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Hoofdstuk 1: Managementsamenvatting
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen 2 richt zich op het structureel aanbieden van bewegen
en sport aan patiënten tijdens en na het revalidatieproces. De patiënt wordt vanaf het begin van het
revalidatieproces gestimuleerd om bewegen en sporten tot een vast en blijvend onderdeel van
zijn/haar dagelijkse leven te maken. Het hoofddoel van het programma is het realiseren van meer
doorstroom voor (ex-)patiënten naar bewegen en sport in de thuissituatie door middel van een
structurele inbedding van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bij revalidatie-instellingen.
Gedurende de programmaperiode wordt, door monitoring en evaluatie, de implementatie en
uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, en daarmee de realisatie van de
doelstellingen, systematisch in kaart gebracht. Door de uitvoering van deze monitoring kunnen ontwikkelingen in het veld worden gevolgd en kan in kaart worden gebracht wat het programma
teweegbrengt. Het monitor en evaluatieonderzoek bestaat uit drie meetmomenten gedurende de
programmaperiode. Betrokken professionals (managers, projectleiders, sport- en beweegconsulenten en (revalidatie)artsen) van de deelnemende revalidatiecentra (n=12) en ziekenhuizen
(n=6) worden gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Het eerste meetmoment vond plaats in het voorjaar van 2013. Deze rapportage beschrijft de resultaten van deze eerste meting, waarbij inzicht wordt gegeven in de startpositie van het programma. In
de volgende rapportages zal de nadruk meer komen te liggen op het meten van het proces en het
effect van de implementatie van het programma.

1.1

Kenmerken deelnemende revalidatie-instellingen

Aan deze eerste meting van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen doen 12 revalidatiecentra en 5 ziekenhuizen mee. De beginsituatie van de revalidatie-instellingen is in kaart gebracht
door afname van vragenlijsten bij de betrokken professionals (n=72).
Binnen alle deelnemende revalidatie-instellingen wordt revalidatiezorg verleend aan patiënten. Alle
revalidatiecentra verlenen poliklinische revalidatiebehandelingen. Daarnaast verlenen de twaalf
revalidatiecentra ook klinische revalidatiebehandelingen en binnen elf revalidatiecentra wordt een
revalidatiebehandeling op basis van consulten aangeboden. Binnen de ziekenhuizen wordt geen
klinische revalidatiebehandeling aangeboden. Wel geeft 60% van de managers van de deelnemende
ziekenhuizen aan een behandeling op basis van consulten aan te bieden.

1.2

Organisatie Revalidatie, Sport en Bewegen

Binnen 15 deelnemende revalidatie-instellingen is reeds een projectgroep opgericht die zich bezig
houdt met de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De
projectgroep bestaat vaak uit een betrokken (afdelings)manager, een revalidatiearts, een
projectleider en één (of meerdere) sport- en beweegconsulent(en). Afhankelijk van de functie van de
professional, besteedt hij/zij een aantal uren per week aan zijn/haar taken rondom het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen. De projectleiders die werkzaam zijn in een revalidatiecentrum
besteden gemiddeld meer tijd aan hun taken, ten opzichte van de projectleiders in een ziekenhuis.
2

Revalidatie, Sport en Bewegen is een programma van Onbeperkt Sportief. Dit programma heeft in november
2013 de erkenning 'Goed onderbouwd' ontvangen. De erkenning is afgegeven door een onafhankelijke
beoordelingscommissie bestaande uit afgevaardigden vanuit de wetenschap, beleid en praktijk. Deze
erkenningscommissie is gelieerd aan het erkenningstraject Effectief Actief. Effectief Actief is hét landelijke
erkenningstraject voor sport- en beweeginterventies, opgezet door Ministerie van VWS en uitgevoerd door het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).
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De helft van de sport- en beweegconsulenten heeft aangegeven 7 of minder uur per week te kunnen
besteden aan de taken rondom het programma Revalidatie, Sport en Bewegen en het Sportloket 3.
Bij drie revalidatiecentra is nog geen Sportloket fysiek aanwezig. Binnen de andere revalidatieinstellingen is het Sportloket gevestigd in een aparte af te sluiten ruimte, als onderdeel van de
werkplek van de sport- en beweegconsulent(en), of als onderdeel van een grotere ruimte welke voor
verschillende doeleinden wordt gebruikt.
Binnen de ziekenhuizen is het Sportloket op vaste momenten in de week bemand, terwijl in een
aantal revalidatiecentra dit niet het geval is. De ruime meerderheid van de professionals heeft
aangegeven dat het Sportloket 8 uur of minder per week bemand is door één of meerdere sport- en
beweegconsulenten.
Bij de helft van de revalidatie-instellingen is momenteel één sport- en beweegconsulent werkzaam
binnen het Sportloket, bij de andere instellingen zijn 2-5 consulenten werkzaam. Wanneer meerdere
consulenten werkzaam zijn bij het Sportloket, worden de uit te voeren taken op verschillende wijzen
verdeeld. De belangrijkste taak van de consulent is het voeren van het adviesgesprek en enkele
counselinggesprekken met de (ex-)patiënt. Daarnaast zijn er nog drie andere kerntaken te benoemen
voor de consulenten. Opvallend is dat veel van de professionals over het algemeen niet bewust zijn
van deze andere taken van de consulent, ook de consulent zelf niet.

1.3

Implementatie en uitvoering programma

Intake sport en bewegen
Van de professionals die aangeven dat er in hun instelling (poli)klinische patiënten worden behandeld, geeft een ruime meerderheid aan dat zowel klinische als poliklinische patiënten een
intakegesprek over sport en bewegen ontvangt. Bij klinische patiënten vindt de intake meestal plaats
aan het begin van het behandeltraject (observatiefase of behandelfase), terwijl bij poliklinische
patiënten de intake soms aan het begin en soms aan het einde van de behandeling plaatsvindt. In de
meeste gevallen worden de intakegesprekken gevoerd door de bewegingsagoog, de revalidatiearts
of fysiotherapeut. Patiënten die een consultaire behandeling volgen, ontvangen minder vaak een
intakegesprek over sport en bewegen. Deze intake is meestal geen vast onderdeel van een
consultaire behandeling.
Sport en bewegen als onderdeel van de behandeling
Bij een ruime meerderheid van de instellingen (>70%) is er binnen het behandelteam aandacht voor
sport en bewegen (bijvoorbeeld tijdens een patiëntenbespreking) wanneer het gaat om patiënten
die een klinische of poliklinische behandeling volgen. Dit is minder vaak het geval voor een patiënt
die een behandeling ontvangt op basis van consulten. Daarnaast worden er veel verschillende sporten beweegactiviteiten aangeboden vanuit de instelling als onderdeel van een (poli)klinische
behandeling. Ondanks dat een consultaire behandeling veelal een monodisciplinair karakter heeft,
worden dergelijke sport- en beweegactiviteiten ook nog relatief vaak aangeboden als onderdeel van
een consultaire behandeling.

3

Een belangrijk onderdeel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is het inrichten van een ruimte
als Sportloket. Revalidatieartsen en andere medische specialisten kunnen hun patiënten naar dit Sportloket
doorverwijzen. In het Sportloket worden (ex-)patiënten door de sport- en beweegconsulent persoonlijk ondersteund, begeleid en geadviseerd bij het realiseren en behouden van een sportief actieve leefstijl. Het Sportloket vormt daarmee een belangrijke verbinding tussen de revalidatiesector en de sport- en beweegsector.
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Doorverwijsstructuur en doorverwijzingen naar het Sportloket
Van de professionals die aangeven dat er klinische en/of poliklinische patiënten worden behandeld in
hun instelling, geeft de meerderheid (±65%) aan dat er een interne doorverwijsstructuur is naar het
Sportloket. Deze doorverwijzing naar het Sportloket vindt vaker gestructureerd plaats bij een poliklinische revalidatiebehandeling dan bij een klinische behandeling. Een doorverwijzing naar het
Sportloket vindt beduidend minder vaak en minder gestructureerd plaats tijdens een consultaire
behandeling. Patiënten worden het vaakst doorverwezen door de revalidatiearts.
Het persoonlijk adviesgesprek
De grootste groep professionals geeft aan dat ‘hoofdzakelijk patiënten die worden doorverwezen
door de (revalidatie)arts of ander verwijzer’, een adviesgesprek ontvangen. Het valt op dat de
verschillende professionals van eenzelfde instelling vaak een verschillend antwoord hebben gegeven
op de vraag welke patiënten op dit moment een persoonlijk adviesgesprek vanuit het Sportloket
ontvangen. Dit was in vrijwel alle instellingen het geval. Dit suggereert dat in deze instellingen geen
duidelijk beleid is of dat er geen duidelijke afspraken zijn over welke patiënten een persoonlijk
adviesgesprek over sport en bewegen ontvangen.
Het adviesgesprek vindt meestal plaats tijdens de afrondingsfase van een (poli)klinische behandeling.
Een beweeg- en sportadvies op maat en de doorverwijzing naar een beweeg- of sportactiviteit zijn
aspecten die aan bod komen tijdens een adviesgesprek, aldus 70% van de sportconsulenten. De helft
van de sportconsulenten geeft aan dat er tijdens het adviesgesprek aandacht is voor de fase van
gedragsverandering ten aanzien van bewegen en sport.
Counseling
Op het moment van de afname van de vragenlijsten worden er in alle deelnemende instellingen
verschillende vormen van nazorg van sport en bewegen aan de patiënten verleend. Ten opzichte van
de periode voor de start van het programma zijn duidelijke positieve ontwik-kelingen in de verleende
nazorg binnen de deelnemende instellingen te ontdekken, waarmee de eerste effecten van de
implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen zichtbaar lijken te zijn. Bij de
meeste instellingen blijkt nazorg van sport en bewegen geen vast onderdeel te zijn van een klinische
(n=9), poliklinische (n=9) of consultaire (n=7) behandeling. In acht instellingen ontvangt 90% of meer
van de patiënten die een adviesgesprek hebben gehad, ook counselinggesprekken vanuit het
Sportloket. In drie instellingen ligt dit percentage tussen 50-90%. Bij de overige instellingen ontvangt
minder dan 50% van de patiënten, die een adviesgesprek heeft gehad, ook counselinggesprekken. De
meeste counseling-gesprekken vinden telefonisch plaats, waarbij de tevredenheid van de (ex-)
patiënt met het huidige sport- en beweeggedrag het vaakst besproken wordt.
In negen instellingen kunnen ook externe cliënten gebruik maken van de begeleiding vanuit het
Sportloket.
Doorverwijzing naar sport- en beweegactiviteit in de regio
De meerderheid van de sport- en beweegconsulenten (62,5%) geeft aan dat zij de meeste (ex-)
patiënten meteen kunnen doorsturen naar een passende beweeg- of sportactiviteit en/of
sportvereniging. Daarnaast wordt door 65% van de sport- en beweegconsulenten vanuit het
Sportloket samengewerkt met sport- en beweegaanbieders uit de regio. Deze samenwerking vindt
zowel op lokaal niveau (onder andere met sportverenigingen en fysiotherapiepraktijken) als op
landelijk niveau (onder andere sportbonden en NOC*NSF) plaats. De meeste sport- en beweegconsulenten vinden de samenwerking met de aanbieders een mooie aanvulling op het eigen sporten beweegaanbod van de revalidatie-instelling. Opvallend is dat bijna de helft van de sport- en
beweegconsulenten ontevreden is over het huidige aanbod van activiteiten van beweeg- en
sportaanbieders in de regio voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische
aandoening. Slechts 19% van de sport- en beweegconsulenten geven aan dat ze hier tevreden over
9

zijn. Binnen 13 instellingen hebben de sport- en beweegconsulenten een goed beeld van de
aanbieders in de regio. In twee instellingen zijn de sportconsulenten nog bezig om dit in kaart te
brengen.
Huidige cijfers van het Sportloket
Van de patiënten die worden doorverwezen naar het Sportloket is 69% poliklinisch en 13% klinisch in
behandeling. De overige 18% bestaat uit patiënten die een behandeling op basis van consulten
ontvangen. Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen de instellingen over het aantal doorverwijzingen
vanuit de medici naar het Sportloket. Zo worden in twee instellingen helemaal nog geen patiënten
doorverwezen naar het Sportloket, terwijl in drie andere instellingen gemiddeld meer dan 20
patiënten per maand worden doorverwezen. Opvallend is dat in zeven instellingen het aantal
patiënten dat een adviesgesprek ontvangt lager is dan het aantal patiënten dat wordt doorverwezen
naar het Sportloket. In vier instellingen ontvangt (nog) geen enkele patiënt één of meerdere
counselinggesprekken vanuit het Sportloket. In bijna de helft van de instellingen worden er
gemiddeld tussen 5-10 patiënten per maand doorverwezen naar een sport- en beweegactiviteit in de
regio. Een doorverwijzing naar een sportvereniging vindt over het algemeen minder vaak plaats. Het
valt op dat in vergelijking met klinische en poliklinische patiënten, patiënten vanuit een consultaire
behandeling vaker doorverwezen worden naar een sportvereniging en minder vaak naar een sporten beweegactiviteit.

1.4

Procesevaluatie

Op basis van de procesevaluatie van het implementatieproces van het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen zijn een aantal factoren aan het licht gekomen die mogelijke verschillen veroorzaken
tussen revalidatie-instellingen.
Visie
Allereerst blijkt dat revalidatiecentra vaker dan ziekenhuizen een visie hebben op ‘bewegen en sport
binnen de revalidatie’. In de meerderheid van de gevallen is een dergelijke visie niet vastgelegd in
een strategisch beleidsplan van de revalidatie-instelling. Van de instellingen die reeds een
beleidsplan hebben gericht op ‘bewegen en sport binnen de revalidatie’ geeft de ruime meerderheid
aan dat de uitvoering van het beleid goed verloopt en dat het beleid op een goede manier vertaald
wordt naar de praktijk. Een belangrijke bevinding is dat de professionals aangeven dat het
programma aansluit bij zowel de visie van de organisatie als de eigen visie van de professional. Op de
vraag wat volgens de professionals het belang van bewegen en sport is voor de (ex-)patiënten, geeft
meer dan de helft van de professionals aan: ‘bevorderen gezondheid’, ‘versterken zelfvertrouwen en
gevoel van eigenwaarde’ en ‘plezier/ontspanning’.
Draagvlak
De professionals hebben aangegeven dat er over het algemeen draagvlak bestaat bij collega’s voor
het uitvoeren van ‘een actief beleid ten aanzien van bewegen en sport binnen de revalidatie’. Slechts
binnen twee ziekenhuizen wordt door enkele professionals aangegeven dat enkele collega’s
(enigszins) negatief tegenover het programma Revalidatie, Sport en Bewegen staat.
Financiën
Bijna 40% van de betrokken managers heeft aangegeven dat het beschikbare budget voor ‘bewegen
en sport binnen de organisatie’ voldoende is om het beleid ‘bewegen en sport binnen de revalidatie’
te realiseren. Daarnaast gaf 57% van de managers, projectleiders en sport- en beweegconsulenten
aan dat er momenteel binnen de revalidatie-instelling voldoende geld vrijgemaakt kan worden voor
de uitvoering van het programma. Deze percentages zijn opvallend laag. Richting de toekomst geeft
slechts 42% van de professionals aan te verwachten dat er voldoende geld beschikbaar zal zijn voor
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De resultaten voor de vragen over financiën zijn
zorgelijk voor de financiële borging van het programma.
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Het programma wordt op dit moment vaak gefinancierd vanuit de algemene begroting en vanuit de
DOT/DBC constructie. Enkele revalidatie-instellingen maken daarnaast gebruik van sponsoring en/of
extra financiering vanuit de gemeente, provincie of NASB. Geen enkele revalidatie-instelling ontvangt
op dit moment aanvullende financiering vanuit een zorgverzekeraar. Daarnaast zijn enkele, maar niet
alle, revalidatie-instellingen op dit moment bezig om extra financiering aan te vragen bij de
gemeente, provincie of een fonds.
Communicatie en inhoudelijke ondersteuning
De tevredenheid over de communicatie tussen de professional en zijn/haar betrokken collega’s bij
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt over het algemeen zeer goed beoordeeld. Men
is vaker tevreden over de communicatie met de projectleider en de medewerkers van het Sportloket
in vergelijking met de communicatie met het managementteam en de (revalidatie)artsen. Daarnaast
valt op dat de projectleider meer tevreden is over de communicatie met de medewerkers van het
Sportloket dan andersom.
Een duidelijk verbeterpunt omtrent de interne communicatie is dat het managementteam meer
betrokken mag zijn bij de implementatie en uitvoering van het programma binnen de revalidatieinstelling. Daarnaast geven de (revalidatie)artsen aan dat ze graag beter geïnformeerd willen worden
over hun rol binnen het programma. De sport- en beweegconsulenten beamen dit laatste en geven
ook aan behoefte te hebben aan een betere afstemming met de betrokken artsen. De medewerkers
van het Sportloket geven daarnaast aan het prettig te vinden om periodiek overleg te hebben met
elkaar en met de projectleider.
Enkele positieve punten die naar voren komen uit de communicatie met externe partijen zijn de
goede bereikbaarheid van de medewerkers van Stichting Onbeperkt Sportief en de onderzoeksgroep
ReSpAct 4 en de organisatie van de halfjaarlijkse kennisdelingsbijeenkomsten. De professionals
hebben aangegeven momenteel nog nauwelijks contact te hebben met NOC*NSF.
Verwachtingen
Op de vragen naar de verwachtingen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, gaf de
grote meerderheid van de professionals aan te verwachten dat de patiënten het programma op prijs
zullen stellen, en dat de patiënten door het programma een actieve(re) leefstijl zullen ontwikkelen.
Daarnaast gaf een grote meerderheid van de professionals aan te verwachten dat binnen 3 jaar het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen volledig geïmplementeerd zal zijn binnen de organisatie.
Tevens gaven ze aan te verwachten dat de meerderheid van de patiënten die dan een adviesgesprek
ontvangen, een passend beweeg- en sportadvies krijgen en counseling ontvangen als onderdeel van
de (revalidatie)behandeling. Deze verwachtingen komen overeen met de doelstellingen van het
programma.
Eén van de doelstellingen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is om bij de revalidatieinstelling een netwerk tussen de zorgaanbieder en de sport- en beweegaanbieders op te bouwen.
Alle professionals hebben aangegeven te verwachten dat de implementatie van het programma zal
helpen om het sport- en beweegnetwerk uit te breiden. Daarnaast verwacht de grote meerderheid
van de professionals ook dat het zorgnetwerk zal uitbreiden. En verwacht de ruime meerderheid van
de managers en projectleiders dat het overheidsnetwerk zal uitbreiden.
4

ReSpAct staat voor Rehabilitation, Sports and Active lifestyle. Het is een longitudinal, observationeel cohort
onderzoek naar het beloop van onder andere het sport- en beweeggedrag, de gezondheid(sbeleving) en
zorggebruik van de (ex-) patiënten die deelnemen aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Met het
onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de onderliggende werkingsmechanismen en de kosteneffectiviteit
van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
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Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering (Motivational Interviewing, MI) is de wijze van converseren die de
sport- en beweegconsulenten idealiter gebruiken tijdens de gesprekken die gevoerd worden met de
patiënten. Ruim 70% van de sport- en beweegconsulenten hebben aangegeven een cursus MI te
hebben gevolgd. Een groot deel heeft de driedaagse cursus gevolgd welke vanuit Stichting Onbeperkt
Sportief wordt georganiseerd. Minimaal één consulent van elke deelnemende revalidatie-instelling is
op dit moment al MI-gecertificeerd. De sport- en beweegconsulenten die al MI toepassen in de
gesprekken die zij met patiënten voeren, geven aan te merken dat de (ex-)patiënten bewuster met
hun gedragsverandering bezig zijn en dat zij meer gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen.

1.5

Fasen van implementatieproces

Om in kaart te brengen in hoeverre een instelling het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
heeft geïmplementeerd, is de fase van het implementatieproces volgens het theoretische model van
Grol vastgesteld. In dit model wordt de implementatie van de nieuwe werkwijze als een
veranderproces gezien, waarbij verschillende opeenvolgende fases onderscheiden kunnen worden.
Er kan worden vastgesteld dat alle deelnemende revalidatie-instellingen zich in de veranderfase
bevinden. Dit betekent dat zij allen de oriëntatie-, inzicht- en acceptatiefase voorbij zijn. Dit komt
overeen met de formele afsluiting van deze fases, die bestaat uit het ondertekenen van respectievelijk de intentieverklaring en de samenwerkingsovereenkomst.

1.6

Kennis delen en ondersteunen

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen ontwikkelt kennis en helpt deze toepassen binnen de
revalidatiesector. Dit doet zij door het gericht in kaart brengen van vragen, het ontwikkelen en
implementeren van producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het delen van kennis
via online tools en het geven van advies. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de partners in het
werkveld. De ontwikkeling en implementatie van een Plan van Aanpak ‘Kennismanagement’ is een
belangrijke ondersteunende activiteit.
Vanaf 2012 zijn er zeven cursussen en vijf terugkombijeenkomsten Motivational Interviewing (MI)
gegeven. Ook voor eind 2013 en 2014 staan nieuwe cursusdagen op het programma. Daarnaast zijn
er sinds de start van het programma drie landelijke kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd.
Hieraan blijkt veel behoefte te zijn.

1.7

Paralympische talentinstroom

Het doel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is het realiseren van meer doorstroom
voor (ex-)patiënten naar bewegen en sport in de thuissituatie. Het gaat daarbij niet alleen om
doorstroom richting de breedtesport, maar ook de paralympische (top)sport zal een impuls krijgen.
De paralympische talentinstroom valt onder de verantwoordelijkheid van NOC*NSF.
Om een verhoging van de paralympische talentinstroom vanuit revalidatie-instellingen te realiseren
is onder andere een Paralympische fysieke test ontwikkeld. Na een pilotfase (september 2012 –
september 2013), wordt deze test verder ontwikkeld en geëvalueerd in samenwerking met de
faculteit Bewegingswetenschappen van de VU in Amsterdam. Het uiteindelijke doel is om in ieder
geval binnen alle revalidatiecentra in Nederland de sport- en beweegconsulenten op te leiden om de
test uit te voeren. Daarnaast dienen deze centra ook uitgerust te zijn met het benodigde materiaal.
Bovendien vindt NOC*NSF het belangrijk om de professionals van alle deelnemende revalidatieinstellingen door sportbonden te laten informeren over de verschillende sportmogelijkheden en
bijbehorende sportmaterialen. Professionals hebben op de jaarlijkse Paralympic Experience Day van
2012 en 2013 ervaring met verschillende (aangepaste) sporten op kunnen doen.

12

Ook wil NOC*NSF dat voor het einde van de programmaperiode 10 sportbonden materialen en
methoden hebben ontwikkeld waarmee sportverenigingen uitgerust kunnen worden. Deze
materialen en methoden zijn met name gericht op sportverenigingen rondom de deelnemende
revalidatie-instellingen, voor het geven van goede clinics omtrent (aangepast) sporten.
Tot slot zijn er enkele aandachtspunten in kaart gebracht voor de deelnemende revalidatieinstellingen en de betrokken organisaties, op basis van de resultaten van de nulmeting. Deze
aandachtspunten zijn samengevat weergegeven vanaf pagina 101.
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Hoofdstuk 2: Achtergrond
Mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte blijken structureel minder te
bewegen en sporten ten opzichte van de algemene bevolking [1]. Daarnaast blijkt deze groep per dag
aanzienlijk meer tijd zittend door te brengen [2, 3]. Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag zijn,
onafhankelijk van elkaar, risicofactoren voor het ontwikkelen van onder meer obesitas, diabetes en
hart- en vaatziekten [4-7]. Mede door deze verhoogde gezondheidsrisico’s zorgen langdurige
lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag voor een aanzienlijke stijging van de zorgkosten [8, 9].
Er is veelvuldig in de literatuur aangetoond dat regelmatige lichamelijke activiteit vele gezondheidsvoordelen met zich mee brengt en dat het de risico’s op secundaire gezondheidsproblemen
aanzienlijk kan verminderen [2]. Bovendien zijn de gezondheidsvoordelen voor mensen met een
chronische ziekte en/of lichamelijke beperking mogelijk nog groter dan voor de algemene bevolking.
Het is daarom van groot belang om een actieve leefstijl bij deze groep te stimuleren. In eerder
onderzoek van Van der Ploeg et al. [10] is aangetoond dat het stimuleren van sportdeelname in
combinatie met het bevorderen van een actieve leefstijl, tijdens en na de revalidatiebehandeling, bij
mensen met een lichamelijke beperking, effectief bleek te zijn. Deelnemers lieten een significante
toename van sport en lichamelijke activiteit zien, zowel op de korte termijn als een jaar na het
beëindigen van de revalidatiebehandeling.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Van der Ploeg et al. is het huidige programma
Revalidatie, Sport en Bewegen 5 [11] ontwikkeld. Het programma wordt op dit moment in 18
revalidatie-instellingen in Nederland geïmplementeerd en uitgevoerd. Het gaat hierbij zowel om
revalidatiecentra als ziekenhuizen. Stichting Onbeperkt Sportief coördineert de landelijke aansturing
van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.

2.1

Doel en doelstellingen

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich op het structureel aanbieden van bewegen
en sport aan patiënten tijdens en na het revalidatieproces. De patiënt wordt vanaf het begin van het
revalidatieproces gestimuleerd om bewegen en sporten tot een vast en blijvend onderdeel van
zijn/haar dagelijkse leven te maken.
Missie van het programma
Patiënten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve), actieve leefstijl.
Hoofddoel van het programma
Het realiseren van meer doorstroom voor (ex-)patiënten naar bewegen en sport in de thuissituatie
door een structurele inbedding van de programma Revalidatie, Sport en Bewegen bij revalidatieinstellingen.
Dit hoofddoel heeft betrekking op zowel het individuele patiënten niveau, als op organisatie niveau.
Daarmee kunnen de volgende doelstellingen worden onderscheiden:
Doelstellingen op individueel niveau:
• 70-80% van de patiënten van deelnemende instellingen is in contact gebracht met sport en
bewegen (persoonlijk adviesgesprek).

5

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is onderdeel van Stichting Onbeperkt Sportief.
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•
•

90% van de patiënten per instelling die een persoonlijk adviesgesprek heeft gehad, ontvangt
counseling.
45-55% van de patiënten die counseling heeft gehad, is 1 jaar na afronding van de
revalidatiebehandeling sportief actief.

Doelstellingen op organisatie niveau:
• Implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bij 18 revalidatieinstellingen.
• Alle revalidatie-instellingen in Nederland (revalidatiecentra en ziekenhuizen) zijn bekend met
Revalidatie, Sport en Bewegen en zich bewust van het belang van actief sport- en beweegbeleid tijdens en na de revalidatieperiode.
Om bovenstaande doelstellingen te kunnen bereiken worden gedurende de programmaperiode
(2012-2015) op de volgende 4 aspecten acties ondernomen:
1) Implementatie van methodiek
2) Kennisdelen en ondersteunen
3) Monitoring en onderzoek
4) Paralympische talentinstroom 6
Ambitie
In de programmaperiode zijn 11.000-16.000 patiënten ondersteund door de sport- en beweegconsulent.

2.2

Monitoring en evaluatie

Door monitoring en evaluatie wordt, gedurende de programmaperiode, de implementatie en
uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, en daarmee de realisatie van de
doelstellingen, systematisch in kaart gebracht. Door de uitvoering van deze monitoring kunnen
ontwikkelingen in het veld worden gevolgd en kan in kaart worden gebracht wat het programma
teweegbrengt.
De centrale vraagstelling van deze monitoring en evaluatie is:
• In welke mate en op welke wijze is door revalidatie-instellingen tijdens de programmaperiode (2012 – 2015) geparticipeerd in het programma Revalidatie, Sport en Bewegen,
welke activiteiten hebben zij in dit kader uitgevoerd, welke beleidsresultaten zijn als
uitvloeisel daarvan waar te nemen en welke factoren zijn daarvoor bepalend?
Doelstellingen monitoring en evaluatie
Om bovenstaande vraagstelling te beantwoorden, zijn de volgende doelstellingen voor de monitoring
en evaluatie geformuleerd:
1) Inzicht krijgen in de startpositie van het programma.
In welke mate voeren revalidatie-instellingen een actief beleid ter stimulering van een actieve
leefstijl van hun (ex)revalidanten?
2) Inzicht krijgen in het verloop en proces van het programma.
Welke factoren spelen een rol bij een succesvolle implementatie van het programma bij
revalidatie-instellingen?

6

De activiteiten omtrent de Paralympische talentinstroom zijn de verantwoordelijkheid van NOC*NSF.
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3) Inzicht krijgen in de resultaten van het programma.
Welke activiteiten zijn opgezet en wat is het bereik van het programma onder (ex-)
revalidanten. Wat heeft het programma teweeggebracht?
Om over bovenstaande doelstellingen uitspraken te kunnen doen, vinden er gedurende de
programmaperiode drie meetmomenten plaats waarbij betrokken professionals gevraagd wordt een
vragenlijst in te vullen. Het eerste meetmoment vond plaats in het voorjaar van 2013. De tweede en
derde metingen zullen respectievelijk in het najaar van 2014 en het najaar van 2015 plaatsvinden.
Dit rapport beschrijft de resultaten van het eerste meetmoment, waarbij inzicht wordt gegeven in de
startpositie van het programma. Deze rapportage richt zich daarom met name op de eerste
doelstelling. In de volgende rapportages zal de nadruk meer komen te liggen op het meten van het
proces (tevredenheid en ervaringen) en het effect van de implementatie van het programma (de
bereikte resultaten).

2.3

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen in het kort

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich op het stimuleren van een actieve leefstijl
bij mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte tijdens en ná het
revalidatieproces. Het hoofddoel van het programma is daarmee ook het realiseren van meer
doorstroom voor (ex-)patiënten naar sport- en beweegactiviteiten in de thuissituatie door een
structurele inbedding van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bij de verschillende
revalidatie-instellingen. Het programma wordt uitgevoerd in zowel revalidatiecentra als bij
afdelingen revalidatiegeneeskunde van algemene ziekenhuizen. De einddoelgroep van het
programma bestaat uit zowel mensen met een lichamelijke beperking als mensen met een
chronische aandoening. Hiermee is het programma toegankelijk voor een brede groep mensen.
Revalidatie, Sport en Bewegen heeft in november 2013 de erkenning 'Goed onderbouwd' ontvangen.
De erkenning is afgegeven door een onafhankelijke beoordelingscommissie bestaande uit
afgevaardigden vanuit de wetenschap, beleid en praktijk. Deze erkenningscommissie is gelieerd aan
het erkenningstraject Effectief Actief. Effectief Actief is hét landelijke erkenningstraject voor
sport- en beweeginterventies, opgezet door Ministerie van VWS en uitgevoerd door het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).7
In het handboek Revalidatie, Sport en Bewegen van Stichting Onbeperkt Sportief staat het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen in detail beschreven. Het programma grijpt in op
verschillende onderdelen van de revalidatiebehandeling, zie onderstaand figuur.

7

Zie voor meer informatie over erkenningen www.loketgezondleven.nl/interventies/kwaliteit-van-interventies.
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Figuur 2.1: Schematische weergave van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen tijdens een
(poli)klinische behandeling.

In figuur 2.1 is nogmaals weergegeven welke onderdelen van het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen binnen de verschillende fasen van de behandeling plaatsvinden. Tijdens de afrondingsfase
van de revalidatiebehandeling wordt een persoonlijk adviesgesprek gevoerd en worden de
counselinggesprekken geïnitieerd. Een schematische weergave en omschrijving van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen tijdens een behandeling op basis van consulten is opgenomen in
figuur B2.1 en tabel B2.1 in de bijlage.
Het verwachte resultaat van deelname aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is dat de
ex-patiënt een (meer) actieve leefstijl heeft gerealiseerd met blijvende sport- en beweegdeelname.
Dit vraagt bij de meeste patiënten om het doorvoeren van een structurele gedragsverandering. Een
effectieve methode voor het realiseren van een gedragsverandering is Motivational Interviewing
(MI). Deze gesprekstechniek is cliëntgericht, met als uitgangspunt dat de motivatie tot het
veranderen van het gezondheidsgedrag vanuit de (ex)patiënt zelf komt en dus niet wordt opgelegd
van buitenaf. In de verslavingszorg wordt deze techniek al lange tijd veelvuldig en met succes
toegepast en in de laatste decennia wordt MI ook in toenemende mate ingezet binnen de
gezondheidszorg.
Het Sportloket is een belangrijk onderdeel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
Binnen de revalidatie-instelling wordt een ruimte ingericht voor het Sportloket waarnaar patiënten
kunnen worden doorverwezen. In het Sportloket worden patiënten door de sport- en
beweegconsulent persoonlijk ondersteund, begeleid en geadviseerd bij het realiseren en behouden
van een sportief actieve leefstijl. Het Sportloket vormt daarmee een belangrijke verbinding tussen de
revalidatiesector en de sport- en beweegsector. De sport- en beweegconsulent vervult een sleutelrol
in het begeleiden van de revalidant richting een actieve leefstijl en een passend sport- en
beweegaanbod, maar levert tevens een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de
randvoorwaarden die nodig zijn om te kunnen (gaan) bewegen en sporten.
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Tabel 2.1: Inhoud in hoofdlijnen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen voor een (poli)klinische
revalidatiebehandeling.
Fase
Observatiefase
Behandelfase

Afrondingsfase

2.4

Belangrijkste acties
•
Aandacht voor sport en bewegen in het individueel behandelplan.
•
Intakegesprek over sport en bewegen (kan ook tijdens behandelfase)
•
Sport- en bewegingsstimulering in het kader van het behandeldoel
Sport en bewegen is vast onderdeel van de behandeling (fysiotherapie, bewegingsagogie,
ergotherapie, et cetera)
•
Organiseren van (extra) kennismakingsactiviteiten voor sport en bewegen eventueel in
samenwerking met externe sportbonden of verenigingen (bijvoorbeeld clinics, toernooien, et
cetera)
•
Intakegesprek over sport en bewegen (indien nog niet gedaan in observatiefase)
•
Doorverwijzing naar sport- en beweegconsulent van het Sportloket, onder verantwoordelijkheid
van een medisch specialist
•
Voeren van persoonlijk adviesgesprek:
Aandacht voor fase van gedragsverandering
o Uitreiken uitgave ‘Mijn Beweegredenen’
Verstrekken van individuele sport- en beweegadviezen en (leefstijl)informatie voor de
thuissituatie indien relevant
Verwijzing naar of uitvoering van Paralympische fysieke test (optioneel)
•
Initiëren van persoonlijke contactmomenten met ex-patiënt (counseling)
Frequentie van contactmomenten na ontslag: 2, 5, 8 en 13 weken
•
Realiseren van het ‘Vangnetaanbod’
Organiseren van sport- en beweegactiviteiten eventueel in samenwerking met externe
sportbonden of verenigingen

Instrumenten

De eerste stap binnen de monitoring en evaluatie, het vastleggen van de startsituatie van het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen bij 17 revalidatie-instellingen, heeft in de periode tussen
11 april en 11 juni 2013 plaatsgevonden. In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier de
startsituatie van de revalidatie-instellingen is vastgesteld en welke onderzoeksinstrumenten hiervoor
zijn ingezet.
Vragenlijsten professionals
Om de basisgegevens en beginsituatie bij aanvang van het project bij de deelnemende instellingen in
kaart te brengen is er een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is afgenomen bij de betrokken
professionals binnen de 17 deelnemende instellingen 8.
Binnen elke instelling zijn de volgende professionals benaderd om een vragenlijst in te vullen:
• Betrokken manager
• Betrokken revalidatiearts(en)
• Projectleider(s)
• Sport- en beweegconsulent(en)
De vragenlijsten zijn geconstrueerd op basis van de doelstellingen van het programma en op basis
van wetenschappelijke literatuur rondom het thema implementatie van interventies binnen de
gezondheidszorg. Het doel was om het profiel van de instellingen te schetsen, gegevens over het
8

De laatste van 18 revalidatie-instellingen is gestart met de implementatie van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen na afloop van de nulmeting van de monitoring. Daarom is deze rapportage gebaseerd op 17
deelnemende revalidatie-instellingen.
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huidige aanbod van en doorverwijzing naar sport- en beweegactiviteiten te verzamelen én in kaart te
brengen wat de verwachtingen zijn van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
Bij het opstellen van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van het model van Grol [12]. Dit model ziet
het implementeren van een innovatie als een veranderproces. Men gaat uit van een stapsgewijs
proces dat individuen, groepen en organisaties doormaken om tot het gewenste handelen te komen
(figuur 2.2). Het model onderscheid de volgende vijf fasen in het proces van verandering: oriëntatie,
inzicht, acceptatie, verandering en behoud van verandering.
Volgens het model van Grol zijn zowel belemmerende als bevorderende factoren van invloed op elke
fase van het veranderproces. Het is van belang deze factoren in kaart te brengen om inzicht te
krijgen in hoe implementatie strategieën opgebouwd dienen te worden en welke activiteiten
ontplooid moeten worden. Op basis daarvan kunnen indicatoren worden afgeleid waarmee het
succes van de implementatieactiviteiten kan worden geëvalueerd. Daarom zijn er binnen de
vragenlijsten van de monitoring ook vragen opgenomen over mogelijke factoren die de
implementatie zouden kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn afgeleid van de literatuur omtrent
effectieve implementatie [12-14].
Voor elk type professional ziet de vragenlijst er anders uit. Een aantal vragen is in elke vragenlijst
hetzelfde, andere vragen zijn meer functie specifiek. Daarnaast zijn er bij een aantal instellingen
personen die dubbele functies vervullen wat betreft het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
Daarom is er een gecombineerde vragenlijst voor de Manager & Projectleider gemaakt en een
gecombineerde vragenlijst Projectleider & Sport- en beweegconsulent. De complete vragenlijsten zijn
op te vragen bij de onderzoeksgroep ReSpAct.
Figuur 2.2: Schematische weergave van het implementatiemodel van Grol [12] waarin de verschillende fasen
van het veranderproces worden onderscheiden welke individuen, groepen of organisaties doorlopen om tot
het gewenste handelen te komen.

Afname vragenlijsten
De vragenlijsten zijn voor zover mogelijk digitaal afgenomen. Vanwege technische storingen zijn er in
een aantal instellingen vragenlijsten op papier ingevuld. Medewerkers van Onbeperkt Sportief waren
betrokken bij de afname van de vragenlijst.
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Registratietool
Voor het registreren van deelnemers van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is er een
registratietool ontwikkeld die de sport- en beweegconsulenten gebruiken binnen het Sportloket.
Gegevens uit deze registratietool zullen, naast de vragenlijsten, gebruikt worden voor de monitoring.
Voor het beschrijven van de startsituatie zijn er echter nog geen gegevens uit de registratietool
beschikbaar. In volgende rapportages zal dit instrument breder worden besproken en zal worden
toegelicht op welke wijze dit instrument als evaluatiemethode gebruikt wordt.

