbijeenkomst. De arts van dit cognitieteam geeft aan 
dat het vrijwel onmogelijk is om de afstemmingsbijeenkomst te verplaatsen omdat de agenda's al 
helemaal vol zitten. Hierdoor zal er in de periode van 1-6-2007 tot 1-12-2007 (de periode dat deze 
AIOS verbonden is aan cluster 2) slechter gescoord worden op deze indicator. 

• Verwachte ontslagdatum: Hier wordt nog steeds goed op gescoord. Maar dit kan nog veranderen 
als de revalidanten die nog in behandeling zijn en waarvan de verwachte ontslagdatum al was 
bepaald, met ontslag gaan. Dan is pas duidelijk hoe nauwkeurig de voorspelling is. De getoonde 
grafieken geven het gemiddelde verschil weer. Het team is ook benieuwd naar de absolute 
verschillen. Dit kan de volgende keer getoond worden. 
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De totale ProMES waarde zit de laatste 6 weken boven ' O' . Er wordt totaal beter gescoord dan in de 
vijfweken daarvoor. En ten opzichte van 2006 wordt er nu ook beter gescoord. In de periodenjanuari, 
februari en april 2007 werd ongeveer even goed gescoord als de laatste vijfweken. 

De gemiddelde behandelduur wordt nu ook getoond per behandelteam, hieruit blijkt dat de gemiddelde 
behandelduur van het communicatieteam hoger ligt dan bij de andere twee teams. Er is ook gekeken 
naar de uitschieters (behandelduur korter dan 20 dagen of )anger dan 300 dagen) vanaf 1/1/2006. 
Hieruit blijkt dat acht revalidanten waren met een behandelduur korter dan 20 dagen (drie van het 
cognitieteam en vijf van het beweegteam, en dus nul van het communicatieteam). En er zijn tien 
revalidanten met een behandelduur )anger dan 300 dagen (vijfvan het communicatieteam, drie van het 
beweegteam en twee van het cognitieteam). De artsen geven aan dat het toeval is dat het 
communicatieteam veel revalidanten heeft gehad met een lange behandelduur. De revalidanten net een 
lange behandelduur moesten allemaal wachten op een aangepaste woning. 

Uit de exitgesprekken blijkt dat de revalidanten erg tevreden zijn over de behandelkwaliteit en 
bejegening van de behandelaren en artsen, maar minder tevreden over de voorlichting. Dit komt 
overeen met de tweejaarlijkse revalidantenenquete. 
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Bijlage 36: Uitwerking feedback nr. 1 

Uitwerking 1 e feedbackbijeenkomst, cluster 2. 
2 april 2007 

Fase 1: 

Key learning points 
'Uitleg werkwijzelomgaan met weerstand' 

Leg uit: 
I. terugblik ProMES ontwikkelproces 
2. noodzaak prestatieverbetering 
3. bedoeling (feedback als hulpmiddel) 
4. werkwijze (analyseren feedback, 

oorzaken achterhalen en 
verbetermogelijkheden zoeken) 

5. mogelijkheid prestatieverbetering 

6. condities/gevolgen 

Vraag mening (en luister objectief) 

Vat samen: 
I. instemming 
2. onduidelijkheden 

Aan de 
orde 
geweest 

ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 
ja/nee 

Inhoud 

Door Arjan: wanneer begonnen, vanuit het team, wie zijn de teamleden, 
Door Arjan: druk vanuit zorgverzekeraars en Revalidatie Nederland 
Door Arjan: RCA vindt het belangrijk <lat prestatie-indicatoren door de werkvloer gegenereerd worden. 
Uitgelegd <lat het team elke periode feedback krijgt, en dan met elkaar gaat overleggen wat men van die scores 
vindt, en hoe men zich kan verbeteren 

Niet specifiek aan de orde geweest, tijdens noodzaak prestatieverbetering we! zijdelings aan bot gekomen. 

De meeste informatie zal automatisch verzameld worden, wellicht voor enkele indicatoren <lat er iets extra's 
ergens ingevuld moet worden. Als Hans weg is, moet iemand anders van cluster 2 <lit ovememen 

Wat instemmend geluid uit het team, geen opmerkingen/vragen. 

Er waren geen onduidelijkheden naar voren gebracht door het team, daarom was het niet nodig om nog iets 
samen te vatten 
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Neem eventuele onduidelijkheden weg ja/nee Er waren geen onduidelijkheden naar voren gebracht. 

Trek conclusie: als het team dit doet, dan 
ja/nee Niet expliciet aan de orde geweest. De clusterleiding bracht het zo dat zij het belangrijk vonden dat dit ingevoerd 

doet ze alles wat ze kan om bij te dragen aan 
het succes van het RCA 

werd, hierop was geen commentaar. 

Krijg het voordeel van de twijfel: is het team 
bereid om in ieder geval een 1 /2 jaar hieraan ja/nee Er waren geen twijfels naar voren gekomen. 
mee te werken 

Fase 2.1: 
Aan de 

Key learning points 
orde Inhoud 

'Terugkoppeling geven' 
geweest 

Leg bedoeling uit (hulp bij ja/nee 
analyseren feedback, 

Tijdens fase l. l aan de orde geweest 
bedenken acties, maken 
afspraken) 
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Beschrijf teamprestaties van ja/nee 
de afgelopen periode 

Controleer 
I. begrijpt het team de Ja/nee 

feedback (grafieken, 
tabellen, totaalscore) 

2. herkent het team zich in j a/nee 
de feedback (is dit de 
prestatie van het team) 

Per indicator een grafiek met de indicatorscore vanaf de zomer 2006. 

De grafieken waren voor iedereen meteen helder 

Verschilt per indicator: 
1.4: Komt overeen 
2.1: Komt overeen 
3.4: Komt overeen 
4.3: Behandelaren herkennen zich in het beeld, de artsen niet 
5.1: Komt waarschijnlijk overeen, het team heeft geen goed beeld van hun eigen prestaties 
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Indicator Vraag Aan de orde Inhoud Tijd 
geweest? besteding 

1.4 Kemprobleem Tevredenheid met eigen ja/nee Men was erg tevreden 5 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee Bijna altijd werd de maximale score behaald 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Lastig te achterhalen uit deze grafiek, daar heeft het team de 
(beneden verwachting) desbetreffende planbesprekingen voor nodig. 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee Zolang de oorzaken niet bekend zijn, is het niet mogelijk om 
minder goede prestaties, oplossingen te genereren. 
wegnemen ontevredenheid. 
Vragen vanuit het team ja/nee Kunnen we zien op welke planbesprekingsformulier we slecht hebben 

gescoord? 
Gemaakte afspraken ja/nee Hans kan uitzoeken om welk formulier het gaat, en dit rond mailen. Dit 

moet nog besproken worden met Arjan. 
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2.1 Hulpvraag Tevredenheid met eigen ja/nee Men was ontevreden. 8 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee Men vindt dat men beter moet kunnen presteren 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Er wordt niet iets genoteerd van "niet van toepassing" als er geen 
(beneden verwachting) systeem is. 
prestaties Als de hulpvraag van het systeem hetzelfde is als van de revalidant, dan 

wordt de hulpvraag van het systeem we! eens leeg gelaten. 
Het is onbekend wie verantwoordelijk is voor het invullen hiervan. 

Oplossingen ter verbetering van ja/nee I discipline verantwoordelijk maken voor het invullen. 
minder goede prestaties, Ook als er geen systeem is, of de hulpvraag is onbekend of die van het 
wegnemen ontevredenheid. systeem hetzelfde als die van de revalidant, dan moet er genoteerd 

worden dat die zo is, en het vakje niet leeg laten. Zo weten de andere 
behandelaren waarom er nog geen hulovraag is. 

Vragen vanuit het team ja/nee Hoe zit het met de scores per I enkel aspect i.p.v. alle 3 de aspecten 
samen? 

Gemaakte afspraken ja/nee In het communicatie team is men al bezig met het bekijken of men I 
discipline verantwoordelijk kan maken voor het invullen van de 
hulpvraag,als dit lukt, dan kan dit ook bij de 2 andere teams worden 
ingevuld 
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3.4 Ontslag Tevredenheid met eigen ja/nee Men is tevreden 5 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee Er is een duidelijke vooruitgang te zien. Men kan trots zijn 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee In het begin mindere scores, dit kan komen omdat er toen vooral I• 
(beneden verwachting) planbesprekingen waren (de planbesprekingen zijn in iets voor de 
prestaties zomer 2006 ingevoerd) . En na 3 weken (de 1 • planbespreking) is het 

lastig om iets over het ontslag te zeggen dan na 9 weken. (vervolg 
planbespreking). 
Sinds januari (?) is men verplicht om een datum in te vullen, daarvoor 
niet 

Oplossingen ter verbetering van ja/nee Dit loopt al beter en beter, zo doorblijven gaan 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid 
Vragen vanuit het team ja/nee Is er qua scores verschil per deelaspect? 

We mogen best trots zijn op onszelf, we scoren beter op deze indicator 
dan een paar maanden terug 

Gemaakte afspraken ia/nee Zo doorbliiven gaan. 
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4.3 Afstemming Tevredenheid met eigen ja/nee Men is erg ontevreden. 9 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Algemene opmerkingen De artsen kunnen zich niet vinden in dit beeld, de behandelaren we!. 

We registeren heel veel in bet RCA, en op deze manier wordt er 
eindeliik iets mee gedaan. 

Waarom (on )tevreden over ja/nee Hier wordt erg slecht op gescoord, en wordt we! als belangrijk gezien 
eigen prestaties voor een goede afstemmingsbijeenkomst. 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Artsen houden mogelijk niet goed bij in bet systeem dat ze aanwezig 
(beneden verwachting) zijn geweest.(registreren) 
prestaties Peter Koppe is altijd dubbel geboekt op dat tijdstip. Enkele jaren 

geleden is bewust gekozen dat bet beter was als Peter naar zijn andere 
afspraak (poliklinische besprekingen) ging. Dit was niet bij iedereen in 
bet team bekend. En niet iedereen is bet daarmee eens. 
Artsen hadden niet door dat bet team bet zo belangrijk vindt dat men 
aanwezig is bij de afstemming 

Oplossingen ter verbetering van ja/nee Overwegen of de afstemmingsbijeenkomst op een ander moment plaats 
minder goede prestaties, kunnen vinden, zodat Peter niet dubbel geboekt is. 
wegnemen ontevredenheid Meer prioriteit geven via de planning 

Nagaan of er door de artsen goed geregistreerd wordt. 
Vragen vanuit bet team .ia/nee Wordt deze indicator niet te persoonlijk? (er ziin maar 4 artsen) 
Gemaakte afspraken ja/nee Hans stuurt de detail uitwerkingen van deze indicator naar de artsen. Zij 

bekijken deze data, en proberen te achter halen waarom dit percentage 
zo laag is. 
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5.1 Verwachte Tevredenheid met eigen ja/nee Men is erg tevreden, ook over de stijging 6 minuten 
ontslagdatum prestaties (boven of onder eigen 

verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee De minimale waarde wordt lang niet gehaald. Vanafnovember zit men 
eigen prestaties boven de maximale waarden 
Oorzaken goede (boven ja/nee Men werkt na een datum toe als deze gepland is 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid 
Vragen vanuit het team ja/nee Waarom de planbesprekingen gepakt na 9 weken, en niet na 3 weken? 

