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Programma 10-10-2019

9.00 - 9.45 Welkom, nieuws uit het netwerk en status project 2019
9.45 - 10.35 Meet the expert kennisclip; Sabine van Erp Msc,

docent opleiding ergotherapie aan de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen.
Aandacht voor cognitie. Interprofessioneel, in elke fase.

10.35 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.15 Skype Sabine van Erp
11.15 - 12.15 Motivatie psychologie; Lonneke van den Heuvel,

psycholoog GRZ de MARQ 
12.15 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.00 0- meting
14.00 - 14.20 Zo doen wij dat: Grail presentatie Revant plenair
14.20 - 14.40 Pauze
14.40 - 16.00 Wisselprogramma: Grail/ netwerken ketenpartners/ 

hoe doe jij dat?
16.00 - 16.30 Evaluatie en afsluiting



Kennisnetwerk CVA Nederland

• Evaluatie Knowledge broker netwerk

• Rapportage zelfevaluatie regionale zorgketens

• Kennisbank Knowledge brokers en forum op 
www.kennisnetwerkcva.nl

• Verdiepende scholing, start 21 oktober 2019: Positief motiveren

• Symposium 29 november: de kracht van leren! Met knowledge broker 
meet up 
• Leer een vlog over je project maken in 30 minuten!

• Meld tot 15 oktober aan dat je een poster indient!

http://www.kennisnetwerkcva.nl/


Nieuws uit het netwerk
Bewegen na beroerte:
A Comparison of the Physiology of Sedentary Behavior and Light Physical Activity in 
Adults With and Without a Physical Disability. J Phys Act Health. 2019 Aug 5:1-8. 
doi: 10.1123/jpah.2019-0059

Knowledebrokers in het nieuws in de fysiopraxis
Twee KB ers (fysio) aan het woord die naast hun werk in een
intramurale revalidatie-instelling ook als zorgvernieuwer ingezet worden, om 
betere zorg te implementeren in hun instelling. Edith Schelhaas-van Ede, werkzaam
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en Rosa Zijlstra uit Reade

Persoonlijke gezondheids omgeving in zicht
Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) beheert u zelf uw medische
gegevens. Via een app of website heeft u inzicht in uw medisch dossier. Ook 
bepaalt u met wie u welke gegevens deelt. Eind 2019 kunt u gratis gebruikmaken
van een PGO. Een PGO bundelt al uw medische gegevens op 1 plek. (Rijksoverheid



Nieuws uit het netwerk

Vaatrisico App en u-prevent: individualiseren
caerdiovasculair risicomanagement (UMC Utrecht, 
Hartstichting, Medcon, ZonMw)

Breinlijn: Implementatie in voorbereiding in de regios
Zeeland, Amsterdam, Utrecht en Limburg

14 november: Symposium stroke service Breda
ontwikkeljekennis@amphia.nl



De doelen van vandaag!

• Voortgang project(jaar) 2019

• Interprofessionele aandacht voor cognitie

• Hoe maak ik gebruik van de 0 meting en hoe pas ik de resultaten 
hiervan toe binnen de voorgang van het project?

• Hoe motiveer ik mijn team in relatie tot projectmatig werken

• Kennismaking met de Gait Realtime Analysis Interactive Lab (Grail) ter 
optimalisatie van de effectiviteit en intensiteit van oefenen

• Netwerken



Kennisclips Sabine van Erp

Zijn alleen beschikbaar gesteld tijdens de regiobijeenkomst



Projectplanning en motivatie

Over motiveren en stimuleren



Even voorstellen:

Ing Lonneke van den Heuvel MSc

Psycholoog bij De MARQ

Expertise: revalidatie- en neuropsychologie

Voorheen: 

projectmanager bij slopersbedrijf en logistiek adviseur bij een 
overkoepelend orgaan voor bouw- en sloopafvalbedrijven in 
Nederland.



Even voorstellen:

• Wat doen jullie al aan projectplanning binnen jullie organisatie?

• Hoe nemen jullie motivatie hierin mee?

• Wat hoop je te leren vandaag?



Opzetten en realiseren van projecten

Van idee naar een gerealiseerd product kent verschillende stappen:

1. Plannen

2. Uitvoeren

3. Evalueren

4. Afronden

Van het WAT: inhoud van project

En HOE: strategie



Voorbeeld in de praktijk

Idee:
we gaan een bedrijf oprichten wat uitsluitend geriatrische revalidatie beoefent

Uitwerking:
Projectgroepen (wat en hoe gaan we het doen; randvoorwaarden; scholing en 
opleidingen; transitie)



Revalidatieproces van De MARQ

Inventarisatie 
leerbaarheid

Inventarisatie 
somatiek

(MDO) 
(Evaluatie) 
Doelen en 

wensen 
revalidant

Triage Multidiscipli-
naire intake

Bepaling 
revalidatie-

niveau

Revalidatie: 
Therapie en 
behandeling

Revalidatie
leerplan

Behandelplannen 
(multidisciplinair)

Ontslag

MDTO  
ReLO



En nu de implementatie..