2.5

Leeswijzer

In deze rapportage staan allereerst in hoofdstuk 3 enkele algemene gegevens beschreven over de
deelnemende revalidatie-instellingen. Na een korte toelichting op de respons wordt een algemeen
profiel van de deelnemende revalidatie-instellingen geschetst. Vervolgens wordt beschreven wie er
vanuit de organisatie betrokken is bij de implementatie en uitvoering van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen. Hierbij wordt ook ingegaan op de achtergrond en functie van de
betrokkenen. Daarnaast wordt beschreven op welke manier het Sportloket binnen de revalidatieinstellingen is opgezet en hoe de verschillende betrokken professionals daar tegenaan kijken.
De resultaten van de ingevulde vragenlijsten kunt u vinden in hoofdstuk 4 en 5 van deze rapportage.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het implementatieproces van het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen. Voor de verschillende revalidatie-instellingen wordt nagegaan in hoeverre zij al bepaalde
taken uitvoeren. Onderwerpen die hier onder andere aan bod komen zijn: intake over sport en
bewegen; sport en bewegen tijdens de behandeling; doorverwijsstructuur; adviesgesprek en
counselinggesprekken vanuit het Sportloket. Vervolgens wordt ingegaan op het aanbod van sport- en
beweegactiviteiten voor patiënten die de revalidatiebehandeling hebben afgerond.
Hoofdstuk 5 richt zich op het beschrijven van de resultaten van de procesevaluatie. Hier wordt onder
meer ingegaan op de visie en het draagvlak voor de uitvoering van het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen. Daarnaast wordt ingegaan op factoren die het implementatieproces hebben kunnen
beïnvloeden, zoals de beschikbare financiële middelen, communicatie en ondersteuning en de
verwachtingen van de betrokken professionals. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ook ingegaan op de
verschillende fasen van het implementatieproces. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 het
implementatieproces in meer detail besproken. Per revalidatie-instelling wordt nagegaan in welke
fase van het veranderproces zij zich bevinden.
In de hoofdstukken 7 en 8 worden nog enkele aspecten besproken die niet direct te maken hebben
met de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, maar wel
met de algemene doelstelling en de missie van het gehele programma. Er wordt hierbij onder andere
ingegaan op de Paralympische Fysieke test en op de kennisdelingsbijeenkomsten die er inmiddels in
het kader van het programma hebben plaatsgevonden.
Deze rapportage wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Daarnaast
is een blik in de toekomst opgenomen en worden enkele belangrijke aandachtspunten aangekaart.
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Hoofdstuk 3: Profielschets deelnemende instellingen
3.1

Inleiding

Om de beginsituatie van de betrokken revalidatie-instellingen in kaart te brengen, zijn onder de
professionals van de instellingen verschillende vragenlijsten uitgezet. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op het algemene profiel van de revalidatie-instellingen en de organisatie van het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen binnen elk van de instellingen. Bij de bespreking van de
resultaten zal regelmatig onderscheid gemaakt worden tussen de revalidatiecentra en de
ziekenhuizen.

3.2

Deelnemende instellingen en respons

In 2011 telde Nederland in totaal ongeveer 140 locaties waar revalidatiezorg werd aangeboden. Er
waren 21 revalidatie-instellingen met in totaal 85 sub-locaties 9. Daarnaast werken veel
revalidatiecentra samen met afdelingen revalidatiegeneeskunde van ziekenhuizen. Op het moment
van de nulmeting waren 17 revalidatie-instellingen bij het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
betrokken. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de revalidatie-instellingen en betrokken sub-locaties.
Tabel 3.1: Overzicht van betrokken revalidatie-instellingen bij programma Revalidatie, Sport en Bewegen ten
tijde van de nulmeting.
Afdeling revalidatiegeneeskunde van ziekenhuis
Medisch Centrum Alkmaar
De Trappenberg, Flevoziekenhuis
Scheper-Bethesda Ziekenhuis
Revalidatie Friesland, ziekenhuis Tjongerschans
Revalidatie Maasstadziekenhuis
Revalidatiecentrum
Reade, Centrum voor Revalidatie en Reumatologie
RMC Groot Klimmendaal
ViaReva
Revant Revalidatiecentrum
Sophia Revalidatie
Militair Revalidatie Centrum Aardenburg
Tolbrug Specialistische Revalidatie
Adelante Zorggroep
Rijnlands Revalidatiecentrum
Sint Maartenskliniek
Libra Revalidatie & Audiologie, Revalidatiecentrum Leijpark
De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie
Isala klinieken

Locatie(s)
Alkmaar
Almere
Emmen
Heerenveen
Beetsterzwaag, Leeuwarden, Sneek
Rotterdam
Locatie(s)
Dr. Jan van Breemenstraat, Amsterdam
Overtoom, Amsterdam
Arnhem
Apeldoorn, Deventer, Zutphen
Breda
Den Haag, Delft
Doorn
’s Hertogenbosch
Hoensbroek
Leiden
Nijmegen
Tilburg
Zwolle

Een klein gedeelte van bovengenoemde revalidatie-instellingen (n=4) is gestart met het
implementatieproces van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bij de landelijke start van de
uitrol van het programma rond september 2012. De overige instellingen (n=13) zijn in het voorjaar
van 2013 van start gegaan met het implementatieproces.

9
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De vragenlijsten voor de nulmeting zijn onder de betrokken professionals van de deelnemende
revalidatie-instellingen verspreid. In totaal zijn 75 personen aangeschreven en hebben 71 personen
de vragenlijst in zijn geheel ingevuld (tabel 3.2). Dit is een respons van 94,7%. Zoals uit de tabel blijkt,
zijn er 14 (revalidatie)artsen aangeschreven. Dit betekent dat er niet binnen elke revalidatie-instelling
een arts actief betrokken was bij de start van implementatie van het programma. Van het totaal
ondervraagde professionals was 75% werkzaam in een revalidatiecentrum en 25% werkzaam in een
ziekenhuis.
Tabel 3.2: Overzicht van de respons op de verschillende vragenlijsten.
Functie
Manager
Manager+ Projectleider
Projectleider
Projectleider + Sport- en beweegconsulent
Sport- en beweegconsulent
(Revalidatie)arts

11 / 12
6/6
9/9
4/4
27 / 30
13 / 14

Respons
91,7% *
100%
100%
100%
90%
92,8%

Totaal

71 / 75

94,7%

* Een van de managers heeft de vragenlijst slechts gedeeltelijk ingevuld. Deze persoon is hier niet bijgerekend.

Enkele kenmerken van de betrokken professionals zijn opgenomen in tabel B3.1 en B3.2, zie bijlage.
Uit tabel B3.2 blijkt dat de sport- en beweegconsulenten die werkzaam zijn in de revalidatiecentra
langer werkzaam zijn binnen de revalidatiesector ten opzichte van de consulenten die binnen de
ziekenhuizen werken.

3.3

Aangeboden zorg binnen revalidatie-instellingen

Revalidatiezorg wordt veelal poliklinisch verleend, zowel binnen revalidatiecentra als ziekenhuizen.
Er is pas sprake van klinische revalidatie wanneer de patiënt 24-uurs verpleging nodig heeft en wordt
opgenomen. Klinische revalidatie vindt alleen in revalidatiecentra plaats. Daarnaast kan de
revalidatiezorg ook bestaan uit losse consulten met een medisch specialist. We spreken dan van een
consultaire behandeling.
De betrokken managers van de deelnemende revalidatiecentra geven aan zowel klinische als
poliklinische revalidatiebehandelingen aan te bieden. Op één na, bieden alle revalidatiecentra tevens
een revalidatiebehandeling op basis van consulten aan. Voor de deelnemende ziekenhuizen geldt dat
op alle afdelingen van revalidatiegeneeskunde poliklinische revalidatie wordt aangeboden en op 60%
een behandeling op basis van consulten. Afhankelijk van de setting en de grootte van de revalidatieinstelling wordt op jaarbasis een aantal patiënten gezien binnen het revalidatiecentrum of op de
afdeling Revalidatiegeneeskunde binnen het ziekenhuis.
De meeste instellingen verlenen revalidatiezorg aan zowel volwassenen als kinderen.

3.4

Organisatie implementatie Revalidatie, Sport en Bewegen

In de grote meerderheid van de deelnemende instellingen is een projectgroep opgericht die zich
bezighoudt met het proces van de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen. Slechts 2 van de bevraagde projectleiders geven aan dat er geen projectgroep is.
De projectgroep bestaat vaak uit een betrokken (afdelings)manager, een revalidatiearts, een
projectleider en één (of meerdere) sport- en beweegconsulent(en). Er zijn instellingen waar één
persoon een gecombineerde functie heeft, bijvoorbeeld manager en projectleider of tegelijkertijd
projectleider en sport- en beweegconsulent.
De achtergrond van de betrokken professionals is divers, uiteenlopend van managers, artsen,
fysiotherapeuten en bewegingsagogen. Maar ook zijn er soms externe personen bij betrokken,
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bijvoorbeeld vanuit de gemeente of personen die betrokken zijn bij andere projecten gericht op
aangepast sporten.
Tijdsbesteding van professionals aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
De projectleiders en combinatiefunctionarissen zijn gevraagd hoeveel uur per week zij aan hun taken
rondom het programma Revalidatie, Sport en Bewegen besteden. Tabel 3.3 geeft de resultaten weer.
Het valt op dat de personen met de combinatiefunctie projectleider en sport- en beweegconsulent
de meeste uren besteden aan het uitvoeren van hun taken rondom het programma. Een nadere
analyse van het aantal uren dat de professionals besteden aan hun taken als projectleider laat zien
dat de projectleiders die werkzaam zijn binnen een revalidatiecentrum meer uren besteden (4,25 ±
2,56 uur per week) ten opzichte van de projectleiders die werkzaam zijn binnen een ziekenhuis (1,60
± 0,55 uur per week).
Tabel 3.3: Gemiddelde (±SD) aantal uren dat de projectleiders per week aan hun taken rondom het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen besteden.

Aantal uur per week als manager
Aantal uur per week als
projectleider
Aantal uur per week als sport- en
beweegconsulent

Manager + projectleider
(n=6)
1,67 ± 1,15 *

Projectleider (n=9)
-

Projectleider + sport- en
beweegconsulent (n=4)
-

1,75 ± 0,96 **

3,33 ± 2,24

5,5 ± 3,00

-

-

6,3 ± 4,93 ***

* 3 missende waarden; n=3, ** 2 missende waarden; n=4, *** 1 missende waarde; n=3

Aanstellingsomvang en ervaring van de sport- en beweegconsulenten
Aan de sport- en beweegconsulenten is gevraagd hoe groot hun aanstellingsomvang is, oftewel
hoeveel uren zij in dienst zijn om het Sportloket te beheren en de overige taken rondom het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen uit te voeren. 78,6% van de sport- en beweegconsulenten
geeft aan 12 uur of minder per week beschikbaar te hebben. 50% van de sport- en
beweegconsulenten geeft aan 7 uur of minder per week te hebben.
Ervaring van de projectleiders en sport- en beweegconsulenten
De meerderheid van de projectleiders (63,2%) heeft aangegeven al eens eerder een functie als
projectleider te hebben gehad. Daarnaast is ook aan de projectleiders gevraagd welke functie zij
hebben naast hun taak als projectleider van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De
resultaten zijn opgenomen in tabel B3.3 in de bijlage. De meeste projectleiders zijn hoofd van een
afdeling.
Nagenoeg alle sport- en beweegconsulenten zijn binnen de revalidatie-instelling aangesteld als
bewegingsagoog. Consulenten die werkzaam zijn binnen een ziekenhuis hebben soms een andere
achtergrond en functie, zoals fysiotherapeut. De sport- en beweegconsulenten en combinatiefunctionarissen (projectleider en sport- en beweegconsulent) zijn gevraagd hoe lang zij al werkzaam
zijn binnen de revalidatiesector. Deze resultaten zijn te lezen in tabel B3.4 van de bijlage. Ruim 40%
van de consulenten is al langer dan 7 jaar werkzaam binnen de revalidatiesector.

3.5

Sportloket binnen revalidatie-instellingen

Belangrijkste taken van de sport- en beweegconsulenten
Binnen het programma Revalidatie, Sport en Bewegen hebben de sport- en beweegconsulenten een
belangrijke rol in de begeleiding van de (ex-)patiënten bij het oppakken en behouden van een actieve
leefstijl na afloop van de (revalidatie)behandeling. Er zijn een aantal kerntaken voor de sport- en
beweegconsulent te onderscheiden (zie box 3.1). Om na te gaan in hoeverre de verschillende
professionals op de hoogte zijn van deze kerntaken, is hen met behulp van een open vraag gevraagd
25

wat volgens henzelf de belangrijkste taken van de sport- en beweegconsulenten zijn. De resultaten
zijn schematisch weergegeven in figuur 3.1. Het valt op dat nagenoeg alle professionals het voeren
van adviesgesprekken en counselinggesprekken met (ex-)patiënten (kerntaak 1) als taak van de
sport- en beweegconsulenten benoemen. Verder valt op dat het aantal sport- en beweegconsulenten dat het opbouw en onderhoud van het netwerk van sport- en beweegaanbod (kerntaak
4) benoemen relatief klein is ten opzichte van het aantal managers, projectleiders en
(revalidatie)artsen.
Naast de kerntaken van de sport- en beweegconsulenten werd door een klein deel van de
professionals ook nog andere taken benoemd. Daarbij werd voornamelijk genoemd: 1) het motiveren
en informeren van collega’s binnen de revalidatie-instelling voor het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen, en 2) het intern organiseren en coördineren van het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen.
Box 3.1: Kern van de functie van de sport- en beweegconsulenten

Kern van de functie van de sport- en beweegconsulenten
Binnen het programma Revalidatie, Sport en Bewegen kunnen voor de sport- en beweegconsulenten van het Sportloket de volgende hoofdtaken onderscheiden worden:
1) Voeren van persoonlijke adviesgesprekken en (telefonische) counselinggesprekken met
(ex)patiënten, inclusief het verstrekken van informatie over sport en bewegen in de
thuissituatie;
2) Initiëren en organiseren van laagdrempelige sport- en beweegstimuleringsactiviteiten;
3) Opzetten en organiseren van een vangnetaanbod;
4) Opbouw en onderhoud van het netwerk van sport- en beweegaanbod.
Figuur 3.1: Percentage van het aantal professionals dat op de hoogte is van de vier belangrijkste kerntaken (zie
box 3.1) van de sport- en beweegconsulenten binnen het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Bevraagd
met een open vraag, waarna de gegeven antwoorden gecategoriseerd zijn.

Taakverdeling sport- en beweegconsulenten van het Sportloket
Ruim 70% van de sport- en beweegconsulent werkt samen met één of meerdere sport- en beweegconsulent(en) in het Sportloket van hun instelling. Een aantal sport- en beweegconsulenten hebben
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aangegeven dat zij de enige sport- en beweegconsulent zijn en zowel de adviesgesprekken als
counselinggesprekken zelf voeren. Een taakverdeling is in dat geval niet aan de orde.
Wanneer er wel meerdere sport- en beweegconsulenten werkzaam zijn bij een Sportloket, is het van
belang dat er een heldere taakverdeling is. De taken van de sport- en beweegconsulenten kunnen op
verschillende manieren verdeeld worden. 34,3% van alle sport- en beweegconsulenten geeft aan dat
de (ex-)patiënten worden verdeeld onder de consulenten van het Sportloket, zodat dezelfde
consulent zowel het adviesgesprek als de counseling voert bij de betreffende patiënt. Vier
consulenten geven aan dat er geen vaste verdeling van taken is. Verder geven zeven consulenten aan
dat de taakverdeling op een andere manier is geregeld. Van deze groep geeft de meerderheid aan
dat het Sportloket nog niet draait of dat de taakverdeling nog niet duidelijk is. Eén sport- en
beweegconsulent geeft aan dat de patiënten van hun instelling verschillende consulenten voor het
adviesgesprek en de counseling zien.
Wanneer deze vraag per instelling wordt geanalyseerd, blijken de sport- en beweegconsulenten van
vier instellingen de vraag niet eenduidig te hebben beantwoord (zie tabel 3.4). In 7 instellingen speelt
de taakverdeling geen rol, omdat er maar één sport- en beweegconsulent is.
Tabel 3.4: Taakverdeling sport- en beweegconsulenten van het Sportloket per instelling (n=17)
Op welke manier zijn de taken omtrent het voeren van de adviesgesprekken en de counselinggesprekken onder de
beweeg- en sportconsulenten verdeeld?
Ik ben de enige sport- en beweegconsulent en voer alle adviesgesprekken en
7 (41,2%)
counselinggesprekken.
De (ex-)patiënten worden verdeeld onder de consulenten van het Sportloket. De consulent die het
4 (23,5%%)
adviesgesprek voert, doet ook de counseling van de betreffende (ex)patiënt
De (ex-)patiënt ziet verschillende consulenten voor het adviesgesprek en de counseling. De ene
consulent voert adviesgesprekken en een andere consulent doet de counseling.
Er is geen vaste verdeling van taken.
Anders
2 (11,8%)
Geen eenduidig antwoord
4 (23,5%)
Totaal

17 (100%)

Organisatie Sportloket
De sport- en beweegconsulenten zijn ook gevraagd op welke manier het Sportloket op dit moment
gevestigd is binnen de revalidatie-instelling. Wanneer verschillende personen werkzaam zijn op het
Sportloket hebben zij ieder voor zich deze vragen beantwoord. Tabel 3.5 geeft de resultaten weer op
instellingsniveau, in de bijlage is tevens tabel B3.5 opgenomen met de resultaten op individueel
niveau.
Het is opvallend dat binnen een viertal revalidatie-instellingen niet alle sport- en beweegconsulenten
hetzelfde antwoord geven op de vraag hoe het Sportloket gevestigd is binnen de revalidatieinstelling. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat er binnen 3 revalidatie-instellingen fysiek nog geen
Sportloket aanwezig is.
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Tabel 3.5: Wijze waarop het Sportloket gevestigd is binnen het revalidatiecentrum of ziekenhuis.
Hoe is het Sportloket gevestigd binnen de
revalidatie-instelling?
Op dit moment is het Sportloket nog niet fysiek
aanwezig
Als onderdeel van een grotere ruimte welke voor
verschillende doeleinden wordt gebruikt
Als onderdeel van de werkplek van (één van) de
medewerkers van het Sportloket
Als een aparte, af te sluiten ruimte welke uitsluitend
voor activiteiten van het Sportloket wordt gebruikt
Geen eenduidig antwoord

Revalidatiecentrum
(n=12)
3 (25%)

Ziekenhuis
(n=5)
-

Totaal (n=17) *

2 (16,7%)

3 (60%)

5 (29,4%)

3 (25%)

1 (20%)

4 (23,5%)

3 (25%)

1 (20%)

4 (23,5%)

1 (8,3%)

-

1 (5,9%)

3 (17,6%)

* Sport- en beweegconsulenten en combinatiefunctionarissen (projectleider + sport- en beweegconsulent) hebben deze vraag beantwoord
(n=32).

De projectleiders en sport- en beweegconsulenten is daarnaast gevraagd of het Sportloket op vaste
momenten is bemand binnen de revalidatie-instelling. Tabel 3.6 laat de resultaten zien van de
professionals die werkzaam zijn bij een revalidatie-instelling waarbij het Sportloket al fysiek aanwezig
is. Het valt op dat binnen de ziekenhuizen alle Sportloketten op vaste momenten in de week bemand
zijn.
Ook zijn de projectleiders en sport- en beweegconsulenten gevraagd hoeveel uur per week het
Sportloket bemand is. Het valt opnieuw op dat professionals die werkzaam zijn bij eenzelfde
revalidatie-instelling verschillende antwoorden geven. Over het algemeen geven projectleiders aan
dat het Sportloket meer uren per week geopend is, ten opzichte van het aantal opgegeven uren per
week door de sport- en beweegconsulenten.
Tabel 3.6: Aantal uren dat het Sportloket bemand is binnen de revalidatiecentra en ziekenhuizen.
Is het Sportloket op vaste momenten
bemand?
Ja
Nee
Hoeveel uur per week is het bemand?
0 – 4 uur per week
5 – 8 uur per week
9 – 12 uur per week
13 – 16 uur per week
17 – 20 uur per week
> 20 uur per week
Missende waarden
Totaal

Revalidatiecentrum
(n=28)
21 (75%)
7 (25%)
Revalidatiecentrum
(n=28)
6 (21,4%)
11 (39,3%)
2 (7,1%)
2 (7,1%)
3 (10,7%)
3 (10,7%)
1 (3,6%)
28 (100%)

Ziekenhuis
(n=10)
10 (100%)
0
Ziekenhuis
(n=10)
2 (20%)
6 (60%)
1 (10%)
0
1 (10%)
0
0
10 (100%)

Totaal (n=38) *
31 (81,6%)
7 (18,4%)
Totaal (n=38) *
8 (21,1%)
17 (44,7%)
3 (7,9%)
2 (5,3%)
4 (10,5%)
3 (7,9%)
1 (2,6%)
38 (100%)

* Beantwoord door de sport- en beweegconsulenten, combinatiefunctionarissen (projectleider + sport- en beweegconsulent),
projectleiders en combinatiefunctionarissen (manager + projectleider)

3.6

Doelgroep programma

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is vanuit verschillende doelstellingen opgezet. De
eindgebruikers van het programma zijn als volgt omschreven:
De eindgebruikers van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bestaan uit mensen met een
lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte met een met name inactieve of semi-actieve
leefstijl. Dit kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn. Het programma is daarmee toegankelijk voor
een brede groep (ex-) patiënten. Het programma is ontwikkeld voor (ex-)patiënten die bij een
revalidatie-instelling in behandeling zijn (tweede en derdelijns gezondheidszorg). De eindgebruikers
van het programma worden onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist doorverwezen
naar het Sportloket, als onderdeel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
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Om na te gaan of de betrokken professionals dezelfde groep patiënten voor ogen heeft, is aan alle
betrokkenen gevraagd welke doelgroep zij zelf voor ogen hebben voor het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen. Tabel 3.7 geeft per categorie professionals de resultaten weer. De professionals
konden meerdere antwoorden aankruisen. De gegeven antwoorden van de projectleiders, sport- en
beweegconsulenten en revalidatieartsen komt overeen met de beschrijving van de eindgebruikers
van het programma.
Tabel 3.7: Overzicht van de doelgroep die verschillende groepen professionals voor ogen hebben voor het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Antwoorden gebaseerd op een meerkeuze vraag.
Welke doelgroep heeft u voor ogen voor het
programma?
Patiënten die hulp nodig hebben bij het
ontwikkelen/behouden van actieve(re) leefstijl
Alle patiënten, ongeacht hun achtergrond of motivatie
Patiënten die hulp nodig hebben bij vinden van
geschikte sport- of beweegactiviteit in thuissituatie
Patiënten met duidelijke interesse in en motivatie
voor het oppakken van een sport- of beweegactiviteit
Patiënten die altijd gesport hebben
Patiënten die altijd een actieve leefstijl hebben
gehanteerd
Totaal

Projectleiders*

(Revalidatie) artsen

9 (60%)

Sport- en
beweegconsulenten
22 (78,6%)

9 (60%)
6 (40%)

17 (60,7%)
18 (64,3%)

7 (53,8%)
7 (53,8%)

6 (40%)

11 (39,3%)

6 (46,2%)

1 (6,7%)
0

4 (14,3%)
4 (14,3%)

2 (15,4%)
(n.v.t.)

15 (100%)

28 (100%)

13 (100%)

8 (61,5%)

* Projectleiders = professionals die de functie bekleden als projectleider, projectleider +n manager of projectleider + sport- en
beweegconsulent.

3.7

Samenvatting

In dit hoofdstuk is gekeken naar de beginsituatie van de revalidatie-instellingen die deelnemen aan
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen en daarvoor een vragenlijst hebben ingevuld. Aan dit
eerste meetmoment in dit monitor en evaluatieonderzoek van het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen doen 12 revalidatiecentra en 5 ziekenhuizen mee.
Binnen alle deelnemende revalidatie-instellingen wordt revalidatiezorg verleend aan patiënten. Alle
revalidatiecentra verlenen poliklinische revalidatiebehandelingen. Daarnaast verlenen de twaalf
revalidatiecentra ook klinische revalidatiezorg en binnen elf revalidatiecentra wordt ook een
revalidatiebehandeling op basis van consulten aangeboden. Binnen de ziekenhuizen wordt geen
klinische revalidatiebehandeling aangeboden. Wel geeft 60% van de managers van de deelnemende
ziekenhuizen aan een behandeling op basis van consulten aan te bieden.
Binnen 15 deelnemende revalidatie-instellingen is reeds een projectgroep opgericht die zich bezig
houdt met de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De
projectgroep bestaat vaak uit een betrokken (afdelings)manager, een revalidatiearts, een
projectleider en één (of meerdere) sport- en beweegconsulent(en). Afhankelijk van de functie van de
professional, besteedt hij/zij een aantal uren per week aan zijn/haar taken rondom het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen. De projectleiders die werkzaam zijn in een revalidatiecentrum
besteden gemiddeld meer tijd aan hun taken ten opzichte van de projectleiders in een ziekenhuis. De
helft van de sport- en beweegconsulenten heeft aangegeven 7 of minder uur per week te kunnen
besteden aan de taken rondom het programma Revalidatie, Sport en Bewegen en het Sportloket.
Bij drie revalidatiecentra is fysiek nog geen Sportloket aanwezig. Binnen de andere revalidatieinstellingen is het Sportloket gevestigd in een aparte af te sluiten ruimte, als onderdeel van de
werkplek van de sport- en beweegconsulent(en), of als onderdeel van een grotere ruimte welke voor
verschillende doeleinden wordt gebruikt.
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Binnen de ziekenhuizen is het Sportloket op vaste momenten in de week bemand, terwijl in een
aantal revalidatiecentra dit niet het geval is. De ruime meerderheid van de professionals heeft
aangegeven dat het Sportloket 8 uur of minder per week bemand is.
Bij de helft van de revalidatie-instellingen is momenteel één sport- en beweegconsulent werkzaam
binnen het Sportloket, bij de andere instellingen zijn 2-5 consulenten werkzaam. Wanneer meerdere
consulenten werkzaam zijn bij het Sportloket, worden de uit te voeren taken op verschillende wijzen
verdeeld. De belangrijkste taak van de consulent is het voeren van het adviesgesprek en enkele
counselinggesprekken met de (ex-)patiënt. Daarnaast zijn er nog drie andere kerntaken te benoemen
voor de consulenten. Opvallend is dat veel van de betrokken professionals zich over het algemeen
niet bewust is van deze andere taken van de consulent, ook de consulent zelf niet.
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Hoofdstuk 4: Implementatie en uitvoering programma Revalidatie, Sport en
Bewegen binnen instellingen
4.1

Inleiding

Het doel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is het realiseren van meer doorstroom
voor (ex-)patiënten naar bewegen en sport in de thuissituatie door een structurele inbedding van de
methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen bij revalidatie-instellingen. Voor de revalidatie-instelling
betekent dit dat sport en bewegen een vast onderdeel wordt van de revalidatiebehandeling. In dit
hoofdstuk wordt nader uiteengezet in hoeverre de deelnemende revalidatie-instellingen bij de start
van de programmaperiode al een actief beweeg- en sportbeleid voeren. De volgende paragrafen
gaan in op de verschillende activiteiten van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.

4.2

Intake sport en bewegen

Tijdens een intake over sport en bewegen wordt de sportieve voorgeschiedenis van patiënten en hun
interesse voor bewegen en sport in kaart gebracht. Mede op basis van deze informatie kan het
behandelplan van de patiënt opgesteld worden. Deze intake kan tijdens een gesprek met een
behandelend arts of tijdens een behandeling met een therapeut/hulpverlener plaatsvinden. Soms
wordt er een apart gesprek met de patiënt ingepland voor de intake over sport en bewegen. Als
onderdeel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen dient het intakegesprek aan het begin
van de revalidatieperiode plaats te vinden.
Aan de projectleiders en de revalidatieartsen is gevraagd of patiënten van hun instelling een
intakegesprek over sport en bewegen ontvangen en in hoeverre dat een vast onderdeel is van de
behandeling. Bij het beantwoorden van de vraag is onderscheid gemaakt tussen de verschillende
behandeltypes. De resultaten van de deze vragen zijn weergegeven in tabel 4.1.
Klinische en poliklinische revalidatiebehandeling
Van de professionals die aangeven dat er in hun instelling klinische en/of poliklinische patiënten
worden behandeld, geeft 60% aan dat klinische patiënten een intakegesprek over sport en bewegen
ontvangt. Bij poliklinische patiënten ligt dit percentage iets hoger (77%). Deze intake gebeurt volgens
58,3% van de professionals bij vrijwel alle klinische patiënten als vast onderdeel van de
revalidatiebehandeling. Voor poliklinische patiënten geldt dat ruim 34% van de professionals
aangeeft dat alleen een selecte groep patiënten een intakegesprek ontvangt als vast onderdeel van
de behandeling. Daarnaast geeft 30% van de professionals aan dat een intake een standaard
onderdeel is van een de (poli)klinische behandeling.
Bij klinische patiënten vindt de intake meestal plaats aan het begin van het behandeltraject
(observatiefase of behandelfase), terwijl bij poliklinische patiënten de intake soms aan het begin en
soms aan het einde van de behandeling plaatsvindt. In de meeste gevallen worden de
intakegesprekken met klinische en poliklinische patiënten gevoerd door de bewegingsagoog, de
revalidatiearts of fysiotherapeut. Hierbij moet wel worden vermeld dat een relatief groot deel van de
professionals deze vraag niet volledig heeft beantwoord. Een mogelijke verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat zij dit niet wisten.
Driekwart van de sport- en beweegconsulenten geeft aan dat hij/zij een rol heeft bij de intake. De
sport- en beweegconsulenten vervullen deze rol meestal door zijn/haar functie als bewegingsagoog.
Ook geeft een zevental sport- en beweegconsulenten aan dat aan de hand van de intake persoonlijke
sport- en beweegdoelen worden opgesteld voor de patiënt.
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Behandeling op basis van consulten (consultair)
Van de professionals die aangeven dat er in hun instelling patiënten consultair worden behandeld,
geeft 39% aan dat deze patiënten een intakegesprek over sport en bewegen ontvangen. In de
meeste gevallen (44,4%) is dit geen standaard onderdeel van de behandeling. Opvallend is dat drie
professionals aangeven dat vrijwel alle patiënten die consultair behandeld worden, een intake over
sport en bewegen als vast onderdeel van de behandeling krijgen.
Tabel 4.1: Intake over sport en bewegen
1.
2.

Ontvangen patiënten een intake met
betrekking tot Sport & Bewegen?*
Zo ja, is deze intake een vast onderdeel van
de behandeling?

Nee
Ja

Klinisch (n=20)**

7 (35%)
12 (60%)

Nee, dit gebeurt niet standaard
Ja, bij een selecte groep patiënten
Ja, vrijwel alle patiënten
Missende waarden

Poliklinisch (n=30)**

7 (23,3%)
23 (76,7%)
3 (25%)
2 (16,7%)
7 (58,3%)

1 (5%)

Consultair (n=23)**

12 (52,2%)
9 (39,1%)
8 (34,8%)
7 (30,4%)
8 (34,8%)

-

4 (44,4%)
2 (22,2%)
3 (33,3%)
2 (8,7%)

*Beantwoord door alle projectleiders en revalidatieartsen
** De professionals die deze vraag met ‘niet van toepassing’ hebben beantwoord zijn niet meegenomen in de analyse. ‘Niet van
toepassing’ betekent dat deze behandelvorm (klinisch, poliklinisch of consultair) niet wordt aangeboden binnen de revalidatie-instelling.
Aantal professionals dat ‘niet van toepassing’ heeft geantwoord was: klinisch (n=12), poliklinisch (n=2) en consultair (n=9).

Tabel 4.2: Moment van intake over sport en bewegen
Op welk moment van de revalidatiebehandeling vindt de intake
plaats? **
Meestal tijdens observatiefase
Meestal tijdens behandelfase
Meestal tijdens afrondingsfase
Meestal tijdens nazorgfase
Niet van toepassing

Klinisch (n = 12)

Poliklinisch (n=23)

6 (50%)
4 (33,3%)
1 (8,3%)
1 (8,3%)

8 (34,8%)
8 (34,8%)
6 (26,1%)
1 (4,3%)

Klinisch (n=32)
10 (31,3%)
3 (9,4%)
2 (6,3%)
1 (3,1%)

Poliklinisch (n=32)
15 (46,9%)
8 (25%)
7 (21,9%)
4 (12,5%)
1 (3,1%)
(6,2%)

*Beantwoord door professionals die bij vraag 1 uit tabel 4.1 ‘ja’ hebben geantwoord.

Tabel 4.3: Wie voert de intakegesprekken?
Wie voert de intakegesprekken? (meerdere antwoorden mogelijk) *
Bewegingsagoog
Revalidatiearts
Fysiotherapeut
Sport- en beweegconsulent
Ergotherapeut
Andere medisch specialist
Verpleegkundige
Anders
*Beantwoord door alle projectleiders en revalidatieartsen (n=32).

4.3

Sport en bewegen als onderdeel van de behandeling

In hoeverre patiënten na afloop van een revalidatiebehandeling blijven bewegen en sporten hangt
onder andere af van het aantal uitgevoerde sport- en beweegactiviteiten tijdens de behandeling [15,
16]. Om deze reden wordt in de volgende paragraaf besproken welke sport- en beweegactiviteiten er
als onderdeel van de behandeling worden aangeboden aan de patiënten van de deelnemende
instellingen. Daarnaast wordt ingegaan op de beschikbare faciliteiten en materialen binnen deze
instellingen.
4.3.1 Aandacht voor sport en bewegen in het behandelteam
Als sport en bewegen een onlosmakelijk onderdeel is van de behandeling van de patiënt, is het van
belang dat er aandacht is voor sport en bewegen in het (gehele) behandelteam. Dit blijkt op het
moment van de afname van de vragenlijst al in de meerderheid van de instellingen het geval te zijn
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(zie figuur 4.1). Bij instellingen die klinische patiënten behandelen geeft bijna 70% van de
projectleiders aan dat er aandacht is voor sport en bewegen in het behandelteam. Bij een
poliklinische revalidatiebehandeling ligt dit percentage zelfs nog hoger (88,2%). Bij een behandeling
op basis van consulten is er in het behandelteam minder vaak aandacht voor sport en bewegen. Daar
geven 5 projectleiders aan dat dit het geval is. Er is hierbij geen duidelijk onderscheid tussen
ziekenhuizen en revalidatiecentra zichtbaar.
Figuur 4.1: Aandacht voor sport en bewegen in het behandelteam per instelling (n=17)
Is er op dit moment in het behandelteam aandacht voor sport en bewegen (in de breedste zin van het
woord)?**

** Deze vraag is door twee projectleiders van één instelling verschillende beantwoord. Bij deze vraag is uitgegaan van het antwoord van de
projectleider die ook een functie in het behandelteam heeft.

4.3.2 Thema ‘bewegen en sport’ tijdens een patiëntenbespreking
Een patiëntenbespreking is één van de momenten waarin het thema ‘sport en bewegen’ naar voren
zou kunnen komen. De meerderheid van de revalidatieartsen die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft
dit kunnen bevestigen. Er is slechts één revalidatiearts die aangeeft dat het thema ’sport en
bewegen’ nooit besproken wordt in een patiëntenbespreking. De overige revalidatieartsen geven
aan dat dit soms (23,1%) of meestal (69,2%) gebeurt (zie figuur 4.2).
Figuur 4.2: Het thema ‘bewegen en sport’ tijdens patiëntenbespreking.

*Beantwoord door revalidatieartsen (n=13)

4.3.3 Sport- en beweegactiviteiten als onderdeel van de behandeling
Aan de sport- en beweegconsulenten is gevraagd welke activiteiten er vanuit de instelling worden
aangeboden als onderdeel van de behandeling. Wanneer deze resultaten vanuit tabel 4.4 worden
bekeken, valt het direct op dat de meeste activiteiten als onderdeel van de behandeling worden
aangeboden aan zowel klinische als poliklinische patiënten. Ondanks dat een behandeling op basis
34

van consulten (consultair) veelal een monodisciplinair karakter heeft, worden dergelijke sport- en
beweegactiviteiten ook nog relatief vaak aangeboden als onderdeel van een consultaire behandeling.
Tabel 4.4: Sport- en beweegactiviteiten als onderdeel van de behandeling
Welke van de volgende activiteiten worden als onderdeel
van de behandeling vanuit uw organisatie aangeboden
voor uw patiënten?
Zwemmen, aquarobics of andere zwemactiviteiten
Wandelen (n.b. geen looptraining m.b.v. een brug)
Fietsen
Handbiken
Fitness
Tennis, tafeltennis of badminton
Teamsporten (bijvoorbeeld voetbal, volleybal)
Rolstoelsporten (bijvoorbeeld rolstoelbasketbal,
rolstoelrugby, et cetera)
Circuittraining (afwisseling van verschillende korte
oefeningen, bijvoorbeeld stukje traplopen, gooien met een
bal)
Andere activiteiten

Klinisch
(n=24)*

Poliklinisch
(n=30)**

Consultair
(n=13)***

23 (96%)
21 (88%)
20 (83%)
21 (88%)
22 (92%)
22 (92%)
18 (75%)
21 (88%)

30 (100%)
26 (87%)
24 (80%)
23 (77%)
30 (100%)
28 (93%)
24 (80%)
25 (83%)

8 (62%)
7 (54%)
5 (38%)
4 (31%)
7 (54%)
8 (62%)
5 (38%)
6 (46%)

21 (88%)

27 (90%)

7 (54%)

19 (79%)

17 (57%)

6 (46%)

*8 sportconsulenten hebben aangegeven dat er geen klinische patiënten worden behandeld
** 2 sportconsulenten hebben aangegeven dat er geen poliklinische patiënten worden behandeld
*** 19 sportconsulenten hebben aangegeven dat er geen consultaire behandelingen plaatsvinden

Wanneer de gegevens per instelling geanalyseerd worden, valt er een aantal aspecten of zaken op
(zie tabel B4.1 in de bijlage). Over het algemeen worden in de revalidatiecentra veel verschillende
sport- en beweegactiviteiten aangeboden als onderdeel van een klinische revalidatiebehandeling. Dit
geldt ook voor een poliklinische revalidatiebehandeling. Opvallend is dat dit zowel in de ziekenhuizen
als in de revalidatiecentra gebeurt. Ondanks dat de ziekenhuizen over het algemeen over minder
faciliteiten beschikken dan revalidatiecentra, wordt fitness, zwemmen en circuittraining bij alle
deelnemende ziekenhuizen aangeboden als onderdeel van een poliklinische revalidatiebehandeling.
Wel zijn teamsporten, rolstoelsporten, wandelen en handbiken beduidend minder vaak onderdeel
van een poliklinische behandeling in het ziekenhuis ten opzichte van een revalidatiecentrum.
Verder is het opvallend dat alle sport- en beweegconsulenten die werkzaam zijn in een ziekenhuis
‘niet van toepassing’ hebben aangegeven bij consultaire behandelingen. Het is niet duidelijk of
hiermee bedoeld wordt dat er binnen de instelling geen consultaire behandelingen worden
aangeboden of dat er geen activiteiten worden aangeboden als onderdeel van een consultaire
behandeling.
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In tabel 4.5 is een overzicht weergegeven van andere activiteiten die worden aangeboden als
onderdeel van de behandeling. Er is onderscheid gemaakt tussen de verschillende behandelvormen.
Tabel 4.5: Overzicht van andere activiteiten die worden aangeboden tijdens de behandeling.
Andere genoemde activiteiten
ATB
Beweeggroepen
Bewegen op muziek
Clinics
Dansen
Judo
Nordic Walking
Skeeleren
Sport- en spelgroepen
Sportoriëntatie
Tai chi
Transitiegroepen, bijvoorbeeld badminton / zitbadminton
Wii

Klinisch
X
X
X
X
X
X
X

Poliklinisch
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consultair

X
X
X

X
X
X
X

X
X

*Bewegen op muziek is door meerdere (n=2) sportconsulenten genoemd als activiteit die wordt aangeboden aan (poli)klinische patiënten.
De overige activiteiten zijn allemaal individueel gegeven antwoorden.