(antwoord: het ProMES team vond het veiliger om te beginnen met 'na 
9 weken' , mocht dit goed gaan, dan kan eventueel besloten worden om 
'na 3 weken' te gaan meten. 

Gemaakte afspraken ja/nee Als dit goed blijft gaan, dan wordt overwogen om 'na 3 weken' te gaan 
meten. 
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Kies gezamenlijk: 
1. 

2. 

3. 

beste oplossing( en) ja/nee 
Er zijn 2 duidelijke oplossingen/actiepunten naar voren gebracht: 
- In het communicatie team is men al bezig met het bekijken of men l discipline verantwoordelijk kan maken voor het invullen 
van de hulpvraag,als <lit lukt, dan kan <lit ook bij de 2 andere teams worden ingevuld 
- Hans stuurt de detail uitwerkingen van deze indicator naar de artsen. Zij bekijken deze data, en proberen te achter halen 
waarom <lit percentage zo laag is . 

Deze twee kunnen allebei uitgevoerd worden. 

bepaal ja/nee 
Tijdens de volgende bijeenkomst kan bekeken worden of dit ingevoerd is, en of <lit effect gehad heeft 

invoeringsmaatregelen 

datum controle- I ja/nee 
vervolggesprek 

Enkele uitspraken van behandelaren: 
"Enthousiast" 
"Ik ga de komende tijd bewuster werken om op deze indicatoren beter te scoren" 
"Ik ga de komende tijd niet anders werken nu ik <lit gezien heb" 
"Erg leuk en goed <lit" 

Volgende bijeenkomst 
Men wil zeker vaker <lit soort grafieken zien. Hoe vaak verschilt per persoon, verschilt van elke maand een bijeenkomst tot elk kwartaal. 
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Bijlage 37: Uitwerking feedback nr. 3 

Observatielijst 2e feedbackbijeenkomst, 14-5-2007 

Fase 2.1: 

Key learning points 
'Terugkoppeling geven' 

Leg bedoeling uit (hulp bij 
analyseren feedback, 
bedenken acties, maken 
afspraken) 

Aan de 
orde 
geweest 

ja/nee 

Beschrijf teamprestaties van ja/nee 
de afgelopen periode 

Inhoud 

Uitgelegd dat een analyse team (Hans en 2 ProMES !eden) voorafgaande aan de bijeenkomst de indicatoren gegevens heeft 
bekeken, en dat tijdens de bijeenkomst deze bevinden worden gepresenteerd (met open discussie), zodat dit tijd scheelt tijdens 
de bijeenkomst. Nu zijn er nog maar 5 indicatoren, straks veel meer. 
Elke 6 weken feedbackbijeenkomst, en tussendoor feedback in het medelingenblaadje 

Van elke indicator is een grafiek met scores vanaf de zomer 2006 getoond. Ook is er een grafiek getoond met de totale ProMES 
punten per periode 
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Controleer 
3. begrijpt het team de Ja/nee 

feedback (grafieken, 
tabellen, totaalscore) 

4. herkent het team zich in ja/nee 
de feedback (is dit de 
prestatie van het team) 

Indicatoren grafieken waren meteen duidelijk (vorige keer was dit ook al duidelijk), de totale ProMES waarde was minder 
gemakkelijk te begrijpen, maar na 2x uitgelegd te hebben was ook dit duidelijk .. 

De vorige keer waren de artsen het niet eens over de score op de afstemmings-indicator. Dit was terecht. Deze score is 
aangepast, en nu waren de artsen het er mee eens. Ook de scores op de andere indicatoren werden herkend. 
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Indicator Vraag Aan de orde Inhoud Tijd 
geweest? besteding 

1.4 Kemprobleem Tevredenheid met eigen ja/nee Sinds de I• bijeenkomst wordt hier maximaal op gescoord 3 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom ( on)tevreden over ja/nee Sinds de I• bijeenkomst wordt hier maximaal op gescoord 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee I 00% score wordt als normaal beschouwd. 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Voor de I• bijeenkomsten was het kemprobleem 2x niet ingevuld. Deze 
(beneden verwachting) zijn bekeken door het Pro MES team. Ix was het geen echte 
prestaties planbespreking, maar toch als zodanig geregistreerd. Waardoor het 

team het formulier vrijwel niet als ingevuld. 
De oorzaak van de 2° keer was niet te achterhalen. 
Dit is gepresenteerd tijdens deze 2° bijeenkomst. 

Oplossingen ter verbetering van ja/nee 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid. 
Vragen vanuit het team ia!nee 
Gemaakte afspraken ia!nee 
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2.1 Hulpvraag Tevredenheid met eigen ja/nee Ontevreden, Lage score op hulpvraag familie. Waardoor ook de totale 6 minuten 
prestaties (boven of onder eigen indicator score ruim onder de minimale score zat. 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee Men vindt het belangrijk <lat de hulpvraag familie we! wordt ingevuld, 
eigen prestaties ook als <lit onbekend is (dan iets van: familie nog niet gesproken) 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Op 1 mei (na koninginnedag) slechts 2 planbesprekingen (i.p.v. 6), 
(beneden verwachting) waardoor 2x niet invullen meteen 0% oplevert i.p.v. 60%. 
pres ta ties Men heeft het gevoel <lat er die <lag meer zieken waren. 

Voor het beweegteam zijn nog geen afspraken gemaakt wie 
verantwoordelijk is voor het invullen van de hulpvragen en 
belangrijkste probleem 

Oplossingen ter verbetering van ja/nee Sinds kort is er voor het communicatie en cognitie team afgesproken 
minder goede prestaties, we Ike discipline verantwoordelijk is voor het in vu lien van de 
wegnemen ontevredenheid. hulpvragen en belangrijkste probleem, binnenkort worden hier ook 

binnen het beweegteam afspraken over gemaakt 
Vragen vanuit het team ja/nee Kan <lit overzicht ook gemaakt worden per behandelteam 

Kunnen de scores in aantallen (b.v. 6 planbesprekingen, 4x ingevuld) 
i.p.v. percentage weergeven worden. 

Gemaakte afspraken ja/nee Hans zal bovenstaande 2 vragen uitzoeken en de volgende keer op die 
manier de scores weergeven. 
Het beweeg team zal binnenkort overleggen wie verantwoordelijk is. 
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3.4 Ontslag Tevredenheid met eigen ja/nee Men is erg tevreden. 5 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee De stijgende lijn is doorgezet 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee Door de invoering van het transferbureau ( 1-2-2007) is men verplicht 
verwachting) prestaties. om alle ontslagaspecten in te vullen 
Oorzaken minder goede ja/nee 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee Zo door gaan. 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid 
Vragen vanuit het team ja/nee Bij deze 3 aspecten zijn andere pieken/dalen dan bij de 3 hulpvraag 

aspecten. Dit is opvallend, is bekend waaraan dit ligt. 
" ik ben gelnteresseerd in de pieken en dalen" 
"ik ben vooral gelnteresseerd in de trend" 
"we kunnen hier spreken van succes" 
Hoe zit het met de scores per behandelteam? 

Gemaakte afspraken ja/nee Bij de volgende analyse zal geprobeerd worden om de oorzaak van 
bovenstaande te achterhalen 
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4.3 Afstemming Tevredenheid met eigen ja/nee Totaal is men ontevreden, maar de laatste periode gaat het goed. 7 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee Het team vindt het erg belangrijk dat een arts bij een 
eigen prestaties afstemmingsbijeenkomst is. Dit is lang niet altijd het geval 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Vooral bij het communicatieteam wordt hierop slecht gescoord. Bij dit 
(beneden verwachting) team zijn 2 artsen betrokken, maar I van deze 2 is standaard afwezig. In 
prestaties het verleden is afgesproken dat voor hem de prioriteit bij andere 

werkzaamheden liggen. Hierdoor kan er maar l arts bij deze 
afstemmingbijeenkomsten aanwezig zijn, valt deze arts weg ( cursus, 
ziek, vakantie ), dan is niemand die plek in vu It 

Oplossingen ter verbetering van ja/nee Men heeft hier nog geen haalbare oplossingen voor 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid 
Vragen vanuit het team ja/nee De verwachte waarde is 75%, dit is m.i. vrij laag. Hoef ik ook maar 

75% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn? (antwoord: dat zijn 2 hele 
andere dingen) 

Gemaakte afspraken ja/nee Omdat er in de laatste periode we! goed gescoord is (2x 100%), is 
besloten om voorlopig even aan te zien hoe dit zich ontwikkeld, 
voordat men tot handelen over gaat. 
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5.1 Verwachte Tevredenheid met eigen ja/nee Men is erg tevreden 4 minuten 
ontslagdatum prestaties (boven of onder eigen 

verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom ( on)tevreden over ja/nee Men scoort de laatste perioden beter dan verwacht. 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid 
Vragen vanuit het team ja/nee 
Gemaakte afspraken ja/nee Hans zal de volgende keer bekijken hoe deze score is als de verwachte 

ontslagdatum van week 3 (i.p.v. week 9) gebruikt wordt. 

De grafiek met totale ProMES waarden is getoond. Dit werd eerst niet begrepen, daarna we!. Men vond het fijn om te zien dater een stijgende lijn in zit. 

Als extra indicator werd de behandelduur getoond. Opviel was dat in het I e kwartaal vaak een hogere score was. En men vroeg zich af hoe deze scores zich 
verhouden tot andere revalidatiecentra. Peter Koppe wist te melden dat het RCA een langere behandelduur kent dan de meeste anderen. Dit zegt niet zoveel, 
omdat het RCA (wellicht) revalidanten eerder binnen krijgt, ofmoeilijkere revalidanten krijgt. 

Rene ter Horst (psycholoog, Jang in dienst) heeft toegezegd de volgende keer bij het analyse team te zijn 
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Kies gezamenlijk: Afspraken worden gemaakt over wie verantwoordelijk is voor de hulpvragen en belangrijkste probleem. 
4. beste oplossing(en) 

ja/nee 
Scores van de artsen bij afstemmingsbijeenkomsten wordt nog even aangekeken, mocht dit slecht gaan, dan moet bekeken 

5. bepaal 
ja/nee 

worden hoe dit verbeterd kan worden 
invoeringsmaatregelen 

ja/nee 
De volgende keer zullen de scores (ook) in aantallen (staafvorm) weergegeven worden. 

