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Eerst een opdracht!

1. Hoe beslis je of iemand klaar is voor ontslag?

2.  Welke handvatten heeft de verpleging om te bepalen of de revalidant klaar is voor   
ontslag? Is dit voldoende?

3.  Hoe betrek je de revalidant/mantelzorger zo actief mogelijk bij de ontslagplanning?



Aanleiding

Vraagstelling vanuit de praktijk; 
Hoe kunnen we beter signaleren of een revalidant naar 
huis kan met ambulante revalidatie?

Tijdig ontslag naar huis met ambulante revalidatie heeft 
positief effect op herstel van ADL-functioneren na ontslag bij 
CVA en heupfractuur revalidatie
(Donohue et al., 2013; Crotty et al., 2002; Langhorne et al., 2005; Geddes and
Chamberlain, 2001; Shepperd et al., 2013). 



BACKHOME steuntakenlijst

Max. 2 steuntaken avond 
(geen in de nacht)                 

=
Mogelijkheid tot ontslag 

bespreken in MDO

Wekelijks scoren (door zorg) en bespreken in MDO



Resultaat

• Gebruik BACK-HOME vragenlijst leidt tot eerder ontslag naar huis, als er geen 
woningaanpassingen noodzakelijk zijn. 

• 20 dagen " vertraging" als woningaanpassingen noodzakelijk zijn!

1/3 mantelzorgers matig tot slechte conditie!



Aanbevelingen n.a.v. artikel

- Tijdig starten met ontslagplanning

- Vroegtijdig barrières in kaart brengen

- Actief betrekken mantelzorger / patiënt

- Verpleging speelt belangrijke rol bij identificeren of revalidant geschikt is voor 
mogelijk ontslag met ambulante revalidatie en zo nodig thuiszorg



Doorontwikkeling 

Steuntakenlijst → praktijkervaring opdoen en factsheet maken

1. Praktijkvoorbeeld steuntakenlijst verpleging →Marieke 

2. Praktijkvoorbeeld steuntakenlijst revalidant →Wineke 

In themagroep goede organisatie van zorg UNO-VUMC
→ Steuntaken scorelijst meet ander construct als USER / BARTHEL



1. Steuntakenlijst verpleging



Doelen 

• Sneller ontslag
• Ambulant traject
• Verpleging meer tools voor inbreng in MDO

Pilot: CVA afdeling GRZ



Proces  

• Uitleg

• Draagvlak

• Inbreng

• Werkafspraken

• Hulp = aansporen tot ( initiatief) t/m volledig 
overnemen



Voorbeeld werkwijze GRZ Parkgraaf:

• In 1e MDO inschatten of steuntakenlijst kan worden ingezet.

• Ja = Bij revalidanten met doel of perspectief naar huis 

• Zo ja: door vp avond /nachtdienst net voór het 2e MDO invullen en delen

• Plannen in agenda revalidant

• Daarna wekelijks afnemen door avond/nachtdienst 

(herhaal afspraak in revalidant agenda!) 

• Eerder in MDO  inbrengen als avond/nachtdienst ziet dat er 2 of minder 
steuntaken zijn -> signalerende functie vp



Ervaringen en tips

• Nuttige info uit avond/nacht

• “Warm houden”

• Zoek medestanders

• Klein beginnen



2. Praktijkvoorbeeld steuntakenlijst voor de 
revalidant

Waar?
Longrevalidatie programma Transitorium

Waarom?
Revalidant beter betrekken bij eigen revalidatie proces

Hoe?
Lijst bespreken in een groepsbehandeling 
Duur 50 minuten, begeleid door ergotherapeut en 
oefentherapeut



Toelichting steuntakenlijst in groepstherapie

Proces:

• Behandelaren uitleg gegeven over de 
steuntakenlijst

• Revalidanten kregen enkele dagen van 
tevoren de lijst met verzoek in te vullen

• Tijdens de groepsbehandeling werden 
de vragen met elkaar besproken

Instructie revalidanten:

Deze lijst helpt om na te denken 
over wat u zelf kan en waar hulp bij 
nodig is.

Dit is belangrijk omdat het doel van 
deze opname ontslag naar huis is.



Bevindingen 

Behandelaren

- Ondersteunt revalidanten in 
zelfmanagement

- Revalidanten voelen zich gesteund; 
andere mensen ervaren dezelfde 
problemen

Revalidanten

- 'Ik ben niet de enige merk ik'
- 'Ik heb hier wel wat aan'
- 'Ik kan zelf nog veel en heb een 
partner, maar ik kan me voorstellen 
dat de vragen anders nuttig zijn om 
over na te denken'
- 'Ik vond de lijst eenvoudig, geeft 
inzicht'



Take BACKHOME message

• Verplegend personeel speelt een belangrijke rol in het identificeren van 
patiënten die mogelijk (eerder) met ontslag naar huis kunnen met 
ambulante revalidatie.

• De steuntakenscorelijst kan de verpleging handvatten geven om te 
bepalen of revalidant mogelijk naar huis kan met ambulante 
revalidatie(zodat dit in MDO ingebracht kan worden)

• De revalidant en mantelzorger zouden actiever betrokken moeten 
worden bij de voorbereiding op ontslag.