4.3.4 Aanbod van sport- en beweegactiviteiten binnen de instelling
De mate waarin de patiënt tijdens de behandeling verschillende sport- en beweegactiviteiten kan
uitproberen, hangt onder andere af van de beschikbare faciliteiten en materialen binnen de
betreffende instelling. Daarom is aan de betrokken projectleiders gevraagd welke
faciliteiten/materialen binnen de instelling aanwezig zijn en/of in gebruik zijn om sport- en
beweegactiviteiten aan te kunnen bieden aan (ex-)patiënten (zie tabel 4.6 en 4.7).
Alle deelnemende instellingen beschikken over een fitnessruimte, welke in 13 instellingen behalve
voor behandeling ook voor activiteiten van het Sportloket gebruikt kan worden. Op één ziekenhuis
na beschikken ook alle instellingen over een sporthal. Daarnaast is in 15 instellingen een zwembad
aanwezig, en in 13 instellingen kan deze ook gebruikt worden voor activiteiten van het Sportloket.
Opvallend is dat één ziekenhuis en ook één revalidatiecentrum geen beschikking heeft over een
zwembad 10. Verder zijn er vijf instellingen, waarvan vier ziekenhuizen, waar geen sportrolstoelen
aanwezig zijn. Deze zelfde vier ziekenhuizen beschikken ook niet over handbikes. Twee van deze
ziekenhuizen hebben wel overig aangepast (sport)materiaal wat gebruikt kan worden tijdens de
behandeling.
Tabel 4.6: Faciliteiten/ materialen binnen de organisatie
Welke faciliteiten/materialen zijn binnen uw revalidatie-instelling aanwezig en/of in gebruik om sport- en
beweegactiviteiten aan te kunnen bieden aan (ex)patiënten?*
Aanwezig, alleen voor
Aanwezig, voor gebruik bij behandeling
Niet aanwezig
gebruik tijdens behandeling
én activiteiten Sportloket
Fitness ruimte
4 (23,5%)
13 (76,5%)
Sporthal
1 (5,9%)
3 (17,6%)
13 (76,5%)
Zwembad
2 (11,8%)
2 (11,8%)
13 (76,5%)
Sportrolstoelen
5 (29,4%)
1 (5,9%)
11 (64,7%)
Handbikes
4 (23,5%)
2 (11,8%)
11 (64,7%)
Overig aangepast
2 (11,8%)
2 (11,8%)
13 (76,5%)
(sport)material

** Beantwoord door de projectleiders (n=17). Deze vraag is door twee projectleiders van deze instelling verschillend beantwoord. Bij deze
vraag is uitgegaan van het antwoord van de projectleider met ook een uitvoerende functie in het behandelteam en het Sportloket.

10

Op het moment van de nulmeting was men bij het betreffende revalidatiecentrum bezig met het bouwen
van een nieuw sportcomplex.
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Tabel 4.7: Overige faciliteiten/materialen
Zijn er naast bovengenoemde faciliteiten/materialen nog andere faciliteiten/materialen intern bij uw instelling aanwezig
om sport- en beweegactiviteiten aan te kunnen bieden?
Nee
11 (64,7%)
Ja, alleen voor gebruik tijdens behandeling
2 (11,8%)
Ja, voor gebruik bij behandeling én activiteiten Sportloket. Namelijk:
3 (17,6)
•

Gespreksruimtes, kleine oefenzalen en behandelkamers

•

Jeu de boulesbaan/ klimmuur

•
Therapeutisch paardrijden
Missende waarden

1 (5,9%)

** Beantwoord door de projectleiders (n=17). Deze vraag is door twee projectleiders van deze instelling verschillende beantwoord. Bij deze
vraag is uitgegaan van het antwoord van de projectleider met ook een uitvoerende functie in het behandelteam en het Sportloket.

4.3.5 Externe faciliteiten/ materialen
Naast de faciliteiten en materialen die intern beschikbaar zijn binnen een revalidatie-instelling, is het
ook mogelijk dat een instelling gebruik maakt van externe faciliteiten/ materialen. In hoeverre dit
binnen de deelnemende instellingen plaatsvindt, is aan de sport- en beweegconsulenten gevraagd.
De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.8 en 4.9.
Tabel 4.8: Externe faciliteiten/ materialen
Welke externe faciliteiten/materialen zijn voor uw revalidatie-instelling in gebruik om sport- en beweegactiviteiten aan
te kunnen bieden aan (ex)patiënten?*

Fitness ruimte
Sporthal
Zwembad
Sportrolstoelen
Handbikes
Overig aangepast
(sport)materiaal

Niet van
toepassing
16 (50%)
11 (34,4%)
10 (31,3%)
15 (46,9%)
14 (43,8%)
17 (53,1%)

In gebruik voor
behandeling
4 (12,5%)
8 (25%)
9 (28,1%)
5 (15,6%)
8 (25%)
4 (12,5%)

In gebruik voor behandeling en
activiteiten van het Sportloket
8 (25%)
9 (28,1%)
9 (28,1%)
8 (25%)
6 (18,8%)
7 (21,9%)

Missende
waarden
4 (12,5%)
4 (12,5%)
4 (12,5%)
4 (12,5%)
4 (12,5%)
4 (12,5%)

** Beantwoord door de sport- en beweegconsulenten (n=32). 4 sport- en beweegconsulenten van 4 verschillende instellingen hebben deze
vraag niet beantwoord.

Tabel 4.9: Overige faciliteiten/materialen
Zijn er naast bovengenoemde faciliteiten/materialen nog overige externe faciliteiten/materialen te gebruiken om sporten beweegactiviteiten aan te kunnen bieden?
Nee
19 (59,4%)
Ja, alleen voor gebruik tijdens behandeling
1 (3,1%)
Ja, voor gebruik bij behandeling én activiteiten Sportloket.
Missende waarden
12 (37,%%)

** Beantwoord door de sport- en beweegconsulenten (n=32). 4 sport- en beweegconsulenten van 4 verschillende instellingen hebben deze
vraag niet beantwoord.

Tot slot is nog aan de projectleiders gevraagd of zij vinden dat de instelling beschikt over voldoende
aangepast materiaal voor sport- en beweegactiviteiten. In de meerderheid van de revalidatieinstellingen die materiaal voor sport- en beweegactiviteiten in gebruik hebben, hebben dit materiaal
zelf in het bezit. Bij één revalidatiecentrum wordt materiaal geleend/ gehuurd van een lokale
sportvereniging. Daarnaast is door twee projectleiders aangegeven dat zij niet over voldoende
materiaal beschikken.
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Tabel 4.10: Voldoende aangepast materiaal beschikbaar voor sport- en beweegactiviteiten
Beschikt uw instelling over voldoende aangepast materiaal voor sport- en beweegactiviteiten (bijvoorbeeld
sportrolstoelen/handbikes)?
Ja, wij hebben dit materiaal zelf in ons bezit
12 (70,6%)
Nee, wij hebben geen sportrolstoelen/handbikes et cetera in gebruik
4 (23,5%)
Nee, maar we lenen/huren materiaal van een lokale sportvereniging
1 (5,9%)
Nee, maar we lenen/huren materiaal van een sportbond
Nee, maar we lenen/huren materiaal van een naburige revalidatie-instelling
Anders namelijk
4 (23,5%)
•
Klein aantal handbikes. Geen sportrolstoelen in bezit
•
Nog niet voldoende material
•
Wheels2sport
** Beantwoord door de projectleiders (n=17). Deze vraag is door twee projectleiders van deze instelling verschillende beantwoord. Bij deze
vraag is uitgegaan van het antwoord van de projectleider met ook een uitvoerende functie in het behandelteam en het Sportloket.

4.4

Doorverwijsstructuur en doorverwijzingen naar het Sportloket

4.4.1 Interne doorverwijsstructuur naar het Sportloket
De doorverwijzing van een patiënt naar het Sportloket is een belangrijk en essentieel onderdeel van
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. In deze paragraaf wordt toegelicht in hoeverre deze
interne doorverwijsstructuur al aanwezig is bij de deelnemende revalidatie-instellingen aan de start
van de programmaperiode. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende behandeltypes.
Klinische en poliklinische revalidatie behandeling
Van de professionals die aangeven dat er klinische en/of poliklinische patiënten worden behandeld in
hun instelling geeft de meerderheid aan dat er een interne doorverwijsstructuur vanuit een
behandelaar naar de sport- en beweegconsulent van het Sportloket is (zie tabel 4.11). Dit geldt voor
63% van de professionals die met klinische patiënten werkt, en 67% van de professionals die met
poliklinische patiënten werkt. Echter, een minderheid (20%) van de professionals geeft aan dat deze
doorverwijzing een vast onderdeel is van een klinische revalidatiebehandeling. Bij een poliklinische
revalidatiebehandeling daarentegen, vindt de doorverwijzing naar het Sportloket vaker
gestructureerd plaats. Volgens 36% van de professionals gebeurt dit bij vrijwel alle poliklinische
patiënten als vast onderdeel van de behandeling en 23% geeft aan dat dit alleen bij een selecte groep
poliklinische patiënten een vast onderdeel is. 38% van de ondervraagden geeft aan dat de
doorverwijzing niet of slechts incidenteel plaatsvindt bij poliklinische patiënten.
Zowel bij een klinische als poliklinische behandeling worden patiënten volgens de professionals het
vaakst doorverwezen door de revalidatiearts van de instelling. Daarnaast spelen fysiotherapeuten en
bewegingsagogen ook een belangrijke rol als verwijzer naar het Sportloket.
Patiënten van een consultaire behandeling
Een doorverwijzing naar het Sportloket vindt bij patiënten die een consultaire behandeling volgen
minder vaak plaats dan bij (poli)klinische patiënten. 52% van de professionals die heeft aangegeven
dat er patiënten consultair worden behandeld in hun instelling, geeft aan dat er interne
doorverwijzing naar het Sportloket plaatsvindt tijdens een consultaire behandeling. In vergelijking
met een (poli)klinische behandeling is de doorverwijzing naar het Sportloket minder vaak een vast
onderdeel van een behandeling op basis van consulten. Zo geeft bijna 70% van de professionals aan
dat deze doorverwijzing niet of slechts incidenteel als vast onderdeel plaatsvindt. Opvallend is dat 4
professionals, die afkomstig zijn van 3 verschillende instellingen, hebben aangegeven dat
doorverwijzing naar het Sportloket bij vrijwel alle patiënten een vast onderdeel is van de
behandeling. Mogelijk hebben verschillende professionals de vraag anders geïnterpreteerd. Zo is het
onduidelijk of de professionals de vraag voor ‘alle patiënten van de instelling’ of ‘alle patiënten van
de afdeling revalidatiegeneeskunde’ hebben beantwoord.
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Consultaire patiënten worden net als (poli)klinische patiënten het vaakst doorverwezen door de
revalidatiearts. Enkele professionals geven aan dat ook de reumatoloog, sportarts of orthopeed
patiënten doorverwijst naar het Sportloket.
Tabel 4.11: Interne doorverwijsstructuur naar het Sportloket
Is er een interne doorverwijsstructuur voor het
doorverwijzen van (ex-)patiënten vanuit de
(revalidatie)arts of andere verwijzer naar de sport- en
beweegconsulent van het Sportloket? *
Ja
Nee

Klinisch
(n=19)

Poliklinisch
(n=30)

Consultair
(n = 25)

12 (63,2%)
7 (36,8%)

20 (66,7%)
10 (33,3%)

13 (52%)
12 (48%)

Is de interne doorverwijzing van (ex)patiënten naar
het Sportloket een vast onderdeel van de
behandeling binnen uw revalidatie-instelling? *
Nee, deze doorverwijzing vindt niet plaats.
Nee, deze doorverwijzing gebeurt slechts incidenteel.
Ja, maar deze doorverwijzing is alleen een vast
onderdeel bij bepaalde (diagnose)groepen.
Ja, deze doorverwijzing is een vast onderdeel van
(vrijwel) alle patiënten.
Missende waarden

Klinisch
(n=20)

Poliklinisch
(n=31)

Consultair
(n=23)

4 (20%)
5 (25%)
4 (20%)

3 (9,7%)
9 (29%)
7 (22,6%)

7 (30,4%)
9 (39,1%)
2 (8,7%)

6 (30%)

11 (35,5%)

4 (17,4%)

1 (5%)

1 (3,2%)

1 (4,3%)

Door wie worden patiënten vanuit een behandeling
doorverwezen naar een sport- en beweegconsulent
van het Sportloket?*
Revalidatiearts
Fysiotherapeut
Bewegingsagoog
Ergotherapeut
Cardioloog
Reumatoloog
Sportarts
Anders
Orthopeed
Longarts
Andere medisch specialist:

Klinisch
(n= 19)

Poliklinisch
(n=19)

Consultair
(n=19)

9 (47,4%)
8 (42,1%)
8 (42,1%)
3 (15,8%)
3 (15,8%)
-

15 (78,9%)
13 (68,4%)
10 (52,6%)
4 (21,1%)
1 (5,3%)
3 (15,8%)
-

9 (47,4%)
1 (5,3%)
1 (5,3%)
1 (5,3%)
-

*Beantwoord door projectleiders en revalidatieartsen (n=32). De professionals die hebben aangegeven dat de betreffende groep patiënten
niet wordt behandeld binnen de revalidatie-instelling zijn niet meegenomen in de analyse. Het aantal professionals was: klinisch (n=13),
poliklinisch (n=2) en consultair (n=7)

*Beantwoord door projectleiders en revalidatieartsen (n=32). De professionals die hebben aangegeven dat de betreffende groep patiënten
niet wordt behandeld binnen de revalidatie-instelling zijn niet meegenomen in de analyse. Het aantal professionals was: klinisch (n=12),
poliklinisch (n=1) en consultair (n=9)

*Beantwoord door de projectleiders (n=19)

4.4.2 Doorverwijzing naar het Sportloket
De revalidatiearts van de instelling heeft een belangrijke rol in de doorverwijzing van patiënten naar
het Sportloket. Om die reden zijn er ook enkele vragen over deze doorverwijzing gevraagd aan de
betrokken (revalidatie)arts van de instelling. Welke patiënten worden doorverwezen en op welke
wijze dit gebeurt, wordt in deze paragraaf verder toegelicht.
Op de vraag hoe vaak de betrokken (revalidatie)arts zelf patiënten doorstuurt naar het Sportloket
worden wisselende antwoorden gegeven (zie tabel 4.12). Opvallend is het hoge percentage ‘niet van
toepassing’ bij de klinische patiënten. Dit suggereert dat de ruime meerderheid van
(revalidatie)artsen die de vragenlijst hebben ingevuld geen klinische patiënten in behandeling heeft.
Echter, kan het ook zijn deze personen ‘niet van toepassing’ hebben ingevuld, omdat zij zelf als arts
geen patiënten doorverwijzen naar het Sportloket, maar hun collega’s (bijvoorbeeld de
bewegingsagoog of fysiotherapeut) dat doen.
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Wat duidelijk naar voren komt, is dat de revalidatieartsen die de vragenlijsten hebben ingevuld
voornamelijk poliklinische patiënten doorverwijzen naar het Sportloket. Vier revalidatieartsen
(30,8%) geven aan dat zij patiënten vanuit een consultaire behandeling soms (23,1%) of meestal
(7,7%) doorverwijzen naar het Sportloket. Wanneer de revalidatieartsen dezelfde vraag ook voor hun
collega’s beantwoorden komen er vergelijkbare resultaten naar voren (zie tabel B4.2 in de bijlage).
Tabel 4.12: Doorverwijzing door (revalidatie)artsen naar het Sportloket
Hoe vaak stuurt u patiënten zelf door
naar het Sportloket?
Niet van toepassing
Nooit
Soms
Meestal
(Vrijwel) altijd

*Beantwoord door revalidatieartsen (n=13)

Klinisch (n=13)

Poliklinisch (n=13)

Consultair (n=13)

9 (69,2%)
2 (15,4%)
2 (15,4%)
-

3 (23,1%)
1 (7,7%)
4 (30,8%)
5 (38,5%)
-

6 (46,2%)
3 (23,1%)
3 (23,1%)
1 (7,7%)
-

Drie revalidatieartsen (23,1%) geven aan dat zij bepaalde groepen patiënten per definitie niet
doorsturen naar het Sportloket. Opvallend is dat deze drie revalidatieartsen allemaal werkzaam zijn
in een ziekenhuis. Zij geven aan dat zij ‘patiënten met een handletsel’, ‘patiënten die niet willen’ of
‘patiënten met simpele enkelvoudige problematiek’ per definitie niet doorsturen naar het Sportloket.
Redenen die hiervoor genoemd worden zijn: ‘een tekort durend behandeltraject’, ‘zinloos’,
‘financieel niet mogelijk’ of ‘andere hulpvraag/ lokale problematiek’. Daarnaast geeft één
revalidatiearts aan dat hij/zij actieve sporters die voor een specifiek probleem in behandeling komen
niet doorstuurt naar het Sportloket.
4.4.3 Wijze van doorverwijzen
In de meeste gevallen vindt de doorverwijzing naar het Sportloket plaats via de planning of het
secretariaat. Slechts twee revalidatieartsen maken gebruik van een doorverwijsformulier (papier of
digitaal). Eén revalidatiearts geeft aan dat de doorverwijzing plaatsvindt tijdens de bewegingsagogie
en teambespreking.
De informatie die de revalidatiearts bij de doorverwijzing aan de medewerkers van het Sportloket
verstrekt is wisselend (zie tabel 4.13). De meerderheid van de (revalidatie)artsen geeft aan dat hij/zij
de naam, diagnose en overige aandoeningen doorgeeft bij de doorverwijzing. Ook worden de overige
algemene gegevens, zoals geboortedatum en contactgegevens van de patiënt vaak in de
doorverwijzing meegegeven. Informatie over de interesse van de patiënt in beweeg- en
sportactiviteiten wordt slechts door drie revalidatieartsen meegegeven in de doorverwijzing. Ook de
verwachte ontslagdatum wordt slechts incidenteel in de doorverwijzing meegegeven (15,4%).
Ook is aan de sport- en beweegconsulenten gevraagd hoe vaak zij, afgezien van de naam van de
patiënt, aanvullende informatie ontvangen over de patiënt bij de doorverwijzing naar het Sportloket.
Hieruit komt naar voren dat als er een patiënt wordt doorverwezen naar het Sportloket, de sport- en
beweegconsulent altijd meer informatie ontvangt dan alleen een naam. Bijna 70% van de sport- en
beweegconsulenten die heeft aangegeven dat er patiënten worden doorverwezen naar het
Sportloket, geeft aan dat zij, afgezien van de naam van de patiënt, meestal of vrijwel altijd ook
aanvullende gegevens over de patiënt ontvangen vanuit de doorverwijzer.
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Tabel 4.13: Informatie bij doorverwijzing naar Sportloket
Wanneer u patiënten doorverwijst naar het Sportloket, welke informatie verstrekt u dan bij uw doorverwijzing? *
Naam patiënt
8 (61,5%)
Diagnose en overige aandoeningen
7 (53,8%)
Overige algemene gegevens patiënt (geb. dat., contactgegevens ed.)
6 (46,2%)
(Verwachte) datum ontslag
2 (15,4%)
Beweeg- sportactiviteiten waarin de patiënt geïnteresseerd is
3 (23,1%)
Anders namelijk:
4 (30,7%)
•
Cognitief niveau
•
Hulpvraag van patiënt
•
Zijn al bekend bij bewegingsagoog

*Beantwoord door revalidatieartsen (n=13)

Wanneer een patiënt wordt doorverwezen naar het Sportloket, hoe vaak ontvangt u dan, als sport- en beweegconsulent,
afgezien van de naam, aanvullende gegevens over de patiënt? *
(Bijna) nooit
Soms
5 (21,7%)
Meestal
10 (43,5%)
(Vrijwel) altijd
6 (26,1%)
Missende waarden
2 (8,7%)
Totaal
23 (100%)
*Beantwoord door sport- en beweegconsulenten. 9 sport- en beweegconsulenten hebben aangegeven dat er nog geen patiënten worden
doorverwezen naar het Sportloket. Deze 9 zijn niet mee genomen in de analyse, vandaar een totaal van n=23.

Terugkoppeling van sport- en beweegconsulent naar de revalidatiearts
Na afloop van het adviesgesprek vindt er in de meeste gevallen een terugkoppeling plaats van de
sport- en beweegconsulent naar de revalidatiearts over de begeleiding van de patiënt bij het
Sportloket. Eén revalidatiearts geeft aan dat dit nooit plaatsvindt. Over het algemeen hebben de
revalidatieartsen geen uitgesproken mening over de wijze van de terugkoppeling (zie tabel 4.14 en
tabel 4.15).
Tabel 4.14: Terugkoppeling naar revalidatiearts over de begeleiding bij het Sportloket
Hoe vaak ontvangt u een terugkoppeling over de begeleiding van de patiënt bij het Sportloket van de sport- en
beweegconsulent?*
Nooit
1 (7,7%)
Soms
5 (38,5%)
Meestal
3 (23,1%)
Vaak
Missende waarden
4 (30,8%)

*Beantwoord door revalidatieartsen (n=13)

Tabel 4.15: Tevredenheid over terugkoppeling naar revalidatiearts over de begeleiding bij het Sportloket
In hoeverre bent u tevreden over de wijze van terugkoppeling over de begeleiding van de patiënt bij het Sportloket?*
Heel erg ontevreden
Ontevreden
1 (7,7%)
Neutraal
5 (38,5%)
Enigszins tevreden
3 (23,1%)
Heel erg tevreden
Missende waarden
4 (30,8%)
*Beantwoord door revalidatieartsen (n=13)

4.5

Het persoonlijk adviesgesprek

Als onderdeel van het programma ontvangen patiënten die doorverwezen worden naar het
Sportloket een persoonlijk adviesgesprek, gevolgd door meerdere counselinggesprekken met de
sport- en beweegconsulent van het Sportloket. In de volgende paragraaf wordt besproken in
hoeverre deze adviesgesprekken en counselinggesprekken al plaatsvinden binnen de deelnemende
instellingen. Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud van de gesprekken.
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4.5.1 Welke patiënten ontvangen een persoonlijke adviesgesprek?
Aan de projectleiders en sport- en beweegconsulenten is gevraagd welke patiënten op dit moment
een persoonlijk adviesgesprek ontvangen. Van de projectleiders en sport- en beweegconsulenten
geeft 23% aan dat er nog geen persoonlijke adviesgesprekken worden gevoerd met patiënten binnen
hun instelling. Deze professionals zijn afkomstig van 7 verschillende revalidatie-instellingen. De
overige professionals hebben aangegeven dat er wel al persoonlijke adviesgesprekken gevoerd
worden. Slechts 4 sport- en beweegconsulenten, werkzaam bij 3 verschillende instellingen, hebben
aangegeven dat alle patiënten van de revalidatie-instelling een persoonlijk adviesgesprek ontvangen.
Opvallend is dat de projectleiders een ander antwoord hebben gegeven. Vaak ontvangt een beperkte
groep patiënten op dit moment een persoonlijk adviesgesprek (zie tabel 4.16).
In het algemeen valt het op dat verschillende professionals van eenzelfde instelling een verschillend
antwoord hebben gegeven op de vraag welke patiënten op dit moment een persoonlijk
adviesgesprek ontvangen. In vrijwel alle instellingen (n=16) kwamen de antwoorden van de
verschillende professionals binnen de instellingen niet met elkaar overeen. Dit suggereert dat in veel
instellingen geen duidelijk beleid is of geen duidelijke afspraken zijn over welke patiënten een
persoonlijk adviesgesprek over sport en bewegen ontvangt.
Tabel 4.16: Patiënten die persoonlijke adviesgesprek ontvangen
Welke patiënten ontvangen een persoonlijk adviesgesprek met betrekking tot sport en bewegen binnen uw organisatie?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Er worden op dit moment (nog) geen persoonlijke adviesgesprekken gevoerd met
11 (23,4%)
patiënten
Hoofdzakelijk patiënten die door de (revalidatie) arts of andere verwijzer zijn
doorgestuurd voor een adviesgesprek

22 (46,8%)

Hoofdzakelijk patiënten die geïnteresseerd zijn in sport- en beweegactiviteiten in de
thuissituatie.
Hoofdzakelijk patiënten die gemotiveerd moeten worden voor het ontwikkelen en
behouden van een actieve leefstijl in de thuissituatie.
Er worden op dit moment (nog) geen persoonlijke adviesgesprekken gevoerd met
patiënten

15 (31,9%)

Patiënten die zelf een adviesgesprek hebben aangevraagd
Hoofdzakelijk patiënten met een bepaalde aandoening/ziekte
Hoofdzakelijk patiënten van een bepaalde afdeling
Alle patiënten van onze revalidatie-instelling

13 (27,7%)
11 (23,4%)
11 (23,4%)
5 (10,6%)
4 ( 8,5%)
4 (8,5%)

*Beantwoord door projectleiders en de sport- en beweegconsulenten (n=47)

Zowel bij klinische als bij poliklinische patiënten vindt het persoonlijke adviesgesprek meestal tijdens
de afrondingsfase plaats (zie tabel 4.17).
Tabel 4.17: Het moment van het persoonlijk adviesgesprek
Op welk moment van een (poli)klinische revalidatie
behandeling vindt het adviesgesprek plaats?*
Meestal tijdens de observatiefase
Meestal tijdens de behandelfase
Meestal tijdens de afrondingsfase
Meestal tijdens de nazorgfase
Niet van toepassing

Klinisch
(n=36)
3 (8,3%)
15 (41,7%)
6 (16,7%)
12 (33,3%)

Poliklinisch
(n=36)
5 (13,9%)
27 (75%)
3 (8,3%)
1 (2,8%)

*Beantwoord door projectleiders en de sport- en beweegconsulenten die aangegeven hebben dat er al persoonlijke adviesgesprekken
plaatsvinden binnen de instelling (n=36).

4.5.2 De inhoud van het adviesgesprek
Ruim 70% van de sport- en beweegconsulenten geeft aan dat het geven van een beweeg- en
sportadvies op maat en de doorverwijzing naar een beweeg- of sportactiviteit aspecten zijn die aan
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bod komen tijdens een adviesgesprek (zie tabel 4.18). Ook het geven van informatie over een actieve
leefstijl in de thuissituatie en het in kaart brengen van mogelijkheden, wensen en knelpunten voor
sport en bewegen komt aan bod tijdens een persoonlijk adviesgesprek volgens een ruime
meerderheid van de sport- en beweegconsulenten. De helft van de sport- en beweegconsulenten
geeft aan dat er aandacht is voor de fase van gedragsverandering ten aanzien van bewegen en sport.
Een kleine 20% van de sport- en beweegconsulenten geeft aan ’bewegen als zinvolle
vrijetijdsbesteding’ aan bod te laten komen tijdens een adviesgesprek. Slechts bij drie sport- en
beweegconsulenten vindt er een verwijzing naar een fysieke test plaats en daarvan noemt één sporten beweegconsulent dat het gaat om de Paralympische fysieke test (zie paragraaf 4.5.3).
Tabel 4.18: Inhoud van persoonlijke adviesgesprek
Welke aspecten komen aan bod tijdens een adviesgesprek tussen de patiënt en de sport- en beweegconsulent van het
Sportloket?
Het geven van een beweeg- en sportadvies op maat
23 (71,9%)
Doorverwijzing naar een beweeg- of sportactiviteit
23 (71,9%)
In kaart brengen van mogelijkheden, wensen en knelpunten voor sport en bewegen
21 (65,6%)
Geven van informatie over actieve leefstijl in de thuissituatie
20 (62,5%)
Aandacht voor de fase van gedragsverandering ten aanzien van bewegen en sport
16 (50%)
Bewegen en sport als zinvolle vrijetijdsbesteding
14 (19,7%)
Verwijzing naar een fysieke test
3 (9,4%)
Afname van een fysieke test
Anders namelijk:
3 (9,4%)
•
manier van sporten aangepast regulier
•
aanvraag evt. hulpmiddelen/begeleiding
•
paralympische test
•
uitproberen van voor de revalidant nieuwe beweegactiviteiten
*Beantwoord door de sport- en beweegconsulenten (n=32)

4.5.3 Fysieke testen
Als onderdeel van een persoonlijke adviesgesprek kan de Paralympische fysieke test ingezet worden.
Met behulp van deze test kan worden nagegaan welke sport past bij de fysieke eigenschappen en
natuurlijke talenten van de patiënt, op basis waarvan nog gerichter een sportadvies gegeven kan
worden. De achterliggende gedachte is dat de patiënt waarschijnlijk meer sportplezier en langere
sportdeelname laat zien bij het beoefenen van een sport welke hem ligt en waar hij meer kans heeft
om succeservaringen mee op te doen. Daarnaast is de verwachting dat met het inzetten van de
Paralympische fysieke test, talentvolle paralympische sporters sneller ontdekt kunnen worden.
Ruim driekwart (78,1%) van de sport- en beweegconsulenten geeft aan geen gebruik te maken van
de Paralympische fysieke test tijdens of na afloop van het adviesgesprek. De overige sport- en
beweegconsulenten (21,1%) geven aan dat de Paralympische fysieke test alleen bij een selecte groep
patiënten wordt uitgevoerd. Echter, slechts 3 van de 17 deelnemende instellingen hebben
meegedaan aan de pilotfase van NOC*NSF voor de uitvoering van de Paralympische fysieke test. In
tabel 4.20 staan de resultaten weergegeven van de sport- en beweegconsulenten die werkzaam zijn
bij één van de instellingen die in deze pilotfase hebben meegedraaid. Opvallend is dat één
sportconsulent heeft aangegeven dat er geen gebruik wordt gemaakt van de Paralympische fysieke
test terwijl de instelling wel meedoet aan de pilotfase.
Op de vraag bij welke groep patiënten de Paralympische fysieke test dan wordt uitgevoerd, worden
verschillende antwoorden gegeven (zie tabel B4.3 in de bijlage). Zie voor een uitgebreidere
toelichting op de Paralympische fysieke test hoofdstuk 8.
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Tabel 4.19: Uitvoering van de Paralympische fysieke test
Wordt tijdens of na afloop van het adviesgesprek ook de Paralympische fysieke test van NOC*NSF uitgevoerd? *
Nee, wij maken geen gebruik van de Paralympische fysieke test
25 (78,1%)
Ja, maar slechts bij een selecte groep patiënten
7 (21,9%)
Ja, dit gebeurt als standaard onderdeel van het adviesgesprek
* Beantwoord door de sport- en beweegconsulent (n=32)

Tabel 4.20: Uitvoering van de Paralympische fysieke test bij de instellingen die meedoen aan de pilotfase van
NOC*NSF
Wordt tijdens of na afloop van het adviesgesprek ook de Paralympische fysieke test van NOC*NSF uitgevoerd? *
Nee, wij maken geen gebruik van de Paralympische Fysieke Test
1 (14,3%)
Ja, maar slechts bij een selecte groep patiënten
6 (85,7%)
Ja, dit gebeurt als standaard onderdeel van het adviesgesprek
-

* Beantwoord door de sport- en beweegconsulent die werkzaam zijn bij één de drie instellingen die meedoen aan de pilotfase voor de
uitvoering van de Paralympische Fysieke test (n=7).

Bij vrijwel geen enkele revalidatie-instelling worden er tijdens of na afloop van het adviesgesprek
andere fysieke testen uitgevoerd. Binnen slechts één revalidatiecentrum geven twee sport- en
beweegconsulenten aan dat zij ook gewicht, lengte, en/of bloeddruk metingen uitvoeren tijdens of
na afloop van het adviesgesprek.

4.6

Counseling

Een belangrijk onderdeel van het programma is de begeleiding die plaatsvindt na afloop van de
revalidatiebehandeling, oftewel de counseling. In deze paragraaf wordt besproken in hoeverre er in
de instellingen voorafgaand aan en bij de start van de programmaperiode counseling of andere
vormen van nazorg wordt verleend.
4.6.1 Vormen van verleende nazorg
Behalve counseling zijn er veel vormen van nazorg denkbaar. Met uitzondering van één ziekenhuis
gaven alle projectleiders van de deelnemende instellingen aan dat er voor de start van de
implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen diverse vormen van nazorg
aangeboden werden aan de ex-patiënten van hun instelling. Bij een ruime meerderheid van de
instellingen (76,5%) bestond deze nazorg onder andere uit het verstrekken van informatie (flyer,
folder, poster) over mogelijke beweeg- en sportactiviteiten. In 8 instellingen (waarvan 6
revalidatiecentra en 2 ziekenhuizen) werden clinics gericht op beweeg- en sportactiviteiten
georganiseerd als onderdeel van de nazorg. Opvallend is dat maar liefst 7 revalidatie-instellingen (4
revalidatiecentrum en 3 ziekenhuizen) al een individueel face-to-face gesprek aanboden als vorm van
nazorg van sport en bewegen. En bij bijna een derde van de deelnemende revalidatie-instellingen
ontvingen patiënten soms begeleiding bij het bezoeken van reguliere beweeg- en sportfaciliteiten als
onderdeel van de nazorg. Overige aspecten die onderdeel uitmaakten van de nazorg voorafgaand
aan de start van de implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen zijn
weergegeven in tabel 4.21.
Aan de projectleiders is tevens gevraagd welke aspecten onderdeel uitmaken van de verleende
nazorg op het moment van de afname van de vragenlijsten van deze nulmeting. Ook deze resultaten
zijn in tabel 4.21 weergegeven. Wat direct opvalt is dat vanuit beduidend meer instellingen
telefonische consulten geïnitieerd zijn (van n=4 naar n=9). Daarnaast zijn er ook positieve
ontwikkelingen in de verleende nazorg voor: het contact per e-mail geïnitieerd vanuit de instelling
(van n=3 naar n=6), beweeg- en sportdag voor ex-patiënten (van n=3 naar n=5) en het verstrekken
van informatie over het belang van actieve leefstijl (van n=4 naar n=7). Dit zijn allemaal aspecten die
een belangrijk onderdeel zijn of kunnen zijn van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De
eerste effecten van de start van de implementatie van het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen binnen de instellingen is daarmee zichtbaar geworden. Daarnaast is bij de start van het
programma geen enkele instelling meer die helemaal geen nazorg verlenen aan hun ex-patiënten.
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Tabel 4.21: Verleende nazorg van sport en bewegen voor de start van het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen (RSB) en tijdens het eerste meetmoment bij de deelnemende revalidatie-instellingen
Welke van de volgende aspecten maakten/maken
onderdeel uit van de verleende nazorg met betrekking
tot sport en bewegen binnen uw revalidatie-instelling?
Wij verleenden/verlenen vanuit de revalidatie-instelling
geen nazorg aan onze ex-patiënten
Verstrekken van informatie (flyer, folder, poster) over
mogelijke beweeg- en sportactiviteiten
Clinics voor beweeg- en sportactiviteiten
Face-to-face gesprek (individueel)
Begeleiding ex-patiënt bij bezoeken reguliere beweegen sportfaciliteiten
Verstrekken van informatie (flyer, folder, poster) over
het belang van een actieve leefstijl
Telefonisch consulten geïnitieerd vanuit instelling
(bijvoorbeeld Sportloket)
Face-to-face gesprek (groepsverband)
Contact per e-mail geïnitieerd vanuit instelling
(bijvoorbeeld Sportloket)
Beweeg- en sportdag voor ex-patiënten
Terugkomdag voor ex-patiënten
Anders, namelijk:
• (website) sportservice NH
• aanbieden deelname SportVariant aangepast
sporten
• doorverwijsadres
• het sportloket bestaat reeds 4 jaar
• intakegesprekken met daaruit voortkomend een
sportadvies, zoals in het vorige project R&S is
bepaald
• soms telefonisch/ mailcontact op vraag van
revalidant. Advies op maat per revalidant vwb
sportmogelijkheden in thuisomgeving

Voor de start van
het programma
RSB
1 (5,9%)

Moment van
nulmeting

13 (76,5%)

13 (76,5%)

8 (47,0%)
7 (41,2 %)
5 (29,4%)

8 (47,0%)
5 (29,4%)
6 (35,3%)

4 (23,5%)

7 (41,2 %)

4 (23,5%)

9 (52,9%)

4 (23,5%)
3 (17,6%)

3 (17,6%)
6 (35,3%)

3 (17,6%)
2 (11,8%)
6 (35,3%)

5 (29,4%)
1 (5,9%)
4 (23,5%)

0

Positieve
ontwikkeling voor
programma RSB









*Beantwoord door de projectleiders van de deelnemende instellingen (n=17).
** Een  geeft aan dat de verandering een positieve ontwikkeling is voor de implementatie van het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen.