6. datum controle- I Als het kan zal de volgende keer onderscheid gemaakt worden per behandelteam 
vervolggesprek 
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Bijlage 38: Uitwerking feedback nr.4 

Observatielijst feedbackbijeenkomst 
4juni2007 

Fase 2.1: 

Key learning points 
'Terugkoppeling geven' 

Leg bedoeling uit (hulp bij 
analyseren feedback, 
bedenken acties, maken 
afspraken) 

Aan de 
orde 
geweest 

ja/nee 

Beschrijf teamprestaties van ja/nee 
de afgelopen periode 

Inhoud 

Arjan houdt het welkomstpraatje met de volgende inhoud: 
• 3° feedbackbijeenkomst, nu frequenter zolang Hans er is, straks minder frequent 
• Er komen steeds meer indicatoren bij. 
• Een team analyseert de laatste gegevens voor elke bijeenkomst, zodat tijdens de bijeenkomst alleen de belangrijkste 

punten ter sprake komen. 

Doormiddel van 5 indicatoren en de I• uitslagen van de exitgsprekken. 
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Controleer 
5. begrijpt het team de Ja/nee 

feedback (grafieken, 
tabellen, totaalscore) 

6. herkent het team zich in ja/nee 
de feedback (is dit de 
prestatie van het team) 

De 5 indicatoren zijn nog hetzelfde, grafieken zijn veranderd (ook per team, en aantal i.p.v. percentages.) Dit is voor iedereen 
duidelijk. 

Zie per indicator. 
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Indicator Vraag Aan de orde Inhoud Tijd 
geweest? besteding 

1.4 Kemprobleem Tevredenheid met eigen ja/nee Men is helemaal tevreden, kan niet beter. 1 minuut 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee Nog steeds 100%, kan niet beter 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid. 
Vragen vanuit het team ja/nee 
Gemaakte afspraken ia/nee 
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2.1 Hulpvraag Tevredenheid met eigen ja/nee Niet geheel tevreden. 8 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee Het is we! beter dan de vorige keer, maar nog steeds onder de 
eigen prestaties verwachte waarden. 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Er wordt vooral slecht gescoord op de hulpvraag van de familie . En dan 
(beneden verwachting) vooral in het Beweegteam. Bij dit team is vorige week pas afgesproken 
pres ta ties welke disciplines verantwoordelijk zijn voor deze hulpvraag. 

Ziekte van de persoon die hier verantwoordelijk voor is, kan direct 
resulteren in een lagere score. 
Geplande vakantie van personen moet opgevangen kunnen worden, dit 
lukt Jang niet altijd. 
Persoon A: soms heb ik, of de familie geen tijd om deze hulpvraag te 
bespreken, en dan kan ik dit dus niet invullen 
Persoon B: jawel, dan moet je iets invullen van : nog geen tijd gehad, 
gesprek staat gepland voor xxx. 
Persoon A: Oke is goed. 

Oplossingen ter verbetering van ja/nee Er zijn nu voor elk team afspraken gemaakt wie verantwoordelijk is 
minder goede prestaties, voor de hulpvraag. 
wegnemen ontevredenheid. Er moet geprobeerd worden om ziekte/vakantie op te vangen door een 

collega 

Vragen vanuit het team ja/nee Klopt het dat deze indicator alleen meet of er wel of niet iets is 
ingevuld, en niet of wat er staat ook klopt? Ja, dat is zo. Oke, dan 
moeten wij dus ook iets invullen als "nog geen zicht op". 

Gemaakte afspraken ja/nee Zie bovenstaande. 
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3.4 Ontslag Tevredenheid met eigen ja/nee Erg tevreden. Maar ontslagdatum kan beter 5 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom ( on)tevreden over ja/nee Scoren laatste 2 perioden 100 % 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Vanaf maart 6x geen ontslagdatum ingevuld, alien van het 
(beneden verwachting) cognitieteam. Hans noemt de namen op van deze revalidant. De arts 
prestaties geeft aan dat het team bij deze revalidanten inderdaad nog geen enkel 

idee had van een ontslagdatum, en daarom niks had ingevuld. Het is 
daar niet mogelijk om tekst neer te zetten als"nog onbekend". Het is of 
een datum, of niks. 
Niet alleen de arts van het cognitieteam,maar het hele team had 
besloten om toen geen ontslagdatum in te vullen. 

Oplossingen ter verbetering van ja/nee Wegnemen ontevredenheid: Het is niet erg als niet altijd een 
minder goede prestaties, ontslagdatum ingevuld wordt. De verwachte waarde is 80% en de 
wegnemen ontevredenheid maximale waarde 90%. Daar zitten we nog steeds boven, dus nog 

steeds erg goed 
Vragen vanuit het team ja/nee Als we echt geen idee hebben, moeten we dan toch een datum invullen? 

Algemene antwoord is dat dit dan niet hoeft als dat de behandeling niet 
verbeterd. 

Gemaakte afspraken ja/nee Als het totaal onbekend is wat de ontslagdatum wordt, hoeft dit niet 
ingevuld te worden. Maar als er we! een idee is, dan moet dit we! 
ingevuld worden. 
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4.3 Afstemming Tevredenheid met eigen ja/nee Ontevreden. 8 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Algemene opmerkingen Ja/nee Per I juni zijn er 2 nieuwe AIOS. I daarvan (cognitie en dee! bewegen) 

is standaard niet aanwezig op donderdag, dit kan de score negatief gaan 
bei'nvloeden. 

Waarom ( on)tevreden over ja/nee Score blijft laag, vooral bij het communicatieteam. 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Bij het communicatie team is de arts standaard niet bij de afstemming. 
(beneden verwachting) De AIOS staat hier dus alleen voor, en bij ziekte/cursus/vakantie van de 
prestaties AIOS, kan dit niet oo!levangen worden. 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee Peter Elich, Ria en Agnesgaan bekijken ofh et mogelijk is om de 
minder goede prestaties, afstemming op een ander moment te laten plaats vinden, zodat Peter 
wegnemen ontevredenheid Koone (arts) er we! bij kan ziin 
Vragen vanuit het team ja/nee -Kan de arts er op donderdag toch we! bij zijn? 

-Arts: Nee, die afspraak is een aantal jaar geleden gemaakt, ik moet dan 
polikliniek doen. 
- Als die afspraak ooit gemaakt is, dan kan die afspraak toch ook 
gewijzigd worden. 
- Arts: in theorie kan dat,maar dat zal grote negatieve gevolgen hebben 
voor de polikliniek 
- Arjan: Oke, dan gaan we onderzoeken of het mogelijk is om de 
afstemming op een ander moment te laten plaats vinden 

Gemaakte afspraken .ia/nee Zie bovenstaande 
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5. l Verwachte Tevredenheid met eigen ja/nee Tevreden 4 minuten 
ontslagdatum prestaties (boven of onder eigen 

verwachting gelet op + of -
scores) 
Algemene opmerkingen Ja/nee Dit keer is ook bekeken na de verwachte ontslagdatum in week 3 (l • 

planbespreking). 
Grafieken geven een vertekend beeld, omdat er nog revalidanten 
kunnen zijn waarvan de ontslagdatum al is vastgesteld, maar deze nog 
niet zijn ontslagen. Het zal kunnen dat later blijkt dat men bij die 
revalidant er erg naast zit. 

Waarom (on )tevreden over ja/nee Ondanks dat men het erg lastig vindt om deze datum vast te stellen, 
eigen prestaties bliikt toch dat men er vrii dicht bii zit 
Oorzaken goede (boven ja/nee Door de invoering van het transferbureau is met 'verplicht' om een 
verwachting) prestaties. ontslagdatum in te voeren, waardoor men hier )anger over nadenkt. 
Oorzaken minder goede ja/nee 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid 
Vragen vanuit het team ja/nee 
Gemaakte afspraken ja/nee Hans gaat deze resultaten bespreken met Petran, met de relatie tot het 

transferbureau. 
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Totale ProMES waarde grafiek wordt getoond. 
Er is nog steeds een stijgende lijn, maar laatste periode werd er minder gescoord. Dit komt omdat er toen slecht gescoord werd op de hulpvragen. En die tellen 
zwaar mee. Voor het team is nu duidelijk geworden dat deze hulpvragen zwaar meetellen. 

Nieuw: 
Het exitgesprek 

Hans legt uit wat dit inhoudt, en waarom (mening van de klant kennen) dit is ingevoerd. De resultaten van de eerste revalidanten worden getoond. Opvalt is 
dat men vooral ontevreden is over het verstrekte voorlichtingsmateriaal, de voorlichting over het verblijft en de mate waarin de revalidant is betrokken bij het 
opstellen van het behandelplan. 

Toevallig gaat men bij cluster 3 beginnen met een pilot om de revalidant in het begin van de behandeling beter voor te lichten. Dit wordt daama wellicht ook 
bij cluster 2 ingevoerd. 

Er worden verder geen afspraken gemaakt. 
Dit werd vooral als info gepresenteerd, zodat iedereen weet dat dit exitgesprek is ingevoerd, en welke vragen er gesteld worden. 

(duur: 5 minuten) 
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Bijlage 39: Uitwerking feedback nr.6 

Fase 2.1: 

Key learning points 
'Terugkoppeling geven' 

Leg bedoeling uit (hulp bij 
analyseren feedback, 
bedenken acties, maken 
afspraken) 

Aan de 
orde 
geweest 

ja/nee 

Beschrijf teamprestaties van ja/nee 
de afgelopen periode 

Controleer 
7. begrijpt het team de Ja/nee 

feedback (grafieken, 
tabellen, totaalscore) 

8. herkent het team zich in ja/nee 
de feedback (is dit de 
prestatie van het team) 

Inhoud 

Dat dit de 4° bijeenkomst is, de laatste van Hans. Er wordt nog gezocht naar een inteme opvolger. Het analyse team, Inge, Rene 
en Hans, hebben de gegevens van te voren bekeken, en de belangrijkste punten worden tijdens de bjieenkomst gesproken 

Per indicator de scores vanaf het begin van de baseline. 