• Nog altijd loopt het niet overal op dezelfde manier

• Proces begint wel steeds meer op elkaar te lijken

• Veel tijd en geld investeren in motiveren van de medewerkers



Ander voorbeeld: iBOM

IDEE: er is een groep mensen die meer 
therapie en informatie nodig hebben, 
maar die we met onze huidige 
middelen niet kunnen bereiken.

WERKGROEP: fysiotherapeut, 
activiteitentherapeut en psycholoog 
samen plan van aanpak gemaakt wat 
heeft geleid tot



Maar hoe doe 
je dat nou? 
Dat 
realiseren…

OEFENING

Maak 4 groepen. 
Voorwaarde: 

de medewerkers van de 
verschillende 
organisaties moeten bij 
elkaar in dezelfde groep 
zitten 

Groepen moeten even 
sterk zijn



De geheime opdracht

Elke groep stuurt één vertegenwoordiger…….



Evaluatie

• Wat gebeurde er?

• Bij wie is de opdracht gelukt?

• Hoe zou het beter kunnen?

• Wat heeft deze activiteit opgeleverd?

• Hoe kunnen we dit vertalen naar het uitvoeren van een project?



Waar lopen jullie tegenaan bij het 
implementeren van nieuwe ideeën?

Even de tijd (10 minuten) om in groepen van 6 te overleggen over de vraag 
waar je tegenaan loopt bij het implementeren van iets nieuws.



Hoe implementeer je ‘het idee’?

• Zorg voor voldoende draagvlak

• Zorg ervoor dat de planningsfase doorlopen is:

• Duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, wat de bedoeling is.

• SAMEN aan de slag

• AFSPRAKEN en TIJDLIJN

• VOORTGANG BEWAKEN

• EN DAN… aan het werk



Motivatie

Het idee:

wie heeft het bedacht en is dit idee nu ook het plan van het 
hele team?

Om mensen gemotiveerd te krijgen is het van belang dat het 
team er gemotiveerd voor raakt.

Hoe je dat voor elkaar krijgt is afhankelijk van het doel wat het 
team zelf heeft.



Motivatie

• Intrinsiek:

• Van binnenuit

• Het gaat om het spel

• Extrinsiek

• Van buitenaf

• Het gaat om de knikkers



Motivatie volgens Self Determination Theory



Hoera....we hebben een geweldig plan!

1. geen motivatie, ze gaan het echt niet doen

2. ze werken mee omdat het moet van de baas

3. ze werken mee omdat ze de anderen niet tot last willen zijn

4. ze kiezen voor een verandering van werkwijze omdat dat gemakkelijker is

5. ze zien in dat deze werkwijze mogelijkheden geeft tot verbetering

6. ze zijn gemotiveerd omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit beter werkt



Motiverende gespreksvoering: techniek om intrinsieke 
motivatie te vergroten.

• Manier om motivatie boven tafel te halen. 

• Het volgt de stappen van STD.



Stimuleren

• Wat zet je in (zowel mono- als multidisciplinair) om 
motivatie te versterken?

• Weten jullie wat het onderliggende doel van het team is?



Doelen stellen

Het doel heeft alleen nut als het aansluit bij de motivatie!!

1. Een doel moet inspirerend/uitdagend zijn.

2. Het doel moet realistisch/haalbaar zijn.

3. Zorg dat het doel meetbaar is.

4. Het doel moet in het nu liggen.



Doelen stellen (stimuleren):

Aansluitend bij intrinsieke motivatie binnen het team:

Van belang dat vooruitgang wordt ervaren!!

Zorg steeds voor nieuwe uitdagingen

Aansluitend bij extrinsieke motivatie binnen het team:

Beloningen groot belang!!

Betrek het cliëntsysteem bij de revalidatie



Om mee naar huis te nemen:

• Welke vorm van motivatie vind je voor jullie plan?

• Hoe ga je de motivatie vergroten / stimuleren?



Intrinsiek of extrinsiek?

1. ‘Ik wil het maximale eruit halen!’ 

2. ‘Ik wil mijn collega niet teleurstellen’ 

3. ‘Tja… je moet het toch proberen hé…’ 

4. ‘Als ik maar op tijd naar huis kan, dan ben ik al blij’ 

5. ‘Tegenslagen moet je overwinnen’

motivatie

• Mensen zijn van nature op korte termijn ingesteld.

• Daarom is het van belang om doelen te stellen die daarbij passen



Tot 13.00 uur

To do in de pauze:

flapover invullen met wensen of voorstel voor volgende netwerkdagen.
Locatie 2020



Nulmeting

• Waarom meten?