4.6.2 Nazorg van sport en bewegen als vast onderdeel van de behandeling
Daarnaast is ook aan de projectleiders van de deelnemende instellingen gevraagd in hoeverre nazorg
van bewegen en sport al een vast onderdeel is van het behandelprotocol (zie tabel 4.22). Bij de
meeste instellingen die de betreffende behandeling aanbieden, blijkt deze nazorg geen vast
onderdeel te zijn van de klinische (n=9), poliklinische (n=9) en consultaire (n=7) behandeling. Toch
geven ook twee projectleiders van twee revalidatiecentra aan dat iedere klinische, poliklinische en
consultaire patiënten een vorm van nazorg van sport en bewegen als vast onderdeel van de
behandeling ontvangen. Dit is ook het geval bij een poliklinisch behandeltraject in één van de
deelnemende ziekenhuizen. Opvallend is dat er relatief weinig verschillen zichtbaar zijn tussen de
verschillende behandelvormen.
Tabel 4.22: Nazorg van bewegen en sport als vast onderdeel van de behandeling
Maakt nazorg met betrekking tot bewegen en sport (inclusief
counseling vanuit het Sportloket) op dit moment een vast
onderdeel uit van het behandelprotocol binnen uw organisatie?
Niet van toepassing
Nee, nazorg is geen vast onderdeel
Ja, maar alleen bij bepaalde (diagnose) groepen
Ja, iedere patiënt ontvangt nazorg
Missende waarden

Klinisch (n=17)

Poliklinisch
(n=17)

Consultair
(n=17)

4 (23,5%)
9 (52,9%)
1 (5,9%)
2 (11,8%)
1 (5,9%)

9 (52,9%)
4 (22,2%)
3 (17,6%)
1 (5,9%)

5 (29,4%)
7 (41,2%)
2 (11,8%)
2 (11,8%)
1 (5,9%)

*Beantwoord door de projectleiders (n=17). Antwoorden zijn per instelling geanalyseerd.
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Daarnaast hebben enkele projectleiders aangegeven dat nazorg van sport en bewegen alleen een
vast onderdeel is bij bepaalde (diagnose) groepen. In tabel B4.4 in de bijlage is een overzicht
opgenomen van de groepen waar het daar om gaat. Hieruit komt naar voren dat een selecte groep
patiënten vaak bestaat uit patiënten/revalidanten die ook een adviesgesprek hebben gehad. Ook
hier lijken de eerste effecten van de start van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
zichtbaar te zijn. Verder geeft één projectleider aan dat nazorg van sport en bewegen alleen een vast
onderdeel is van de behandeling (klinisch, poliklinisch en consultair) voor patiënten met een
inactieve leefstijl.
4.6.3 Counseling als vervolg op het persoonlijk adviesgesprek
Een belangrijke doelstelling van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is dat 90% van de
patiënten die een persoonlijk adviesgesprek heeft gehad ook nazorg ontvangt in de vorm van
counseling. In hoeverre dit bij de start van het programma al het geval is, is aan de sport- en
beweegconsulenten van de deelnemende instellingen gevraagd. 26% van de sport- en
beweegconsulenten geeft aan dat vrijwel alle patiënten die een persoonlijk adviesgesprek hebben
gehad, ook nazorg ontvangen in de vorm van counseling (zie tabel B4.5 in de bijlage). Bij poliklinische
patiënten ligt dit percentage iets hoger (34%). Opvallend is dat zelfs 36% van de sport- en
beweegconsulenten aangeeft dat vrijwel alle consultaire patiënten die een adviesgesprek hebben
gehad ook counseling ontvangen. De sport- en beweegconsulenten die hebben aangegeven dat een
betreffende behandelvorm niet wordt aangeboden binnen hun instelling, zijn niet meegenomen in
de analyse.
Als deze vraag per instelling wordt geanalyseerd blijken veel sport- en beweegconsulenten van
dezelfde instelling deze vraag niet altijd op gelijke manier te hebben beantwoord (zie tabel 4.23). Dit
blijkt bij zowel de klinische als de poliklinische revalidatiebehandeling bij 5 instellingen het geval te
zijn en zelfs bij 6 instellingen als het gaat om een consultaire behandeling. Zo geven sport- en
beweegconsulenten bijvoorbeeld niet altijd een eenduidig antwoord of bepaalde behandelvormen
binnen de instelling aangeboden worden. Ook lopen de antwoorden van sport- en beweegconsulenten binnen een instelling uiteen van ‘Ja, vrijwel alle patiënten ontvangen counseling’ tot
‘Nee, patiënten ontvangen geen counseling’. Dit suggereert dat er bij deze instellingen geen duidelijk
beleid hierover bekend is bij de sport- en beweegconsulenten.
Ook tussen de instellingen blijken grote verschillen te bestaan (zie tabel 4.23). Bij 6 revalidatieinstellingen ontvangen vrijwel alle poliklinische patiënten die een persoonlijk adviesgesprek hebben
gehad, ook counseling. Voor klinische patiënten is dit bij 3 revalidatie-instellingen het geval.
Tabel 4.23: Counseling na het adviesgesprek geanalyseerd per instelling
Ontvangt iedere patiënt, die een persoonlijk adviesgesprek heeft
gehad, nazorg in de vorm van counseling?*
Niet van toepassing
Nee, patiënten ontvangen geen counseling
Nee, patiënten ontvangen alleen incidenteel counseling
Nee, alleen een gedeelte van de patiënten ontvangt counseling
Ja, vrijwel alle patiënten ontvangen na het adviesgesprek ook
nazorg in de vorm van counseling
Geen eenduidig antwoord

4 (23,5%)
4 (23,5%)
1 (5,9%)
-

Poliklinisch
(n=17)
3 (17,6%)
1 (5,9%)
2 (11,8%)

Consultair
(n=17)
4 (23,5%)
2 (11,8%)
1 (5,9%)
2 (11,8%)

3 (17,6%)

6 (35,6%)

2 (11,8%)

5 (29,4%)

5 (29,4%)

6 (35,6%)

Klinisch (n=17)

*Beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=32), waarna de antwoorden zijn gebundeld per instelling.

Daarnaast hebben sport- en beweegconsulenten een schatting gemaakt van het gemiddelde aantal
patiënten dat per maand respectievelijk een adviesgesprek en counseling ontvangen. Op basis van
deze aantallen is vervolgens per instelling het percentage patiënten berekend dat een adviesgesprek
heeft gehad en ook counseling heeft ontvangen. Een percentage van 90% of hoger geeft aan dat de
betreffende instelling één van de doelstellingen van het programma RBS al heeft behaald bij de start
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van de programmaperiode. In figuur 4.3 zijn de resultaten weergegeven. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen de verschillende behandelvormen.
Figuur 4.3: Het aantal instellingen dat bovenstaande doelstelling behaald heeft bij de start van de programmaperiode.
‘Doelstelling: 90% van de revalidanten per instelling die een persoonlijk adviesgesprek heeft gehad, ontvangt
counseling.´

Percentage patiënten dat counseling ontvangt
Vervolgens is deze vraag verder uitgewerkt (zie figuur 4.4) door na te gaan hoeveel patiënten
counseling ontvangen ten opzichte van 1) het aantal doorverwezen patiënten naar het Sportloket en
2) het aantal adviesgesprekken die gevoerd worden bij het Sportloket. Bij deze analyse is geen
onderscheid gemaakt tussen de verschillende behandelvormen. Bij twee instellingen kon het
percentage niet bepaald worden omdat er (nog) geen patiënten worden doorverwezen naar het
Sportloket. In twee andere instellingen ontvangt op dit moment geen enkele patiënt die worden
doorverwezen naar het Sportloket en/of een adviesgesprek ontvangt, ook counseling vanuit het
Sportloket. Wat opvalt is dat in acht instellingen 90% van de patiënten die een adviesgesprek heeft
ontvangen, ook counseling ontvangt bij het Sportloket.
Figuur 4.4: Overzicht van het aantal instellingen waarbij een verschillend percentage patiënten counseling
ontvangen t.o.v. het aantal doorverwijzingen naar het Sportloket (linker figuur) en t.o.v. het aantal
adviesgesprekken bij het Sportloket (rechter figuur).

4.6.4 Vorm van de counselinggesprekken
Naast dat er is nagegaan hoeveel patiënten nazorg in de vorm van counseling ontvangen, is er ook
gevraagd op welke manier deze counseling plaatsvindt (zie tabel 4.24). Van de sport- en
beweegconsulenten die hebben aangegeven dat de klinische patiënten nazorg ontvangen na afloop
van het adviesgesprek, doet driekwart (75%) dit onder meer in de vorm van een telefonisch consult.
Daarnaast geeft 41,7% van deze groep consulenten aan dat de counseling soms ook plaatsvindt in de
vorm van het versturen van een e-mail en/of als een individueel face-to-face gesprek. Dezelfde
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vormen van counseling zien we ook terug bij de poliklinische en consultaire patiënten. Verder geeft
één sport- en beweegconsulent aan dat de counseling bij poliklinische patiënten meestal in de vorm
van een evaluatieformulier plaatsvindt.
Tabel 4.24: Counseling na het adviesgesprek per instelling
In welke vorm vindt de counseling bij patiënten meestal plaats?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Telefonisch
Face-to-face (individueel)
E-mail
Face-to-face (groepsverband)
Anders:
•
Per evaluatieformulier

Klinisch (n=12)
9 (75,0%)
5 (41,7%)
5 (41,7%)
-

Poliklinisch
(n=21)
16 (76,2%)
8 (39,1%)
9 (42,9%)
1 (4,8%)

Consultair
(n=15)
13 (86,7%)
5 (33,3%)
9 (60,0%)
-

*Beantwoord door sport- en beweegconsulenten die hebben aangegeven dat de betreffende groep patiënten nazorg mbt sport en
bewegen ontvangt na afloop van het adviesgesprek (zie tabel B4.5).

4.6.5 Inhoud van de counselinggesprekken
Een ruime meerderheid van de sport- en beweegconsulenten (62%) geeft aan dat de tevredenheid
van de ex-patiënt met het huidige beweeg- en sportgedrag een aspect is dat zij met de meerderheid
van de ex-patiënten bespreken tijdens de counselinggesprekken. Daarnaast wordt door bijna 60%
van de sport- en beweegconsulenten aangegeven dat ook de volgende aspecten aan bod komen: ‘de
doorverwijzing van een (ex-)patiënt naar een beweeg- of sportactiviteit’ en ‘mogelijkheden, wensen
en mogelijke knelpunten van de (ex-)patiënt om (meer) te bewegen/sporten’. Ook geeft de helft van
de sport- en beweegconsulenten informatie aan de patiënten over een actieve leefstijl en bewegen
en sport in de thuissituatie. De fase van de gedragsverandering van de (ex-)patiënt komt bij minder
dan de helft aan bod tijdens een counselinggesprek. De overige aspecten staat weergegeven in tabel
4.25.
Tabel 4.25: Inhoud van de counselinggesprekken
Welke aspecten komen aan bod tijdens uw counselinggesprekken met de meerderheid van uw (ex-)patiënten?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Tevredenheid van de (ex-)patiënt met huidige beweeg- en sportgedrag
20 (62,5%)
Mogelijkheden en wensen van de (ex-)patiënt om (meer) te bewegen/sporten
19 (59,4%)
Mogelijke knelpunten van de (ex-)patiënt om (meer) te bewegen/sporten (financiën,
19 (59,4%)
hulpmiddelen, vervoer, et cetera)
Doorverwijzen van (ex-)patiënt naar (nieuwe) beweeg- of sportactiviteit
19 (59,4%)
Geven van informatie voor een actieve leefstijl en bewegen en sport in de thuissituatie
16 (50%)
De motivatie van de (ex-)patiënt omtrent bewegen en sport
15 (46,9%)
Aanpassen van het gegeven beweeg- en sportadvies op basis van input (ex-)patiënt
15 (46,9%)
Fase van gedragsverandering van de (ex-)patiënt
14 (43,8%)
Beschikbaarheid en aanschaf (sport)hulpmiddelen
9 (28,1%)
Verwijzing naar een fysieke test
3 (9,4%)
Anders:
1 (3,1%)
•

Beweegdoelen evalueren

*Beantwoord door de sport- en beweegconsulenten (n=32)

4.6.6 Tevredenheid over aangeboden counseling
Tot slot is ook aan de sport- en beweegconsulenten gevraagd hoe tevreden ze zijn over de counseling
die zij op dit moment aan hun (ex-)patiënten kunnen aanbieden voor het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen. Ruim 40% van de sport- en beweegconsulenten is hier enigszins of heel erg
tevreden over (zie tabel B4.6 in de bijlage). 37,5% heeft neutraal geantwoord. Opvallend is dat 19%
van de sport- en beweegconsulenten enigszins (6,3%) of heel erg ontevreden (12,5%) is over de
counseling die zij kunnen aanbieden in het kader van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
Van de sport- en beweegconsulenten die heel erg ontevreden zijn over de counseling die zij kunnen
aanbieden, geeft iedereen aan dat er nog geen counseling wordt aangeboden in het kader van het

48

programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Mogelijk dat dit een verklaring is voor de
ontevredenheid.
De sport- en beweegconsulenten is ook gevraagd wat zij aan de huidige gang van zaken omtrent het
voeren van de counselinggesprekken zouden willen veranderen. Meer dan de helft van de
consulenten (n=17) heeft aangegeven dat ze niet weten wat ze zouden willen veranderen, danwel
dat deze vraag niet op hen van toepassing is. Opvallend is dat vijf sport- en beweegconsulenten
(15,6%) graag de periode tussen de counselinggesprekken zouden willen aanpassen. Hierbij wordt
met name aangegeven dat het eerste counselinggesprek te snel plaatsvindt, namelijk in de tweede
week na ontslag van de revalidatiebehandeling. Daarnaast stellen een aantal sport- en
beweegconsulenten voor om het eerste counselinggesprek naar achteren te verplaatsen. Verder
geven vier sport- en beweegconsulenten (12,5%) aan dat ze graag meer tijd willen krijgen voor het
inplannen van de counselinggesprekken en vier andere sport- en beweegconsulenten (12,5%) geven
aan dat ze graag de omgeving beter in kaart willen hebben/makkelijker kunnen doorverwijzen.
Daarnaast zijn er nog 2 sport- en beweegconsulenten (6,3%) die aangeven dat ze liever face-to-face
gesprekken willen voeren in plaats van telefonische gesprekken. De overige opmerkingen van de
consulenten omtrent het voeren van de counselinggesprekken waren:
• betere ruimte (n=1)
• een makkelijk systeem om te kunnen zien wanneer mensen zouden moeten komen voor een
gesprek (n=1)
• fase van gedragsverandering (n=1)

4.7

Het Sportloket voor externe cliënten

De adviesgesprekken en/of counselinggesprekken die de sport- en beweegconsulent voert in het
Sportloket kunnen ook aangeboden worden aan personen die niet in behandeling zijn bij de
betreffende instelling. Het gaat hierbij om de ‘externe cliënten’. In meer dan de helft van de
instellingen (53%) kan ook deze groep gebruik maken van de diensten van de sport- en
beweegconsulent van het Sportloket (zie tabel 4.26). Het gaat hierbij om 5 revalidatiecentra en 4
ziekenhuizen. In slechts één revalidatiecentrum zijn hier kosten aan verbonden. Het is echter niet
duidelijk hoe hoog deze kosten zijn. In de overige 7 instellingen (6 revalidatiecentra en 1 ziekenhuis)
worden de diensten van de sport- en beweegconsulent niet aangeboden aan externe cliënten. Eén
projectleider heeft deze vraag niet beantwoord. Hij/zij gaf aan dat er binnen de instelling nog geen
beslissing genomen was over dit vraagstuk.
Tabel 4.26: Sportloket voor externe cliënten
Kunnen externe cliënten bij u ook gebruik maken van de diensten van uw sport- en beweegconsulent (adviesgesprek
en/of counseling bij het Sportloket)??
Nee
7 (41,2%)
Nee, maar dat willen we in de toekomst wel gaan aanbieden
Ja, hieraan zijn geen kosten verbonden
8 (47,1%)
Ja en hieraan zijn kosten verbonden.
1 (5,9%)
Missende waarden
1 (5,9%)
*Beantwoord door projectleiders en geanalyseerd per instelling (n=17)

Sport- en beweegactiviteiten voor ex-patiënten en externe cliënten
Daarnaast is ook in kaart gebracht welke activiteiten worden aangeboden aan ex-patiënten en
externe cliënten 11. Deze resultaten zijn weergegeven in tabel 4.27.

11

Met externe cliënten worden personen bedoeld die nog niet eerder in behandeling zijn geweest bij de
betreffende revalidatie-instelling. Met ex-patiënten worden personen bedoeld die wel eerder in een
revalidatie-instelling behandeld zijn, maar nu de behandeling hebben afgerond.
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Ongeveer een derde van de sport- en beweegconsulenten (n=11) heeft aangegeven dat er geen
activiteiten worden aangeboden aan ex-patiënten. Daarnaast heeft ruim de helft van de sport- en
beweegconsulenten (n=17) aangegeven dat er geen activiteiten aan externe cliënten worden
aangeboden vanuit hun organisatie.
Tabel 4.27: Activiteiten voor ex-patiënten en externe cliënten.
Welke van de volgende activiteiten worden vanuit uw organisatie
aangeboden voor uw patiënten?
Niet van toepassing, wij bieden geen activiteiten aan
Zwemmen, aquarobics of andere zwemactiviteiten
Wandelen (n.b. geen looptraining m.b.v. een brug)
Fietsen
Handbiken
Fitness
Tennis, tafeltennis of badminton
Teamsporten (bijvoorbeeld voetbal, volleybal)
Rolstoelsporten (bijvoorbeeld rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, et
cetera)
Circuittraining (afwisseling van verschillende korte oefeningen,
bijvoorbeeld stukje traplopen, gooien met een bal)
Andere activiteiten
* Beantwoord door sport- en beweegconsultenten (n=32)

4.8

Ex-patiënten
(n=32)*
11 (34,4%)
17 (53,1%)
7 (21,9%)
3 (9,4%)
3 (9,4%)
13 (40,6%)
9 (28,1%)
9 (28,1%)
7 (21,9%)

Externe cliënten
(n=32)**
17 (53,1%)
13 (40,6%)
5 (15,6%)
1 (3,1%)
2 (6,3%)
10 (31,3%)
8 (25%)
4 (12,5%)
4 (12,5%)

9 (28,1%)

6 (18,8%)

8 (25%)

7 (21,9%)

Doorverwijzing naar sport- en beweegactiviteit in de regio

Een doorverwijzing naar een beweeg- of sportactiviteit kan onderdeel van het persoonlijke
adviesgesprek of van een van de counselinggesprekken zijn. Deze activiteit dient bij voorkeur zo dicht
mogelijk bij de eigen woonomgeving van de patiënt uitvoerbaar te zijn. In hoeverre een patiënt een
passende beweeg- of sportplek kan vinden, is uiteraard mede afhankelijk van het aanbod van sporten beweegactiviteiten in de betreffende regio.
Eén sport- en beweegconsulent heeft aangegeven dat hij elke (ex-)patiënt meteen door kan sturen
naar een passende beweeg- of sportactiviteit en/of vereniging. Echter, de meeste sport- en
beweegconsulenten (62,5%) geven aan dat zij niet alle, maar wel de meeste (ex-)patiënten meteen
kunnen doorsturen naar een passende beweeg- of sportactiviteit en/of vereniging. Bijna 20% van
sport- en beweegconsulenten heeft moeite met het doorsturen van (ex-)patiënten naar een
geschikte beweeg- of sportactiviteit vanwege het beperkte aanbod aan activiteiten en/of
verenigingen in de regio. Deze sport- en beweegconsulenten zijn allen werkzaam bij een revalidatieinstelling in het zuiden van Nederland (Zuid-Holland, Brabant of Limburg).
Daarnaast geeft 12,5% van de sport- en beweegconsulenten aan dat hij/zij moeite heeft met de
doorverwijzing omdat hij/zij niet volledig op de hoogte is van het aanbod in de regio. Opvallend is dat
één sport- en beweegconsulent (bijna) geen (ex-)patiënten doorverwijst naar een beweeg- of
sportactiviteit en/of vereniging. Bovenstaande resultaten zijn in tabel B4.7 in de bijlage weergegeven.

4.9

Samenwerking met sport- en beweegaanbieders in de regio

Zoals reeds meerdere keren is aangegeven vormt het Sportloket de verbindende schakel tussen de
revalidatiesector en de sport- en beweegsector. Om dit mogelijk te maken is een samenwerking
vanuit het Sportloket met sport- en beweegaanbieders uit de regio essentieel. In deze paragraaf
wordt beschreven in hoeverre deze samenwerking (al) aanwezig is bij de deelnemende
Sportloketten.
De meerderheid van de sport- en beweegconsulenten (65,6%) geeft aan dat hij/zij vanuit het
Sportloket samenwerkt met sport- en beweegaanbieders (zie tabel B4.8 in de bijlage). Een kwart van
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de sport- en beweegconsulenten doet dit nog niet, maar heeft wel plannen om de samenwerking op
te zetten. En drie sport- en beweegconsulenten, welke werkzaam zijn bij twee verschillende
revalidatiecentra, geven aan op dit moment geen plannen te hebben om deze samenwerking op te
zetten.
Wanneer deze vraag op instellingsniveau geanalyseerd wordt, blijkt dat er bij elke revalidatieinstelling één of meerdere sport- en beweegconsulenten samenwerken met sport- en beweegaanbieders of plannen hebben om deze samenwerking op te zetten. Opvallend is dat de sport- en
beweegconsulenten van vier revalidatiecentra de vraag niet gelijk beantwoord hebben. Dit betekent
dat de ene sport- en beweegconsulent heeft aangegeven wel samen te werken met bepaalde sporten beweegaanbieders, terwijl de andere sport- en beweegconsulent van dezelfde instelling dat niet
heeft aangegeven. Het is echter niet duidelijk of deze laatste groep sport- en beweegconsulenten wel
op de hoogte is van de samenwerking met sport- en beweegaanbieders die hun directe collega(‘s)
benoemt.
Vervolgens is aan de sport- en beweegconsulenten gevraagd met welke sport- en beweegaanbieders
zij samenwerken op zowel lokaal als landelijk niveau. De resultaten van deze vraag zijn weergegeven
in tabel 4.28 en 4.29. Opvallend is dat 48% van de sport- en beweegconsulenten aangeeft samen te
werken met NOC*NSF, terwijl bij de vraag over de communicatie en ondersteuningen in paragraaf
5.6 vrijwel alle professionals aangeven dat er geen contact en/of inhoudelijke ondersteuning
plaatsvindt vanuit NOC*NSF. Deze antwoorden lijken daarmee niet met elkaar overeen te komen.
Tabel 4.28: Samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders
Met welke lokale sport- en beweegaanbieders werkt u vanuit het Sportloket samen? *
Regulieren sportverenigingen(en) met specifieke activiteiten voor mensen met een
handicap/aandoening
Fysiotherapiepraktijk(en)
Aanbieders met uitsluitend een aanbod van activiteiten voor mensen met een
handicap/aandoening
Patiëntenorganisatie of welzijnsstichting met een sport- en beweegaanbod voor mensen met een
handicap/aandoening
Lokale commerciële sportaanbieders (fitnesscentra, sportscholen, ijsbaan, et cetera)
Gemeentelijk (combinatie)functionaris sport
Reguliere sportverenigingen
Anders, namelijk:
Alkmaar actief / Sportservice NoordHolland / De Wering (55+) / Breda actief / Sport fryslan
aangepast sporten / SportDrenthe

14 (66,7%)
13 (61,9%)
12 (57,1%)
11 (52,4%)
11 (52,4%)
11 (52,4%)
8 (38,1%)
5 (23,8%)

*beantwoord door sport- en beweegconsulenten die hebben aangegeven vanuit het Sportloket samen te werken met sport- en
beweegaanbieders (n=21)

Tabel 4.29: Samenwerking met landelijke sport- en beweegaanbieders
Met welke landelijke sport- en beweegaanbieders werkt u vanuit het Sportloket samen? *
Sportbonden
NOC*NSF
Landelijke patiëntenorganisaties
Anders, namelijk:
•
Gehandicaptensport Nederland
•
Sport service Flevoland

14 (66,7%)
10 (47,6%)
8 (38,1%)
9 (42,9%)

*beantwoord door sport- en beweegconsulenten die hebben aangegeven vanuit het Sportloket samen te werken met sport- en
beweegaanbieders (n=21)

Ook is gevraagd in hoeverre de sport- en beweegconsulenten tevreden zijn met de samenwerking
met sport- en beweegaanbieders uit de regio. Deze resultaten zijn weergegeven in figuur 4.5. Vier
sport- en beweegconsulten geven aan enigszins ontevreden te zijn over deze samenwerking. Deze
sport- en beweegconsulenten zijn werkzaam in verschillende regio’s. Acht sport- en beweegconsulenten hebben neutraal geantwoord. Negen sport- en beweegconsulenten zijn enigszins
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tevreden (n=8) of heel erg tevreden (n=1) op de samenwerking met sport- en beweegaanbieders uit
de regio.
Figuur 4.5: Tevredenheid samenwerking met regionale sport- en beweegaanbieders*

*beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=21)

De meerderheid van de sport- en beweegconsulenten vindt dat de samenwerking een mooie
aanvulling is op het eigen sport- en beweegaanbod wat vanuit de instelling aangeboden wordt. Twee
sport- en beweegconsulenten zijn het hier niet mee eens en nog eens twee consulenten hebben hier
geen uitgesproken mening over (zie figuur 4.6).
Op de vraag of het moeilijk is om contact te leggen met sport- en beweegaanbieders in de regio,
hebben de sport- en beweegconsulenten wisselend geantwoord. Ruim 40% van de consulenten geeft
aan het hier niet mee eens te zijn, terwijl ruim 28% aangeeft dat hij het wel moeilijk vindt om contact
te leggen met sport- en beweegaanbieders in de regio. Deze consulenten zijn werkzaam bij
instellingen verspreid over Nederland. Ruim 31% van de sport- en beweegconsulenten heeft neutraal
geantwoord (zie figuur 4.6).
Figuur 4.6: Mening van de sport- en beweegconsulenten over de samenwerking met regionale sport- en
beweegaanbieders

Opvallend is dat bijna de helft van de sport- en beweegconsulenten ontevreden is over het huidige
aanbod van activiteiten van beweeg- en sportaanbieders in de regio voor mensen met een
lichamelijke beperking en/of chronische aandoening. Slechts zes sport- en beweegconsulenten geven
aan dat ze hier tevreden over zijn. Ruim een derde van sport- en beweegconsulenten heeft neutraal
geantwoord (zie figuur 4.7).
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Figuur 4.7: Tevredenheid over het aanbod activiteiten van sport- en beweegaanbieders

*beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=32)

Een ruime meerderheid van de sport- en beweegconsulenten heeft aangegeven een goed beeld te
hebben van de sport- en beweegaanbieders in de regio. 40% van de sport- en beweegconsulenten
heeft behalve een goed beeld van de aanbieders ook een concreet overzicht van de activiteiten. Een
kwart van de sport- en beweegconsulenten geeft aan nog geen goed beeld te hebben, maar wel
bezig te zijn om dit in kaart te brengen. Opvallend is dat één sport- en beweegconsulent aangeeft
geen goed beeld te hebben van de sport- en beweegaanbieders in de regio, en ook niet bezig is om
dit in kaart te brengen.
Tabel 4.30: Het beeld dat men heeft van sport- en beweegaanbieders in de regio
Heeft u een goed beeld van de sport- en beweegaanbieders in de regio?*
Nee
Nee, nog niet. We zijn bezig om dit in kaart te brengen.
Ja, we hebben een goed beeld van de aanbieders maar geen concreet overzicht van de
activiteiten.
Ja, we hebben een goed beeld van de aanbieders en tevens een concreet overzicht van
de activiteiten.

1 (3,1%)
8 (25%)
10 (31,3%)
13 (40,6%)

*Beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=32)

Daarnaast is ook een grovere analyse uitgevoerd op instellingsniveau. Hierbij zijn de antwoordopties
‘Ja, we hebben een goed beeld van de aanbieders maar geen concreet overzicht van de activiteiten’
en ‘Ja, we hebben een goed beeld van de aanbieders en tevens een concreet overzicht van de
activiteiten’ samengenomen. Tevens is uitgegaan van het antwoord van de meerderheid van de
sport- en beweegconsulenten. Bij twee instellingen was het op basis van bovenstaande criteria niet
mogelijk de instelling bij één van de antwoordopties in te delen. Van de overige 15 revalidatieinstellingen heeft een ruime meerderheid al wel een goed beeld van de sport- en beweegaanbieders
in de regio. Slechts twee instellingen blijken nog geen goed beeld te hebben van de sport- en
beweegaanbieders in de regio. Het gaat hier bij om één revalidatiecentrum en één ziekenhuis.
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Tabel 4.31: Tevredenheid aanbod activiteiten met sport- en beweegaanbieders per instelling (n=17)
Heeft u een goed beeld van de sport- en beweegaanbieders in de regio?*
Nee
Nee, nog niet. We zijn bezig om dit in kaart te brengen.
Ja, we hebben een goed beeld van de aanbieders
Geen eenduidig antwoord

2 (11,7%)
13 (76,5%)
2 (11,7%)

*beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=32), waarbij het antwoord gekozen is van de meerderheid van de sport- en
beweegconsulenten.

4.10

Huidige cijfers van het Sportloket

Om een idee te krijgen van de aantallen patiënten die aan het begin van de programmaperiode
worden doorverwezen naar het Sportloket, een adviesgesprek en counselinggesprekken ontvangen,
en worden doorverwezen naar een sport- en beweegactiviteit en/of een sportvereniging, is aan de
sport- en beweegconsulenten gevraagd om een schatting van deze aantallen te geven. Bij de
schatting is onderscheid gemaakt tussen de verschillende behandeltypes. In tabel 4.32 zijn de
gemiddelde aantallen van alle deelnemende instellingen weergegeven. In tabel B4.9 in de bijlage zijn
de aantallen per instelling gepresenteerd.
Tabel 4.32: Gemiddelde aantallen per instelling
Geeft u voor elk van onderstaande situaties aan hoeveel patiënten daar op dit moment gemiddeld per maand gebruik
van maken.*
Gemiddeld aantal patiënten die per maand…
Klinisch
Poliklinisch
Consultair
…doorverwezen naar Sportloket
1,4
7,6
2,0
(range: 0 - 5)
(range: 0 – 23)
(range: 0 – 18)
…een adviesgesprek ontvangen vanuit Sportloket
1,2
7,2
1,9
(range: 0 - 5)
(range: 0 - 23)
(range: 0 - 17)
…één of meerdere counselingsgesprekken ontvangen vanuit
0,5
4,8
1,1
het Sportloket
(range: 0 - 2)
(range: 0 - 16)
(range: 0 - 10)
…worden doorverwezen naar een sport-of beweegactiviteit in
1,5
6,3
0,8
de regio
(range: 0 - 5)
(range: 0 - 20)
(range: 0 - 5)
…worden doorverwezen naar een sportvereniging
0,6
3,4
1,4
(range: 0 - 2)
(range: 0 - 9)
(range: 0 - 12)
*Beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=29)
**Gemiddelden inclusief de range zijn bepaald op basis van de gemiddelde opgegeven aantallen per instelling.

Klinische patiënten
Zoals in figuur 4.8 is weergegeven worden klinische patiënten het minst vaak doorverwezen naar het
Sportloket. Van de klinische patiënten die worden doorverwezen naar het Sportloket, ontvangt
gemiddeld 85% een persoonlijk adviesgesprek en 44% één of meerdere counselinggesprekken vanuit
het Sportloket. Wanneer deze percentages per instelling worden bekeken valt het op dat er in 9
instellingen geen klinische patiënten worden doorverwezen en dat er enkel in 6 instellingen klinische
patiënten één of meerdere counselinggesprekken ontvangen. Mogelijk is dit te verklaren doordat
veel klinische patiënten doorstromen naar een poliklinische revalidatiebehandeling en pas tijdens de
poliklinische behandeling in aanraking komen met het Sportloket.
Daarnaast valt het op dat het gemiddelde aantal klinische patiënten dat wordt doorverwezen naar
een sport- of beweegactiviteit in de regio hoger is dan het aantal patiënten dat wordt doorverwezen
naar het Sportloket. Dit zou kunnen betekenen dat ook andere professionals buiten het Sportloket
klinische patiënten doorverwijzen naar een sport- en beweegactiviteit in de regio.
Poliklinische patiënten
Zoals in figuur 4.8 te zien is, worden poliklinische patiënten het vaakst doorverwezen naar het
Sportloket. Van de poliklinische patiënten die worden doorverwezen naar het Sportloket, ontvangt
gemiddeld 89% een persoonlijk adviesgesprek en 66% één of meerdere counselinggesprekken.
Daarnaast wordt een ruime meerderheid (83%) van de patiënten die worden doorverwezen naar het
Sportloket ook doorverwezen naar een sport- en beweegactiviteit in de regio.
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Patiënten die consultair behandeld worden
Bijna alle patiënten (95%) die vanuit een consultaire behandeling worden doorverwezen naar het
Sportloket, ontvangen een persoonlijk adviesgesprek. De meerderheid van deze mensen (56%)
ontvangt ook één of meerdere counselinggesprekken. Wat opvalt is dat in vergelijking met de
klinische en poliklinische patiënten, patiënten die vanuit een consultaire behandeling doorstromen,
relatief vaker doorverwezen worden naar een sportvereniging en minder vaak naar een sport- en
beweegactiviteit.
Figuur 4.8: Verdeling van patiënten die worden doorverwezen naar het Sportloket

Aantal doorverwijzingen naar het Sportloket
Daarnaast is per instelling gekeken hoeveel patiënten er totaal per maand worden doorverwezen
naar het Sportloket. De resultaten zijn in figuur 4.9 weergegeven. Opvallend is dat er grote
verschillen in het aantal doorverwijzingen zijn tussen de instellingen. Zo worden in twee instellingen
helemaal nog geen patiënten doorverwezen naar het Sportloket, terwijl in drie andere instellingen
gemiddeld meer dan 20 patiënten worden doorverwezen naar het Sportloket.
Aantal patiënten die een adviesgesprek ontvangen
Naast dat patiënten worden doorverwezen naar het Sportloket is het ook van belang om in kaart te
brengen of de patiënten behalve een doorverwijzing ook begeleiding ontvangen vanuit het Sportloket. In figuur 4.9 is weergegeven hoeveel patiënten er gemiddeld per maand een adviesgesprek
ontvangen. De resultaten zijn wederom per instelling weergegeven. Ook hier is grote variatie per
instelling zichtbaar. Opvallend is dat in 7 instellingen het aantal patiënten dat een adviesgesprek
ontvangt lager is dan het aantal patiënten dat wordt doorverwezen naar het Sportloket.
Aantal patiënten die één of meerder counselinggesprekken ontvangen
Zoals ook al in paragraaf xx naar voren is gekomen, ontvangt niet iedere patiënt die een adviesgesprek heeft gehad ook counseling vanuit het Sportloket. Het aantal patiënten die per maand
counseling vanuit het Sportloket ontvangen per instelling, is in figuur 4.9 weergegeven. Opvallend is
dat in 4 instellingen nog geen enkele patiënt één of meerder counselinggesprekken vanuit het
Sportloket ontvangen.
Aantal patiënten die worden doorverwezen naar een sport- en beweegactiviteit in de regio
In bijna de helft van de instellingen (n=8) worden er gemiddeld 5 – 10 patiënten per maand doorverwezen naar een sport- en beweegactiviteit in de regio (zie figuur 4.9). Slechts één instelling
verwijst nog helemaal geen patiënten door naar sport- en beweegactiviteiten in de regio. Wederom
valt op dat er veel variatie is tussen de instellingen.
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Aantal patiënten die worden doorverwezen naar een sportvereniging
Tot slot is in figuur 4.9 weergegeven hoeveel patiënten er gemiddeld per maand worden doorverwezen naar een sportvereniging in de regio. In de meerderheid van de instellingen (n=14) worden
er gemiddeld tussen 0 en 10 patiënten per maand doorverwezen naar een sportvereniging in de
regio.
Figuur 4.9: Gemiddeld aantal patiënten per maand. De aantallen zijn per instelling weergegeven. In totaal zijn
er 17 instellingen.