Nog steeds 

Zie indicatoren 
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Indicator Vraag Aan de orde Inhoud Tijd 
geweest? besteding 

1.4 Kernprobleem Tevredenheid met eigen ja/nee W ordt nog steeds 100% op gescoord IO sec 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom ( on)tevreden over ja/nee 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid. 
Vragen vanuit het team ia/nee 
Gemaakte afspraken ia/nee 
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2.1 Hulpvraag Tevredenheid met eigen ja/nee Tevreden 4 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom ( on)tevreden over ja/nee Gaat steeds beter, laatste 5 weken steeds boven de verwachte score. 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee Er waren afspraken gemaakt over wie de hulpvraag familie moet 
verwachting) prestaties. invullen, en dat er iets van "familie nog niet gesproken" moet worden 

ingevuld i.p.v niks invullen 
Oorzaken minder goede ja/nee 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid. 
Vragen vanuit het team ja/nee Scoren we beter sinds de laatste bijeenkomst? Ja! 
Gemaakte afspraken ja/nee Zo doorblijven gaan 
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3.4 Ontslag Tevredenheid met eigen ja/nee Ja 3 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee I 00% score in de laatste 5 weken 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee Door de invoering van het transferbureau zijn ze verplicht iets in te 
verwachting) prestaties. vu lien. 
Oorzaken minder goede ja/nee 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid 
Vragen vanuit het team ja/nee 
Gemaakte afspraken fa/nee Zo door bliiven gaan 
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4.3 Afstemming Tevredenheid met eigen ja/nee Ontevreden 5 minuten 
prestaties (boven of onder eigen 
verwachting gelet op + of -
scores) 
Algemene opmerkingen AIOS: ik ben altijd aanwezig, maar noteer dit misschien niet goed. Dit 

moet ik dus we! doen. 
De afstemming voor het communicatie was verplaatst naar de vrijdag, 
omdat op donderdag Peter Koppe er nooit bij kan zijn. Maar op de 
vrijdag kan de psychologie er niet bij zijn, er wordt nog onderzocht wat 
een beter moment is. Wellicht gaat het weer terug naar de donderdag. 
Voor het cognitieteam is er een parttime AIOS die nooit op donderdag 
aanwezig is. Hierdoor zal deze score van l /6/2007 tot 1/12/2007 
waarschijnlijk lager zijn. Het is vrijwel onmogelijk om de 
afstemmingsbiieenkomst naar een ander moment te verolaatsen 

Waarom ( on)tevreden over ja/nee Er wordt nog steeds slecht op gescoord 
eigen prestaties 
Oorzaken goede (boven ja/nee 
verwachting) prestaties. 
Oorzaken minder goede ja/nee Zie algemene opmerkingen 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee Afstemmingsbijeenkomst verplaatsen. Maar dit is erg lastig, omdat de 
minder goede prestaties, agenda's van de artsen vol zijn. 
wegnemen ontevredenheid 
Vragen vanuit het team ja/nee 
Gemaakte afspraken ja/nee Er wordt onderzocht of de afstemmingsbijeenkomsten op een ander 

moment kunnen gaan plaats vinden. 
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5.1 Verwachte Tevredenheid met eigen ja/nee Tevreden 6 minuten 
on ts lag datum prestaties (boven of onder eigen 

verwachting gelet op + of -
scores) 
Waarom (on )tevreden over ja/nee Het lijkt er op dat er steeds beter gescoord wordt. Maar de score geeft 
eigen prestaties een vertekend beeld omdat er nog revalidanten in behandeling zijn 

waarvan de verwachte ontslagdatum al gesteld was. Het is onzeker in 
hoeverre deze verwachting correct was. 

Oorzaken goede (boven ja/nee Door invoering van het transferbureau is men verplicht om een datum 
verwachting) prestaties. in te vullen, hierdoor wordt hier beter over nagedacht. 
Oorzaken minder goede ja/nee 
(beneden verwachting) 
prestaties 
Oplossingen ter verbetering van ja/nee 
minder goede prestaties, 
wegnemen ontevredenheid 
Vragen vanuit het team ja/nee Hoe zat het ook alweer met het verschil tussen de 3e en 9° week? 
Gemaakte afspraken ia/nee 
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Behandelduur 

Een grafiek met de gemiddelde behandelduur per maand vanaf 1/1/2005 werd getoond (eerder werd deze grafiek al eens per kwartaal getoond). Nieuw is dat 
deze keer ook de grafieken per behandelteam getoond worden. En dat de uitschieters met naam genoemd worden. 

De artsen geven aan dat de revalidanten met een lange behandelduur moesten wachten op een woning, en daarom !anger in het RCA verbleven. Het is puur 
toeval dat de helft van deze lange revalidanten bij het communicatieteam horen, aldus de artsen. 

Interessant is om de behandelduur verder op te splitsen in relatie tot eigenschappen van de revalidant. Zoals wel/geen partner, wel/geen trap in huis. 

Exitgesprek 

Revalidanten hebben een hoge verwachting van het RCA, mede gecreeerd door het ziekenhuis. 
Revalidanten kunnen aan het eind van de behandeling deels vergeten te zijn wat voor informatie ze aan het begin van de revalidatie kregen. 
Interessant om de verschillen in mening te zien tussen de familie en de revalidant. 
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Bijlage 40 Verbeteracties per indicator 

Bijlage: Feedback per indicator 

Kernprobleem 
Voor de eerste feedback: 98,8% ingevuld. 
Vanaf de eerste feedback: 100% ingevuld. 

Omdat op deze indicator sinds 15-2-2007 I 00% wordt gescoord, was het niet nodig om verbeteracties op te zetten, of om meer gedetailleerde informatie te 
ton en. 
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Hulpvraae 
Datum 
feedbackbijeenkomst 
2-4-2007 

14-5-2007 

4-6-2007 

19-7-2007 

De getoonde Opvallendheden Opmerkingen Gemaakte afspraken 
inform a tie 
Score in % voor 
het gehele cluster 
voor de indicator 
als geheel. 

Er wordt niet goed Onduidelijk hoe op - Elk behandelteam moet in hun 
genoeg gescoord. de deelaspecten volgende overleg afspreken 

gescoord wordt. welke disciplines 
verantwoordelijk zijn voor het 
invullen van de verschillende 
deelaspecten. 
- Ook als de hulpvraag onbekend 
is, moet er iets worden ingevuld. 

Scores in % voor 
het gehele cluster 
voor de indicator 
als geheel en in 
aantallen per 
dee I aspect. 

De hulpvraag Onduidelijk hoe er 
familie wordt het per behandelteam 
vaakst niet ingevuld. gepresteerd wordt. 

Het beweegteam bepaalt in hun 
volgende overleg welke 
disciplines verantwoordelijk zijn 
voor de deelaspecten. 

Scores in % voor 
het gehele cluster 
voor de indicator 
als geheel en in 
aantallen per 
deelaspect en per 
behandelteam. 

Het beweegteam 
scoort het slechtst, 
dit team had op 31 
mei afspraken 
gemaakt wie 
verantwoordelijk is 
voor het invullen 
van de deelaspecten. 

Scores in % voor Sinds de vorige 
het gehele cluster bijeenkomst wordt 
voor de indicator er zeer goed 
als geheel en in gescoord. 
aantallen per 
deelaspect en per 
behandelteam. 

Onduidelijk dat er 
toch iets moet 
worden ingevuld als 
de hulpvraag 
onbekend is. 

Opnieuw wordt de afspraak 
gemaakt dat er ook iets ingevuld 
moet worden als de hulpvraag 
onbekend. Bijvoorbeeld: 
'Familie nog niet gesproken' 

Zo door blijven gaan 
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U itgevoerde verbeteracties 

Het communicatie- en 
cognitieteam hebben 
afgesproken welke 
disciplines verantwoordelijk 
is voor het invullen van de 
verschillende deelaspecten. 
Het beweegteam heeft 
afgesproken welke 
disciplines verantwoordelijk 
is voor het invullen van de 
verschillende deelaspecten. 

Er wordt sinds 4-6-2007 ook 
iets ingevuld als de hulpvraag 
nog onbekend is . 



0 t I n s af! 
Datum De getoonde Opvallendheden Opmerkingen Gemaakte afspraken U itgevoerde verbeteracties 
feedbackbiieenkomst informatie 
2-4-2007 Score in % voor Sinds het begin van We mogen trots zijn Zo door blijven gaan. 

het gehele cluster de meting (14-9- op onszelf. 
voor de indicator 2006) wordt er Onduidelijk hoe op 
als geheel. steeds bet er de deelaspecten 

gescoord. gescoord wordt. 
14-5-2007 Scores in % voor Op de verwachte Onduidelijk hoe er Zo door blijven gaan. 

het gehele cluster ontslagdatum wordt per behandelteam 
voor de indicator het slechts gescoord, gepresteerd wordt. 
als geheel en in maar wel steeds 
aantallen per beter. 
dee I aspect. 

4-6-2007 Scores in % voor Het cognitieteam Het heeft geen zin Als de verwachte ontslagdatum 
het gehele cluster scoort het slechts, en om een verwachte enigszins te voorspellen is, dan 
voor de indicator we! op de verwachte ontslagdatum te moet dit ingevuld worden. En als 
als geheel en in ontslagdatum. noteren als dit totaal het echt helemaal onbekend is, 
aantallen per niet te voorspellen dan niet. 
deelaspect en per valt. 
behandelteam. 

19-7-2007 Scores in % voor Sinds 4-6-2007 Het gaat zeer goed, Zo door blijven gaan. 
het gehele cluster wordt hier 100% op we zijn trots op 
voor de indicator gescoord. onszelf. 
als geheel en in 
aantallen per 
deelaspect en per 
behandelteam. 
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Afstemmm2 
Datum 
feedbackbiieenkomst 
2-4-2007 

14-5-2007 

4-6-2007 

19-7-2007 

De getoonde Opvallendheden 
informatie 
Scores in % voor 
het gehele cluster. 

Scores in % voor 
het gehele cluster. 
Verteld \VOrdt dat 
het 
communicatieteam 
het slechts scoort. 

I-lier \Vordt erg 
slecht op gescoord. 

Scores klopten 
inderdaad niet, zijn 
nu, met 
terug\Verkende 
kracht, aangepast. 

Scores in aantallen I-let 
voor het gehele communicatieteam 
cluster en per scoort het slechts. 
behandelteam 

Scores in aantallen I-let cognitieteam 
voor het gehele scoort de laatste 5 
cluster. \Veken het slechts. 
Aangegeven \Vordt 
hoe er in de laatste 
5 \Ve ken per 
behandelteam is 
gescoord 

Opmerkingen 

1 van de 4 artsen is 
standaard niet aan\Vezig 
bij de afstemmings. 
Onduidelijk of de 
informatie klopt. 
Communicatieteam scoort 
slechts omdat daar maar 2 
artsen zijn, \Vaarvan er 1 
standaard niet aan\Vezig is 
bij afstemming. 

Gemaakte afspraken 

De indicatorscores \Vorden 
gecontroleerd. 

Omdat er de laatste t\Vee 
\Veken 100% gescoord 
\Vordt, \VOrdt er nog geen 
actie ondemomen. 

U itgevoerde verbeteracties 

We moeten ons echt Drie leden van het Afstemmingsbijeenkomst van 
hierop gaan verbeteren. communicatieteam gaan het communicatieteam is per 

onderzoeken of de 1-7-2007 verplaatst naar de 
afstemming op een ander vrijdag 
moment kan plaats vinden, 
zodat elke arts er in 
principe \Ve[ bij kan zijn. 