• Wat is een nulmeting?

• Hoe ga je meten?

Wat wil je meten? Concretiseer.

Meetinstrumenten:
➢Kwantitatief

➢Kwalitatief



Criteria meetinstument

✓ Geschiktheid voor de onderzoekspopulatie

✓ Validiteit

✓ Betrouwbaarheid

✓ Praktische toepasbaarheid



Tips

✓ De voorkeur heeft kwantitatieve meetinstrumenten

✓ Gebruik zoveel mogelijk valide meetinstrumenten                                    

→ www.meetinstrumentenindezorg.nl

✓Meet alleen wat je wil weten

✓ Houd de nulmeting kort

✓ Communiceer!



Voorbeeld

Resultaat
Afname van de gemiddelde ligduur CVA patiënt op de afdeling

Wat wil je meten
Gemiddelde ligduur

Doel nulmeting
Wat is bij aanvang van het project de gemiddelde ligduur 

Meetinstrument
Dataverzameling vanuit CVA registratiegegevens ziekenhuis
(kwantitatief)



Opdracht

Stel een nulmeting op van het project van dit jaar:

▪Wat wil je meten?

▪Meetinstrumenten



Stap 1.

Concretiseer wat je wil 
meten en bepaal je 

meetinstrument

Stap 2.

Omschrijf de nulmeting

Stap 3.
Communicatie naar  

betrokkenen

Stap 4.
Voer de nulmeting uit

Stap 5.
Verwerk de gegevens en pas 
eventueel je doelstelling aan

Stap 6.
Start project

Stappenplan



Grail

Gait Realtime Analysis Interactive Lab.

De GRAIL is een innovatief virtual reality systeem dat bestaat uit een 
panoramisch scherm, meerdere camera’s, een krachtenplatform en 
een loopband

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat heel veel oefenen, in 
steeds wisselende omstandigheden, vaak het beste werkt. Sinds 
augustus 2014 is het mogelijk om tijdens de revalidatie bij Revant
gebruik te maken van de GRAIL. De GRAIL maakt het revalideren nog 
effectiever, leuker en uitdagender.



Wisselprogramma (25 min/ ronde)
1 Grail 
2 Wat zou jij doen?
3 Netwerken

1 Wat zou jij doen?
2 Grail
3 Netwerken

1 Netwerken
2 Wat zou jij doen?
3 Grail

Ellen Raymond Nilda

Elly Marjan Renske

Sandra C Annemarie Jacqueline

Heidi Kelly Niels

Ineke Anne Lydia

Marian Anne

Petra Angela

SandraV, Diana, Mariska SandraV, Diana, 



Knowledge broker netwerk 2020

• Deelnemersovereenkomsten 2020 zijn verstuurd
• START 1 januari 2020
• Scholing nieuwe knowledge brokers: 

• 1e scholingsdag: 15 januari 2020 of 10 februari 2020
• 2e scholingsdag: 6 februari 2020 of 10 maart

• Thema 2020:
• Inhoud van richtlijn herseninfarct en hersenbloeding (2017): hoofdstuk 10

• regie en controle patiënt/cliënt resulteert in een gemotiveerde zorgvrager
• Samenwerking in de keten: overdracht in de keten (naar 1e lijn, triage, 

samenwerking met NAH, etc)

• Vragenlijst: hoe maak je tijd vrij?



• Hou de nieuwsbrief in de gaten

• Stuur de definitieve projectplannen op

• Benut de innovaties op de website 

SUCCES!



1 februari 2019 31 januari 2020

Begin 
juni 

Project-
plan af.

juli/aug/sept

Project
activiteiten 
uitvoeren

Tijdlijn projectjaar ’19/’20

1 febr:
Einde 
project-
periode

Juni 
Feedbackronde



Feedback geven
en ontvangen

Nulmeting

Nieuwe KB’s:
Februari -11 maart
Projectopdracht + 
geschreven projectplan 
concept

Bestaande KB’s:
Febr - mei
Projectkeus/opdracht
→projectplan schrijven

→ Realisatie  →

→ Borging

Voortgangsverantwoordelijke aan de slag

!

2020/2021   Projectkeus/opdracht  → etc. 

juli

Feedback 
verwerken 
→ Def. plan 

2019     Voorbereiding →

Begin sept.

Implementeren
van je 
vernieuwing
= Start pilotfase

Met ludieke 
aftrap

t/m jan 2019

• Borgen
• Effectmeting
• Evalueren
• Bijstellen
• Overdragen aan 

verantwoordelijke

.

→ 2020     Borging   →→ → → → → → → → → → →

Project planning - mijlpalen

Voorjaar 26-3-2019 Locatie?

Najaar 15-10-2019 Locatie?