4.11

Samenvatting

In dit hoofdstuk is uiteengezet in hoeverre de deelnemende revalidatie-instellingen bij de start van
de programmaperiode al een actief beweeg- en sportbeleid voeren.
Intake over sport en bewegen
Van de professionals die aangeven dat er in hun instelling (poli)klinische patiënten worden
behandeld, geeft een ruime meerderheid aan dat zowel klinische als poliklinische patiënten een
intakegesprek over sport en bewegen ontvangt. Bij klinische patiënten vindt de intake meestal plaats
aan het begin van het behandeltraject (observatiefase of behandelfase), terwijl bij poliklinische
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patiënten de intake soms aan het begin en soms aan het einde van de behandeling plaatsvindt. In de
meeste gevallen worden de intakegesprekken gevoerd door de bewegingsagoog, de revalidatiearts
of fysiotherapeut. Patiënten die een consultaire behandeling volgen, ontvangen minder vaak een
intakegesprek over sport en bewegen. Ook is deze intake meestal geen vast onderdeel van een
consultaire behandeling.
Sport en bewegen als onderdeel van de behandeling
Bij een ruime meerderheid van de instellingen (>70%) is er binnen het behandelteam aandacht voor
sport en bewegen wanneer het gaat om patiënten die een klinische of poliklinische behandeling
volgen. Dit is minder vaak het geval voor een patiënt die een behandeling ontvangt op basis van
consulten. Ook geeft bijna 70% van de revalidatieartsen aan dat het thema ‘sport en bewegen’
meestal besproken wordt tijdens een patiëntenbespreking. Daarnaast worden er veel verschillende
sport- en beweegactiviteiten aangeboden vanuit de instelling als onderdeel van een (poli)klinische
behandeling. Ondanks het monodisciplinaire karakter, gebeurt dit ook nog relatief vaak als onderdeel
van een consultaire behandeling.
Doorverwijsstructuur en doorverwijzingen naar het Sportloket
Van de professionals die aangeven dat er klinische en/of poliklinische patiënten worden behandeld in
hun instelling, geeft de meerderheid (±65%) aan dat er een interne doorverwijsstructuur vanuit een
behandelaar naar de sport- en beweegconsulent van het Sportloket is. In tegenstelling tot een
klinische behandeling, vindt deze doorverwijzing naar het Sportloket vaker gestructureerd plaats bij
een poliklinische revalidatiebehandeling. Een doorverwijzing naar het Sportloket vindt beduidend
minder vaak en minder gestructureerd plaats tijdens een consultaire behandeling. Patiënten worden
het vaakst doorverwezen door de revalidatiearts.
Het persoonlijk adviesgesprek
De grootste groep professionals geeft aan dat ‘hoofdzakelijk patiënten die worden doorverwezen
door de (revalidatie)arts of ander verwijzer’, een adviesgesprek ontvangen. Het valt op dat
verschillende professionals van eenzelfde instelling een verschillend antwoord hebben gegeven op
de vraag welke patiënten op dit moment een persoonlijk adviesgesprek vanuit het Sportloket
ontvangen. In vrijwel alle instellingen kwamen de antwoorden van de verschillende professionals
binnen de instellingen niet met elkaar overeen. Dit suggereert dat in deze instellingen geen duidelijk
beleid is of dat er geen duidelijke afspraken zijn over welke patiënten een persoonlijk adviesgesprek
over sport en bewegen ontvangen.
Het adviesgesprek vindt meestal plaats tijdens de afrondingsfase van een (poli)klinische behandeling.
Een beweeg- en sportadvies op maat en de doorverwijzing naar een beweeg- of sportactiviteit zijn
aspecten die aan bod komen tijdens een adviesgesprek, aldus 70% van de sportconsulenten. De helft
van de sportconsulenten geeft aan dat er tijdens het adviesgesprek aandacht is voor de fase van
gedragsverandering ten aanzien van bewegen en sport.
Counseling
Op het moment van de afname van de vragenlijsten worden er in alle deelnemende instellingen
verschillende vormen van nazorg van sport en bewegen aan de patiënten verleend. Ten opzichte van
de periode voor de start van het programma zijn duidelijke positieve ontwikkelingen in de verleende
nazorg binnen de deelnemende instellingen te ontdekken, waarmee de eerste effecten van de
implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen zichtbaar lijken te zijn. Bij de
meeste instellingen, die de betreffende behandeling aanbieden, blijkt nazorg van sport en bewegen
geen vast onderdeel te zijn van een klinische (n=9), poliklinische (n=9) of consultaire (n=7)
behandeling. In 8 instellingen ontvangt 90% of meer van de patiënten die een adviesgesprek hebben
gehad, ook counselinggesprekken vanuit het Sportloket. In 3 instellingen ligt dit percentage tussen
50-90%. Bij de overige instellingen ontvangt minder dan 50% van de patiënten die adviesgesprek
heeft gehad ook counselinggesprekken. De meeste counseling-gesprekken vinden telefonisch plaats,
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waarbij de tevredenheid van de (ex)patiënt met het huidige sport- en beweeggedrag het vaakst
besproken wordt.
In negen instellingen kunnen ook externe cliënten gebruik maken van de begeleiding vanuit het
Sportloket.
Doorverwijzing naar sport- en beweegactiviteit in de regio
De meerderheid van de sport- en beweegconsulenten (62,5%) geeft aan dat zij de meeste (ex-)
patiënten meteen kunnen doorsturen naar een passende beweeg- of sportactiviteit en/of
sportvereniging. Daarnaast wordt door 65% van de sport- en beweegconsulenten vanuit het
Sportloket samengewerkt met sport- en beweegaanbieders uit de regio. Deze samenwerking vindt
zowel op lokaal niveau (ondere andere met sportverenigingen en fysiotherapiepraktijken) als op
landelijk niveau (ondere andere sportbonden en NOC*NSF) plaats. De meeste sport- en beweegconsulenten vinden de samenwerking met de aanbieders een mooie aanvulling op het eigen sporten beweegaanbod van de revalidatie-instelling. Opvallend is dat bijna de helft van de sport- en
beweegconsulenten ontevreden is over het huidige aanbod van activiteiten van beweeg- en
sportaanbieders in de regio voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische
aandoening. Slechts 19% van de sport- en beweegconsulenten geven aan dat ze hier tevreden over
zijn. Binnen 13 instellingen hebben de sport- en beweegconsulenten een goed beeld van de
aanbieders in de regio. In twee instellingen zijn de sportconsulenten nog bezig om dit in kaart te
brengen.
Huidige cijfers van het Sportloket
Van de patiënten die worden doorverwezen naar het Sportloket is 69% poliklinisch en 13% klinisch in
behandeling. De overige 18% bestaat uit patiënten die een behandeling op basis van consulten
ontvangen. Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen de instellingen over het aantal doorverwijzingen
vanuit de medici naar het Sportloket. Zo worden in twee instellingen helemaal nog geen patiënten
doorverwezen naar het Sportloket, terwijl in drie andere instellingen gemiddeld meer dan 20
patiënten per maand worden doorverwezen. Opvallend is dat in zeven instellingen het aantal
patiënten dat een adviesgesprek ontvangt, lager is dan het aantal patiënten dat wordt doorverwezen
naar het Sportloket. In vier instellingen ontvangt (nog) geen enkele patiënt één of meerdere
counselinggesprekken vanuit het Sportloket. In bijna de helft van de instellingen worden er
gemiddeld tussen 5 – 10 patiënten per maand doorverwezen naar een sport- en beweegactiviteit in
de regio. Een doorverwijzing naar een sportvereniging vindt over het algemeen minder vaak plaats.
Het valt op dat in vergelijking met klinische en poliklinische patiënten, patiënten vanuit een
consultaire behandeling vaker doorverwezen worden naar een sportvereniging en minder vaak naar
een sport- en beweegactiviteit.
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Hoofdstuk 5: Procesevaluatie implementatie
5.1

Inleiding

Naast inzicht in de resultaten van een implementatieproces, is het ook belangrijk om inzicht te
krijgen in het proces van de implementatie. Met behulp van deze informatie kunnen verschillen in
het implementatieproces tussen deelnemende revalidatie-instellingen in kaart gebracht worden.
Daarnaast levert het kennis op over mogelijke factoren die de mate van succes van de implementatie
bepalen.

5.2

Visie en beleid

De managers van de revalidatie-instellingen zijn bevraagd op de visie van de instelling op ‘bewegen
en sport binnen de revalidatie’. De resultaten zijn in tabel 5.1 terug te vinden. Uit de tabel blijkt dat
revalidatiecentra vaker dan ziekenhuizen een visie hebben op ‘bewegen en sport binnen de
revalidatie’. Opvallend is dat deze visie niet is vastgelegd in een strategisch beleidsplan binnen de
ziekenhuizen.
Op de vraag of er ook wijzigingen in het strategisch beleidsplan zijn doorgevoerd om het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen te implementeren, geeft ruim 33% van de managers aan dat men daar
op dit moment mee bezig is. 44% van de managers geeft aan dat een wijziging niet nodig was omdat
het programma aansloot bij het huidige beleidsplan. Met name bij de revalidatiecentra is een
wijziging in het beleidsplan niet nodig, omdat het programma al aansluit. Binnen één ziekenhuis is
het beleid reeds gewijzigd en binnen 2 revalidatie-instellingen wordt er niet gewerkt aan een
wijziging (tabel 5.2).
Tabel 5.1: Aanwezigheid van een visie en een beleidsplan, gericht op ‘bewegen en sport binnen de revalidatie’,
volgens de betrokken managers*.

Heeft de instelling een visie op
‘bewegen en sport binnen de
revalidatie’?
Visie vastgelegd in strategisch
beleidsplan?
Beleidsplan mede gericht op
‘bewegen en sport binnen de
revalidatie’?

Revalidatiecentrum
Ja
Nee
12 (92,3%)
1 (7,7%)
5 (41,7%)
7 (53,8%)

Ziekenhuis
Ja
Nee
2 (40%)
3 (60%)

7 (58,3%)
6 (46,2%)

Totaal
Ja
Nee
14 (77,8%)
4 (22,2%)

0

2 (100%)

5 (35,7%)

9 (64,3%)

2 (40%)

3 (60%)

9 (50%)

9 (50%)

* Beantwoord door zowel managers als personen met de combinatiefunctie van manager & projectleider (n=18).

Tabel 5.2: Doorvoering van wijzigingen in het strategische beleidsplan om het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen te implementeren. Beantwoord door de managers*.
Wijziging in strategisch beleidsplan doorgevoerd?
Nee, daar wordt ook niet aan gewerkt
Nee, daar wordt momenteel aan gewerkt
Nee, het was niet nodig. Het programma sloot goed
aan bij het huidige beleid
Ja, het beleid is gewijzigd
Totaal

Revalidatiecentrum
1 (7,7%)
4 (30,8%) **
7 (53,8%)

Ziekenhuis
1 (20%)
2 (40%)
1 (20%)

Totaal
2 (11,1%)
6 (33,3%)
8 (44,4%)

1 (7,7%) **
13 (100%)

1 (20%)
5 (100%)

2 (11,1%)
18 (100%)

* Beantwoord door zowel managers als personen met de combinatiefunctie van manager & projectleider (n=18).
** Binnen één revalidatiecentrum hebben twee managers de vraag op ongelijke wijze beantwoord.

Van de instellingen die een beleidsplan hebben dat mede gericht is op ‘bewegen en sport binnen de
revalidatie’ geeft de ruime meerderheid van de managers (77%) aan dat de uitvoering van dat beleid
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ook goed verloopt binnen de organisatie en dat het beleid op een goede manier vertaald wordt naar
de praktijk.
De managers, projectleiders en (revalidatie)artsen geven aan dat het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen tevens goed aansluit bij de huidige visie van de organisatie. Daarnaast geeft 98% van de
ondervraagden aan dat het programma aansluit bij de eigen visie van de professional op de
revalidatiebehandeling van patiënten.
Op de stelling of het begeleiden van patiënten voor ‘bewegen en sport in de thuissituatie’ een
integraal onderdeel moet gaan uitmaken van de revalidatiebehandeling, antwoorden enkele
managers negatief. De projectleiders, sport- en beweegconsulenten en (revalidatie)artsen zijn
daarentegen allemaal van mening dat dit het geval moet zijn.

5.3

Draagvlak binnen organisatie

Gezien bovenstaande bevindingen, die aangeven dat het programma goed aansluit bij de visie van de
organisatie en de eigen visie van de professional, is het opvallend dat 5 managers hebben
aangegeven spijt te hebben dat ze het programma binnen de organisatie hebben geïmplementeerd.
Opvallend is dat deze personen allemaal de combinatiefunctie manager en projectleider hebben.
Ook geven deze personen allemaal aan dat de taken die ze in het kader van het programma
uitvoeren niet aansluiten bij hun eigen taakopvatting. Dit is contrasterend met het antwoord van de
personen die enkel de functie projectleider vervullen. Zij geven namelijk aan dat de taken wel
aansluiten bij hun taakopvatting. Ditzelfde geldt voor de sport- en beweegconsulenten. Wanneer
bovenstaande wordt samengenomen lijkt het erop dat enkele managers wat minder positief zijn op
bepaalde vlakken. Aan de andere kant heeft ook ruim 64% van de managers aangegeven geen spijt te
hebben van de implementatie van het programma binnen hun revalidatie-instelling.
Het draagvlak bij collega’s voor het uitvoeren van een actief beleid ‘bewegen en sport binnen de
revalidatie’ is onder de verschillende professionals bevraagd. Nagenoeg alle professionals geven aan
dat zij het draagvlak bij hun collega’s als neutraal, goed of zeer goed ervaren. Het gaat daarbij om
verschillende groepen collega’s, zoals Raad van Bestuur, managementteam, artsen en verschillende
paramedici. Slechts enkele sport- en beweegconsulenten ervaren een matig of slecht draagvlak bij de
collega verpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Tabel B5.1 in de bijlage geeft de
resultaten weer.
Op de vraag of collega (revalidatie)artsen wellicht negatief tegenover het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen staan, antwoorden enkele van de ondervraagde (revalidatie)artsen dat dit het
geval is (30,8%). Binnen één ziekenhuis geeft zowel de sport- en beweegconsulent, als de manager
en de revalidatiearts aan dat enkele collega’s (enigszins) negatief tegenover het programma staan.
Binnen een ander ziekenhuis geeft zowel de manager/projectleider, de projectleider/sport- en
beweegconsulent als de revalidatiearts aan dat enkele collega’s (enigszins) negatief tegenover het
programma staan. Dit zijn opmerkelijke bevindingen.

5.4

Het belang van bewegen en sport voor (ex-)patiënten

De verschillende professionals zijn ook gevraagd wat volgens henzelf het belang is van bewegen en
sport voor de (ex-)patiënten. Elke professional kon maximaal drie antwoordopties aankruisen en had
tevens de mogelijkheid om een eigen antwoord hieraan toe te voegen. Tabel 5.3 geeft een overzicht
van de meest gekozen antwoorden van de verschillende professionals. Zoals uit de tabel blijkt zijn
het bevorderen van de gezondheid, het versterken van het zelfvertrouwen van de patiënt en
plezier/ontspanning de grootste belangen van bewegen en sport voor (ex-)patiënten.
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In de vervolgrapportages van deze monitor zullen ook antwoorden van patiënten worden meegenomen die deelnemen aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Dan kan er worden
nagegaan in hoeverre de gegeven antwoorden van de professionals overeenkomen met die van de
patiënten. Op het moment van de nulmeting waren deze patiënten resultaten nog niet voorhanden.
Tabel 5.3: Het belang van bewegen en sport voor (ex-)patiënten volgens de professionals (n=72). Er konden
meerdere opties aangekruist worden door elke professional.
Belang van bewegen en sport voor (ex)patiënten
Bevorderen gezondheid
Versterken zelfvertrouwen/gevoel van eigenwaarde
Plezier / ontspanning
Voorkomen van terugval of complicaties
Bijdrage leveren aan herstel
Leren omgaan met ontstane handicap of aandoening
Opdoen sociale contacten/gezelligheid
Energie kwijtraken/fysieke uitlaatklep
Bijdrage leveren aan terugkeer naar werk

5.5

Aantal professionals (%)
46 (63,9%)
42 (58,3%)
38 (52,8%)
26 (36,1%)
21 (29,2%)
18 (25%)
18 (25%)
3 (4,2%)
1 (1,4%)

Financiële middelen

Beschikbaar budget
Tijdens het implementeren van een nieuwe werkwijze of methodiek kunnen vele verschillende
factoren van invloed zijn op het wel of niet slagen van het implementatieproces. Deze factoren
bepalen mede of de innovatie op de lange(re) termijn ook geborgd kan worden. Een belangrijke
bepalende factor is vaak de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen om het
implementatieproces op de juiste manier uit te voeren. Daarom is aan de managers van de
revalidatie-instellingen gevraagd in hoeverre zij van mening zijn dat het beschikbare budget voor
‘bewegen en sport’ binnen de organisatie voldoende is om het beleid ‘bewegen en sport binnen de
revalidatie’ te realiseren. Opvallend is het relatief hoge percentage managers (33,3%) dat deze vraag
met ‘neutraal’ heeft beantwoord. Dit antwoord kan erop duiden dat de managers onvoldoende
inzicht hebben gehad in het implementatieproces van het programma als geheel. Ook kan het zijn
dat voor bepaalde onderdelen het budget wel toereikend is, maar voor andere onderdelen wellicht
niet. 38,9% van de managers heeft aangegeven over voldoende budget te beschikken om het beleid
te realiseren. 27,8% van de managers gaf aan over onvoldoende budget te beschikken.
Ook is de managers gevraagd wat zij nog meer zouden willen realiseren voor ‘bewegen en sport
binnen de revalidatie’, wanneer zij meer budget tot hun beschikking zouden hebben. De gegeven
antwoorden liepen erg uiteen. Hieronder enkele uitspraken:
•

Uitbreiden aanbod beweeg- en sportmogelijkheden
- Het aanbieden van meer verschillende sportfaciliteiten gericht op de
mogelijkheden van de doelgroep
- Meer avond- en weekendactiviteiten en overige nazorgactiviteiten
- Meer hedendaagse en adequaat ingerichte accommodaties

•

Uitbreiden taken medewerker Sportloket
- Grotere inzet van mijn medewerkers voor het geven van advies omtrent
bewegen en sport
- Intensiveren en eventueel verlengen van de begeleiding van (ex-)patiënten
- Meer mogelijkheden om in de woonomgeving van de patiënt de transitie naar
een beweegactiviteit of sportvereniging fysiek te ondersteunen
- Mensen zonder indicatie ook voorzien van advies omtrent bewegen en sport
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•

Bredere insteek en verbeterde samenwerking
- Sneller en breder invoeren van het beleid en het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen uitbreiden naar andere specialismen binnen het ziekenhuis
- Een keten maken van organisaties ten aanzien van het sporten en bewegen voor
mensen met een handicap. In deze keten moeten gemeente, provincie,
revalidatiecentrum, ziekenhuis, eerstelijns praktijken, sportverenigingen bij
elkaar komen. Dus een integraal aanbod voor bewegen/sport op meerdere
plaatsen binnen gemeentes in de regio
- Verbeterde samenwerking en participatie van organisaties in het Sportloket
(gemeente, scholen, et cetera)

Voldoende financiële middelen
Op de vraag of er voldoende geld binnen de revalidatie-instelling vrijgemaakt kan worden voor de
uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, geeft ruim 57% van de professionals
(managers, projectleiders, sport- en beweegconsulenten) aan dat dit het geval is. Ongeveer 17% van
de professionals staat negatief tegenover deze stelling, deze groep wordt voornamelijk
vertegenwoordigd door managers en sport- en beweegconsulenten.
De managers, projectleiders en sport- en beweegconsulenten is daarnaast gevraagd of ze
verwachten dat er in de toekomst voldoende geld voor het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen beschikbaar zal zijn binnen de eigen revalidatie-instelling. Ruim 42% van de professionals
geeft aan dat ze verwachten dat er voldoende geld beschikbaar zal zijn. 15% van de professionals
staat negatief tegenover deze stelling. Dit zijn voornamelijk managers die ook hebben aangegeven
dat er op dit moment niet voldoende geld vrijgemaakt kan worden binnen de organisatie voor de
uitvoering van het programma. Ruim 42% van de professionals heeft neutraal geantwoord. Zie ook
figuur 5.1.
Figuur 5.1: Schematische weergave van de mate waarop de managers, projectleiders en sport- en beweegconsulenten het eens zijn met de stelling: 1) Binnen onze organisatie kan er momenteel voldoende geld
vrijgemaakt worden, om het programma Revalidatie, Sport en Bewegen goed uit te voeren, en 2) Ik verwacht
dat er in de toekomst voldoende geld voor het programma Revalidatie, Sport en Bewegen beschikbaar zal zijn
binnen onze revalidatie-instelling.

Interne geldstroom
Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de verschillende revalidatie-instellingen de
implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen financieren, is de
managers gevraagd welke interne geldstromen zij op dit moment gebruiken. De meerderheid van de
managers heeft aangegeven het programma te financieren vanuit de algemene begroting (66,7%) en
vanuit de DOT/DBC (83,3%; voorheen RBU’s). Vijf revalidatie-instellingen (3 revalidatiecentra en 2
ziekenhuizen) maken daarnaast gebruik van sponsoring en vijf revalidatie-instellingen hebben
aangegeven extra financiering vanuit de gemeente, de provincie of NASB te ontvangen. Geen enkele
revalidatie-instelling ontvangt op dit moment aanvullende financiering vanuit een zorgverzekeraar.
63

Er is geen duidelijk verschil te zien tussen de manier waarop de revalidatiecentra en de ziekenhuizen
het programma op dit moment financieren.
Daarnaast is aan de managers gevraagd of ze misschien extra financiering bij de gemeente, provincie
of een fonds hebben aangevraagd voor het opzetten/uitvoeren van sport- en beweegstimuleringsactiviteiten voor (ex-)patiënten. Figuur 5.2 geeft de resultaten schematisch weer. Enkele revalidatieinstellingen geven aan extra financiering te ontvangen vanuit de gemeente/provincie (n=6) of vanuit
een fonds (n=1). Vier revalidatiecentra gaven aan dat ze de aanvraag nog niet hebben gedaan, maar
dat ze daar wel mee bezig zijn. Opvallend is dat de overige revalidatie-instellingen, 4 revalidatiecentra en 2 ziekenhuizen, hebben aangegeven dat ze geen extra aanvraag hebben gedaan en daar op
dit moment ook niet mee bezig zijn. Een belangrijk gegeven is dat geen van de revalidatieinstellingen heeft geantwoord dat ze geen extra financiering hebben aangevraagd, omdat ze vanuit
de eigen organisatie extra investeren in de sport- en beweegstimuleringsactiviteiten.
Figuur 5.2: Schematisch overzicht van het percentage managers die hebben aangegeven wel of geen extra
financiering bij de gemeente, provincie of een fonds hebben aangevraagd voor het opzetten en uitvoeren van
sport- en beweegstimuleringsactiviteiten voor (ex-)patiënten.

Financieel plan voor de borging
Zoals eerder aangegeven is het niet alleen belangrijk om voldoende financiële middelen te creëren
voor het implementeren en uitvoeren van het programma, maar is het tevens noodzakelijk om in een
vroeg stadium een financieel plan te ontwikkelen gericht op de borging van de uitvoering van het
programma in de toekomst. De managers van de revalidatie-instellingen is gevraagd of er binnen de
organisatie een financieel plan ontwikkeld is voor de borging van het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen. Tabel 5.4 geeft de resultaten weer.
Het valt op dat de meerderheid van de managers van de revalidatie-instellingen aangeeft een
financieel plan voor de borging van het programma te hebben voor in ieder geval het komende jaar.
30-40% van de revalidatie-instellingen heeft (nog) geen financieel plan.
Tabel 5.4: Is er al een financieel plan is voor de borging van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen voor
de toekomst? Beantwoord door de managers (n=17).
Is er een financieel plan voor de borging van het programma?
Nee (nog) niet
Ja, voor het komende jaar
Ja, voor de komende 3 jaren
Ja, voor de komende 5 jaar of langer
Totaal

Revalidatiecentrum
4 (33,3%)
3 (25%)
3 (25%)
2 (16,7%)
12 (100%)

Ziekenhuis
2 (40%)
0
3 (60%)
0
5 (100%)

Totaal
6 (35,3%)
3 (17,6%)
6 (35,3%)
2 (11,8%)
17 (100%)
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5.6

Communicatie en ondersteuning

De tevredenheid over de communicatie tussen de professional en zijn/haar betrokken collega’s bij
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is bevraagd met verschillende vijfpunt Likertschalen.
Een score van drie levert een neutraal antwoord op. Een hogere score indiceert tevredenheid, een
lagere score indiceert ontevredenheid. Op dezelfde wijze is de professionals ook gevraagd in
hoeverre ze tevreden zijn over de inhoudelijke ondersteuning vanuit verschillende externe partijen.
Tabel 5.5 geeft de resultaten voor de verschillende groepen professionals weer. In de bijlage zijn in
tabel B5.2 tevens de resultaten voor de groep professionals als geheel opgenomen.
Over het algemeen zijn de professionals tevreden over de communicatie met de verschillende
betrokkenen (zie tabel 5.5). De professionals hebben dit aangegeven voor meerdere groepen
collega’s. Over het algemeen is men iets meer tevreden over de communicatie met de projectleider
en de medewerkers van het Sportloket in vergelijking met de communicatie met het
managementteam en de (revalidatie)artsen. Enkele opvallende resultaten zullen hieronder nog nader
toegelicht worden.
Tabel 5.5: Overzicht van de mate waarin verschillende professionals hebben aangegeven tevreden te zijn over
de communicatie en inhoudelijke ondersteuning van verschillende interne en externe partijen. Per item wordt
de gemiddelde score (±SD) per groep professionals getoond.

Interne
communicatie
Managementteam
Intern projectleider
Medewerkers
Sportloket
(Revalidatie)artsen
Externe
communicatie
Onbeperkt Sportief
Onderzoeksgroep
ReSpAct
NOC*NSF
Externe
inhoudelijke
ondersteuning
Onbeperkt Sportief
Onderzoeksgroep
ReSpAct
NOC*NSF

Manager
(n=11)

Combinatiefunctie manager
+ projectleider
(n=6)

Projectleider (n=9)

Combinatiefunctie
projectleider +
sport- en beweegconsulent (n=4)

Sport- en
beweegconsulent
(n=28)

4,4 (±0,8)
3,7 (±0,9)

4,0 (±0,9)
4,3 (±0,8)

4,3 (±0,5)
4,9 (±0,3)

3,8 (±1,3)
4,8 (±0,5)

3,6 (±0,8)
3,5 (±0,8)
4,1 (±1,0)

4,2 (±0,7)
4,2 (±0,6)
4,1 (±0,6)

3,8 (±0,8)

3,5 (±1,1)

4,2 (±0,7)

3,0 (±0,8)

4,3 (±0,9)

-

3,8 (±0,6)
3,2 (±0,8)

4,3 (±0,5)
3,8 (±0,8)

4,6 (±0,5)
4,3 (±0,7)

3,8 (±1,0)
4,5 (±0,6)

3,4 (±1,0)
3,6 (±1,0)

3,3 (±0,6)
3,5 (±0,8)

-

3,0 (±0,0)

2,8 (±1,3)

3,5 (±1,0)

3,2 (±0,5) *

-

-

4,2 (±0,8)
3,8 (±0,8)

4,6 (±0,5)
4,7 (±0,5)

3,8 (±0,5)
4,3 (±0,5)

3,7 (±0,8)
3,9 (±0,9)

3,8 (±0,8)
3,5 (±0,8)

-

3,0 (±0,0)

3,3 (±0,5)

3,3 (±0,5)

3,0 (±0,4) *

-

Antwoorden zijn gegeven op een vijfpunts Likertschaal; 1 = erg ontevreden, 5 = erg tevreden.
* n=24 door missende waarden

(Revalidatie)
arts (n=13)

Interne communicatie
De gemiddelde tevredenheid van de projectleiders over de communicatie met de medewerkers van
het Sportloket ligt op een 4,9 (±0,3). Dit is bijna een maximale score. Het valt op dat de gemiddelde
tevredenheid van de sport- en beweegconsulenten over de communicatie met de intern
projectleider aanzienlijk lager ligt met een gemiddelde van 3,5 (±0,8), dit geldt zowel voor de sporten beweegconsulenten die samenwerken met een projectleider, als degenen die samenwerken met
iemand met de combinatiefunctie projectleider en manager.
Verder valt op dat de personen met een combinatiefunctie projectleider en sport- en beweegconsulent minder tevreden zijn over de communicatie met de (revalidatie)artsen dan de overige
projectleiders en sport- en beweegconsulenten. Zij geven aan dat (revalidatie)artsen op dit moment
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niet goed bereikbaar zijn en dat de communicatie soms via het managementteam loopt. Hun wens is
dat de communicatie met de artsen directer gaat verlopen. Ook enkele sport- en beweegconsulenten
geven aan dat ze behoefte hebben aan een betere afstemming van de taken en de uitvoering
daarvan met de betrokken (revalidatie)artsen. Wanneer deze resultaten vergeleken worden met de
antwoorden van de (revalidatie)artsen zelf valt op dat zij erg tevreden zijn over de communicatie met
de projectleider en de medewerkers van het Sportloket.
Communicatie met externe partijen
Wanneer gekeken wordt naar de tevredenheid van de verschillende groepen professionals over de
(externe) communicatie met NOC*NSF, dan valt op dat de meerderheid van de bevraagde
professionals (75%) deze vraag met een neutraal antwoord (score 3 op de Likertschaal) hebben
beantwoord. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is het feit dat vele professionals hebben
aangegeven nog geen contact met NOC*NSF te hebben gehad. Ditzelfde geldt voor de vraag naar de
inhoudelijke ondersteuning vanuit NOC*NSF. Ook op deze vraag heeft 85% van de bevraagde
projectleiders en sport- en beweegconsulenten een neutraal antwoord gegeven.
Wanneer verder ingezoomd wordt op de inhoudelijke ondersteuning vanuit verschillende externe
partijen, valt het op dat m.n. de projectleiders erg tevreden zijn over de ondersteuning vanuit
Stichting Onbeperkt Sportief en de onderzoeksgroep ReSpAct. Men is tevreden over de
bereikbaarheid van de personen voor vragen en uitleg en geeft aan dat de informatie over het
algemeen helder en duidelijk is.
Verbeterpunten of wensen
Naast dat de verschillende groepen professionals gevraagd is om de tevredenheid over de
verschillende communicatielijnen aan te geven, is men ook gevraagd of zij op dit moment nog
verbeterpunten of wensen zien om de communicatie danwel inhoudelijke ondersteuning vanuit de
verschillende interne en externe partijen te verbeteren. Een groot aantal professionals heeft één of
meerdere zaken genoemd. De meest voorkomende wensen en verbeterpunten zijn in onderstaand
overzicht opgenomen.
• Communicatie met managementteam
- Sport- en beweegconsulenten zouden graag meer, directer en meer open willen
communiceren met de betrokken manager. Volgens enkele sport- en beweegconsulenten
heeft de betrokken manager niet voldoende inzicht in hetgeen er daadwerkelijk op de
werkvloer wordt uitgevoerd voor het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Men geeft
aan dat de betrokkenheid vanuit het managementteam voor het programma verbeterd kan
worden. Daarnaast is er behoefte aan een verbeterde terugkoppeling vanuit het
managementteam.
- Ook enkele (revalidatie)artsen geven aan dat de communicatie met de betrokken manager
verbeterd en gestructureerd kan worden.
• Communicatie met de intern projectleider
- Sport- en beweegconsulenten geven aan dat ze de projectleider hier en daar kunnen
ondersteunen bij het intern informeren van collega’s over het programma en het Sportloket.
Daarnaast geven sommigen ook aan dat de projectleider meer betrokken mag zijn bij de
bewegingsactiviteiten.
- Revalidatieartsen geven aan graag beter geïnformeerd te willen worden door de
projectleider, omdat hun rol binnen het programma op dit moment niet duidelijk is. Ook de
sport- en beweegconsulenten geven aan dat daar nog een taak voor de projectleider is
weggelegd.
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• Communicatie met de (revalidatie)artsen
- Sport- en beweegconsulenten geven aan dat ze behoefte hebben aan een betere afstemming
met de betrokken (revalidatie)artsen. Ze zouden graag sneller/beter op de hoogte gehouden
worden van de sport- en beweeginteresse van de patiënten. Daarnaast geven de
consulenten aan dat de communicatie met de artsen niet altijd vlot verloopt door een hoge
werkdruk. De (revalidatie)artsen bevestigen dit. Door de reguliere patiënten behandelingen
is er relatief weinig tijd over voor niet-directe patiëntenzorg. Hierdoor is er bijvoorbeeld ook
weinig tijd om de projectleider inhoudelijk voldoende te kunnen ondersteunen.
• Communicatie met de medewerkers van het Sportloket
- Wanneer er meerdere sport- en beweegconsulenten werkzaam zijn binnen een instelling, is
er vaak behoefte aan periodieke overlegmomenten. Daarnaast is er behoefte aan periodieke
overlegmomenten tussen de projectleider en de sport- en beweegconsulent(en). Dergelijke
overleggen worden over het algemeen niet gevoerd met de betrokken manager en
(revalidatie)artsen.
• Communicatie met en ondersteuning vanuit Stichting Onbeperkt Sportief
Communicatie
- Binnen sommige revalidatie-instellingen verloopt de communicatie met Onbeperkt Sportief
voornamelijk via de projectleider, binnen andere instellingen (ook) via de sport- en
beweegconsulent. De consulenten geven aan het prettig te vinden dat de medewerkers van
Onbeperkt Sportief goed bereikbaar zijn voor vragen of opmerkingen. Enkele projectleiders
geven aan graag vaste contactmomenten in te willen plannen voor overleg en afstemming.
- (Revalidatie)artsen geven aan niet of nauwelijks contact te hebben met de medewerkers van
Onbeperkt Sportief. Zij geven aan dat ze verwachten de informatie vanuit de sport- en
beweegconsulenten en het management te ontvangen.
Inhoudelijke ondersteuning
- Enkele projectleiders geven aan de jaarlijkse terugkomdagen voor de sport- en beweegconsulenten goed te vinden. Daarnaast wordt aangegeven dat de communicatie verbetert
kan worden door het aanleggen van een landelijke database van sport- en beweegactiviteiten en door het ontwikkelen van een digitaal forum.
- Een manager en (revalidatie)arts geven aan graag een betere informatievoorziening te willen
zien vanuit Onbeperkt Sportief over de rol van de (revalidatie)artsen binnen het programma.
• Communicatie met en inhoudelijke ondersteuning vanuit de onderzoeksgroep ReSpAct
Communicatie
- De meeste professionals geven aan nog geen directe communicatie te hebben gehad met de
onderzoeksgroep ReSpAct. Het contact dat er is geweest is vaak goed, men is bereikbaar en
antwoord snel op gestelde vragen of opmerkingen. De onderzoeksgroep stelt zich proactief
op. Wel wordt aangegeven dat er soms onduidelijkheid gecreëerd wordt door het niet altijd
nakomen van beloftes.
Inhoudelijke ondersteuning
- De uitleg op de werkplek en de landelijke bijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen
tussen sport- en beweegconsulenten van verschillende revalidatie-instellingen wordt als
functioneel ervaren. Daarnaast geeft men aan dat de onderzoeksgroep ReSpAct erg goed
bereikbaar is en antwoord heeft op vragen.
- Enkele professionals geven aan het vervelend te vinden dat er vaak wijzigingen worden
aangebracht in de werkwijze, de wijze van registreren, et cetera.
- Een revalidatiearts geeft aan meer informatie te willen ontvangen over zijn rol/taken binnen
het onderzoek ReSpAct.
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-

Een projectleider geeft aan graag een (vast) telefonisch overlegmoment te willen, in plaats
van het vele mailcontact.

• Communicatie met en inhoudelijke ondersteuning NOC*NSF
Communicatie
- Nagenoeg alle professionals geven aan geen contact te hebben gehad met een medewerker
van NOC*NSF. Professionals geven daarbij ook aan dat er, in ieder geval op dit moment, ook
geen behoefte is aan meer contact.
Inhoudelijke ondersteuning
- Eén persoon vindt dat de rol van NOC*NSF duidelijker mag worden.
- Een sport- en beweegconsulent geeft aan graag de paralympische fysieke test te willen
ontvangen.

5.7

Verwachtingen

De managers, projectleiders, (revalidatie)artsen en sport- en beweegconsulenten hebben
verschillende stellingen voorgelegd gekregen omtrent hun verwachtingen van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen. De mate waarop betrokken professionals positieve of negatieve
verwachtingen hebben over een innovatie of het bijbehorende implementatieproces, zegt iets over
de mate waarop zij achter de implementatie van het nieuwe programma staan. Tabel 5.6 geeft de
resultaten weer. Er waren geen opvallende verschillen tussen de revalidatiecentra en ziekenhuizen.
De grote meerderheid van de professionals heeft aangegeven te verwachten dat de patiënten het
programma op prijs zullen stellen, en dat de patiënten door het programma een actieve(re) leefstijl
zullen ontwikkelen. Dit zijn belangrijke uitkomsten aangezien dit aangeeft dat de betrokken
professionals verwachten dat het programma een positief effect heeft op het leven van de patiënten.
Daarnaast geeft een grote meerderheid van de professionals aan dat ze verwachten dat binnen 3 jaar
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen volledig geïmplementeerd zal zijn binnen de
organisatie. Ook geven ze aan dat ze verwachten dat de meerderheid van de patiënten dan een
adviesgesprek ontvangen, een passend beweeg- en sportadvies krijgen en counseling ontvangen als
onderdeel van de (revalidatie)behandeling. Deze verwachtingen komen overeen met de doelstellingen van het programma.
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Tabel 5.6: Verwachtingen van de verschillende professionals (n=72) over de toekomst van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen.
Verwachtingen
Ik verwacht dat patiënten het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen op prijs stellen
Ik verwacht dat patiënten door het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen een actieve(re) leefstijl ontwikkelen.
Binnen drie jaar zal de grote meerderheid van onze (ex-)
patiënten naar huis gaan met een passend beweeg- en
sportadvies. **
Binnen drie jaar zal aan de grote meerderheid van onze (ex)patiënten die een adviesgesprek hebben gehad, ook nazorg
in de vorm van counseling worden aangeboden als
onderdeel van de (revalidatie)behandeling.
Ik verwacht dat het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen binnen drie jaar volledig geïmplementeerd is
binnen onze organisatie. **
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen zal na afloop
van de projectperiode (2012-2015) blijven voortbestaan op
de wijze waarop het nu gebeurt.
Ik zie de implementatie van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen als middel om een bijdrage te leveren
aan het verhogen van de Paralympische talentinstroom van
(ex-)patiënten vanuit onze revalidatie-instelling.

Helemaal
mee
oneens

Enigszins
mee
oneens

Neutraal

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

0

0

4 (5,6%)

33
(45,9%)
39
(54,2%)

33
(45,9%)
26
(36,1%)

0

0

5 (6,9%)

0

0

4 (5,6%)

35
(48,6%)

31 (43%)

0

2 (2,8%)

8
(11,1%)

34
(47,2%)

26
(36,1%)

0

0

7 (9,7%)

27
(37,5%)

36 (50%)

1 (1,4%)

4 (5,6%)

14
(19,4%)

34
(47,2%)

17
(23,6%)

8 (11,1%)

7 (9,7%)

31
(43%)

20
(27,8%)

4 (5,6%)

*Beantwoord door alle professionals (n=72), waarbij 2 professionals deze vraag niet beantwoord hebben (missende waarden)
** De professionals die werkzaam zijn binnen een ziekenhuis hebben deze vraag beantwoord voor de afdeling Revalidatiegeneeskunde van
het ziekenhuis

De professionals is ook gevraagd of ze verwachten dat het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
na afloop van de programmaperiode (2012-2015) voort zal bestaan op de wijze zoals dat nu
geïmplementeerd wordt. Het valt op dat 5 professionals, allen werkzaam in een revalidatiecentrum,
hebben aangegeven dit niet te verwachten. Deze personen bekleden verschillende functies en zijn bij
verschillende revalidatiecentra werkzaam.
Op de vraag of men de implementatie van het programma ook als middel ziet om een bijdrage te
leveren aan het verhogen van de Paralympische talentinstroom, zijn de meningen erg verdeeld. Bijna
45% van de professionals heeft een neutraal antwoord gegeven. Wanneer de resultaten nader
worden geanalyseerd blijkt dat voornamelijk de managers en (revalidatie)artsen verwachten dat het
programma iets doet met de Paralympische talentinstroom. Vooral binnen de revalidatiecentra
verwachten de sport- en beweegconsulenten tevens dat het programma een middel is om de
talentinstroom vanuit de revalidatie-instelling te verhogen.
Wanneer een nieuw programma binnen een organisatie wordt geïmplementeerd kan dit, naast de
effecten die binnen de organisatie zichtbaar zijn, ook positieve effecten hebben voor het netwerk
van de organisatie. Eén van de doelstellingen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is
dan ook om bij elke deelnemende revalidatie-instelling een netwerk tussen de zorgaanbieder en de
sport- en beweegaanbieders op te bouwen. Met netwerk worden allerlei andere organisaties en
instanties bedoeld waarmee de revalidatie-instelling contact heeft of waarmee samengewerkt wordt.
De managers, projectleiders, (revalidatie)artsen en sport- en beweegconsulenten zijn daarom
gevraagd op welk netwerk de implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
volgens henzelf een positief effect heeft. Figuur 5.3 geeft de resultaten weer. De resultaten zijn
daarnaast in meer detail opgenomen in tabel B5.3 in de bijlage.
Het is duidelijk dat alle professionals verwachten dat de implementatie van het programma zal
helpen om het sport- en beweegnetwerk uit te breiden. Daarnaast verwacht de grote meerderheid
van de professionals ook dat het zorgnetwerk zal uitbreiden. Het is opvallend dat in verhouding meer
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managers en projectleiders een uitbreiding van het overheidsnetwerk verwachten ten opzichte van
de sport- en beweegconsulenten en de (revalidatie)artsen. Het kan zijn dat de managers en
projectleiders een beter beeld hebben van dit netwerk, danwel een beter beeld hebben van de
mogelijkheden om met behulp van de implementatie van het programma dit netwerk aan te spreken
of uit te breiden.
Figuur 5.3: Percentage professionals dat van mening is dat de implementatie van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen een positief effect heeft op de verschillende netwerken. Een enkele professional is van
mening dat de implementatie geen effect heeft op een netwerk.
• Sport- en beweegnetwerk bestaat uit lokale en regionale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten
en provinciale sportraden
• Zorgnetwerk bestaat uit onder andere de eerstelijns zorg en overige revalidatie-instellingen
• Overheidsnetwerk bestaat uit gemeenten en provincies

5.8

Implementatieproces

Het implementatieproces van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is in principe een
proces van verandering. Op dit proces kunnen vele factoren van invloed zijn die de werking van de
implementatiestrategie versterken of verzwakken of die het verloop van het implementatieproces
beïnvloeden. Het gaat hierbij om een groot aantal uiteenlopende factoren, welke onderverdeeld
kunnen worden in individuele factoren, sociale factoren, organisatorische factoren en
maatschappelijke factoren [14, 17].
Fleuren et al. [13, 14] hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke determinanten die van
invloed zijn op innovaties binnen gezondheidszorgorganisaties. De auteurs beschrijven een innovatie
als “een idee, praktijk of product dat nieuw is voor het individu of de organisatie die ervan kennis
neemt”.
Fleuren et al. onderscheiden de volgende groepen determinanten:
• De vernieuwing zelf, bijvoorbeeld relevantie;
• De (toekomstige) gebruiker, bijvoorbeeld taakopvatting;
• De organisatie waarin de vernieuwing wordt ingevoerd, bijvoorbeeld besluitvormingsstructuur
• De sociaal-politieke omgeving, bijvoorbeeld wet- en regelgeving of medewerking van
patiënten
Om meer inzicht te krijgen in deze mogelijke beïnvloedende factoren van het implementatie-proces,
is elke professional een aantal stellingen voorgelegd. Deze stellingen gaan over verschillende
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beïnvloedende factoren die op hun beurt mede bepalen in welke fase van het veranderproces de
professionals en de revalidatie-instelling als geheel zich bevinden.
De factoren zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, te weten: ‘kennis en vaardigheden’, ‘nut
en meerwaarde’, ‘voor- en nadelen’ en een categorie ‘overige’. Tabel B5.4 – B5.7 in de bijlage geven
de resultaten voor de gehele groep professionals weer. Zoals uit de verschillende tabellen blijkt
hebben niet alle professionals alle stellingen beantwoord. Sommige stellingen zijn alleen aan de
professionals met een bepaalde functie voorgelegd.
Kennis en vaardigheden
Uit de resultaten blijkt dat de meeste stellingen omtrent ‘kennis en vaardigheden’ positief
beantwoord zijn. Men is van mening voldoende kennis over het programma te hebben om collega’s
hierover te informeren. Daarnaast heeft men vertrouwen in de kennis en vaardigheden van de
betrokken collega’s om het programma goed te implementeren en uit te voeren. Op de vraag of de
uitvoering van het programma vraagt om het uitbreiden van de kennis en vaardigheden van de
professionals zijn de meningen verdeeld bij de managers en de projectleiders (zie figuur 5.4). De
sport- en beweegconsulenten en de (revalidatie)artsen zijn van mening dat zij inderdaad hun kennis
en vaardigheden moeten uitbreiden om het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uit te kunnen
voeren.
Figuur 5.4: De verschillende professionals zijn gevraagd in hoeverre ze het eens/oneens zijn met de stelling: ‘De
uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen vraagt om het uitbreiden van mijn kennis en
vaardigheden als manager/ projectleider/ sport- en beweegconsulent/ (revalidatie)arts’.