Per 1-6-2007 zijn de 2 Voor zo\Vel het 
AIOS's vervangen. De communicatieteam als 
AIOS's van het voor het cognitieteam 
cognitieteam \Verkt niet op \Vordt onderzocht of er een 
donderdag, daarom is deze beter moment is. 
score lager. 
I-let nieu\Ve moment van 
afstemming voor het 
communicatieteam is ook 
niet ideaal. 
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v erwac ht t I d t eons ai? a um 
Datum De getoonde Opvallendheden Opmerkingen Gemaakte afspraken Uitgevoerde 
feed backbij eenkomst informatie verbeteracties 
2-4-2007 Het verschil m Er wordt steeds Men is ook benieuwd naar het Als bij de volgende 

weken. beter op gescoord. verschil van de verwachte feedbackbijeenkomst de score 
ontslagdatum in de eerste nog steeds goed is, zal daama 
planbespreking. ook de score bekeken worden 

van de eerste planbespreking. 
14-5-2007 Het verschil in Er wordt steeds De volgende keer zal ook de 

weken. beter op gescoord. scores getoond worden van de 
eerste planbespreking 

4-6-2007 Het verschil in Er Iijkt steeds beter De scores geven een De afstudeerder gaat met het 
weken vanuit de op gescoord. vertekend beeld, omdat er nog trans ferbureau en de 
eerste en vanuit de revalidanten in behandeling kwaliteitsadviseur bespreken 
eerste vervolg zijn waarvan de verwachte hoe te handelen met <lit 
planbespreking. ontslagdatum was vastgesteld. vertekende beeld. 

19-7-2007 Het verschil in Er lijkt steeds beter Na overleg met het 
weken vanuit de op gescoord. trans ferbureau en de 
eerste en vanuit de kwaliteitsadviseur is besloten 
eerste vervolg <lat het geen zin heeft om deze 
planbespreking. gegevens op een and ere 

manier te tonen. Dit betekent 
we! <lat het resultaat van de 
gedane verwachtingen in een 
periode pas bekend zijn als al 
die revalidanten zijn 
uitbehandeld. 
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Bijlage 41: De indicatorscores 

In de ze bijlage staat per indicator wat de indicatorscores zijn vanafhet begin van de baseline periode. 

In Error! Not a valid bookmark self-reference. staan de indicatorscores van het kemprobleem en 
van de hulpvraag (beide Ecaris A). Van de periode 10-8-2006 tot 31-8-2006 zijn er geen gegevens 
bekend, omdat het planbesprekingsformulier toen gewijzigd was. Van de hulpvraag zijn er ook voor 
10-8-2006 omdat toen het 'belangrijkste probleem' (een van de drie deelaspecten) nog niet bestond. 

In tabel 3 staan de indicatorscores van het ontslag en van de afstemming (beide Ecaris A). Van ontslag 
zijn pas gegevens bekend vanaf 7-9-2006, omdat daarvoor niet alle drie de deelaspecten van deze 
indicatoren in het planbesprekingsformulier stonden. De score van 8-4-2007 van afstemming hoort bij 
de baseline, ondanks dat deze datum mi de eerste feedback valt. Dit komt omdat de agenda van de 
artsen niet al dezelfde week veranderd kan worden, maar pas de week ema. 

In tabel 4 staan de indicatorscore van de verwachte ontslagdatum. Deze score is eerst per 4 weken en 
later per 2 weken getoond, omdat er per week te weinig gegevens zijn. De scores van de laatste 
perioden kunnen nog veranderen als de revalidanten waarvan in die periode een verwachte 
ontslagdatum is bepaald met ontslag gaan. 

In tabel 5 staan de indicatorscores van de volledigheid en van de prognose (beide Ecaris B). Van de 
volledigheid is vanaf 7-9-2006, omdat vanaf dat moment de planbesprekingsformulieren compleet 
zijn. Tussen 1-4-2007 en 8-4-2007 is een grijze balk, omdat vanaf dat moment feedback werd gegeven 
aan de Ecaris A indicatoren. 

In tabel 6 staan de indicatorscore van de aanwezigheid betrokkenen en doelen ja/nee (beide Ecaris B). 
De gegevens van doelen ja/nee tot en met 13-5-2007 staan boven de grijze (start feedback) regel, 
terwijl de start van het feedback (aan de Ecaris A indicatoren) al op 2-4-2007. Dit is gedaan omdat bij 
een mogelijke verbetering op deze indicatoren, het effect pas 6 weken later (bij de volgende 
planbespreking) zichtbaar is. 

In figuur 2 is de gemiddelde klinische behandelduur per maand weergegeven. 
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T b 12 I d" a e : n 1catorscores k ernpro bl eemen h I u1pvraag 
Kemprobleem Hulpvraag 

Indicator Effectiviteits- Indicator Effectiviteits-
Einddatum Aantal score waarde Einddatum Aantal score waarde 
22-6-2006 3 100 5 
29-6-2006 4 100 5 
6-7-2006 6 100 5 
13-7-2006 7 100 5 
20-7-2006 5 100 5 
27-7-2006 4 100 5 
3-8-2006 2 100 5 
10-8-2006 
17-8-2006 
24-8-2006 
31-8-2006 
7-9-2006 7 100 5 7-9-2006 7 90,477143 -22,6 
14-9-2006 7 100 5 14-9-2006 7 80,954286 -50 
21 -9-2006 6 100 5 21-9-2006 6 94,445 -2,75 
28-9-2006 7 85,714286 -8,75 28-9-2006 7 77,778333 -50 
5-10-2006 7 100 5 5-10-2006 7 90,477143 -22,6 
12-10-2006 4 100 5 12-10-2006 4 75,0025 -50 
19-10-2006 5 100 5 19-10-2006 5 100 20 
26-10-2006 3 100 5 26-10-2006 3 100 20 
2-11-2006 8 100 5 2-11 -2006 8 91 ,6675 -16,65 
9-11 -2006 5 100 5 9-11-2006 5 93,334 -8,33 
16-11-2006 5 100 5 16-11 -2006 5 100 20 
23-11-2006 8 100 5 23-11-2006 8 83,333333 -50 
30-11-2006 6 100 5 30-11-2006 6 100 20 
7-12-2006 6 100 5 7-12-2006 6 94,445 -2,775 
14-12-2006 5 100 5 14-12-2006 5 100 20 
21 -12-2006 5 100 5 21-12-2006 5 86,668 -41 ,65 
28-12-2006 5 28-12-2006 
4-1-2007 7 100 5 4-1-2007 7 85,71 -46,45 
11-1-2007 8 100 5 11-1-2007 8 90,477143 -22,65 
18-1-2007 5 100 5 18-1-2007 5 93,334 -8,35 
25-1-2007 3 100 5 25-1-2007 3 100 20 
1-2-2007 5 100 5 1-2-2007 5 93,334 -8,35 
8-2-2007 6 100 5 8-2-2007 6 94,445 -2,8 
15-2-2007 4 75 -8,75 15-2-2007 4 75,0025 -50 
22-2-2007 5 100 5 22-2-2007 5 100 20 
1-3-2007 4 100 5 1-3-2007 4 83,335 -20 
8-3-2007 6 100 5 8-3-2007 6 83,333333 -20 
15-3-2007 6 100 5 15-3-2007 6 83,33 -20 
25-3-2007 6 100 5 25-3-2007 6 94,44 -2,8 
1-4-2007 2 100 5 1-4-2007 2 100 20 

8-4-2007 2 100 5 8-4-2007 2 100 20 
15-4-2007 6 100 5 15-4-2007 6 88,89 -30,55 
22-4-2007 5 100 5 22-4-2007 5 100 20 
29-4-2007 5 100 5 29-4-2007 5 73,33 -50 
6-5-2007 2 100 5 6-5-2007 2 66,67 -50 
13-5-2007 7 100 5 13-5-2007 7 95,24 0,96 
20-5-2007 9 100 5 20-5-2007 9 92,59 -12,05 
27-5-2007 6 100 5 27-5-2007 6 88,89 -30,55 
3-6-2007 4 100 5 3-6-2007 4 91 ,67 -16,65 
10-6-2007 5 100 5 10-6-2007 5 86,67 -41 ,65 
17-6-2007 5 100 5 17-6-2007 5 100 20 
24-6-2007 6 100 5 24-6-2007 6 100 20 
1-7-2007 8 100 5 1-7-2007 8 95,75 3 
8-7-2007 4 100 5 8-7-2007 4 100 20 
15-7-2007 3 100 5 15-7-2007 3 100 20 
22-7-2007 3 100 5 22-7-2007 3 100 20 
29-7-2007 3 100 5 29-7-2007 3 100 20 
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T b 13 I d" a e : n 1catorscores 0 nts ae: en K b ernpro teem 
3x ontslaa Afstemming 

Indicator Effectiviteits- Indicator Effectiviteits-
Einddatum Aantal score waarde Einddatum Aantal score waarde 

6-7-2006 2 100 20 
13-7-2006 3 100 20 
20-7-2006 2 100 20 
27-7-2006 3 66,67 -25 
3-8-2006 1 100 20 
10-8-2006 3 100 20 
17-8-2006 3 66,67 -25 
24-8-2006 3 66,67 -25 
31-8-2006 3 66,67 -25 

7-9-2006 7 80,954286 0,95 7-9-2006 3 100 20 
14-9-2006 7 90,477143 10 14-9-2006 3 66,67 -25 
21-9-2006 6 66,666667 -10 21-9-2006 3 100 20 
28-9-2006 7 77,78 -2,22 28-9-2006 3 66,67 -25 
5-10-2006 7 80,954286 0,95 5-10-2006 3 0 -25 
12-10-2006 4 91,6675 10 12-10-2006 2 100 20 
19-10-2006 5 80,002 0 19-10-2006 3 100 20 
26-10-2006 3 100 10 26-10-2006 3 33,33 -25 
2-11-2006 8 85,715714 5,72 2-11-2006 3 66,67 -25 
9-11-2006 5 73 ,334 -6,67 9-11-2006 3 100 20 
16-11-2006 5 93,334 41 16-11-2006 3 66,67 -25 
23-11-2006 8 88,89 8,89 23-11-2006 3 0 -25 
30-11-2006 6 83,335 3,33 30-11 -2006 3 100 20 
7-12-2006 6 94,445 10 7-12-2006 3 100 20 
14-12-2006 5 93,334 10 14-12-2006 3 66,67 -25 
21-12-2006 5 73,334 -6,67 21-12-2006 3 33,33 -25 
28-12-2006 28-12-2006 3 100 20 
4-1-2007 7 85,17 5,17 4-1-2007 2 100 20 
11-1-2007 8 90,477143 10 11-1-2007 3 100 20 
18-1-2007 5 93,334 10 18-1-2007 3 66,67 -25 
25-1 -2007 3 88,89 8,89 25-1-2007 3 100 20 
1-2-2007 5 94,445 10 1-2-2007 3 100 20 
8-2-2007 6 88,89 8,89 8-2-2007 3 100 20 
15-2-2007 4 91 ,6675 10 15-2-2007 2 100 20 
22-2-2007 5 91,6675 10 22-2-2007 3 66,67 -25 
1-3-2007 4 91,6675 10 1-3-2007 3 66,67 -25 
8-3-2007 6 94,445 10 8-3-2007 3 100 20 
15-3-2007 6 88,89 8,89 15-3-2007 3 0 -25 
25-3-2007 6 94,44 10 25-3-2007 3 66,67 -25 
1-4-2007 2 100 10 1-4-2007 3 66,67 -25 

