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Samen revalideren met naasten 
in De Hoogstraat Revalidatie
De naaste is een onmisbare schakel tijdens én na de revalidatie

Eugénie Brinkhof, fysiotherapeut, e.brinkhof@dehoogstraat.nl / Marike Jansen, ergotherapeut, m.jansen@dehoogstraat.nl /
Wietske Meijer, verpleegkundige, w.meijer@dehoogstraat.nl: De Knowledge Brokers van het Neuro B Team

Om te zorgen dat revalidant en naaste straks de draad van
het leven weer op kunnen pakken is de naaste een onmisbare

schakel tijdens én na de revalidatie.

Naaste wordt direct na opname betrokken
zodat zowel voor revalidant als naaste meteen

duidelijk is wat de meerwaarde is van 
revaliderend werken. Alles is therapie.

Wat: Vanaf dag 1 van opname samen revalideren met de naaste, waardoor de revalidatie beter én sneller verloopt.
Vanaf dag 1 van opname weten naasten wanneer (data en tijden) en hoe ze samen met de revalidant kunnen mee revalideren. 
Waarom: Aanbevelingen uit de CBO-richtlijn Beroerte (2008) en de CBO-richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding (2017) zijn
leidend bij dit project. 

De opnamedag
De naaste ontvangt de persoonlijke
afsprakenkaart van de maatschappelijk
werker met de data waarop de hij/zij
verwacht wordt.

Samen komen we verder!

Altijd welkom!

Start

Op de eerste woensdagmiddag na opname worden
nieuw opgenomen revalidanten en hun naasten
uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.
Onderwerpen:

Onze ochtend therapie en revaliderend werken.
Alles is therapie.
Het belang van samen revalideren.

Huisbezoek door de ergotherapeut
Toegankelijkheid en gebruiksgemak van de 
woning en omgeving worden in kaart gebracht. 
Uitleg over mogelijke gevolgen van CVA op het 
dagelijks functioneren.
Observatie tijdens uitvoering 
van activiteiten.

De eerste Samen Revalideren Dag
Naaste is aanwezig bij verplegen en therapieën.
Gezamenlijk revalideren staat centraal.
Vaardigheden worden samen geoefend en vragen beantwoord.
Voorbereiding op weekend en ontslag naar huis. 

De teambespreking en de tweede Samen Revalideren Dag
Naaste en revalidant zijn aanwezig bij de teambespreking waar de 
voortgang en het vervolg van de revalidatie worden besproken.
Naaste is opnieuw aanwezig bij verplegen en therapieën. 

Samen revalideren is nu een gewoonte
voor revalidant, naaste en het
behandelteam. Altijd Welkom!

Huisbezoek door de ergotherapeut. U bent hier samen bij aanwezig. 
Toegankelijkheid en gebruiksgemak van de woning en omgeving wordt in kaart gebracht
Er wordt uitleg gegeven over de mogelijke gevolgen van een CVA op het dagelijks 
functioneren
Observatie tijdens het uitvoeren van activiteiten 

Samen komt u verder
‘SAMEN REVALIDEREN PAD’ NEUROREVALIDATIE B

Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht

030 256 1211 www.dehoogstraat.nl

Naam: Datum opname:

Datum:

Datum:

Uw naaste verblijft in De Hoogstraat en wordt behandeld op de afdeling neurorevalidatie. 
Wij begeleiden u beiden vanaf het moment van de opname, om te zorgen dat u straks na de 
revalidatie samen de draad van het leven weer op kunt pakken. Als naaste bent u een onmisbare
schakel tijdens én na de revalidatie. 

Samen revalideren
We ondersteunen u op verschillende manieren om als naaste als het ware mee te revalideren. U
krijgt informatie, leert vaardigheden en u bent betrokken bij het stellen van prioriteiten tijdens 
de revalidatie. We verwachten u daarom op onderstaande belangrijke momenten. Indien nodig
worden in overleg met u extra afspraken met een maatschappelijk werker of psycholoog ingepland.

Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuw opgenomen revalidanten en hun naasten, met als
onderwerpen:

Ochtend Therapie en revaliderend werken
Samen revalideren met de naaste
Voorlichtings;lm ‘Revalideren na hersenletsel’
Vragen stellen 

Samen Revalideren Dag: u loopt een dag mee met de verpleging en tijdens de therapieën. 

Tijdens deze dag staat ‘gezamenlijk’ revalideren centraal. U oefent samen vaardigheden en 

we zijn er om uw vragen te beantwoorden. Ook bereiden we u voor op een weekend naar 

huis en op het ontslag.

Datum:

Datum: Teambespreking en Samen Revalideren Dag: u loopt opnieuw een dag mee met de 
verpleging en tijdens de therapieën. Ook bent u deze dag aanwezig bij de teambespreking
waar de voortgang en het vervolg van de revalidatie wordt besproken.

Daarnaast bent u altijd welkom om ook op andere momenten bij de therapieën aanwezig te zijn.
Met elkaar werken we zo aan een optimale revalidatie. 

De revalidatieartsen van afdeling neuro B. 

In de week na de voorlichtings-
bijeenkomst. De datum bepaalt 
u samen met de verpleegkundige.

In de derde of vierde week na
opname. De datum hoort u z.s.m van
uw ergotherapeut. De revalidant rijdt
met hem/haar mee.

Met vragen of opmerkingen 
naar aanleiding van dit Samen
Revalideren Pad kunt u zich
wenden tot één van de leden 
van uw behandelteam. 
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