Waardering, nut en meerwaarde
De managers, projectleiders, sport- en beweegconsulenten en revalidatieartsen zijn gevraagd in
hoeverre ze het programma Revalidatie, Sport en Bewegen waarderen. Ze werden gevraagd een
cijfer aan het programma toe te kennen tussen 0 en 10. Het programma wordt over het algemeen
erg gewaardeerd, met een gemiddelde cijfer van 8,1 ± 0,7. Alle professionals gaven een cijfer tussen
de 7 en 10, zie tabel 5.7.
Daarnaast zijn de professionals een aantal stellingen voorgelegd over het nut en de meerwaarde van
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Het valt op dat er overwegend positieve antwoorden
worden gegeven (zie tabel B5.5). Men geeft aan dat de positieve effecten van het programma terug
te zien zijn in het gedrag van de (ex-)patiënten. De professionals zien ook zelf de meerwaarde van het
programma en geven aan dat het programma door de patiënten wordt gewaardeerd. Daarnaast
geeft ruim 77% van de professionals aan dat ze van mening zijn dat de zorgkosten van de (ex-)
patiënten op langere termijn verlaagd kunnen worden, met de invoering van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen. En zijn de professionals van mening dat het programma goed
inpasbaar is binnen de huidige praktijksituatie van de organisatie.
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Het valt op dat een redelijk deel van de professionals op enkele stellingen een neutraal antwoord
geeft. Aangezien dit de resultaten van de nulmeting zijn, en nog niet alle revalidatie-instellingen
begonnen zijn met de implementatie van het programma, zou een mogelijke verklaring voor de
neutrale antwoorden kunnen zijn dat de professionals nog bezig zijn om een mening te vormen over
het nut en de meerwaarde van het programma. Zij hebben wellicht nog onvoldoende ervaring met
het programma op kunnen doen om dit nu al te kunnen beantwoorden.
Tabel 5.7: Gemiddelde waardering van de verschillende types professionals van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen. Beantwoord op een schaal van 0-10.
Waardering programma Revalidatie, Sport en Bewegen *
Manager, n=12 **
Manager + projectleider, n=6
Projectleider, n=9
Projectleider + sport- en beweegconsulent, n=4
Sport- en beweegconsulent, n=28
(Revalidatie)artsen, n=13
Totaal

Gemiddelde (SD)
7,8 (0,75)
7,8 (0,75)
8,2 (0,44)
8,0 (0,82)
8,2 (0,82)
8,2 (0,38)
13 (100%)

* Waardering beantwoord op een schaal van 0-10.
** 1 missende waarde

Voor- en nadelen
De professionals is gevraagd of ze van mening zijn dat door de invoering van het programma de
werkdruk en de administratieve last van het werk is verhoogd. Bijna 60% van de sport- en
beweegconsulenten, 54% van de managers/projectleiders en nog eens 46% van de
(revalidatie)artsen hebben aangegeven een verhoogde werkdruk te ervaren. Daarnaast heeft 78%
van de sport- en beweegconsulenten, 42% van de managers/projectleiders en 23% van de
(revalidatie)artsen aangegeven een hogere administratieve last te ervaren. De professionals geven
daarnaast aan dat ze hun werk nog wel naar eigen inzicht kunnen verrichten.
De professionals zijn het over het algemeen niet eens met de stelling dat ‘deelname aan het
programma ten koste gaat van de behandeluren van de patiënten’. 25% van de sport- en
beweegconsulenten (n=8) is het wel (enigszins) eens met deze stelling. De resultaten van de
stellingen omtrent de voor- en nadelen van de implementatie van het programma zijn terug te
vinden in tabel B5.6 in de bijlage.
Overige stellingen
Naast de stellingen over het nut, de meerwaarde en enkele voor- en nadelen van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen, hebben de professionals ook nog enkele stellingen voorgelegd
gekregen omtrent andere aspecten van het programma (zie tabel B5.7 in de bijlage). Ook deze
stellingen vragen naar aspecten die van invloed zijn op de mate waarop een professionals het nieuwe
programma zal accepteren en zijn/haar werkwijze daarop aan zal passen.
De antwoorden die de verschillende professionals hebben gegeven zijn over het algemeen zeer
consistent. De grote meerderheid van de professionals geeft aan tevreden te zijn met de interne
coördinatie van de implementatie en uitvoering van het programma en men geeft aan dat het
projectplan van het programma intern besproken is. Alle professionals geven aan dat het programma
niet in strijd is met de ideeën van de professionals die werkzaam zijn binnen de revalidatie. En de
meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat het programma voldoende ruimte laat voor de
eigen professionals inbreng. Daarnaast geeft men aan dat het Handboek, horend bij het programma,
duidelijk en nuttig is.
Een stelling valt op vanwege de diversiteit aan antwoorden. Het gaat om de volgende stelling: “Het
gebeurt geregeld dat ik een adviesgesprek voer met een (ex-)patiënt, maar dat deze persoon geen
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counseling ontvangt”. Deze stelling is beantwoord door alle sport- en beweegconsulenten. Figuur 5.5
geeft de resultaten schematisch weer. 28% van de sport- en beweegconsulenten geeft aan het
(enigszins) eens te zijn met deze stelling.
Figuur 5.5: Schematische weergave van het percentage sport- en beweegconsulenten (n=32) die het
eens/oneens zijn met de stelling: “Het gebeurt geregeld dat ik een adviesgesprek voer met een (ex-)patiënt,
maar dat deze persoon geen counseling ontvangt”.

5.9

Motivational Interviewing

Motiverende gespreksvoering (Motivational Interviewing, MI) is de wijze van converseren die de
sport- en beweegconsulenten idealiter gebruiken tijdens de gesprekken die gevoerd worden met de
patiënten. In de gesprekken tussen de revalidant en de consulent wordt nagegaan waar de motivatie
van de revalidant ligt, welke persoonlijke (beweeg)doelen hij wil bereiken en hoe hij daarin
gestimuleerd en geholpen kan worden. Het uitgangspunt van MI is dat de motivatie tot
gedragsverandering vanuit de persoon zelf komt en niet van buitenaf wordt opgelegd.
Om motiverende gespreksvoering op de juiste wijze toe te kunnen passen in te voeren gesprekken, is
scholing noodzakelijk. De sport- en beweegconsulenten die werkzaam zijn bij het Sportloket zijn
daarom verplicht om een cursus MI te volgen. Tijdens de nulmeting is in kaart gebracht hoeveel
sport- en beweegconsulenten, maar ook andere betrokken professionals, reeds een cursus MI
hebben gevolgd. Tabel 5.8 geeft de resultaten weer. Hieruit blijkt dat ruim 70% van de betrokken
sport- en beweegconsulenten een cursus MI hebben gevolgd. Uit een nadere analyse blijkt dat
minimaal één sport- en beweegconsulent per instelling een MI cursus heeft gevolgd. Daarnaast blijkt
dat de grote meerderheid van de professionals een cursus vanuit Stichting Onbeperkt Sportief
hebben gevolgd. De professionals die hebben aangegeven een cursus vanuit de eigen revalidatieinstelling te hebben gevolgd, zijn allen werkzaam bij een revalidatiecentrum.
Tabel 5.8: Aantal betrokken professionals bij het programma Revalidatie, Sport en Bewegen die een cursus MI
hebben gevolgd.
Heeft u een cursus MI gevolgd?
Nee
Ja
Cursus vanuit Stichting Onbeperkt Sportief
Cursus vanuit de eigen revalidatie-instelling
Missing
Totaal

Projectleiders *
12 (80%)
3 (20%)
15 (100%)

Sport- en
beweegconsulenten **
9 (28,1%)
23 (71,9%)
18 (78,3%)
5 (21,7%)
0
32 (100%)

(Revalidatie)artsen
11 (79,9%)
2 (20,1%)
0
1 (50%)
1 (50%)
13 (100%)

* Projectleiders (n=15) = projectleiders + combinatiefunctie projectleider en manager
** Sport- en beweegconsulenten (n=32) = sport- en beweegconsulenten + combinatiefunctie projectleider en sport- en beweegconsulent
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Tabel 5.9: Algemene kenmerken van de gevolgde MI cursus.
Wat was de omvang van de gevolgde cursus, wanneer heeft u deze gevolgd
en waren er terugkomdagen?
Meer dan 3 dagen (> 24 uur)
3-daagse cursus (16-24 uur) *
2-daagse cursus (10-16 uur)
1-daagse cursus (tot 8 uur)
Minder dan 1 jaar geleden
Tussen 1-3 jaar geleden
Nee, dit was (nog) geen onderdeel van de gevolgde cursus
Ja, maar ik ben hier niet naartoe gegaan
Ja, en ik ben hier ook naartoe gegaan
Totaal

Sport- en beweegconsulenten **
1 (4,3%)
20 (87%)
1 (4,3%)
1 (4,3%)
16 (69,6%)
7 (30,4%)
3 (13%)
4 (17,4%)
16 (69,6%)
23 (100%)

* De cursus vanuit Stichting Onbeperkt Sportief valt hier ook onder.
** Sport- en beweegconsulenten = sport- en beweegconsulenten + combinatiefunctie projectleider en sport- en beweegconsulent die
hebben aangegeven een cursus MI te hebben gevolgd (n=23)

Uit tabel 5.9 blijkt dat 87% van de sport- en beweegconsulenten een 3-daagse cursus heeft gevolgd.
Bijna 70% van de sport- en beweegconsulenten geven aan dat er ook een of meerdere
terugkomdagen vanuit de cursus georganiseerd waren en dat zij daar ook naartoe zijn gegaan.
Ook is aan de sport- en beweegconsulenten gevraagd wanneer zij de cursus hebben gevolgd. Bijna
70% geeft aan de cursus minder dan 1 jaar geleden te hebben gevolgd. Dit is niet zo gek, aangezien
een groot deel van de consulenten de cursus vanuit Stichting Onbeperkt Sportief heeft gevolgd. De
eerste cursus is gestart in december 2011.
Van de twee (revalidatie)artsen die hebben aangegeven een MI cursus te hebben gevolgd, heeft de
ene arts 1-3 jaar geleden een driedaagse cursus gevolgd, en de ander heeft minder dan een jaar
geleden een eendaagse cursus gevolgd.
Op de vraag of de sport- en beweegconsulenten de gevolgde cursus MI waardevol vonden voor hun
werk, antwoordde 34,8% van de consulenten dat ze de cursus enigszins waardevol vonden en 65,2%
dat ze het heel erg waardevol vonden. Vervolgens is ook gevraagd in hoeverre de consulenten de
aangeleerde motiverende gespreksvoering toepassen binnen het werk als sport- en
beweegconsulent van het Sportloket. Figuur 5.6 geeft de resultaten weer, welke ook zijn opgenomen
in tabel B5.8 in de bijlage. De meeste sport- en beweegconsulenten geven aan dat ze MI tijdens
(bijna) elk gesprek met een (ex-)patiënt toepassen in hun werk. 30,4% geeft aan dat ze de
aangeleerde gespreksvoering soms toepassen binnen hun werk bij het Sportloket. Op de vraag hoe
lang de sport- en beweegconsulenten MI al toepassen binnen het werk antwoordt bijna 40% van de
consulenten dat hij MI al 1-2 jaar toepast en nog eens 26,1% geeft aan al meer dan 2 jaar deze wijze
van converseren toe te passen. Dit zijn opmerkelijke resultaten in het licht van bovengenoemde
gegevens dat bijna 70% van de consulenten heeft aangegeven de MI cursus pas afgelopen jaar te
hebben gevolgd.
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Figuur 5.6: Links een overzicht van de mate waarop sport- en beweegconsulenten MI toepassen binnen hun
werk als consulent bij het Sportloket. Deze vraag is alleen beantwoord door de consulenten die hebben
aangegeven een MI cursus te hebben gevolgd (n=23). Rechts een overzicht van het aantal jaren dat de sporten beweegconsulenten MI al (soms) toepassen (n=21).

Er vanuit gaande dat 79,1% van de sport- en beweegconsulenten die op dit moment werkzaam zijn in
de Sportloketten een cursus MI hebben gevolgd, en dat 91,3% daarvan (soms) MI toepast binnen het
werk als sport- en beweegconsulent, dan kunnen we concluderen dat van alle sport- en beweegconsulenten 72,2% (soms) MI toepast. Dit betekent dat ruim een kwart van de consulenten op dit
moment nog niet voldoet aan de gestelde eisen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
Om enerzijds na te gaan hoe de sport- en beweegconsulenten MI inzetten binnen hun werk en
anderzijds te kijken welke effecten zij bemerken bij hun (ex-)patiënten waarmee ze de gesprekken
voeren, hebben de professionals enkele stellingen voorgelegd gekregen. Deze stellingen zijn alleen
voorgelegd aan de sport- en beweegconsulenten die hebben aangegeven een cursus MI te hebben
gevolgd. Tabel 5.10 laat de resultaten zien. Hieruit blijkt dat de ruime meerderheid van de sport- en
beweegconsulenten heeft aangegeven het gedrag en de motivatie van de (ex-)patiënt als
uitgangspunt te nemen in de begeleiding van de patiënt. Daarnaast communiceert men open met de
patiënt over zijn eigen gedrag en zijn gedragsverandering.
Verder geeft de meerderheid van de sport- en beweegconsulenten aan te merken dat de (ex-)
patiënten meer bewust met hun gedragsverandering bezig zijn en dat zij ook meer gemotiveerd zijn
om hun gedrag te veranderen, wanneer de consulent MI toepast tijdens de begeleiding. Deze
resultaten zijn belangrijk, want dat geeft aan dat de sport- en beweegconsulenten de toegevoegde
waarde van het toepassen van MI in de praktijk terug zien, wat stimulerend kan werken om MI in de
praktijk toe te blijven passen.
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Tabel 5.10: Stellingen over de toepassing van MI bij de begeleiding van de (ex-)patiënten door de sport- en
beweegconsulenten* bij het Sportloket (n=23).
Stelling
In de begeleiding van een (ex-)patiënt neem
ik het gedrag van de patiënt als uitgangspunt
In de begeleiding van een (ex-)patiënt neem
ik de motivatie van de patiënt als
uitgangspunt
Ik communiceer open met de (ex-)patiënt
over zijn eigen gedrag en zijn
gedragsverandering
Ik merk dat (ex-)patiënten bewust met hun
eigen gedragsverandering bezig zijn,
wanneer ik de gesprekstechniek MI toepas
tijdens de begeleiding
Ik merk dat (ex-)patiënten meer
gemotiveerd zijn om hun gedrag te
veranderen, wanneer ik gesprektechniek MI
toepas tijdens de begeleiding

Enigszins
mee oneens
1 (4,3%)

Neutraal
7 (30,4%)

Enigszins
mee eens
10 (43,5%)

Helemaal
mee eens
3 (13%)

Missing
2 (8,7%)

0

5 (21,7%)

8 (34,8%)

8 (34,8%)

2 (8,7%)

0

3 (13,0%)

11 (47,8%)

7 (30,4%)

2 (8,7%)

2 (8,7%)

4 (17,4%)

11 (47,8%)

4 (17,4%)

2 (8,7%)

2 (8,7%)

6 (26,1%)

9 (39,1%)

4 (17,4%)

2 (8,7%)

* Sport- en beweegconsulenten = sport- en beweegconsulenten + combinatiefunctie projectleider en sport- en beweegconsulent die
hebben aangegeven een cursus MI te hebben gevolgd

De sport- en beweegconsulenten die hebben aangegeven wel een cursus MI te hebben gevolgd,
maar aangeven MI nog niet toe te passen tijdens de begeleiding van de (ex-)patiënten, zijn gevraagd
wat voor hen de belangrijkste reden is om MI (nog) niet toe te passen. De 2 sport- en
beweegconsulenten die nog helemaal geen MI toepassen geven aan dat bij hen het Sportloket nog
niet is geopend en ze daarom nog geen patiënten spreken. Daarnaast geeft een van beide aan dat
hij/zij tot nu toe onvoldoende mogelijkheden en tijd heeft gehad om de nieuwe manier van werken
aan te leren en om te oefenen met het toepassen van MI.
Om na te gaan in hoeverre de managers, projectleiders en revalidatieartsen ook achter de toepassing
van MI bij de begeleiding van de (ex-)patiënten staan, hebben zij ook enkele stellingen voorgelegd
gekregen. Op de stelling ‘In hoeverre vindt u een cursus MI waardevol voor de sport- en beweegconsulenten van het Sportloket?’ heeft 96,3% van de bevraagde professionals (n=27) aangegeven de
cursus enigszins of helemaal waardevol te vinden. Daarnaast heeft 92,8% van de bevraagde
projectleiders en managers (n=14) aangegeven dat hij/zij denkt dat de MI cursus enigszins of
helemaal effectief is voor de uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.

5.10

Samenvatting

Op basis van de procesevaluatie van het implementatieproces van het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen zijn een aantal factoren aan het licht gekomen die mogelijke verschillen veroorzaken
tussen revalidatie-instellingen.
Visie
Allereerst blijkt dat revalidatiecentra vaker dan ziekenhuizen een visie hebben op ‘bewegen en sport
binnen de revalidatie’. In de meerderheid van de gevallen is een dergelijke visie niet vastgelegd in
een strategisch beleidsplan van de revalidatie-instelling. Van de instellingen die reeds een
beleidsplan hebben gericht op ‘bewegen en sport binnen de revalidatie’ geeft de ruime meerderheid
aan dat de uitvoering van het beleid goed verloopt en dat het beleid op een goede manier vertaald
wordt naar de praktijk. Een belangrijke bevinding is dat de professionals aangeven dat het
programma aansluit bij zowel de visie van de organisatie als de eigen visie van de professional. Op de
vraag wat volgens de professionals het belang van bewegen en sport is voor de (ex-)patiënten, geeft
meer dan de helft van de professionals aan: ‘bevorderen gezondheid’, ‘versterken zelfvertrouwen en
gevoel van eigenwaarde’ en ‘plezier/ontspanning’.
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Draagvlak
De professionals hebben aangegeven dat er over het algemeen draagvlak bestaat bij collega’s voor
het uitvoeren van een actief beleid ‘bewegen en sport binnen de revalidatie’. Slechts binnen twee
ziekenhuizen wordt door enkele professionals aangegeven dat enkele collega’s (enigszins) negatief
tegenover het programma Revalidatie, Sport en Bewegen staat.
Financiën
Bijna 40% van de betrokken managers heeft aangegeven dat het beschikbare budget voor ‘bewegen
en sport binnen de organisatie’ voldoende is om het beleid ‘bewegen en sport binnen de revalidatie’
te realiseren. Daarnaast gaf 57% van de managers, projectleiders en sport- en beweegconsulenten
aan dat er binnen de revalidatie-instelling voldoende geld vrijgemaakt kan worden voor de uitvoering
van het programma. Deze percentages zijn opvallend laag. Het feit dat slechts 42% van de
professionals heeft aangegeven te verwachten dat er in de toekomst binnen de eigen revalidatieinstelling voldoende geld beschikbaar zal zijn voor het programma, is daarnaast zorgelijk voor de
financiële borging van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
Het programma wordt op dit moment vaak gefinancierd vanuit de algemene begroting en vanuit de
DOT/DBC constructie. Enkele revalidatie-instellingen maken daarnaast gebruik van sponsoring en/of
extra financiering vanuit de gemeente, provincie of NASB. Geen enkele revalidatie-instelling ontvangt
op dit moment aanvullende financiering vanuit een zorgverzekeraar. Daarnaast zijn enkele, maar niet
alle, revalidatie-instellingen op dit moment bezig om extra financiering aan te vragen bij de
gemeente, provincie of een fonds.
Communicatie en inhoudelijke ondersteuning
De tevredenheid over de communicatie tussen de professional en zijn/haar betrokken collega’s bij
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt over het algemeen zeer goed beoordeeld. Men
is vaker tevreden over de communicatie met de projectleider en de medewerkers van het Sportloket
in vergelijking met de communicatie met het managementteam en de (revalidatie)artsen. Daarnaast
valt op dat de projectleider meer tevreden is over de communicatie met de medewerkers van het
Sportloket dan andersom.
Een duidelijk verbeterpunt omtrent de interne communicatie is dat het managementteam meer
betrokken mag zijn bij de implementatie en uitvoering van het programma binnen de revalidatieinstelling. Daarnaast geven de (revalidatie)artsen aan dat ze graag beter geïnformeerd willen worden
over hun rol binnen het programma. De sport- en beweegconsulenten beamen dit laatste en geven
ook aan behoefte te hebben aan een betere afstemming met de betrokken artsen. De medewerkers
van het Sportloket geven daarnaast aan het prettig te vinden om periodiek overleg te hebben met
elkaar en met de projectleider.
Enkele positieve punten die naar voren komen uit de communicatie met externe partijen zijn de
goede bereikbaarheid van de medewerkers van Stichting Onbeperkt Sportief en de onderzoeksgroep
ReSpAct en de organisatie van de halfjaarlijkse kennisdelingsbijeenkomsten. De professionals hebben
aangegeven momenteel nog nauwelijks contact te hebben met NOC*NSF.
Verwachtingen
Op de vragen naar de verwachtingen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, gaf de
grote meerderheid van de professionals aan te verwachten dat de patiënten het programma op prijs
zullen stellen, en dat de patiënten door het programma een actieve(re) leefstijl zullen ontwikkelen.
Daarnaast gaf een grote meerderheid van de professionals aan te verwachten dat binnen 3 jaar het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen volledig geïmplementeerd zal zijn binnen de organisatie.
En gaven ze aan te verwachten dat de meerderheid van de patiënten die dan een adviesgesprek
ontvangen, een passend beweeg- en sportadvies krijgen en counseling ontvangen als onderdeel van
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de (revalidatie)behandeling. Deze verwachtingen komen overeen met de doelstellingen van het
programma.
Eén van de doelstellingen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is om bij de revalidatieinstelling een netwerk tussen de zorgaanbieder en de sport- en beweegaanbieders op te bouwen.
Alle professionals hebben aangegeven te verwachten dat de implementatie van het programma zal
helpen om het sport- en beweegnetwerk uit te breiden. Daarnaast verwacht de grote meerderheid
van de professionals ook dat het zorgnetwerk zal uitbreiden. En verwacht de ruime meerderheid van
de managers en projectleiders dat het overheidsnetwerk zal uitbreiden.
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering (Motivational Interviewing, MI) is de wijze van converseren die de
sport- en beweegconsulenten idealiter gebruiken tijdens de gesprekken die gevoerd worden met de
patiënten. Ruim 70% van de sport- en beweegconsulenten hebben aangegeven een cursus MI te
hebben gevolgd. Een groot deel heeft de driedaagse cursus gevolgd welke vanuit Stichting Onbeperkt
Sportief wordt georganiseerd. Minimaal één consulent van elke deelnemende revalidatie-instelling is
op dit moment al MI-gecertificeerd. De sport- en beweegconsulenten die al MI toepassen in de
gesprekken die zij met patiënten voeren, geven aan te merken dat de (ex-)patiënten bewuster met
hun gedragsverandering bezig zijn en dat zij meer gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen.
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Hoofdstuk 6: Fase van implementatie
6.1

Theoretische model van Grol

Om in kaart te brengen in hoeverre een instelling het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
heeft geïmplementeerd, kan de fase van het implementatieproces volgens het theoretische model
van Grol vastgesteld worden [12]. In dit model wordt de implementatie van de nieuwe werkwijze als
een veranderproces gezien. Bij dit implementatieproces kunnen de volgende vijf fases worden
onderscheiden (zie figuur 6.1):
1) Oriëntatie: Men is op de hoogte gebracht van de nieuwe werkwijze en is hierin geïnteresseerd.
2) Inzicht: Men heeft kennis over de nieuwe werkwijze en weet wat er van hen verwacht wordt.
3) Acceptatie: Men staat positief tegenover de implementatie van de nieuwe werkwijze. En
men heeft de intentie of besluit genomen om daadwerkelijk de verandering toe te passen
binnen eigen situatie.
4) Verandering: Men is van start gegaan met de invoering van de nieuwe werkwijze in de
praktijk en wordt bevestigd van het nut ervan.
5) Behoud van verandering: De nieuwe werkwijze is ingepast is de bestaande protocollen van
de instelling. De werkwijze is een vast onderdeel geworden van de dagelijkse routine.
Figuur 6.1: Schematische weergave van het implementatiemodel van Grol waarin de verschillende fasen van
het veranderproces worden onderscheiden welke individuen, groepen of organisaties doorlopen om tot het
gewenste handelen te komen. Gebaseerd op Grol & Wensing, 2006.

6.2

Bepalen van de fase

Om het programma Revalidatie, Sport en Bewegen te implementeren binnen een instelling, dient
elke fase succesvol doorlopen te worden. Om te bepalen in welke fase van het implementatieproces
een instelling zich bevindt, is een aantal specifieke vragen geformuleerd. Een instelling sluit een fase
succesvol af, indien de meerderheid van de professionals die betrokken zijn bij de implementatie en
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uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, positief heeft geantwoord op alle
vragen horend bij de betreffende fase.
Oriëntatie
Aangezien elke instelling interesse heeft getoond voor de implementatie en uitvoering van het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen, zijn er geen specifieke vragen geformuleerd bij deze fase.
De veronderstelling en het uitgangspunt bij het opstellen van de vragen betreffende de fasen van het
implementatieproces zijn geweest dat elke deelnemende revalidatie-instelling de eerste fase
succesvol is doorlopen.
Inzicht
Er zijn in totaal 5 stellingen geformuleerd die horen bij de ‘inzicht’ fase. In tabel 6.1 zijn deze
stellingen inclusief de gegeven antwoorden weergegeven.
Tabel 6.1: Vragen behorend bij de ‘inzicht’ fase van het implementatieproces, beantwoord door de
verschillende professionals (n=71).

1.

Enigszins
mee
oneens

Enigszins
mee
oneens

Enigszins
mee
eens

Helemaal
mee
eens

Ik weet wat het programma Revalidatie, Sport en
0
0
24% (24)
66% (47)
Bewegen inhoudt.
2. Ik ben geïnteresseerd in het programma
0
0
14% (10)
86% (61)
Revalidatie, Sport en Bewegen.
3. Ik vind de implementatie van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen relevant voor
0
0
10% (7)
90% (64)
patiënten.
4. Ik heb duidelijk voor ogen wat er van mij en mijn
collega’s wordt verwacht om de implementatie van
0
7,0% (3)
51% (22)
42% (18)
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
binnen onze organisatie goed te laten verlopen.*
5. Ik heb duidelijk voor ogen wat er van mij en mijn
collega’s wordt verwacht in de praktische uitvoering
0
7% (5)
54% (38)
38% (27)
van de methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen.
* Deze stelling is niet beantwoord door de sport- en beweegconsulenten, vandaar een totaal van n=43.

Missende
waarden
0
0
0

0

1% (1)

De 5 professionals die het enigszins oneens zijn met de laatste stelling zijn afkomstig van vijf
verschillende revalidatiecentra. Drie van deze professionals hebben ook negatief geantwoord op
stelling 4. Deze groep bestaat uit twee (revalidatie)artsen, twee sport- en beweegconsulenten en één
manager. Dit geeft aan dat deze professionals onvoldoende op de hoogte zijn van wat er van hun en
hun collega’s wordt verwacht in praktische uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen. De communicatie met deze professionals is daarmee een aandachtspunt voor de
betreffende instellingen in de komende periode.
Daarnaast laten de resultaten wel zien dat in elke instelling een ruime meerderheid van de
professionals die betrokken zijn bij de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen positief heeft geantwoord op alle stellingen uit tabel 6.1. Op basis hiervan kan dus
worden gesteld dat alle revalidatie-instellingen de inzicht fase succesvol hebben afgerond.
Het ondertekenen van de intentieverklaring om te participeren in het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen kan worden gezien als een formele afsluiting van deze fase. Het ondertekenen van de
intentieverklaring heeft bij alle deelnemende revalidatie-instellingen in de periode van april 2012 –
januari 2013 plaatsgevonden. De antwoorden die de betrokken professionals hebben gegeven op de
betreffende stellingen komen daarmee overeen met de formele afsluiting van deze fase.
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Acceptatie
Er zijn 6 stellingen geformuleerd die horen bij de ‘acceptatie’ fase. In tabel 6.2 zijn deze stellingen
inclusief de antwoorden weergegeven.
Tabel 6.2: Vragen behorend bij de ‘acceptatie’ fase van het implementatieproces, beantwoord door de
verschillende professionals (n=71).

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ik sta achter het besluit dat het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen binnen onze revalidatie-instelling
geïmplementeerd gaat worden.
Ik vind dat de methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen
goed toepasbaar is binnen onze organisatie.
Ik vind dat de methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen
voldoende voordelen biedt om onze werkwijze in het
begeleiden van (ex-)patiënten aan te passen.
Ik vind dat het begeleiden van patiënten na afloop van
de revalidatiebehandeling een bijdrage levert aan het
oppakken en/of behouden van een actieve leefstijl van
de patiënten in de thuissituatie.
Ik vind dat het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit
van de revalidatiezorg.
De implementatie van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen heeft naar mijn idee een
toegevoegde waarde voor onze organisatie.

Enigszins
mee
oneens

Enigszins
mee
oneens

Enigszins
mee
eens

Helemaal
mee
Eens

Missende
waarden

0

0

10% (7)

90% (64)

0

0

3% (2)

30% (21)

68% (48)

0

0

1% (1)

49% (35)

49% (35)

0

0

1% (1)

24% (17)

75% (53)

0

0

0

25% (18)

75% (75)

0

0

0

21% (15)

79% (56)

0

Ook vanuit bovenstaande resultaten komt duidelijk naar voren dat de grote meerderheid van de
professionals de vragen positief heeft beantwoord. Ook wanneer de vragen per instelling
geanalyseerd worden, blijkt dat de ruime meerderheid van de professionals die betrokken zijn bij de
implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen positief heeft
geantwoord op alle stellingen omtrent de acceptatiefase. Op basis van deze resultaten kan worden
gesteld dat alle revalidatie-instellingen de acceptatie fase voorbij zijn.
Opvallend is wel dat alle professionals hebben aangegeven dat ze achter het besluit staan dat het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt geïmplementeerd binnen de instelling, terwijl er
ook 5 managers bij een andere stelling hebben aangegeven dat zij spijt hebben van de implementatie
van het programma (zie paragraaf 5.3). Dit lijkt niet met elkaar in overeenstemming te zijn.
Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Onbeperkt Sportief en de
betreffende instelling kan worden gezien als een formele afsluiting van deze fase. Het ondertekenen
van de samenwerkingsovereenkomsten heeft bij alle instellingen in de periode van september 2012 –
januari 2013 plaatsgevonden. De antwoorden die de betrokken professionals hebben gegeven op de
betreffende stellingen komen daarmee overeen met de formele afsluiting van deze fase.
Veranderfase
Op het moment van het invullen van de vragenlijsten voor de nulmeting van de monitor van het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen bevinden alle deelnemende revalidatie-instellingen zich in
de veranderfase van het implementatieproces. Formeel kan een instelling deze fase nog niet hebben
afgerond. Een uitgebreide beschrijving van de veranderfase valt daarmee buiten de rapportage van
de nulmeting. Op basis van de resultaten van hoofdstuk 3 en 4 kan worden bepaald hoever een
instelling zich in de veranderfase bevindt. Deze uitwerking en toelichting van deze resultaten maken
onderdeel uit van de rapportage van de tussenmeting.
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6.3

Samenvatting

Op basis van de vragen uit de vragenlijsten kan worden vastgesteld dat alle deelnemende revalidatieinstellingen zich in de veranderfase bevinden. Dit betekent dat zij allen de oriëntatie-, inzicht- en
acceptatiefase voorbij zijn. Dit komt overeen met de formele afsluiting van deze fases, die bestaat uit
het ondertekenen van respectievelijk de intentieverklaring en de samenwerkingsovereenkomst.
Verder kwam in de hoofdstuk naar voren dat binnen een aantal instellingen enkele professionals
onvoldoende op de hoogte zijn van wat er van hun en hun collega’s wordt verwacht in de praktische
uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Dit geeft aan dat binnen de
betreffende instellingen de communicatie over dit onderwerp een punt van aandacht is voor de
komende periode.
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Hoofdstuk 7: Kennis delen en ondersteunen
Kennis is een belangrijke bouwsteen om te stimuleren dat meer mensen met een beperking sporten
en bewegen. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen ontwikkelt kennis en helpt deze
toepassen binnen de revalidatiesector. Dit doet zij door het gericht in kaart brengen van vragen, het
ontwikkelen en implementeren van producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het
delen van kennis via online tools en het geven van advies. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met
de partners in het werkveld.
Onderstaand figuur geeft schematisch de kenniscirkel weer zoals deze binnen Stichting Onbeperkt
Sportief wordt gehanteerd. Bij het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis in de
revalidatiesector en sport- en beweegsector kan veel winst worden behaald in het leggen van
verbindingen. Door het verbinden van organisaties en mensen is het mogelijk om van elkaar te leren
en kennis te delen, maar ook om producten en diensten te realiseren en hierbij te ondersteunen.
Verder heeft het verbinden van de revalidatie- en de sport- en beweegsector tot doel om een
infrastructuur te realiseren waar (ex-)revalidanten structureel kunnen sporten en bewegen.
Eén van de hoofdactiviteiten die ondernomen wordt om een bijdrage te leveren aan het doel en de
doelstellingen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is ‘kennis delen en ondersteunen’.
Onder deze hoofdactiviteit valt een aantal activiteiten welke gedurende de programmaperiode
worden opgezet en uitgevoerd. In paragraaf 7.1 worden deze activiteiten en de ontwikkelingen tot
nu toe verder beschreven.
Figuur 7.1: Schematisch overzicht van de gehele kenniscirkel.