8-4-2007 3 66,666667 -25 

8-4-2007 2 100 10 
15-4-2007 6 94,44 10 15-4-2007 3 100 20 
22-4-2007 5 93,33 10 22-4-2007 3 66,666667 20 
29-4-2007 5 93,33 10 29-4-2007 3 100 20 
6-5-2007 2 100 10 6-5-2007 3 100 20 
13-5-2007 7 95,24 10 13-5-2007 3 66,666667 -25 
20-5-2007 9 100 10 20-5-2007 3 33,333333 -25 
27-5-2007 6 100 10 27-5-2007 3 33,333333 -25 
3-6-2007 4 91,666667 10 3-6-2007 3 100 20 
10-6-2007 5 93,333333 10 10-6-2007 3 100 20 
17-6-2007 5 100 10 17-6-2007 3 100 20 
24-6-2007 6 100 10 24-6-2007 3 100 20 
1-7-2007 8 100 10 1-7-2007 3 66,666667 -25 
8-7-2007 4 100 10 8-7-2007 3 33,333333 -25 
15-7-2007 3 100 10 15-7-2007 3 100 20 
22-7-2007 3 100 10 22-7-2007 3 100 20 
29-7-2007 3 88,89 8,89 

181 



Tabet 4: indicatorscore verwachte ontsla datum 

Indicator Effectiviteits 
eind datum aantal score waarde 

3-8-2006 3 1,57 6,45 

31-8-2006 4 2,93 -4,65 

28-9-2006 7 8,43 -20,00 

26-10-2006 5 1,83 2,55 

23-11 -2006 5 2,64 -3,20 

21-12-2006 3 4,39 10,05 

18-1-2007 4 0,00 15,00 

15-2-2007 3 1,00 15,00 

1-3-2007 3 0,00 15,00 

15-3-2007 3 0,38 15,00 

29-3-2007 0 

12-4-2007 15,00 

26-4-2007 3 0,478571 15,00 

10-5-2007 0 

24-5-2007 1 0 15,00 

7-6-2007 3 0,47619 15,00 

21-6-2007 15,00 

5-7-2007 2,71 -3.55 

19-7-2007 0 15 
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T b 15 I d" d" h "d a e : n 1catorscore voile il?:I e1 en vroITTiose 
Vollediaheid Prognose 

Indicator Effectiviteits- Indicator Effectiviteits-
Einddatum Aantal score waarde Einddatum Aantal score waarde 

3-8-2006 4 77,27 14,54 
10-8-2006 3 72,73 5,46 
17-8-2006 3 69,7 -0,9 
24-8-2006 3 72,73 5,46 
31 -8-2006 3 72,73 5,46 

7-9-2006 7 79,442857 4,72 7-9-2006 2 87,88 20 
14-9-2006 7 69,337143 -0,59 14-9-2006 1 81 ,82 20 
21 -9-2006 6 76,423333 3,21 21-9-2006 4 77 ,27 14,54 
28-9-2006 7 62,198333 -6,83 28-9-2006 1 81 ,82 20 
5-10-2006 7 76,654286 3,325 5-10-2006 1 63,64 -19,08 
12-10-2006 4 79,19 4,59 12-10-2006 3 87,88 20 
19-10-2006 5 81 ,952 5,98 19-10-2006 3 93,94 20 
26-10-2006 3 80,49 5,245 26-10-2006 2 81 ,82 20 
2-11-2006 8 78,35375 4,18 2-11-2006 5 76,36 12,72 
9-11-2006 5 75,612 2,8 9-11-2006 2 63,64 -19,08 
16-11 -2006 5 78,536 4,27 16-11-2006 0 
23-11-2006 8 76,016667 3,01 23-11-2006 1 72 ,73 5,46 
30-11-2006 6 84,555 7,25 30-11-2006 5 87,27 20 
7-12-2006 6 78,861667 4,43 7-12-2006 3 87,88 20 
14-12-2006 5 76,586 3,3 14-12-2006 2 81 ,82 20 
21-12-2006 5 78,536 4,27 21-12-2006 2 81 ,82 20 
28-12-2006 28-12-2006 0 
4-1-2007 7 78,397143 4,2 4-1-2007 4 77,27 14,54 
11-1-2007 8 77,004286 3,5 11-1-2007 2 90,91 20 
18-1-2007 5 81 ,462 5,73 18-1-2007 2 77,27 14,54 
25-1-2007 3 84,553333 7,3 25-1-2007 1 90,91 20 
1-2-2007 5 77,562 3,83 1-2-2007 1 90,91 20 
8-2-2007 6 74,796667 2,4 8-2-2007 3 78,79 17,58 
15-2-2007 4 72,56 1,28 15-2-2007 0 
22-2-2007 5 85,368 7,69 22-2-2007 3 93,94 20 
1-3-2007 4 77,44 3,72 1-3-2007 2 81 ,82 20 
8-3-2007 6 78,863333 4,43 8-3-2007 2 81 ,82 20 
15-3-2007 6 82,986667 6,5 15-3-2007 3 84,85 20 
25-3-2007 6 80,895 5,45 25-3-2007 3 87,88 20 
1-4-2007 2 82,93 6,47 1-4-2007 2 81 ,82 20 

8-4-2007 2 84,15 7,075 8-4-2007 0 
15-4-2007 7 79,44 4,72 15-4-2007 4 77,27 14,54 
22-4-2007 5 83,41 6,705 22-4-2007 1 81 ,82 20 
29-4-2007 5 79,51 4,755 29-4-2007 1 81,82 20 
6-5-2007 2 80,49 5,245 6-5-2007 1 81 ,82 20 
13-5-2007 7 85,37 7,67 13-5-2007 5 90,91 20 
20-5-2007 9 78,32 4,16 20-5-2007 6 89,39 20 
27-5-2007 6 81 ,71 5,85 27-5-2007 1 72,73 5,46 
3-6-2007 4 78,66 4,33 3-6-2007 1 81 ,82 20 
10-6-2007 5 83,41 6,71 10-6-2007 2 90,91 20 
17-6-2007 5 80,98 5,49 17-6-2007 1 81 ,82 20 
24-6-2007 6 88,62 9,31 24-6-2007 5 94,55 20 
1-7-2007 8 83,23 6,62 1-7-2007 4 95,45 20 
8-7-2007 4 73,66 1,83 8-7-2007 3 96,97 20 
15-7-2007 3 78,86 4,43 15-7-2007 0 
22-7-2007 3 84,55 7,3 22-7-2007 1 90,91 20 
29-7-2007 3 87,8 8,9 29-7-2007 1 81 ,82 20 
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T b 16 I d. .db a e : n 1catorscore aanwez12he1 etro kk ·a1 enen en doelen 1 nee 
Aanwezigheid 
betrokkenen Doelen ia/nee 

Indicator Effectiviteits- Indicator Effectiviteits-
Einddatum Aantal score waarde Einddatum Aantal score waarde 

3-8-2006 3 65 10 
10-8-2006 
17-8-2006 
24-8-2006 
31-8-2006 3 73 26 

5-9-2006 7 63,3333333 -25 7-9-2006 0 
12-9-2006 6 60,7142857 -25 14-9-2006 5 60 0 
19-9-2006 6 73,030303 -4,9 21-9-2006 3 52 -20 
26-9-2006 5 66,6666667 -20,85 28-9-2006 3 47 -32,5 
3-10-2006 7 67,6190476 -18,45 5-10-2006 5 64 8 
10-10-2006 5 68,3333333 -16,75 12-10-2006 3 59 -2,5 
17-10-2006 5 55,3333333 -25 19-10-2006 2 42 -45 
24-10-2006 3 62,5 -25 26-10-2006 1 31 -50 
31-10-2006 6 90 20 2-11-2006 3 15 -50 
7-11-2006 5 96,6666667 20 9-11-2006 3 70 20 
14-11-2006 6 58,015873 -25 16-11 -2006 5 77 35 
21 -11-2006 7 78,0952381 4,12 23-11-2006 5 50 -25 
28-11-2006 6 88,8888889 18,51 30-1 1-2006 1 70 20 
5-12-2006 6 80 6,66 7-12-2006 3 50 -25 
12-12-2006 5 79,3333333 5,77 14-12-2006 3 73 26 
19-12-2006 5 66,6666667 -20,83 21 -12-2006 3 77 35 
26-12-2006 28-12-2006 0 
2-1-2007 7 48,6394558 -25 4-1-2007 2 56 -10 
9-1-2007 8 60,8928571 -25 11-1-2007 6 66 12 
16-1-2007 5 66 -22,5 18-1-2007 2 68 16 
23-1-2007 3 67,2619048 -19,25 25-1-2007 2 65 10 
30-1-2007 5 78,6666667 4,88 1-2-2007 5 75 30 
6-2-2007 6 70,8333333 -10,43 8-2-2007 2 86 40 
13-2-2007 6 68,531746 -16, 18 15-2-2007 4 54 -15 
20-2-2007 5 86,4761905 15,31 22-2-2007 2 40 -50 
27-2-2007 4 79,1666667 5,56 1-3-2007 2 63 6 
6-3-2007 6 80,952381 7,9 8-3-2007 4 76 32 
13-3-2007 4 82,5 10 15-3-2007 3 61 2 
20-3-2007 5 81 ,3333333 8,44 25-3-2007 2 61 2 
27-3-2007 2 91 ,6666667 20 1-4-2007 0 

8-4-2007 1 93 40 
15-4-2007 3 56 -10 
22-4-2007 4 57 -7,5 
29-4-2007 4 63 6 
6-5-2007 1 90 40 

3-4-2007 2 58,3333333 -25 13-5-2007 2 47 -32,5 

10-4-2007 7 92,3809524 20 
17-4-2007 4 83,3333333 11, 11 
24-4-2007 4 76,7619048 2,35 
1-5-2007 2 80 6,67 
8-5-2007 7 81,9047619 9,2 
15-5-2007 9 89,6296296 19,51 20-5-2007 3 83 40 
22-5-2007 6 87,2222222 16,29 27-5-2007 5 51 -22,5 
29-5-2007 4 81 ,25 8,33 3-6-2007 3 50 -25 
5-6-2007 5 75,0793651 0,1 10-6-2007 3 41 -47,5 
12-6-2007 5 76,6666667 2,21 17-6-2007 4 75 30 
19-6-2007 6 66,6666667 -20,85 24-6-2007 1 10 -50 
26-6-2007 8 82,3511905 9,8 1-7-2007 4 65 10 
3-7-2007 5 72 -7,5 8-7-2007 1 50 -25 
10-7-2007 3 87,7777778 17,02 15-7-2007 3 83 40 
17-7-2007 3 83,3333333 11, 11 
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Vraqenlijst ProMES Cluster 2: NAH Klinisch 

Bijlage 42: Enquete 

Beste medewerker van cluster 2, 

Introductiebrief 
behorende bij ProMES vragenlijst 

Sinds enige tijd wordt er tijdens het werkoverleg van cluster 2 feedback gegeven over enkele ProMES 
prestatie-indicatoren. 

