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Position paper GRZ

Goal setting in de revalidatie is 
het proces van onderhandelen over revalidatiedoelen 

en het vaststellen en evalueren hiervan



Stelling I

Gestructureerde goal setting heeft 
geen toegevoegde waarde 

in de GRZ



Goal setting in GR







Resultaten meta-analyse
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Conclusie???

Wat vinden we van de resultaten?
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Conclusie

• We found low-quality evidence that goal-setting does not result in better 
physical functioning compared to care as usual in geriatric rehabilitation. 

• For quality of life and duration of rehabilitation, we could not exclude a 
clinically relevant effect.



Stelling I (nogmaals)

Gestructureerde goal setting heeft 
geen toegevoegde waarde 

in de GRZ



Stelling II

De huidige GRZ praktijk 
doet al voldoende aan goal setting



Pilotstudie



Pilotstudie
Collaborative Functional Goal Setting (CFGS)



Pilotstudie
Methode
• 2 specialisten ouderengeneeskunde en 1 verpleegkundig specialist getraind 
• 2 GRZ afdelingen

Inclusie: CVA patiënten (GRZ DBC)
Exclusie: Wilsonbekwame patiënten 

Kwalitatieve analyse:
• Interviews met patiënten (na revalidatie)
• Interviews met professionals (na studieperiode)



Pilotstudie
Resultaten patiënten

• Willen actief betrokken worden bij de revalidatie en het stellen van de doelen

• Ervaren dat de doelen met name door de professionals gesteld worden

• Gaven aan dat het revalidatieplan niet aanwezig was of dat de inhoud 
onbekend was voor hen
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Pilotstudie
Resultaten professionals

• CFGS werd als patiëntgericht en nuttig ervaren

• Problemen met implementatie 

• CFGS verschilt erg met de gebruikelijke werkwijze

• Moeite om de rest van het MDO team volgens CFGS te laten werken



Pilotstudie
Conclusie

In the current study, we demonstrated that patient-centred goal setting 
supported by functional measurements was not feasible in its present form 
which confirms the evidence from the literature that it is difficult to perform 
patient-centred goal setting in clinical practice. 



Stelling III

Goal setting: 
daar moet je verder niet in investeren 



En nu?



Goal setting & UNO-themagroep

• UNO-VUmc netwerk
• Themagroepen

• Themagroep revalidatie - 20 deelnemers: 

hersen-
aandoeningen

6x specialist ouderengeneeskunde 1x teammanager zorg

2x psycholoog 1x beleidsadviseur

5x fysiotherapeut 3x onderzoeker

2x ergotherapeut

organisatierevalidatie



UNO-themagroep

Hoe nu verder? 



Goal setting & UNO-themagroep
Stap 1 ‐ Eerste contact

1a SO‐patiënt (dag van opname)

Onderwerpen in dit gesprek zijn:
1. Welke rol wil de patiënt in zijn besluitvorming? (hiervoor een schaal gebruiken*)
2. Achterhalen doelen patiënt. Hierbij eventueel ook checklist doelen** gebruiken.
3. De grote wens van de patiënt.
4. Wanneer gaan we deze doelen evalueren?

1b Andere disciplines

Bespreken doelen in individuele zorg/behandelsituatie. 

Stap 2 ‐ 1e MDO (indien MET patiënt, dan stap 2a en 2b samenvoegen)

2a MDO (zonder patiënt)

Hier wordt met de input uit stap 1 en stap 2 
‐ Vastgesteld welke rol patiënt wil in besluitvorming,
‐ Doelen geformuleerd,
‐ Op basis daarvan een behandelplan vastgesteld.
‐ Vastgesteld wie de doelen terugkoppelt aan de patiënt.

2b Terugkoppeling doelen naar patiënt en naaste.

Vragen aan de patiënt:
‐ Is dit wat u wilt?
‐ Wat is voor u het belangrijkst?
Vaststellen behandelplan. Patiënt krijgt doelen zelf (digitaal of op papier)

Stap 3 – Elk volgend MDO (indien MET patiënt, dan 3a en 3b samenvoegen)

3a  Voorbereiden met patiënt en naaste 

Hierbij aandacht voor 
‐ Rol in besluitvorming (is dit veranderd t.o.v. vorige keer?)
‐ Stand  van zaken huidige doelen
‐ Andere doelen?

3b  Elk volgend MDO:  Evaluatie doelen in MDO.

‐ Welke doelen zijn behaald en kunnen daardoor vervallen?
‐ Lukt het de andere doelen te behalen? Zo ja, hoe lang duurt dat? Zo nee, wat is de consequentie?
‐ Zijn er nieuwe doelen?
‐ Wie bespreekt de evaluatie van de doelen met de patiënt?

3c Elk volgend MDO Terugkoppeling evaluatie doelen met patiënt en naaste

Wie dit doet is afgesproken bij stap 3a.



Goal setting & UNO-themagroep
Aanbevelingen voor goede goal setting:
1. Goal setting is een samenspel tussen het multidisciplinaire team van zorgverleners, 

patiënten en hun naasten. 
2. De zorgverleners uit het multidisciplinaire team committeren zich aan de gestelde 

doelen.
3. De gestelde doelen worden in het MDO geëvalueerd. 

4. Heb blijvende aandacht voor de rol die de patiënt wil spelen in de besluitvorming 
5. Sluit aan bij de taal van de patiënt. 
6. Spreek af wie de behandeldoelen met de patiënt bespreekt.
7. Zorg voor de evaluatie van de doelen met de patiënt en zijn naasten.



Stelling IV

Ik doe genoeg aan goal setting.
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Welke vragen 

hebben jullie 

verder nog?