7.1

12

Activiteiten voor ‘Kennis delen en ondersteunen’

Ontwikkeling en implementatie Plan van Aanpak ‘Kennismanagement’
Stichting Onbeperkt Sportief wil samen met betrokken partners bevorderen dat vanuit de
revalidatiesector (meer) mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening
kennismaken met bewegen en sport en dit ook structureel blijven doen. Een belangrijke
ondersteunende activiteit hierin is de ontwikkeling en implementatie van een Plan van Aanpak
12

De kennis cyclus is afkomstig van DNV. Voor meer informatie
http://www.dnv.nl/uwmarktsector/kennismanagement/
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‘Kennismanagement’. Hierin staan activiteiten centraal gericht op het verzamelen, ontwikkelen en
helpen toepassen van kennis. Hieronder wordt een aantal belangrijke activiteiten voor Revalidatie,
Sport en Bewegen beschreven.
Scholing consulenten in motivational interviewing
Motivational interviewing (MI) is de wijze van converseren welke gebruikt wordt binnen het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen, bij de begeleiding van de (ex-)patiënten. MI is een
manier van gespreksvoering, wat vraagt om het integreren van complexe gespreksvaardigheden van
de sport- en beweegconsulent. Enkele belangrijke gespreksvaardigheden binnen MI zijn ‘actief
luisteren en reflecteren’, ‘open vragen stellen’, ‘bekrachtigen of bevestigen’ en ‘samenvatten’.
Om deze gespreksvaardigheden en de motiverende gespreksvoering als geheel onder de knie te
krijgen, zijn de sport- en beweegconsulenten die participeren in het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen verplicht om een cursus MI te volgen. Daarnaast worden ook andere betrokken
professionals gestimuleerd om een cursus MI te volgen. Vanuit Stichting Onbeperkt Sportief wordt
enkele malen per jaar een driedaagse (basis)cursus MI geïnitieerd (zie tabel 7.1).
Vanuit de literatuur is bekend dat het aantal gewenste uren training/coaching in MI, afhankelijk is
van het gewenste eindresultaat. Daarnaast is het bekend dat het leren van MI een voortdurend
proces is, waarbij het opdoen van ervaring heel belangrijk is, naast de theoretische kennis omtrent
MI. Net als bij andere leerprocessen geldt ook voor het aanleren van MI dat het ontvangen van
voldoende feedback en coaching tijdens het uitvoeren van MI van essentieel belang is voor het
verbeteren van MI vaardigheden. Het organiseren van terugkomdagen op gezette tijden is dus
belangrijk om de gespreksvaardigheden van MI bij de sport- en beweegconsulenten te behouden en
mogelijk uit te bouwen over de tijd. De terugkomdag wordt ongeveer een half jaar na afloop van de
MI cursus gepland voor de betreffende groep cursisten. Ook deze terugkomdagen worden
georganiseerd vanuit Stichting Onbeperkt Sportief, zie onderstaande tabel.
Tabel 7.1: Aantal georganiseerde MI cursussen en bijbehorende terugkomdagen vanaf de start van het
programma tot en met oktober 2013.
Aantal activiteiten/deelnemers
7
5
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Aantal MI cursussen
Aantal terugkomdagen
Aantal deelnemers aan cursussen

Organisatie kennisdelingsbijeenkomsten
Als onderdeel van het plan van aanpak ‘Kennismanagement’ wordt er gedurende de programmaperiode tweemaal per jaar een landelijke kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor professionals op verschillende niveaus; management, medisch
specialisten, projectleiders en sport- en beweegconsulenten. Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor zowel alle direct betrokkenen bij de implementatie en uitvoering van het programma
binnen de deelnemende revalidatie-instellingen, als voor het gehele werkveld. Tabel 7.2 geeft een
overzicht van de bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden.
Tabel 7.2: Overzicht van landelijke kennisdelingsbijeenkomsten voor het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen.
Wanneer

Waar

21 september 2012
18 januari 2013

Almere
Arnhem

Aantal
deelnemers
32 deelnemers
46 deelnemers

11 oktober 2013

Amsterdam

45 deelnemers

Overige informatie
Landelijke kick-off van het programma.
Landelijke kennisdelingsbijeenkomst Revalidatie, Sport en
Bewegen. Centraal stonden: MI, onderzoek en monitoring
Landelijke kennisdelingsbijeenkomst in combinatie met
een symposium omtrent ‘Aangepast (top)sporten:
wetenschap en de sportpraktijk’.
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Beschikbaar stellen van kennis en informatie
Naast het actief uitwisselen van kennis en informatie, is het ook van belang om kennis beschikbaar te
stellen voor derden. Deze kennis wordt toepasbaar gemaakt voor het werkveld en via verschillende
kanalen verspreid. Op dit moment wordt er via verschillende kanalen al informatie en kennis ter
beschikking gesteld vanuit het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Het gaat hier onder
andere om de volgende kanalen:
• Via de website van Stichting Onbeperkt Sportief (ontwikkelingen programma, beschikbare
materialen, et cetera);
• Via de website van de onderzoeksgroep ReSpAct (ontwikkelingen van het wetenschappelijke
onderzoek ReSpAct);
• Via Revalidatie Kennisnet van Revalidatie Nederland (algemene ontwikkelingen programma);
• Via werkgroep WVBS (de leden van deze werkgroep worden viermaal per jaar bijgepraat over
de ontwikkelingen van het programma).
In de nabije toekomst wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal kennisplatform waarin het
toepasbaar maken van kennis centraal staat. Hier zullen onder meer ook ‘good practises’ en
‘business modellen’ beschikbaar gesteld worden. Wanneer andere revalidatie-instellingen besluiten
ook het programma Revalidatie, Sport en Bewegen te gaan implementeren binnen hun instelling,
kunnen zij hier gebruik van maken.
Structurele borging op alle niveaus
In deze rapportage kunnen nog geen resultaten gemeld worden rondom de activiteit borging op alle
niveaus.
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Hoofdstuk 8: Paralympische talentinstroom
Het doel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is het realiseren van doorstroom voor
(ex-)patiënten naar bewegen en sport in de thuissituatie. Het gaat daarbij niet alleen om doorstroom
richting de breedtesport, maar ook de paralympische (top)sport zal een impuls krijgen. Het verhogen
van de paralympische talentinstroom vanuit revalidatie-instellingen valt onder de verantwoordelijkheid van NOC*NSF en dit wil zij bereiken via de volgende twee hoofdactiviteiten:
1) Het ontwikkelen en inzetten van de Paralympische fysieke test;
2) Het coördineren van de ontwikkeling van materialen en methoden vanuit sportbonden, voor
sportverenigingen in de omgeving van de revalidatie-instellingen.

8.1

Paralympische fysieke test

Om de (ex-)patiënten vanuit, in eerste instantie, het revalidatiecentrum een gerichter sportadvies te
kunnen geven, welke aansluit bij de fysieke aanleg en sportinteresse van de patiënt, is er een
Paralympische fysieke test ontwikkeld vanuit NOC*NSF. Bij de ontwikkeling van de test waren een
bewegingswetenschapper, een paralympisch fysieke trainer, een sportarts en een revalidatiearts
betrokken. De test bestaat uit enkele algemene kenmerken van de patiënt (lengte, gewicht, et
cetera), een aantal testen om het fysieke vermogen van de patiënt te meten (snelheid, kracht), een
aantal testen omtrent sport specifieke componenten (oog-hand coördinatie, rolstoelbehendigheid)
en een vraag omtrent de motivatie en sportinteresse van de patiënt.
Tussen 1 september 2012 en 1 september 2013 heeft er een pilotfase gelopen in zes revalidatiecentra. Bewegingsagogen van deze revalidatiecentra zijn opgeleid in het afnemen van de test bij (ex-)
patiënten en hebben in het afgelopen jaar de test uitgevoerd bij 195 patiënten. Daarnaast zijn er
vanuit NOC*NSF ook nog eens 30 testen afgenomen. Na afname van de test worden de resultaten
vergeleken met normscores van topsporters, waarbij rekening wordt gehouden met het geslacht, de
handicap en de classificatie. Op basis hiervan zijn 45 personen dit jaar uitgenodigd voor de
Paralympische Talentdag, waar ze door bondcoaches zijn beoordeeld. Verdere analyse op de
gegevens en het aantal patiënten dat daadwerkelijk in talentselecties terechtkomt, wordt opgepakt
door de faculteit Bewegingswetenschappen van de VU in Amsterdam. Daarnaast wordt vanuit hen,
op basis van een evaluatie met de revalidatiecentra, ook een onderzoek opgezet naar het verbeteren
van de betrouwbaarheid en validiteit van de Paralympische fysieke test zodat deze in een verbeterde
versie uitgerold kan worden over meerdere revalidatiecentra. Ook zullen normwaardes aangevuld
worden met scores van topsporters en talenten. Tevens wordt de mogelijkheid bekeken van het
toevoegen van niet-Paralympische sporten omdat daar veel behoefte naar is vanuit de revalidatieinstellingen.
Het uiteindelijke doel is om in ieder geval binnen alle deelnemende revalidatiecentra aan het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen, de sport- en beweegconsulenten op te leiden om de test
uit te voeren. Daarnaast dienen deze instellingen uitgerust te zijn met het benodigde materiaal. Van
de zes revalidatiecentra die deelnamen aan de pilot, zijn drie centra ook betrokken bij het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen.

8.2

Ontwikkeling van materialen en methoden

Kennis, informatie en materialen zijn een belangrijk middel om een bijdrage te leveren aan het
verhogen van de paralympische talentinstroom en sportparticipatie in het algemeen. NOC*NSF wil
ten eerste dat de professionals van alle deelnemende revalidatie-instellingen door sportbonden
geïnformeerd zijn over de verschillende sportmogelijkheden en bijbehorende sportmaterialen.
Tijdens de Paralympic Experience Day van zowel 2012 als 2013 hebben de sportbonden de aan89

wezigen in theorie en praktijk kunnen laten zien wat zij als sportbond, maar ook hun aangesloten
verenigingen, te bieden hebben aan revalidatie-instellingen. In 2012 waren hier 14 sportbonden bij
betrokken en in 2013 waren dit er 12. In totaal zijn beide dagen door meer dan 100 mensen bezocht.
Deze groep bestond met name uit professionals uit revalidatie-instellingen en studenten van de
opleiding bewegingsagogie. Hierop volgend zijn verschillende bewegingsagogen (verder) opgeleid om
de sport(en) daadwerkelijk met patiënten uit te kunnen voeren.
Ten tweede wil NOC*NSF dat voor het einde van de programmaperiode van het Revalidatie, Sport
en Bewegen 10 sterke sportbonden materialen en methoden hebben ontwikkeld waarmee
sportverenigingen uitgerust kunnen worden. Dit is in eerste instantie met name gericht op de
sportverenigingen rondom de deelnemende revalidatie-instellingen. Door het ontwikkelen en
aanleveren van materialen en methoden, kunnen sportverenigingen goede clinics geven aan/binnen
revalidatie-instellingen. Hierdoor kunnen patiënten kennis maken met verschillende sporten en
talenten kunnen eventueel direct gescout worden.
Op dit moment zijn zeven sportbonden (te weten: NTTB, NSkiV, NBB, KNZB, Atletiekunie, NeVoBo en
KNRB 13) inmiddels financieel ondersteund om, op basis van de behoeften van revalidatie-instellingen:
verenigingen uit te rusten met geschikte materialen; trainers op te leiden; en samenwerkingen tot
stand te brengen tussen verenigingen en de revalidatiecentra. Met drie sportbonden (te weten:
KNWU, Sportbond Gehandicaptensport Nederland en KNHS 14) worden momenteel gesprekken
gevoerd om te bekijken welke activiteiten zij het beste kunnen ontplooien.

13

NTTB = Nederlandse Tafeltennis bond; NSkiV = Nederlandse Ski vereniging; NBB = Nederlandse Basketball
Bond; KNZB = Koninklijke Nederlandse Zwem Bond; NeVoBo = Nederlandse Volleybal Bond en KNRB =
Koninklijke Nederlandse Roei Bond.
14
KNWU = Koninklijke Nederlandse Wieler Unie en KNHS = Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
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Hoofdstuk 9: Samenvatting, conclusies en vooruitblik
In deze rapportage is de startsituatie beschreven van de revalidatie-instellingen die deelnemen aan
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Deze rapportage is het resultaat van de eerste fase in
het monitor- en evaluatieonderzoek naar de landelijke uitrol van Revalidatie, Sport en Bewegen
binnen revalidatiecentra en ziekenhuizen in Nederland.
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich op het structureel aanbieden van bewegen
en sport aan patiënten tijdens en na het revalidatieproces. De patiënt wordt vanaf het begin van het
revalidatieproces gestimuleerd om bewegen en sporten tot een vast en blijvend onderdeel van
zijn/haar dagelijkse leven te maken. Het programma wil (ex-)patiënten een gezonde (sportieve)
actieve leefstijl laten ontwikkelen en behouden. De einddoelgroep van het programma bestaat uit
zowel mensen met een lichamelijke beperking als mensen met een chronische aandoening. Hiermee
is het programma toegankelijk voor een brede groep mensen.
Het Sportloket is een belangrijk onderdeel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
Binnen de revalidatie-instelling wordt een ruimte ingericht voor het Sportloket waarnaar patiënten
kunnen worden doorverwezen. In het Sportloket worden patiënten door de sport- en beweegconsulent persoonlijk ondersteund, begeleid en geadviseerd bij het realiseren en behouden van een
sportief actieve leefstijl. Het Sportloket vormt daarmee een belangrijke verbinding tussen de
revalidatiesector en de sport- en beweegsector. De sport- en beweegconsulent vervult een sleutelrol
in het begeleiden van de patiënt richting een actieve leefstijl en een passend sport- en beweegaanbod, maar levert tevens een belangrijke bijdrage aan het realiseren van randvoorwaarden die
nodig zijn om te kunnen (gaan) bewegen en sporten.
Op organisatieniveau streeft het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (2012-2015) de volgende
doelstellingen na:
1) Eind 2015 hebben 18 revalidatie-instellingen het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
geïmplementeerd;
2) Eind 2015 zijn alle revalidatie-instellingen in Nederland (centra en ziekenhuizen) bekend met
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen en zij zijn zich allemaal bewust van het belang
van een actief sport- en beweegbeleid tijdens en na de revalidatieperiode;
Op het niveau van de einddoelgroep worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
1) Eind 2015 wordt 70-80% van de patiënten van de deelnemende instellingen in contact
gebracht met sport en bewegen (persoonlijk adviesgesprek);
2) Eind 2015 ontvangt 90% van de patiënten per instelling die een persoonlijk adviesgesprek
heeft gehad, ook counseling;
3) Eind 2015 is 45-55% van de patiënten die counseling heeft ontvangen, een jaar na afronding
van de revalidatiebehandeling sportief actief.
Om bovenstaande doelstellingen te realiseren worden activiteiten ontplooid op onderstaande
thema’s:
1) Implementatie van de methodiek
2) Kennisdelen en ondersteunen
3) Monitoring en onderzoek
4) Paralympische talentinstroom
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Om straks te kunnen evalueren – zijn de geformuleerde doelstellingen bereikt en welke factoren
waren hiervoor bepalend? – is het nodig om vast te stellen hoe de revalidatie-instellingen ervoor
stonden aan de start van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Hoe is het huidige beleid
voor sport en bewegen tijdens de revalidatiebehandeling? In welke mate is er tijdens en na afloop
van de revalidatiebehandeling al aandacht voor sport- en beweegactiviteiten en het behoud van een
actieve leefstijl? Welke verwachtingen hebben de betrokken professionals van de deelnemende
instellingen van de uitvoering van het programma? Om dergelijke vragen te beantwoorden hebben
de betrokken professionals van de deelnemende revalidatie-instellingen een vragenlijst ingevuld.
Zowel de betrokken manager(s), projectleider(s) en (revalidatie)arts, als de betrokken sport- en
beweegconsulent(en) zijn hiervoor benaderd.

9.1

Samenvatting van de resultaten en bijbehorende aandachtspunten

9.1.1 Organisatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
Alle deelnemende revalidatie-instellingen (n=17) verlenen poliklinische revalidatiebehandelingen aan
hun patiënten. Daarnaast verlenen alle revalidatiecentra ook klinische revalidatiebehandelingen.
Revalidatiebehandeling op basis van consulten wordt binnen 91,7% van de revalidatiecentra en 60%
van de ziekenhuizen aangeboden.
Bij 15 deelnemende revalidatie-instellingen is reeds een projectgroep opgericht die zich bezig houdt
met de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De projectgroep bestaat vaak uit een betrokken (afdelings)manager, een revalidatiearts, een projectleider en
één (of meerdere) sport- en beweegconsulent(en).
Bij drie revalidatiecentra is nog geen Sportloket fysiek aanwezig. Binnen de andere revalidatieinstellingen is het Sportloket gevestigd in een aparte, af te sluiten ruimte, of als onderdeel van de
werkplek van de sport- en beweegconsulent(en), of als onderdeel van een grotere ruimte welke voor
verschillende doeleinden wordt gebruikt.
Binnen de ziekenhuizen is het Sportloket op vaste momenten in de week bemand, terwijl in een
aantal revalidatiecentra dit niet het geval is. De ruime meerderheid van de professionals heeft aangegeven dat het Sportloket 8 uur of minder per week bemand is. Bij de helft van de revalidatieinstellingen is momenteel één sport- en beweegconsulent werkzaam binnen het Sportloket, bij de
andere instellingen zijn 2-5 consulenten werkzaam. De helft van de sport- en beweegconsulenten
heeft aangegeven 7 of minder uur per week te kunnen besteden aan de taken van rondom het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen en het Sportloket.
De belangrijkste taak van de consulent is het voeren van het adviesgesprek en enkele counselinggesprekken met de (ex-)patiënt. Daarnaast zijn er nog drie andere kerntaken te benoemen voor de
consulenten. Opvallend is dat veel betrokken professionals over het algemeen niet bewust zijn van
deze andere taken van de consulent, ook de consulent zelf niet.
9.1.2

Implementatie en uitvoering van het programma

Intake over sport en bewegen
Een ruime meerderheid van de professionals heeft aangegeven dat (poli)klinische patiënten binnen
hun revalidatie-instelling een intake over sport en bewegen ontvangen. Echter, gebeurt dit niet altijd
als vast onderdeel van de revalidatiebehandeling. Vanuit het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen wordt aanbevolen om deze intake aan het begin van de revalidatiebehandeling plaats te
laten vinden, als vast onderdeel van de behandeling. De resultaten van de nulmeting van de monitor
laten zien dat dit in veel van de deelnemende instellingen nog niet het geval is. Het is dus van belang
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dat in deze instellingen de komende tijd aandacht besteed gaat worden om een intake over sport en
bewegen meer gestructureerd aan te bieden aan hun (poli)klinische patiënten.
Sport en bewegen als onderdeel van de behandeling
De resultaten van de monitor laten zien dat bij een ruime meerderheid van de instellingen binnen
het behandelteam aandacht is voor sport en bewegen bij een (poli)klinische behandeling. Dit is
minder vaak het geval bij een consultaire behandeling. Ook laten de resultaten zien dat zowel
revalidatiecentra als ziekenhuizen veel verschillende sport- en beweegactiviteiten aanbieden aan hun
patiënten als onderdeel van de behandeling. Hieruit blijkt dat bij de start van de programmaperiode,
zeker al aandacht is voor sport en bewegen binnen een (poli)klinische revalidatiebehandeling.
Opvallend is ook dat dit ook nog relatief vaak het geval is bij een consultaire behandeling. In de
komende periode kunnen revalidatie-instellingen verder werken om sport en bewegen een nog
betere en duidelijkere plaats te geven binnen zowel een (poli)klinische revalidatiebehandeling als
een behandeling op basis van consulten.
Doorverwijsstructuur en doorverwijzingen naar het Sportloket
Ondanks dat de meerderheid van de professionals aangeeft dat er een interne doorverwijsstructuur
vanuit de behandelaar naar het de sport- en beweegconsulent van het Sportloket aanwezig is bij een
(poli)klinische behandeling, blijkt uit de resultaten ook dat deze interne doorverwijzing naar het
Sportloket in veel instellingen nog niet optimaal functioneert. Zo gaf ruim een derde van de
professionals aan dat er geen patiënten vanuit hun instelling worden doorverwezen naar het
Sportloket, hetgeen betekent dat er nog geen doorverwijsstructuur is opgezet. Daarnaast laten de
resultaten zien dat een doorverwijzing van patiënten naar het Sportloket, nog lang niet altijd een vast
onderdeel is van de revalidatiebehandeling. Een goede interne doorverwijsstructuur is de basis en
van essentieel belang om het programma Revalidatie, Sport en Bewegen goed uit te kunnen voeren.
Daarmee wordt geadviseerd om de komende periode te werken aan het opzetten en optimaliseren
van deze interne doorverwijsstructuur binnen de deelnemende instellingen.
Het persoonlijk adviesgesprek
De noodzaak voor het opzetten en/of optimaliseren van de interne doorverwijsstructuur komt ook
naar voren bij de vraag over welke patiënten een adviesgesprek over sport en bewegen ontvangen.
Bij deze vraag viel op dat verschillende professionals van eenzelfde instelling, verschillend
geantwoord hebben. Dit was in vrijwel alle instellingen het geval. Dit suggereert dat er in veel
instellingen nog geen duidelijk beleid (bekend) is of dat er geen duidelijke afspraken zijn over welke
patiënten een persoonlijk adviesgesprek over sport en bewegen ontvangen. Dit blijkt een
aandachtspunt te zijn voor vrijwel alle deelnemende revalidatie-instellingen. Het wordt aanbevolen
om bij het optimaliseren en/of opzetten van de interne doorverwijsstructuur helderheid te creëren
over welke patiënten doorverwezen dienen te worden naar het Sportloket en daarmee een
adviesgesprek ontvangen.
Daarnaast komen er een aantal interessante aandachtspunten aan het licht wanneer het gaat over
de inhoud van het persoonlijke adviesgesprek. Zo geeft 63% van de sportconsulenten aan dat
‘informatie geven over een actieve leefstijl in de thuissituatie’ een onderwerp is wat besproken
wordt tijdens het adviesgesprek. Uit het onderzoek van Van der Ploeg et al. [18] is gebleken dat het
van belang is dat patiënten behalve gestimuleerd worden om te sporten, ook begeleiding en
ondersteuning dienen te ontvangen voor een actieve leefstijl. Het is dus van belang dat ook de
overige 37% van de sport- en beweegconsulenten het onderwerp ´actieve leefstijl in de thuissituatie´
tijdens het adviesgesprek aan bod laten komen.
Een tweede bevinding is dat bij de start van het programma de helft van de sport- en beweegconsulenten de ‘fase van de gedragsverandering ten aanzien van bewegen en sport’ aan bod laten
komen tijdens een adviesgesprek. Ook dit verdient aandacht, omdat deze gedragsverandering
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centraal staat binnen het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Eén van de hulpmiddelen
hierbij is het boekje ‘Mijn beweegredenen’, dat speciaal voor het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen is ontwikkeld.
Bij de start van het programma waren drie van de deelnemende revalidatie-instellingen betrokken bij
de pilotfase van NOC*NSF voor de Paralympische fysieke test. Alleen in die drie instellingen was er
bij de start van het programma de mogelijkheid om deze Paralympische fysieke test in te zetten
tijdens of na afloop van het adviesgesprek. De komende periode dient ingezet te worden om de
Paralympische fysieke test te verspreiden onder alle deelnemende revalidatiecentra. Scholing van
degene die de test afnemen maakt hiervan vanzelfsprekend onderdeel uit. Op die manier kunnen in
de toekomst de resultaten van de Paralympische fysieke test ook ingezet worden bij het sport- en
beweegadvies.
Counseling
Wat betreft de verleende nazorg van sport en bewegen binnen de deelnemende instellingen, zijn er
enkel op basis van de nulmeting al positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo waren er voor de start van
het programma nog maar vier instellingen welke telefonische consulten initieert voor de nazorg
(bijvoorbeeld counseling) van hun (ex-)patiënten. Op het moment van de nulmeting van de monitor
vond dit al in negen instellingen plaats. Deze stijging zal in de komende periode verder
doorgetrokken moeten worden, zodat uiteindelijk in alle deelnemende instellingen nazorg van sport
en bewegen in de vorm van telefonische consulten aangeboden wordt aan hun (ex-)patiënten.
Verder blijkt dat nazorg van sport en bewegen binnen de meerderheid van de instellingen geen vast
onderdeel is van een (poli)klinische revalidatiebehandeling. Ook hier dient de komende tijd aandacht
aan te worden gegeven.
Daarnaast viel wederom op dat verschillende sport- en beweegconsulenten binnen eenzelfde
instelling verschillend hebben geantwoord op de vraag of patiënten die een adviesgesprek hebben
gehad, ook counseling ontvangen vanuit het Sportloket. Ook dit suggereert dat er bij deze
instellingen nog geen duidelijk beleid hierover bekend is bij de sport- en beweegconsulenten. Voor
de komende periode is het van belang dat er binnen deze instellingen gewerkt wordt aan het
opstellen van een beleid over dit onderwerp én dit ook kenbaar te maken bij de betrokken
professionals.
Eén van de doelstellingen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is dat 90% van de
patiënten die een adviesgesprek heeft gehad, ook counseling ontvangt. In hoeverre deze doelstelling
bij de start van het programma al behaald is, is onderzocht op basis van de schattingen die de sporten beweegconsulenten hebben gemaakt van de gemiddelde aantallen patiënten die per maand een
adviesgesprek en counseling ontvangen. Op basis van deze resultaten blijkt dat bij een klinische en
poliklinische behandeling respectievelijk, twee en zes instellingen de doelstelling bij de start van het
programma al behaald hebben. Bij een consultaire behandeling was dit bij vier instellingen het geval.
Deze resultaten laten zien dat men binnen de deelnemende revalidatie-instellingen bij de start van
het programma al goed op weg is voor wat betreft het voeren van counselinggesprekken, maar dat
hier ook zeker nog een slag in te slaan is.
Doorverwijzingen naar sport- en beweegactiviteit in de regio
De meerderheid van de sport- en beweegconsulenten (62,5%) geeft aan dat zij de meeste (ex-)
patiënten meteen kunnen doorsturen naar een passende beweeg- of sportactiviteit en/of
sportvereniging. Daarnaast geeft ook bijna 20% van de sport- en beweegconsulenten aan moeite te
hebben met het doorsturen van (ex-)patiënten naar een geschikte beweeg- of sportactiviteit. Deze
sport- en beweegconsulenten zijn allen werkzaam bij een revalidatie-instelling in het zuiden van
Nederland (Zuid-Holland, Brabant of Limburg). Het zou kunnen zijn dat er in deze regio’s minder
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(passende) mogelijkheden zijn om te bewegen en sport voor mensen met een lichamelijke beperking
en/of chronische ziekte.
Daarnaast geeft 12,5% van de sport- en beweegconsulenten aan dat hij/zij moeite heeft met de
doorverwijzing omdat hij/zij niet volledig op de hoogte is van het aanbod in de regio. Voor deze
groep sport- en beweegconsulenten is het in kaart brengen van het sport- en beweegaanbod in de
regio een belangrijk aandachtspunt.
Samenwerking met sport- en beweegaanbieders
Uit de resultaten van de monitor komt naar voren dat de meerderheid van de sport- en beweegconsulenten vanuit het Sportloket samenwerken met sport- en beweegaanbieders uit de regio. Aan
de andere kant blijkt ook dat een kwart van de sport- en beweegconsulenten dit nog niet doet, maar
wel plannen heeft om de samenwerking op te zetten. Opvallend is ook dat drie sport- en beweegconsulenten hebben aangegeven dat ze niet samenwerken met sport- en beweegaanbieders uit de
regio en dat ze ook geen plannen hebben om deze samenwerking op te zetten. Ook bij deze vraag
bleek ook dat sport- en beweegconsulenten van eenzelfde instelling de vraag niet gelijk beantwoord
hebben. Dit betekent dat de ene sport- en beweegconsulent heeft aangegeven wel samen te werken
met bepaalde sport- en beweegaanbieders, terwijl de andere sport- en beweegconsulent van
dezelfde instelling dat niet heeft aangegeven. Het was hierbij niet duidelijk of deze laatste groep
sport- en beweegconsulenten wel op de hoogte is van de samenwerking met sport- en beweegaanbieders die hun directe collega(‘s) benoemt. Dit geeft aan dat de communicatie over dergelijke
samenwerkingsverbanden naar de overige betrokken professionals binnen de instelling verbeterd
kan worden.
Daarnaast valt op dat 48% van de sport- en beweegconsulenten aangeeft samen te werken met
NOC*NSF, terwijl vrijwel alle professionals op de vraag naar de externe communicatie met en
inhoudelijke ondersteuning vanuit NOC*NSF (paragraaf 5.6) heeft aangegeven dat er tot op heden
geen contact is geweest met deze partij. Deze antwoorden lijken niet met elkaar overeen te komen.
Dit bevestigt de bevinding dat de rol en functie van NOC*NSF binnen het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen duidelijker gemaakt kan worden.
Tot slot gaf ook bijna de helft van de sport- en beweegconsulenten aan dat hij/zij ontevreden is over
het huidige aanbod van activiteiten van beweeg- en sportaanbieders in de regio voor mensen met
een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening. Mogelijk hangt dit ook samen met het feit
dat een kwart van de sport- en beweegconsulent nog geen goed beeld van de sport- en beweegaanbieders in de regio. Dit geeft wederom aan dat het in kaart brengen van het sport- en beweegnetwerk in de regio een belangrijk aandachtspunt is.
Huidige cijfers van het Sportloket
De resultaten van deze rapportage laten zien dat aan de start van het programma grote verschillen
zichtbaar zijn tussen de instellingen over het aantal patiënten die per maand worden doorverwezen
naar het Sportloket. De aantallen waren gebaseerd op de schattingen van de sport- en beweegconsulenten. Opvallend is dat in zeven instellingen het aantal patiënten dat een adviesgesprek
ontvangt, lager is dan het aantal patiënten dat wordt doorverwezen naar het Sportloket. Het is
onduidelijk waarom deze aantallen van elkaar verschillen. Dit zou kunnen samenhangen met een
doorverwijsstructuur die nog niet optimaal functioneert.
Verder kwam naar voren dat in vergelijking met klinische en poliklinische patiënten, patiënten vanuit
een consultaire behandeling vaker doorverwezen worden naar een sportvereniging en minder vaak
naar een sport- en beweegactiviteit. Dit zou er op kunnen wijzen dat de groep patiënten die vanuit
een consultaire behandeling wordt doorverwezen naar het Sportloket, mogelijk een ander soort
groep patiënten is dan de (poli)klinische patiënten. In de volgende rapportage van de monitor zal op
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basis van de gegevens die beschikbaar komen vanuit de registratietool, hier verder op ingegaan
worden.
9.1.3 Procesevaluatie van het implementatieproces
Als onderdeel van het monitor en evaluatieonderzoek is ook een procesevaluatie uitgevoerd.
Hiermee zijn een aantal interessante verschillen aan het licht gekomen voor wat betreft factoren die
van invloed zijn op het implementatieproces. De meest belangrijke en opvallende verschillen worden
hier aangestipt.
Visie en draagvlak
Allereerst blijkt dat het programma Revalidatie, Sport en Bewegen aansluit bij zowel de visie van de
organisatie als de eigen visie van de professional. Verder bestaat er bij collega’s van de revalidatieinstelling over het algemeen draagvlak voor het uitvoeren van een actief beleid ‘bewegen en sport
binnen de revalidatie’. Opvallend is dan ook dat vijf managers hebben aangegeven spijt te hebben
dat ze het programma binnen de organisatie aan het implementeren zijn. Deze personen geven ook
aan dat de taken die ze voor het programma uit moeten voeren, niet aansluiten bij hun taakopvatting. Wellicht bestaat er een verband tussen deze bevindingen. Het is daarom belangrijk dat de
verwachtingen van de professionals binnen het implementatieproces duidelijk zijn. Het is daarnaast
benoemingswaardig dat deze bevinding conflicteert met het gegeven dat alle professionals hebben
aangegeven achter het besluit te staan het programma te gaan implementeren.
Financiën
Ook zijn er enkele vragen gesteld omtrent de financiële situatie binnen de revalidatie-instelling. Bijna
40% van de betrokken managers heeft aangegeven dat het beschikbare budget voor ‘bewegen en
sport’ binnen de organisatie voldoende is om het beleid ‘bewegen en sport binnen de revalidatie’ te
realiseren. Daarnaast gaf 57% van de managers, projectleiders en sport- en beweegconsulenten aan
dat er binnen de revalidatie-instelling voldoende geld vrijgemaakt kan worden voor de uitvoering van
het programma. Deze percentages zijn opvallend laag. Het feit dat slechts 42% van de professionals
heeft aangegeven te verwachten dat er in de toekomst binnen de eigen revalidatie-instelling
voldoende geld beschikbaar zal zijn voor het programma, is daarnaast zorgelijk voor de financiële
borging van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
Communicatie en inhoudelijke ondersteuning
De tevredenheid over de communicatie tussen de professional en zijn/haar betrokken collega’s bij
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen zijn over het algemeen zeer goed beoordeeld. Men is
vaker tevreden over de communicatie met de projectleider en de medewerkers van het Sportloket in
vergelijking met de communicatie met het managementteam en de (revalidatie)artsen. Daarnaast
valt op dat de projectleider meer tevreden is over de communicatie met de medewerkers van het
Sportloket dan andersom.
Een duidelijk verbeterpunt omtrent de interne communicatie is dat het managementteam meer
betrokken mag zijn bij de implementatie en uitvoering van het programma binnen de revalidatieinstelling. Daarnaast geven de (revalidatie)artsen aan dat ze graag beter geïnformeerd willen worden
over hun rol binnen het programma. De sport- en beweegconsulenten beamen dit laatste en geven
ook aan behoefte te hebben aan een betere afstemming met de betrokken artsen. Hier lijkt een taak
voor stichting Onbeperkt Sportief te zijn weggelegd. Ook uit deze bevindingen blijkt dat professionals
graag duidelijk willen hebben wat er van hen wordt verwacht. Hiermee kunnen negatieve gevoelens
voorkomen worden, wat het implementatieproces van het programma ten goede komt.
Scholing in motivational interviewing
Motivational Interviewing (MI) is de wijze van converseren die de sport- en beweegconsulenten
idealiter gebruiken tijdens de gesprekken die gevoerd worden met de patiënten. Ruim 70% van de
sport- en beweegconsulenten hebben aangegeven reeds een cursus MI te hebben gevolgd. Een groot
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deel heeft de driedaagse cursus gevolgd die vanuit Stichting Onbeperkt Sportief wordt georganiseerd. Minimaal één consulent van elke deelnemende revalidatie-instelling is op dit moment al MIgecertificeerd. Het is belangrijk dat de komende tijd ook de andere 30% van de consulenten MI
gecertificeerd worden.
9.1.4 Fasen van het implementatieprcoes
Om in kaart te brengen in hoeverre een instelling het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
heeft geïmplementeerd, is de fase van het implementatieproces volgens het theoretische model van
Grol vastgesteld. In dit model wordt de implementatie van de nieuwe werkwijze als een veranderproces gezien, waarbij verschillende opeenvolgende fasen onderscheiden kunnen worden. Er kan
worden vastgesteld dat alle deelnemende revalidatie-instellingen zich in de veranderfase bevinden.
Dit betekent dat zij allen de oriëntatie-, inzicht- en acceptatiefase voorbij zijn. Dit komt overeen met
de formele afsluiting van deze fases, die bestaat uit het ondertekenen van respectievelijk de
intentieverklaring en de samenwerkingsovereenkomst.
9.1.5 Kennis delen en ondersteunen
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen ontwikkelt kennis en helpt deze toepassen binnen de
revalidatiesector. Dit doet zij door het gericht in kaart brengen van vragen, het ontwikkelen en
implementeren van producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het delen van kennis
via online tools en het geven van advies. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de partners in het
werkveld. De ontwikkeling en implementatie van een Plan van Aanpak ‘Kennismanagement’is een
belangrijke ondersteunende activiteit.
Vanaf 2012 zijn er 7 cursussen en 5 terugkombijeenkomsten motivational interviewing (MI) gegeven.
Ook voor eind 2013 en 2014 staan nieuwe cursusdagen op het programma. Daarnaast zijn er sinds de
start van het programma 3 landelijke kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd.
9.1.6 Paralympische talentinstroom
Het doel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is het realiseren van meer doorstroom
voor (ex-)patiënten naar bewegen en sport in de thuissituatie. Het gaat daarbij niet alleen om
doorstroom richting de breedtesport, maar ook de paralympische (top)sport zal een impuls krijgen.
De paralympische talentinstroom valt onder de verantwoordelijkheid van NOC*NSF.
Om een verhoging van de paralympische talentinstroom vanuit revalidatie-instellingen te realiseren
is onder andere een Paralympische Fysieke test ontwikkeld. Na een pilotfase (september 2012 –
september 2013), wordt deze test verder ontwikkeld en geëvalueerd in samenwerking met de
faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het uiteindelijke doel is
om in ieder geval binnen alle revalidatiecentra in Nederland de sport- en beweegconsulenten op te
leiden om de test uit te voeren. Daarnaast dienen deze centra ook uitgerust te zijn met het
benodigde materiaal.
Verder vindt NOC*NSF het belangrijk om de professionals van alle deelnemende revalidatieinstellingen door sportbonden te laten informeren over de verschillende sportmogelijk-heden en
bijbehorende sportmaterialen. Professionals hebben op de jaarlijkse Paralympic Experience Day van
2012 en 2013 ervaring met verschillende (aangepaste) sporten op kunnen doen.
Ook wil NOC*NSF dat voor het einde van de programmaperiode 10 sterke sportbonden materialen
en methoden hebben ontwikkeld waarmee sportverenigingen uitgerust kunnen worden. Deze
materialen en methoden zijn met name gericht op sportverenigingen rondom de deelnemende
revalidatie-instellingen, voor het geven van goede clinics omtrent (aangepast) sporten.
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9.2

Voortuitblik monitoring

Om te bepalen of de doelstellingen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen eind 2015
behaald worden, zullen de metingen onder de professionals van de revalidatie-instellingen worden
herhaald. Daarnaast zullen er gedurende de uitvoering van het programma ook enkele kerngegevens
van (ex-)patiënten die deelnemen aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen anoniem
worden geregistreerd met behulp van een registratietool. De deelnemers aan het programma
worden daarnaast benaderd voor deelname aan het landelijke wetenschappelijke onderzoek
ReSpAct 15. Aan de hand van vragenlijsten worden gegevens van de deelnemers aan ReSpAct in meer
detail in kaart gebracht. Deze gegevens zullen, ter ondersteuning van het monitor en
evaluatieonderzoek, gebruikt worden in volgende rapportages. Bij de eindrapportage zullen alle
resultaten samen gebracht worden.

15

ReSpAct staat voor Rehabilitation, Sports and Active lifestyle. Het is een longitudinaal, observationeel cohort
onderzoek naar het beloop van onder andere het sport- en beweeggedrag, gezondheid(sbeleving) en zorgconsumptie van de (ex-) patiënten die deelnemen aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Met het
onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de onderliggende werkingsmechanismen en de kosteneffectiviteit
van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
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Aandachtspunten
Vorming projectgroep
In drie revalidatie-instellingen is nog geen projectgroep aanwezig om de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen te coördineren. Het is van belang dat
deze projectgroepen gevormd worden.

Aanwezigheid Sportloket
In drie revalidatie-instellingen is het Sportloket nog niet fysiek aanwezig. Voor de uitvoering van
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen en de begeleiding van de patiënten, is het van
belang dat binnen alle instellingen een Sportloket gevestigd is.

Duidelijkheid over taken en rollen
Professionals zijn zich niet allemaal bewust van de verschillende taken van de sport- en beweegconsulent. Daarnaast geeft een aantal betrokken (revalidatie)artsen aan niet bekend te zijn met
hun rol binnen het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Ook de consulenten geven aan
behoefte te hebben aan een betere afstemming met de betrokken artsen. Het is belangrijk dat de
taken en taakverdeling duidelijk zijn. Zowel intern als vanuit Stichting Onbeperkt Sportief dient
hier aandacht voor te zijn.

Meer betrokkenheid vanuit het managementteam
Vanuit verschillende groepen professionals is aangegeven dat het managementteam meer
betrokken mag zijn bij de implementatie en uitvoering van het programma binnen de revalidatieinstelling.

Intake vast onderdeel van behandeling
Een intake over sport en bewegen is nog niet altijd een vast onderdeel van de revalidatiebehandeling. Het is van belang dat een dergelijke intake meer gestructureerd aangeboden wordt
aan de patiënten.