Ik ben erg benieuwd naar wat jullie van deze feedback vinden, en wat jullie ervaringen met het 
ProMES-systeem tot nu toe zijn. Vandaar deze vragenlijst. 
De uitkomsten zullen worden gebruikt om te bepalen of we met Pro MES op de goede weg zitten in 
cluster 2. Ze zullen ook gebruikt worden als andere clusters van RCA van start gaan met de 
ontwikkeling van een ProMES systeem. Het is dus van groot belang dat deze enquete wordt ingevuld. 
Ik wil je dan ook vragen om hier even de tijd voor te nemen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 
De resultaten zullen anoniem worden verwerkt en gerapporteerd in mijn afstudeerverslag (wat t.z.t. in 
de bibliotheek van het RCA zal komen te liggen). 

Je kunt de enquete inleveren in de brievenbus van de bibliotheek, brievenbus 10. Je kunt hem ook 
mail en naar h. v .d. voort(GJ,rcamsterdam.nl 
Alvast heel erg bedankt voor je medewerking. 
Mochtje nog vragen hebben, dan kunje me mailen (h.v.d.voort@rcamsterdam.nl) ofbellen (06 458 
00 584) 

Met vriendelijke groeten, 
Hans 



Vragenlijst ProMES NAH Klinisch 

Datum: ...............................•..•. 

0 Algemeen 

Binnen welke discipline ben je werkzaam? .... ... ........... ....... .... .. .... 
Heb je deelgenomen aan de ProMES ontwikkelbijeenkomsten? Ja I Nee 

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 

I Het ProMES systeem 

Helemaal Helemaal 
Oneens Eens 

01. Ik voe! meals lid van het NAH-team 
(mede)verantwoordelijk voor de door ons ontwikkelteam 1 2 3 4 5 
benoemde verantwoordelijkheidsgebieden 

02. Ik voe! meals lid van het NAH-team 
(mede)verantwoordelijk voor het leveren van de prestaties 1 2 3 4 5 
zoals gemeten met de benoemde prestatie-indicatoren 

03. lk vind dat ons ontwikkelteam een goed ProMES-systeem 
1 2 3 4 5 

heeft gemaakt 
04. lk beschouw het ProMES-systeem dat ons ontwikkelteam 

1 2 3 4 5 
heeft gemaakt echt als ons systeem 

II Nut van bet ProMES-systeem 

05. Ik wil graag weten hoe wij als NAH-team scoren op de 
1 2 3 4 5 

prestatie-indicatoren 
06. Ik ben benieuwd naar het eerstkomende 

terugkoppelrapport, waarin we kunnen zien hoe goed we 1 2 3 4 5 
het doen op de benoemde verantwoordelijkheidsgebieden 

07. Het lijkt mij goed om regelmatig informatie te krijgen 
1 2 3 4 5 

over onze prestaties op de indicatoren 
08. We hebben als team feedback nodig over onze 

1 2 3 4 5 
teamprestatie om op het goede spoor te blijven 

09. Feedback over hoe we het als team doen is nodig als we 
1 2 3 4 5 

onze prestaties willen verbeteren 

III Gebruik van feedback 

10. Wanneer ik feedback heb ontvangen, kijk ik daar 
1 2 3 4 5 

zorgvuldig naar 
11. Wanneer ik feedback heb ontvangen, vraag ik me afwat 

1 2 3 4 5 
mogelijke oorzaken van onze prestaties kunnen zijn 

12. Wanneer ik feedback heb ontvangen, vraag ik me afhoe 
1 2 3 4 5 

we onze toekomstige prestaties kunnen verbeteren 
13. Wanneer ik feedback heb ontvangen, stel ik mezelf een 

1 2 3 4 5 
specifiek verbeterdoel voor onze toekomstige prestaties 
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IV Inzet 

Helemaal Helemaal 
Oneens Eens 

14. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd meer 
1 2 3 4 5 

aandacht is gaan hesteden aan hehandelkwaliteit. 
15. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd meer 

1 2 3 4 5 
aandacht is gaan hesteden aan klantgerichtheid. 

16. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd meer 
1 2 3 4 5 

aandacht is gaan hesteden aan efficientie. 
17. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd meer 

1 2 3 4 5 
aandacht is gaan hesteden aan communicatie. 

18. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd meer 
aandacht is gaan hesteden aan ontwikkeling (zich als team 
ontwikkelen en een proactieve houding hehhen, door 1 2 3 4 5 
middel van het ontwikkelen van kennis en competenties 
en dit te gehruiken in de hehandelprogramma's) 

v Presta ties 

19. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd heter is 
1 2 3 4 5 

gaan presteren op het gehied van hehandelkwaliteit. 
20. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd heter is 

1 2 3 4 5 
gaan presteren op het gehied van klantgerichtheid. 

21. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd heter is 
1 2 3 4 5 

gaan presteren op het gehied van efficientie. 
22. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd heter is 

1 2 3 4 5 
gaan presteren op het gehied van communicatie . 

23. Ik heh de indruk dat ons team de afgelopen tijd heter is 
gaan presteren op het gehied van ontwikkeling (zie vraag 1 2 3 4 5 
18). 

VI Communicatie binnen bet team 

24. Ik weet waarover ik collega-teamleden moet informeren 
1 2 3 4 5 

in helang van het werk 
25. Ik vind het duidelijk waarover ik met wie moet 

communiceren om goede prestaties van ons team te 1 2 3 4 5 
hevorderen 

26. Het is voor mij duidelijk waar we elkaar, als team, van op 
de hoogte moeten houden om goed werk te kunnen 1 2 3 4 5 
leveren 
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VII Tevredenheid over bet werk Helemaal Helemaal 
Oneens Eens 

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

VIII Taak( on )zekerheid 

28. Ik weet bij elke revalidant langs welke weg we zijn/ haar 
1 2 3 4 5 

behandeldoelen kunnen realiseren 
29. Ik weet bij elke revalidant hoe we de behandeling tijdig 

1 2 3 4 5 
tot een goed einde kunnen brengen 

30. Mijn ervaringen met eerdere revalidanten helpen mij bij 
1 2 3 4 5 

het bepalen van de behandelweg bij nieuwe revalidanten 
31. Mijn ervaringen met eerdere revalidanten zorgen ervoor 

dat ik weet hoe we de behandeling van nieuwe 1 2 3 4 5 
revalidanten tijdig tot een goed einde kunnen brengen 

IX Nut van feedback 
32. lnformatie over de prestaties op de indicatoren waarover 

ik tot nu toe feedback heb ontvangen kan helpen om 1 2 3 4 5 
realistische behandeldoelen te stellen 

33. Informatie over de prestaties op de indicatoren waarover 
ik tot nu toe feedback heb ontvangen kan helpen om te 

1 2 3 4 5 
bepalen hoe we de behandeldoelen van een revalidant 
kunnen realiseren 

34. Informatie over de prestaties op de indicatoren waarover 
ik tot nu toe feedback heb ontvangen kan helpen om de 

1 2 3 4 5 
behandeling van een revalidant tijdig tot een goed einde te 
brengen 

x Inzicht in taken en verantwoordelijkheden 

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

1 2 3 4 5 
ons werk 

37. Ik heb een duidelijk idee over hoe wij , als team, onze tijd 
1 2 3 4 5 

moeten verdelen over de verschillende werkzaamheden 
38. Ik weet wat de verantwoordelijkheden van mijn team zijn 1 2 3 4 5 
39. Ik vind dat wij , als team, duidelijke instructies hebben 1 2 3 4 5 
40. Ik weet precies waar de verantwoordelijkheden van mijn 

1 2 3 4 5 
team ophouden 

41. Ik weet precies waar we, als team, door de organisatie op 
1 2 3 4 5 

worden aangesproken 

XI Kennis en vaardigheden 

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

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

1 2 3 4 5 
goed te kunnen doen 

44. Ik heb de vaardigheden om effectiefte kunnen werken 1 2 3 4 5 
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XII Beslissingsbevoegdheid Helemaal Helemaal 
Oneens Eens 

45. Ik kan invloed uitoefenen op de manier waarop bet werk 
1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 
mijn team 

47. Ik heb de bevoegdheid om beslissingen te nemen in mijn 
1 2 3 4 5 

werk 
XIII Verbondenheid met bet werk 

48. Ik vind mijn werk heel uitdagend 1 2 3 4 5 
49. Ik vind mijn werk boeiend 1 2 3 4 5 
50. Ik vind mijn werk zinvol 1 2 3 4 5 

XIV Beinvloedbaarheid 
Geefhieronder per indicator aan hoe beinvloedbaar (door bet team) de betreffende indicator 
volgens jou is. Hierbij geldt dat 1 = zeer moeilijk te beinvloeden en 5 = zeer eenvoudig te 
beinvloeden. 

Zeer Zeer 
moeilijk eenvoudig 

51. Mate waarin in bet definitieve planbesprekingsformulier 
1 2 3 4 5 

iets is ingevuld bij ' kernprobleem'. 
52. Mate waarin in bet definitieve planbesprekingsformulier 

iets is ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 
1 2 3 4 5 

'familie/direct betrokkene') en bij bet 'belangrijkste 
probleem' 

53. Mate waarin in bet definitieve planbesprekingsformulier 
iets is ingevuld bij 'verwachte ontslag bestemming', 1 2 3 4 5 
'verwachte ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag'. 

54. Mate waarin een revalidatiearts of een 'arts in opleiding 
1 2 3 4 5 

tot medisch specialist' aanwezig is bij de afstemming. 
55. Aantal weken dat de werkelijke ontslagdatum later is dan 

de verwachte ontslagdatum van week 9 ( eerste vervolg 1 2 3 4 5 
planbespreking). 

56. De klinische behandelduur van een revalidant. 1 2 3 4 5 

Vragen, op- en aanmerkingen: 

Nogmaals hartelijk dank voor bet invullen van deze vragenlijst! 

Einde 
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B""I 43 A f "t "t ti db kb"" k t t t ti db kb"" k t 1.1 age . c 1v1 e1 en van ee ac 1.1een oms 0 ee ac 1.1een oms . 
Activiteit Duur Competenties Nodig voor? 

(als alles 
mee zit) 

De vragen van het team (gegevens per 1 uur Goed samen kunnen werken Bijeenkomst 
behandelteam?) vertalen naar nieuwe met Ronald. 
query' s Hier moet Ronald van den Broek Enige kennis hebben van de 
mee he I pen. Hij weet precies hoe de query's. 
database in elkaar zit en hoe de query's 
werken en wat er mogelijk is. 
Hoe meer Ronald kan helpen, hoe minder 
de ProMES man hoeft te weten van de 
query' s 
Gegevens uit het Ecaris systeem halen. 2 uur W eten waar we Ike query staan. Bijeenkomst 
In ieder geval per indicator, per periode. Weten we Ike query' s nodig en schriftelijk 
Aan te vullen met wensen van het team zijn. 
(per aspect, per behandelteam). Voor de 
bijeenkomst van 4 juni waren er 5 
indicatoren, 3 perioden (weken). De 
hulpvraag en de ontslag indicator werden 
gesplitst in per aspect en per behandelteam. 
Totaal waren er 42 query' s nodig 
De indicator betreffende 15 Weten hoe je de agenda' s van Bijeenkomst 
afstemmingsbijeenkomst moet nog minuten de artsen kan bekijken. en schriftelijk 
gecontroleerd worden d.m.v. van de Weten wanneer de 
agenda's van de artsen. afstemmingsbijeenkomsten 

ziin. 
Omzetten van de gegevens naar duidelijke 1 uur. Weten hoe je m Excel Bijeenkomst 
grafieken in Excel. verschillende grafieken kan en schriftelijk 

maken en aanpassen 
Analyseren van de gegevens met het 30 W eten wie in het analyse team Bijeenkomst 
analyse team. minuten zitten. 

Overleg plannen bij de planning 
Voorbereiden feedbackbijeenkomst 30 Verwerken analyse uit het Bijeenkomst 

minuten analyse team Printen van de 
hand-outs. 

Feedback geven tijdens de bijeenkomst 30 Presenteren Bijeenkomst 
minuten Discussie leiden 

Notulen maken van de 1 uur Aanwezig geweest bij de Bijeenkomst 
feedbackbijeenkomst. bijeenkomst. 

Belangrijkste 
vragen/opmerkingen van het 
team oppikken. 
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Bijlage 44: Processchema's dwarsleasie 

Hoofdproces 

Begin 
1. 

Aanmelding 

2. 
STandaard 
Onderzoeks 

Programma (STOP) 

3. 
Behandelproces 

4. 
Ontslagproces 

Einde 

193 



c: s 
c: 
Q) 

E 
:I 
C,) 
0 ,, 
Q) ,, 
c: 
ns ns 
C> 
c: 

Begin 

c: s c: 
Q) 

E 
:I 
C,) 
0 ,, 
Q) ,, 
c: 
ns ns 
~ 
:::> 

1. Aanmelding en voorbereiding 

informatie uit 
refereeravonden 

Folder RCA 

1.1 1.2 
Voo~!~;~~raan-1------ Aanmelding RCA 1-----

Aanmeldings
formulier klinische 

revalidatie 

Beschrijving 
klinisch 

instroomproces 

1.3 
klinisch 

instroomproces 

indicatie 
dwarslaesierevalid 

Classificatie zorg
behandelzwaarte 

vooropname 

Classificatie zorg
behandelzwaarte 

1.5 
1.4 

Opnameover1eg 
cluster 1 

1------ Plau~i~;~::~rm 1----~ 

Planningsformulier 
STOP (1) 

planning 

1.6 
Revalidant 

wordt 
ingepland 

Einde 

(1) Er zijn 3 STOP's: Hoge dwarslaesie; lage dwarslaesie en decubitus. De verschillen tussen de STOP's zijn inhoudelijk. Het proces verloopt gelijk. In deze procesbeschrijving wordt derhalve geen 
onderscheid gemaakt. In het opname overleg wordt bepaald welk STOP doorlopen wordt. lnho~~..¥ik wordt dit proces verder gestuurd door de invulling van de verschillende formulieren. 



2. STOP 

c 
.S! 
c 
Q) 

E 
:l 
(J 
0 

"C 
Q) 
"C 
c 
ns ns 
C) 
c 

Begin 

c 
Q) -c 
Q) 

E 
:l 
(J 
0 

"C 
Q) 

"C 
c 
ns 
ns 
C) 
~ 
::> 

2.1 
STOP 

Einde 

2.2 
Behandeling I 

verpleging 

Verpleegplan 
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c 
.! 
c 
Cl) 

E 
::J 
CJ 
0 

"C 
Cl) 

"C 
c 
cu 
cu 
C> 
c 

Begin 

c 
.! c 
Cl) 

E 
::J 
CJ 
0 

"C 
Cl) 

"C 
c 
cu 
cu 
C> 

:!:::: 
::::> 

2.1 STOP 

verpleegkundige 
of paramedische 

overdrac 

Aanmeldings
formulier 

2.1.1 
Anamnese RA en 

verpleging 

revalidatie
diagnose 

Behandel
voorschrift 

2.1.2 
Lichamelijk 

onderzoek RA 

verslag medisch 
onderzoek 

Overdracht 
paramedici 

Rooster 

Behandel
voorschrift 

verslag medisch 
onderzoek 

2.1.3 
Uitvoeren 

onderzoeken I 
intakes 

Multidisciplinair 
intakeformulier 

Verslag dietetiek 

Formulier 
onderzoeks

resultaten 

2.1.4 
Evaluatie rolstoel- 1-----1.i 

verstrekking (RT-
proces) 

uiteindelijke 
rolstoel

verstrek · 

(1) Di! is het A-4tje dat opgesteld word! t.b.v. de revalidantenbespreking (zie bijlage D). 
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Teamrapportage 

Teamrapportage 
ET 

Teamrapportage 

Teamrapportage 
VP 

2.1 .5 
Teambespreking 

A: Behandel Ian 
B: Notulen 

teambespreking 

Aanvraag MRI 

Hulpvraag 
Psychologie 



2.1 STOP 
-vervolg-

c: .s 
c: 
Cl,) 

E 
~ 
CJ 
0 
'C 
Cl,) 
'C 
c: 
l'(I 
l'(I 
C> 
c: 

c: .s 
c: 
Cl,) 

E 
~ 
CJ 
0 
'C 
Cl,) 
'C 
c: 
l'(I 
l'(I 

g 
::::> 

B: Notulen 
teambespreking 

2.1.6 
Rapportage naar 
revalidant (alleen 
aan de B-kant) 

Checklist 
meeloopdag 

2.1.7 
Meeloopdag 

A: behandelplan 

2.1.8 
Bespreken 

behandelplan met 
revalidant (2) 

behandel
overeenkomst 

Einde 

(2) Aan de A en de B kant gaat dit verschillend. De B kant kent een revalidantenbespreking, de A-kant in deze fase niet. In beide gevallen 
wordt wel de behandelovereenkomst met de revalidant besproken. 
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c 
s c 
Cl) 

E 
::::s 
CJ 
0 

"C 
Cl) 

"C 
c 
ns ns 
C> 
c 

Begin 

c s 
c 
Cl) 

E 
::::s 
CJ 
0 

"C 
Cl) 

"C 
c 
ns ns 
~ 
::::> 

3. Behandelproces 

behandel
overeenkomst 

3.1 
uitvoeren 

behandeling 

Dossier 

Rapportage MRI 

Teamrapportage 
PS 

Teamrapportage 
MW 

Teamrapportage 
ET 

Teamrapportage 
FT 

Teamrapportage 
VP 

iedere 6 weken _ __,._ _ ___, 

3.2 
1-----'-9~ Teambespreking 1-------1~ 

Teamrapportage 
(A) 

Notulen 
teambespreking 

Afspraken over 
behandel

frequenties 

ja 

3.4 
Door naar 

ontslagfase 
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nee 

B: Notulen 
teambespreking 

notulen 
teambespreking 
naar revalidant 

(alleen aan de B-

Einde 

3.6 
Meeloopdag 

A: 
Teamrapportage 

B: Notulen 
teambespreking 

3.7 
revalidanten
bespreking 

Notulen 
revalidanten

bes rekin A 

B: Notulen 
teambespreking 



c: s 
c: 
(I) 

E 
::J 
CJ 
0 
'C 
(I) 
'C 
c: 
ns 
ns 
C> 
c: 

Begin 

c: 
(I) -c: 
(I) 

E 
::J 
CJ 
0 
'C 
(I) 
'C 
c: 
ns 
ns 
C> 
~ 
:::::> 

4. Ontslagproces 

Rapportage MRI 

Teamrapportage 
PS 

Teamrapportage 

Teamrapportage ET 

Teamrapportage 
FT 

Teamrapportage 
VP 

4.1 
Teambespreking 

(1) 

Teamrapportage 
(A) 

Notulen 
teambespreking 

(B) 

B: Notulen 
teambespreking 

notulen 
teambespreking 
naar revalidant 

(alleen aan de B-

4.3 
Meeloopdag 

4.4 
Revalidanten
bespreking I 

ontslagbespreking 

Evt. behandel
voorschrift ROB 

4.5 
Uitvoeren 

ontslagplan 

Eindrapportage in 
dossier 

(1) Oil is dezelfde teambespreking als de teambespreking in de behandelfase (slap 3.2). Hier nogmaals herhaald, omdat, wanneer het een 
revalidant betreft die voor het ontslag staat de inhoudelijke bespreking wat anders is. lnhoudelijk is terug le vinden welke afspraken binnen het 
team zijn gemaakt met betrekking tot het ontslag van de revalidant. Tevens kunnen er afspraken worden gemaakt over de poliklinische fase. 
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4. Ontslagproces (vervolg) 

c: .s 
c: 
C1) 

E 
::I 
(.) 
0 

"C 
C1) 

"C 
c: 

"° "° Cl 
c: 

c: .s 
c: 
C1) 

E 
::I 
(.) 
0 

"C 
C1) 

"C 
c: 

"° "° ~ 
::::> 

Teamrapportage 
(A) 

Notulen 
teambespreking 

(B) 

4.7 
Ontslaggesprek 

RA 

poli-afspraak bij 
revalidatie-arts 

evt. verwijzing FT 
perifeer 

4.8 
schriftelijke 
overdracht 

Schriftelijke 
overdracht aan 

betrokken 
medisch 

periferie door 
verschillende 

discipli 

4.9 
Ontslaggesprek 

verpleging 

Evaluatieformulier 
verpleging 
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4.10 
Ontslag 

Einde 



Bron Vermelding 

Nisselroij, C. L.A. v. (2006). "ProMES voor bet Revalidatiecentrum Amsterdam." Afstudeerverslag, Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Pritchard, R. D. (1990). "Measuring and improving organizational productivity: a practical guide." Praeger, 
London. 

Tuijl, H. F. J. M. v. en Kleingeld, P. A. M. (1996). "ProMES, een methode voor prestatiesturing en 
productiviteitsstijging." Methoden, technieken & analyses voor personeelsmanagement, 201-221. 

203 