Aandacht voor sport en bewegen binnen behandeling
Bij een behandeling op basis van consulten is er nog relatief weinig aandacht voor sport en
bewegen binnen het behandelteam, en binnen de revalidatiebehandeling. In de komende periode
kunnen revalidatie-instellingen verder werken om sport en bewegen een betere en duidelijkere
plaats te geven binnen zowel een behandeling op basis van consulten als een (poli)klinische
revalidatiebehandeling.

Optimaliseren van interne doorverwijsstructuur
De doorverwijzing van patiënten naar het Sportloket onder verantwoordelijkheid van een
medisch specialist blijkt nog niet optimaal te functioneren in de revalidatie-instellingen. In
sommige gevallen is een doorverwijsstructuur nog niet opgezet. Er dient daarom aandacht te zijn
voor het opzetten en optimaliseren van de interne doorverwijsstructuur, als basis voor de
uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
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Wie ontvangt een persoonlijk adviesgesprek?
Binnen veel revalidatie-instellingen is er nog geen duidelijk beleid (bekend) of zijn er geen
duidelijke afspraken gemaakt over welke patiënten een persoonlijk adviesgesprek ontvangen. Dit
dient helder te zijn voor alle betrokken professionals bij het programma. Daarnaast blijkt binnen
enkele instellingen dat het aantal patiënten dat een adviesgesprek ontvangt lager ligt dan het
aantal patiënten dat wordt doorverwezen naar het Sportloket. Dit is tevens een belangrijk
aandachtspunt.

Aandacht voor actieve leefstijl en de fase van gedragsverandering
Nog niet alle sport- en beweegconsulenten bespreken tijdens de persoonlijke adviesgesprekken
het thema ‘actieve leefstijl in de thuissituatie’ met de patiënt. Het is van belang dat, naast het
belang van sporten, ook aandacht is voor het belang van een actieve leefstijl in het algemeen.
Daarnaast dient de fase van gedragsverandering ten aanzien van sport en bewegen meer centraal
te komen staan tijdens de gesprekken.

Aanbieden telefonische consulten
Het aantal revalidatie-instellingen dat telefonische consulten aanbiedt aan (ex-)patiënten is
gegroeid sinds de start van het programma. Deze stijging dient doorgetrokken te worden, zodat
alle deelnemende instellingen telefonische consulten aanbieden als vorm van nazorg voor sport
en bewegen. Daarnaast dient nazorg voor sport en bewegen een vast onderdeel te worden van de
(poli)klinische revalidatiebehandeling.

Wie ontvangt counseling?
Binnen veel revalidatie-instellingen is er nog geen duidelijk beleid (bekend) of zijn er geen
duidelijke afspraken gemaakt over welke patiënten counseling ontvangen als vervolg op het
persoonlijk adviesgesprek. Dit dient helder te zijn voor alle betrokken professionals bij het
programma, eventueel vastgelegd in het beleid. Op basis van de resultaten blijkt dat binnen
enkele revalidatie-instellingen de doelstelling ‘90% van de patiënten die een adviesgesprek heeft
gehad, ontvangt ook counseling’ al wordt behaald. De komende periode dient er ook binnen de
andere instellingen gewerkt te worden aan het behalen van deze doelstelling.

Alle consulenten geschoold in motivational interviewing
Op dit moment is 30% van de sport- en beweegconsulenten die werkzaam zijn in het Sportloket
nog niet geschoold in motivational interviewing. Om het programma op de juiste wijze uit te
kunnen voeren, is het belangrijk dat ook deze consulenten de cursus volgen. Daarnaast dient er
de komende tijd aandacht te zijn voor voldoende terugkomdagen en verdiepingsdagen om de
kwaliteit van de gevoerde gesprekken te kunnen waarborgen.

Samenwerking met sport- en beweegaanbieders
Uit de resultaten blijkt dat niet alle sport- en beweegconsulenten samenwerken met sport- en
beweegaanbieders in de regio van de revalidatie-instelling. Daarnaast blijkt dat binnen enkele
instellingen sommige consulenten wel en andere consulenten niet samenwerken met aanbieders
uit de regio. De aanwezigheid van dergelijke samenwerkingsverbanden dient binnen een instelling
duidelijk te zijn.
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Beschikbaarheid van financiële middelen
Slechts 40% van de managers heeft aangegeven dat het beschikbare budget voor ‘bewegen en
sport’ binnen de organisatie voldoende is om het beleid ‘bewegen en sport binnen de revalidatie’
te realiseren. Daarnaast geeft nog geen 60% van de managers, projectleiders en consulenten aan
dat er binnen de instelling voldoende geld vrijgemaakt kan worden voor de uitvoering van het
programma. Deze lage percentages geven aan dat er meer aandacht moet komen voor de
financiële borging van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, waarbij sport en bewegen
een vaste plek krijgt in de revalidatiebehandeling van patiënten.

Verspreiding Paralympische fysieke test
Binnen drie deelnemende revalidatie-instellingen is de Paralympische fysieke test aanwezig. De
komende periode dient ingezet te worden om de Paralympische fysieke test te verspreiden onder
alle deelnemende revalidatiecentra. Scholing van degenen die de test afnemen hoort hier ook bij.
Op die manier kunnen in de toekomst de resultaten van de Paralympische fysieke test ook ingezet
worden bij het sport- en beweegadvies. Hierdoor kan het sport- en beweegadvies van patiënten
in de toekomst mede gebaseerd worden op de uitkomst van de Paralympische fysieke test.
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Bijlagen en referenties
Bijlage hoofdstuk 2
Figuur B2.1: Schematische weergave van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen tijdens een behandeling op basis van consulten (horend bij paragraaf 2.3).
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Tabel B2.1: Inhoud in hoofdlijnen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen voor een behandeling op
basis van consulten (horend bij paragraaf 2.3).
Belangrijkste acties
• Informeren bij patiënt of ondersteuning van sport- en
beweegconsulent wenselijk is
- Soms wordt hiervoor een apart intakegesprek gevoerd
over sport en bewegen. Hierbij kan een
intakeformulier gebruikt worden.

Betrokken professionals
• Revalidatiearts, andere medisch specialist of arts
assistent

• Indien gewenst/noodzakelijk doorverwijzing naar sporten beweegconsulent van het Sportloket
Bij doorverwijzing naar het sportloket:
• Voeren van persoonlijke adviesgesprek:
Aandacht voor fase van gedragsverandering
o Uitreiken boekje ‘Mijn Beweegredenen’
- Verstrekken van sport- en beweegadviezen en
(leefstijl)informatie voor de thuissituatie indien
relevant
- Uitvoering Paralympische fysieke test (optioneel)

• Sport- en beweegconsulent

• Initiëren van persoonlijke contactmomenten met expatiënt (counseling)
- Frequentie van contactmomenten na adviesgesprek:
o 2 weken
o 5 weken
o 8 weken
o 13 weken

• Sport- en beweegconsulent

• Realiseren van het ‘Vangnetaanbod’
- Organiseren van sport- en beweegactiviteiten in
samenwerking met externe sportbonden of
verenigingen

• Sportarts en/of bewegingsagoog (optioneel)

NB: Wanneer de patiënt niet actief is en dit ook niet wil
worden, counselingtraject stoppen en terugkoppelen
naar verantwoordelijk medisch specialist/verwijzer.

• Sport- en beweegconsulent (Sportloket)
- Sportbonden of –verenigingen
- Trainers/begeleiders van sport- en
patiëntenverenigingen
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Bijlage hoofdstuk 3
Tabel B3.1: Overzicht van geslacht, leeftijd en hoogst behaalde opleiding van de betrokken professionals
(paragraaf 3.2).
Functie
Manager (n=12)
Manager+ Projectleider (n=6)
Projectleider (n=9)
Projectleider + Sport- en beweegconsulent (n=4)
Sport- en beweegconsulent (n=28)
Revalidatiearts (n=13)
Totaal (n=72)

Geslacht
Man
Vrouw
10
2
4
2
7
2
0
4
10
18
8
5
39
(53,5%)

Gemiddelde
leeftijd
50,8 jr*
50,4 jr
49,2 jr
35,1 jr
33,6 jr
43,3 jr

MBO
0
0
0
0
7
0

-

7 (9,7%)

33
(46,5%)

Opleiding
HBO
4
5
6
2
20
0
37
(51,4%)

WO
8
1
3
2
1
13
28
(38,9%)

* 1 missende waarden; n=11

Tabel B3.2: Overzicht van werkervaring van de sport- en beweegconsulenten* (paragraaf 3.2).
Tijd werkzaam binnen revalidatie-sector
< 1 jaar
1 – 3 jaar
4 – 7 jaar
> 7 jaar
Totaal

Revalidatiecentrum
2 (7,4%)
7 (25,9%)
6 (22,2%)
12 (44,4%)

Ziekenhuis
0
2 (40%)
2 (40%)
1 (20%)

Totaal
2 (6,3%)
9 (28,1%)
8 (25,0%)
13 (40,6%)

27 (100%)

5 (100%)

32 (100%)

* Dit zijn zowel de sport- en beweegconsulenten, als de personen met de combinatiefunctie van projectleider en sport- en
beweegconsulent.

Tabel B3.3: Functie projectleiders* (paragraaf 3.4).
Welke functie bekleedt u naast uw taak als projectleider van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen?
Hoofd van een afdeling
7 (36,8%)
Bewegingsagoog
3 (15,8%)
Fysiotherapeut
3 (15,8%)
(Revalidatie)arts
1 (5,3%)
Lid van managementteam
1 (5,3%)
Anders
4 (21,1%)
Totaal
19 (100%)
* Dit zijn zowel de projectleiders, als de personen met de combinatiefunctie van projectleider & manager of personen met de
combinatiefunctie van projectleider & sport- en beweegconsulent.

Tabel B3.4: Werkervaring sport- en beweegconsulenten* (paragraaf 3.4).
Hoe lang is de sport- en beweegconsulent al werkzaam binnen de revalidatiesector?
Minder dan 1 jaar
1 tot 3 jaar
4 tot 7 jaar
Meer dan 7 jaar
Totaal

2 (6,3%)
9 (28,1%)
8 (25,0%)
13 (40,6%)
32 (100%)

* Dit zijn zowel de sport- en beweegconsulenten, als de personen met de combinatiefunctie van projectleider en sport- en
beweegconsulent.

107

Tabel B3.5: Wijze waarop het Sportloket gevestigd is binnen het revalidatiecentrum of ziekenhuis (paragraaf
3.5).
Hoe is het Sportloket gevestigd binnen de revalidatieinstelling?
Op dit moment is het Sportloket nog niet fysiek aanwezig
Als onderdeel van een grotere ruimte welke voor
verschillende doeleinden wordt gebruikt
Als onderdeel van de werkplek van (één van) de
medewerkers van het Sportloket
Als een aparte, af te sluiten ruimte welke uitsluitend voor
activiteiten van het Sportloket wordt gebruikt
Totaal

Revalidatiecentrum
(n=27)
6 (22,2%)
5 (18,5%)

Ziekenhuis
(n=5)
0
3 (60%)

Totaal
(n=32)*
6 (18,8%)
8 (25%)

7 (25,9%)

1 (20%)

8 (25%)

9 (33,3%)

1 (20%)

10 (31,3%)

27 (100%)

5 (100%)

32 (100%)

* Sport- en beweegconsulenten en combinatiefunctionarissen (projectleider + sport- en beweegconsulent) hebben deze vraag
beantwoord.
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Bijlage hoofdstuk 4
Tabel B4.1: Aangeboden activiteiten als onderdeel van de behandeling: een analyse per instelling (zie paragraaf 4.3.3).
Welke van de volgende activiteiten worden als onderdeel van de behandeling vanuit uw organisatie aangeboden voor uw patiënten?
Klinisch (n=18)*

Poliklinisch (n=18)*

Consultair (n=18)*

Ziekenhuis
n=5

Revalidatiecentrum
n=13

Geen eenduidig
antwoord
n=18

Ziekenhuis
n=5

Revalidatiecentrum
n=13

Geen eenduidig
antwoord
n=18

Ziekenhuis
n=5

Revalidatiecentrum
n=13

Geen eenduidig
antwoord
n=18

4 (80%)

2 (15,4%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (100%)

7 (53,8%)

0 (0%)

1 (20%)

11 (84,6%)

0 (0%)

5 (100%)

13 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (23,1%)

1 (5,6%)

1 (20%)

9 (69,2%)

0 (0%)

3 (60%)

11 (84,6%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (7,7%)

2 (11,1%)

Fietsen

1 (20%)

9 (69,2%)

2 (11,1%)

3 (60%)

11 (84,6%)

3 (16,7%)

0 (0%)

1 (7,7%)

2 (11,1%)

Handbiken

1 (20%)

8 (61,5%)

1 (5,6%)

1 (20%)

11 (84,6%)

1 (5,6%)

0 (0%)

1 (7,7%)

2 (11,1%)

Fitness

1 (20%)

11 (84,6%)

0 (0%)

5 (100%)

13 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (15,4%)

2 (11,1%)

Tennis, tafeltennis of badminton

1 (20%)

11 (84,6%)

0 (0%)

4 (80%)

13 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (15,4%)

2 (11,1%)

Teamsporten (bijvoorbeeld
voetbal, volleybal)
Rolstoelsporten (bijvoorbeeld
rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, et
cetera)
Circuittraining (afwisseling van
verschillende korte oefeningen,
bijvoorbeeld stukje traplopen,
gooien met een bal)

1 (20%)

7 (53,8%)

2 (11,1%)

2 (40%)

10 (76,9%)

1 (5,6%)

0 (0%)

1 (7,7%)

1 (5,6%)

1 (20%)

9 (69,2%)

2 (11,1%)

2 (40%)

11 (84,6%)

1 (5,6%)

0 (0%)

1 (7,7%)

2 (11,1%)

1 (20%)

9 (69,2%)

0 (0%)

5 (100%)

11 (84,6%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (15,4%)

1 (5,6%)

Andere activiteiten

1 (20%)

7 (53,8%)

1 (5,6%)

3 (60%)

7 (53,8%)

2 (11,1%)

2 (40%)

3 (23,1%)

2 (11,1%)

Niet van toepassing, wij
behandelen deze groep niet.
Zwemmen, aquarobics of andere
zwemactiviteiten
Wandelen (n.b. geen looptraining
m.b.v. een brug)

*Wanneer sport- en beweegconsulenten van dezelfde instelling geen eenduidig antwoord hebben gegeven, is uitgegaan van het antwoord van de meerderheid van de sportconsulenten. Indien, er geen meerderheid
was, is de instelling bij de categorie ‘geen eenduidig antwoord’ geplaatst. Bij één instelling is bij het beantwoorden van de vraag onderscheid gemaakt tussen twee locaties. Het totaal aantal instellingen is daarom 18.
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Tabel B4.2: Doorverwijzing door collega (revalidatie)artsen naar het Sportloket (zie paragraaf 4.4.2)
Hoe vaak sturen uw collega revalidatieartsen
patiënten door naar het Sportloket?
Niet van toepassing
Nooit
Soms
Meestal
(Vrijwel) altijd
Weet ik niet

Klinisch (n=13)

Poliklinisch (n=13)

Consultair (n=13)

9 (69,2%)
2 (15,4%)
2 (15,4%)

5 (38,5%)
1 (7,7%)
3 (23,1%)
2 (15,4%)
2 (15,4%)

6 (46,2%)
2 (15,4%)
3 (23,1%)
1 (7,7%)
3 (23,1%)

*Beantwoord door revalidatieartsen (n=13)

Tabel B4.3: Omschrijving van patiënten groep voor afname Paralympische Fysieke Test (zie paragraaf 4.5.3)
Bij welke groep patiënten wordt de paralympische Fysieke Test van NOC*NSF tijdens of na afloop van het adviesgesprek
uitgevoerd?*
•
Bij patiënten die uitleg hebben gehad over de test en hier ook zelf enthousiast voor zijn.
•
De patiënten waarbij er van te voren niet al duidelijk is welke mogelijkheden er uit de test zullen komen.
•
Dit wordt nog niet gekoppeld aan een adviesgesprek. Er wordt meer gekeken wie voor de test in aanmerking
komt.
•
Jongeren
•
Op indicatie van de bewegingsagoog zowel kinderen, volwassenen met diverse aandoeningen
•
Revalidanten die niet goed weten welke sport ze willen gaan doen kunnen doorverwezen worden. Dit gebeurt
echter weinig.
•
Vaak de wat jongere revalidanten met een amputatie of traumatisch ongeval
* Beantwoord door de sport- en beweegconsulent

Tabel B4.4: Groepen patiënten die nazorg van sport en bewegen als vast onderdeel van hun behandeling
ontvangen (zie paragraaf 4.6.2)
Bij welke groepen patiënten is nazorg met betrekking tot bewegen en sport een vast onderdeel van het protocol
(bijvoorbeeld bepaalde diagnose)?
Klinische behandeling:
•

revalidanten die een adviesgesprek hebben gehad

Poliklinische behandeling:
•

alle doelgroepen met uitzondering van de hand/polspatiënten/ Niet voor bepaalde groepen. De patiënten die
door de arts worden doorverwezen naar het sportloket krijgen na het adviesgesprek altijd counseling
aangeboden.

•

CVA, Amputatie deze 2 groepen krijgen dit aangeboden

•

patiënten met een inactieve leefstijl

•

revalidanten die een adviesgesprek hebben gehad

Behandeling op basis van consulten
•

patiënten met een inactieve leefstijl

•

Reuma en pijn
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Tabel B4.5: Counseling na het adviesgesprek (zie paragraaf 4.6.3)
Ontvangt iedere patiënt, die een persoonlijk adviesgesprek
heeft gehad, nazorg in de vorm van counseling?*
Niet van toepassing
Nee, patiënten ontvangen geen counseling
Nee, patiënten ontvangen alleen incidenteel counseling
Nee, alleen een gedeelte van de patiënten ontvangt
counseling
Ja, vrijwel alle patiënten ontvangen na het adviesgesprek ook
nazorg in de vorm van counseling

Klinisch
(n=32)
9 (28,1%)
11 (34,4%)
3 (9,4%)

Poliklinisch
(n=32)
2 (2,8%)
9 (12,7%)
4 (5,6%)

Consultair
(n=32)
10 (14,1%)
7 (9,9%)
5 (7,0%)

3 (9,4%)

6 (8,5%)

2 (2,8%)

6 (18,8%)

11 (15,5%)

8 (11,3%)

*Beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=32)

Tabel B4.6: Tevredenheid sport- en beweegconsulenten over de aangeboden counseling (zie paragraaf 4.6.6)
Ik ben tevreden over de counseling die ik mijn (ex-)patiënten op dit moment kan aanbieden in het kader van het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen.
Heel erg ontevreden
4 (12,5%)
Enigszins ontevreden
2 (6,3%)
Neutraal
12 (37,5%)
Enigszins tevreden
12 (37,5%)
Heel erg tevreden
1 (3,1%)
Missende waarden
1 (3,1%)
*Beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=32)

Tabel B4.7: Doorverwijzing van (ex)patiënten vanaf het Sportloket naar beweeg- en sportactiviteiten en/of
verenigingen (zie paragraaf 4.8)
Geeft u aan welke uitspraak het meest op u van toepassing is.*
Ik kan elke (ex-)patiënt meteen doorsturen naar een passende beweeg- of sportactiviteit en/of
vereniging.
Ik kan de meeste (ex-)patiënten meteen doorsturen naar een passende beweeg- of sportactiviteit
en/of vereniging.
Ik heb moeite met het doorsturen van (ex-)patiënt naar een geschikte beweeg- of sportactiviteit
vanwege het beperkte aanbod aan activiteiten en/of verenigingen in de regio
Ik heb moeite met het doorsturen van (ex-)patiënt naar een geschikte beweeg- of sportactiviteit,
omdat ik niet volledig op de hoogte ben van het aanbod in de regio.
Ik verwijs (bijna) geen (ex-)patiënt door naar een beweeg- of sportactiviteit en/of vereniging.
*Beantwoord door de sport- en beweegconsulenten (n=32)

1 (3,1%)
20 (62,5%)
6 (18,8%)
4 (12,5%)
1 (3,1%)

Tabel B4.8: Samenwerking vanuit Sportloket met sport- en beweegaanbieders (zie paragraaf 4.9)
Werkt u vanuit het Sportloket samen met sport- en beweegaanbieders (bijvoorbeeld sportverenigingen, fitnesscentra,
sportbonden)?
Ja
21 (65,6%)
Nee, nog niet maar we hebben wel plannen om deze samenwerking op te zetten
8 (25%)
Nee
3 (9,4%)
*Beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=32)

111

Tabel B4.9: Gemiddelde aantallen patiënten per instelling (zie paragraaf 4.10)
Geeft u voor elk van onderstaande situaties aan hoeveel patiënten daar op dit moment gemiddeld per maand gebruik van maken.
Instellingen:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Gemid

SD

…doorverwezen naar Sportloket

25

12

14

25

4

0

17

13

2

0

10

1

29

14

4

10

8

11

9

…een adviesgesprek ontvangen vanuit Sportloket

25

12

14

24

2

0

14

13

1

0

10

1

29

10

4

10

6

10

9

…één of meerdere counselingsgesprekken ontvangen vanuit het Sportloket

18

2

14

17

2

0

14

13

0

0

2

1

0

6

4

10

6

6

6

…worden doorverwezen naar een sport-of beweegactiviteit in de regio

11

10

10

11

9

0

9

6

8

11

6

4

26

9

4

6

6

9

5

…worden doorverwezen naar een sportvereniging

7

2

5

14

5

0

9

13

6

6

4

3

5

7

1

4

1

5

4

Gemiddeld aantal patiënten die per maand…

*Beantwoord door sport- en beweegconsulenten (n=29)
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Bijlage hoofdstuk 5
Tabel B5.1: Mate van draagvlak dat bij verschillende groepen collega’s aanwezig is voor het uitvoeren van een
actief beleid ‘bewegen en sport binnen de revalidatie’, volgens de verschillende professionals (paragraaf 5.3).
Uitgedrukt in de modus (range*).
Hoe beoordeelt u het draagvlak
voor het uitvoeren van een
actief beleid ‘bewegen en sport
binnen de revalidatie’ bij…
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
Managementteam
Revalidatieartsen
Overige medisch specialisten
Verpleegkundigen
Ergotherapeuten
Fysiotherapeuten
Bewegingsagogen
Sport- en beweegconsulenten

Manager
(n=18)
Modus
(range*)
3 (3-5)
5 (2-5)
5 (2-5)
4+5 (3-5)
3+4 (3-5)
3 (3-5)
4 (3-5)
5 (3-5)
5 (4-5)
5 (4-5)

Projectleider
(n=13)

N.V.T.
**
N=6
N=1
N=9
N=3
N=1
N=1
N=1

Modus
(range*)
3 (3-4)
4 (3-5)
4 (3-5)
4 (3-5)
4 (3-4)
4 (3-5)
4 (3-5)
5 (2-5)
5 (4-5)
5 (4-5)

N.V.T.
**
N=5
N=2
N=?
N=?
N=1
N=2
-

Sport- en
beweegconsulent
(n=28)
Modus
N.V.T.
(range*)
**
3 (2-4)
N=9
3 (2-5)
N=6
4 (2-5)
N=1
4 (3-5)
N=1
4 (3-5)
N=5
3 (1-5)
N=4
4 (1-5)
N=2
4 (3-5)
5 (3-5)
N=1
5 (4-5)
N=4

* Range 1 (slecht), 2 (matig), 3 (neutraal), 4 (goed) tot 5 (zeer goed).
**N.V.T. wanneer de groep professionals niet aanwezig is binnen de revalidatie-instelling.

(Revalidatie)
artsen (n=13)
Modus
(range*)
3 (3-5)
4 (4-5)
5 (4-5)
4 (4-5)
4 (3-4)
4 (3-4)
4 (3-5)
5 (4-5)
5 (4-5)
5 (4-5)

N.V.T.
**
N=3
N=6
N=3
N=3
N=4

Tabel B5.2: Overzicht van de mate waarop de verschillende professionals tevreden zijn over de communicatie
met, en de inhoudelijke ondersteuning vanuit verschillende partijen (horend bij paragraaf 5.6).
Hoe tevreden bent u over de communicatie
tussen …
… uzelf en het managementteam
… uzelf en de intern projectleider
… uzelf en de (andere) medewerkers van het
Sportloket
… uzelf en de (revalidatie)artsen
… uzelf en de onderzoeksgroep ReSpAct
… uzelf en Stichting Onbeperkt Sportief
… uw instelling en NOC*NSF
… Stichting Onbeperkt Sportief
… de onderzoeksgroep ReSpAct
… NOC*NSF

Gemiddelde
tevredenheid ± SD
(range 0-5)
3,9 ± 0,9
4,3 ± 0,7
4,2 ± 0,9

Aantal respondenten

Missende waarden

N = 60 (MP, P, PS, S, R)
N = 52 (M, S, R)
N = 69 (iedereen)

1
3

3,6 ± 0,9
3,7 ± 0,9
3,7 ± 0,9
3,1 ± 0,7
3,9 ± 0,8
3,9 ± 0,8
3,1 ± 0,4

N = 58 (M, MP, P, PS, S)
N = 71 (iedereen)
N = 71 (iedereen)
N = 40 (MP, P, PS)
N = 60 (MP, P, PS, S, R)
N = 60 (MP, P, PS, S, R)
N = 40 (MP, P, PS, S, R)

1
1
1
7
-

* M = managers; MP = manager/projectleider; P = projectleider; PS = projectleider/sport- en beweegconsulent; S = sport- en
beweegconsulent; R = (revalidatie)arts
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Tabel B5.3: Overzicht van de mening van de verschillende professionals over de invloed van de implementatie
van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen op verschillende netwerken (paragraaf 5.7).
Op welk netwerk heeft de implementatie
van het programma een positief effect,
volgens u?
Het sport- en beweegnetwerk zal
uitbreiden **
Het zorgnetwerk zal uitbreiden ***
Het overheidsnetwerk zal uitbreiden ****
Ik verwacht niet dat het netwerk zal
uitbreiden
Missing value

Managers en
projectleiders
(n=27) *
26 (96,3%)

Sport- en
beweegconsulenten
(n=32) *
31 (96,9%)

(Revalidatie)artsen
(n=13)
12 (92,3%)

Totaal
(n=72)
69 (97,2%)

21 (77,8%)
21 (77,8%)
0

23 (71,9%)
16 (50%)
2 (6,3%)

7 (53,8%)
4 (30,8%)
0

51 (71,8%)
41 (57,7%)
2 (2,8%)

1 (3,7%)

0

0

1

* Managers en projectleiders = managers, projectleiders en combinatiefunctionarissen (manager + projectleider); Sport- en
beweegconsulenten = sport- en beweegconsulenten en combinatiefunctionarissen (projectleider + sport- en beweegconsulent)
** Sport- en beweegnetwerk bestaat uit lokale en regionale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en provinciale sportraden
*** Zorgnetwerk bestaat uit onder andere de eerstelijns zorg en overige revalidatie-instellingen
**** Overheidsnetwerk bestaat uit gemeenten en provincies

Tabel B5.4: Stellingen omtrent de kennis en vaardigheden van de professionals voor het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen (horend bij paragraaf 5.8).

Ik heb voldoende kennis over het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen om collega's
hierover te informeren. (M, MP, P, PS, S, R) n=72
Ik heb vertrouwen in de kennis en vaardigheden
van de projectleiders om de implementatie van
het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
goed te coördineren. (M, S, R) n=53
De uitvoering van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen vraagt om het uitbreiden van
mijn kennis en vaardigheden als manager. (M,

Helemaal Enigszins
mee
mee
oneens
oneens
1
3
(1,4%)
(4,2%)

Neutraal

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

Missende
waarden

5
(6,9%)

34
(47,2%)

28
(38,9%)

1
(1,4%)

0

0

3
(5,7%)

15
(28,3%)

34
(64,2%)

1
(1,9%)

5
(27,8%)

2
(11,1%)

3
(16,7%)

5
(27,8%)

2
(11,1%)

1
(5,6%)

Ik heb vertrouwen in mijn eigen functioneren als
manager binnen het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen. (M, MP) n=18
Ik beschik over de juiste competenties om de
implementatie van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen te coördineren. (MP, P, PS)

0

1
(5,6%)

0

7
(38,9%)

9
(50%)

1
(5,6%)

0

0

1
(5,3%)

6
(31,6%)

12
(63,2%)

0

De uitvoering van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen vraagt om het uitbreiden van
mijn kennis en vaardigheden als projectleider.
(MP, P, PS) n=19
Ik heb vertrouwen in mijn eigen functioneren als
projectleider binnen het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen. (MP, P, PS) n=19
Ik heb vertrouwen in de kennis en vaardigheden
van de sport- en beweegconsulenten om de
patiënten te begeleiden op de manier zoals in
het Handboek Revalidatie, Sport en Bewegen
staat beschreven. (MP, P) n=15
Ik beschik op dit moment over adequate
vaardigheden om de (ex-)patiënten te
begeleiden in het oppakken en/of behouden van
een actieve leefstijl. (PS, S) n=32

4
(21,1%)

4
(21,1%)

2
(10,5%)

4
(21,1%)

5
(26,3%)

0

0

0

0

8
(42,1%)

11
(57,9%)

0

0

0

0

1
(6,7%)

14
(93,3%)

0

0

1
(3,1%)

3
(9,4%)

18
(56,3%)

10
(31,3%)

0

MP) n=18

n=19
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Vervolg tabel B5.4: Stellingen omtrent de kennis en vaardigheden van de professionals voor het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen (horend bij paragraaf 5.8).

De uitvoering van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen vraagt om het uitbreiden van
mijn kennis en vaardigheden als sport- en
beweegconsulent. (PS, S) n=32
Ik heb vertrouwen in mijn eigen functioneren als
sport- en beweegconsulent binnen het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen. (PS,
S) n=32
Ik heb op dit moment voldoende kennis om de
(ex-)patiënten te informeren over het belang en
de mogelijkheden van een actieve leefstijl. (PS,
S) n=32
De uitvoering van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen vraagt om het uitbreiden van
mijn kennis en vaardigheden als revalidatiearts.
(R) n=13
Ik heb vertrouwen in mijn eigen functioneren als
revalidatiearts binnen het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen. (R) n=13

Helemaal Enigszins
mee
mee
oneens
oneens
2
1
(6,3%)
(3,1%)

Neutraal

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

Missende
waarden

6
(18,8%)

10
(31,3%)

13
(40,6%)

0

0

0

2
(6,3%)

15
(46,9%)

15
(46,9%)

0

0

0

3
(9,4%)

14
(43,8%)

15
(46,9%)

0

1
(7,7%)

2
(15,4%)

2
(15,4%)

6
(46,2%)

2
(15,4%)

0

0

0

1
(7,7%%)

7
(53,8%)

5
(38,5%)

0

* M = manager; MP = manager/projectleider; P = projectleider; PS = projectleider/sport- en beweegconsulent; S = sport- en
beweegconsulent; R = (revalidatie)arts

Tabel B5.5: Stellingen omtrent het nut en de meerwaarde van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
(horend bij paragraaf 5.8).

Ik zie de positieve effecten van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen terug in het
gedrag van mijn (ex-)patiënten. (PS,S) n=32
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
wordt gewaardeerd door onze patiënten.

Helemaal Enigszins
mee
mee
oneens
oneens
1
0
(3,1%)

Neutraal

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

Missing
value

15
(46,9%)

12
(37,5%)

4
(12,5%)

0

1
(1,4%)

0

35
(48,6%)

16
(22,2%)

19
(26,4%)

1
(1,4%)

1
(1,4%)

1
(1,4%)

32
(44,4%)

20
(27,8%)

17
(23,6%)

1
(1,4%)

Ik denk dat met de invoering van het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen, de
zorgkosten van (ex-)patiënten op de langere
termijn verlaagd kunnen worden. (M,MP,P,PS,S,R)

0

0

15
(20,8%)

33
(45,8%)

23
(31,9%)

1
(1,4%)

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
is goed inpasbaar in de huidige praktijksituatie
van onze organisatie. (M,MP,P,PS,S,R) n=72

0

3
(4,2%)

7
(9,7%)

31
(43,1%)

30
(41,7%)

1
(1,4%)

(M,MP,P,PS, S,R) n=72

Ik zie de meerwaarde van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen terug.
(M,MP,P,PS,S,R) n=72

n=72

* M = manager; MP = manager/projectleider; P = projectleider; PS = projectleider/sport- en beweegconsulent; S = sport- en
beweegconsulent; R = (revalidatie)arts
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Tabel B5.6: Stellingen omtrent de voor- en nadelen van de implementatie van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen (horend bij paragraaf 5.8).

Door de invoering van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen is mijn werkdruk
verhoogd. (M,MP,P,PS,S,R) n=72
Manager / projectleider (n=26)
Sport- en beweegconsulent (n=32)
(Revalidatie)arts (n=13)
Door de invoering van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen is de
administratieve last van mijn werk verhoogd.
(M,MP,P,PS,S,R) n=72
Manager / projectleider (n=26)
Sport- en beweegconsulent (n=32)
(Revalidatie)arts (n=13)
Deelname aan het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen gaat ten koste van het aantal
behandeluren van de patiënt. (M,MP,P,PS,S,R)
n=72
Door de invoering van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen kan ik mijn werk
minder goed naar eigen inzicht laten verlopen.
(,S,R) n=45

Helemaal Enigszins
mee
mee
oneens
oneens
7
10
(9,7%)
(13,9%)

Neutraal

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

Missing
value

15
(20,8%)

28
(38,9%)

11
(15,3%)

1
(1,4%)

1
(1,4%)

1
(3,8%)
2
(6,3%)
4
(30,8%)
7
(9,7%)

4
(15,4%)
4
(12,5%)
2
(15,4%)
9
(12,5%)

7
(26,9%)
7
(21,9%)
1
(7,7%)
16
(22,2%)

12
(46,2%)
11
(34,4%)
5
(38,5%)
26
(36,1%)

2
(7,7%)
8
(25%)
1
(7,7%)
13
(18,1%)

3
(11,5%)
1
(3,1%)
3
(23,1%)
27
(37,5%)

5
(19,2%)
0
4
(30,8%)
18
(25%)

7
(26,9%)
6
(18,8%)
3
(23,1%)
15
(20,8%)

10
(38,5%)
13
(40,6%)
3
(23,1%)
9
(12,5%)

1
(3,8%)
12
(37,5%)
0
1
(1,4%)

2
(2,8%)

8
(11,3%)

14
(31,1%)

19
(42,2%)

2
(4,4%)

2
(4,4%)

0

* M = manager; MP = manager/projectleider; P = projectleider; PS = projectleider/sport- en beweegconsulent; S = sport- en
beweegconsulent; R = (revalidatie)arts

116

Tabel B5.7: Overige stellingen omtrent de voor- en nadelen van de implementatie van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen (horend bij paragraaf 5.8).

Ik heb twijfels over de wetenschappelijke
onderbouwing van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen. (M,MP,P,PS,S,R) n=72
Ik ben tevreden over de manier waarop de
implementatie en uitvoering van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen intern
gecoördineerd wordt. (M,MP,P,PS,R) n=44
Het projectplan is besproken met alle
betrokkenen van het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen binnen onze organisatie.
(M,MP,P,PS) n=31
Ik vind dat de methodiek Revalidatie, Sport en
Bewegen rekening houdt met de individuele
wensen en kenmerken van de (ex-)patiënten.
(MP,P,PS,S,R) n=60
Ik vind dat het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen voldoende ruimte laat voor mijn
professionele inbreng. (MP,P,PS,S,R) n=60
Mijn directe collega's passen het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen onvolledig toe.
(MP,P,PS,S) n=48
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
wordt aan de hand van het bijbehorende
projectplan systematisch geïmplementeerd.
(MP,P,PS,S) n=48
Ik vind het Handboek, horend bij het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen, duidelijk.
(MP,P,PS,S) n=48
Ik vind het Handboek, horend bij het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen, nuttig
(MP,P,PS,S) n=48
Ik zou graag weer mijn oude werkwijze willen
oppakken in het begeleiden van (ex-)patiënten.
(PS, S) n=32
Het gebeurt geregeld dat ik een adviesgesprek
voer met een (ex-)patiënt, maar dat deze
persoon geen counseling ontvangt. (PS,S) n=32
Ik vind dat patiënten gemotiveerd deelnemen
aan het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen. (PS,S) n=32
Door het toepassen van het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen, krijg ik inzicht in
de gedragsverandering en ontwikkeling van de
(ex-)patiënt. (PS,S) n=32
Mijn collega revalidatieartsen, binnen onze
organisatie, passen het programma Revalidatie,
Sport en Bewegen onvolledig toe. (R) n=13
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
is in strijd met de ideeën van de professionals
die werkzaam zijn binnen de revalidatie. (R)
n=13

Helemaal Enigszins
mee
mee
oneens
oneens
15
23
(20,8%)
(31,9%)

Neutraal

Enigszins
mee eens

Helemaal
mee eens

Missing
value

26
(36,1%)

6
(8,3%)

1
(1,4%)

1
(1,4%)

1
(2,3%)

2
(4,5%)

4
(9,1%)

19
(43,2%)

17
(38,6%)

1
(2,3%)

1
(3,2%)

0

3
(9,7%)

12
(38,7%)

14
(45,2%)

1
(3,2%)

0

2
(3,3%)

8
(13,3%)

31
(51,7%)

19
(31,7%)

0

0

2
(3,3%)

13
(21,7%)

28
(46,7%)

17
(28,3%)

0

6
(12,5%)

12
(25%)

22
(45,8%)

4
(8,3%)

1
(2,1%)

3
(6,3%)

0

4
(8,3%)

12
(25%)

20
(41,7%)

11
(22,9%)

1
(2,1%)

0

1
(2,1%)

11
(22,9%)

26
(54,2%)

8
(16,7%)

2
(4,2%)

0

1
(2,1%)

9
(18,8%)

23
(47,9%)

13
(27,1%)

2
(4,2%)

11
(34,4%)

8
(25,0%)

12
(37,5%)

1
(3,1%)

0

0

4
(12,5%)

4
(12,5%)

15
(46,9%)

6
(18,8%)

3
(9,4%)

0

0

1
(3,1%)

17
(53,1%)

12
(37,5%)

2
(6,3%)

0

0

0

11
(34,4%)

11
(34,4%)

10
(31,3%)

0

2
(15,4%)

1
(7,7%)

9
(69,2%)

1
(7,7%)

0

0

10
(76,9%)

3
(23,1%)

0

0

0

0

* M = manager; MP = manager/projectleider; P = projectleider; PS = projectleider/sport- en beweegconsulent; S = sport- en
beweegconsulent; R = (revalidatie)arts
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Tabel B5.8: Overzicht van het aantal sport- en beweegconsulenten dat MI toepast binnen het werk op het
Sportloket (horend bij paragraaf 5.9).
Past u MI toe binnen uw werk als sport- en beweegconsulent van het Sportloket?
En hoe lang al?
Nee
Ja, soms
Ja, tijdens (bijna) elk gesprek met een (ex-)patiënt
Minder dan 6 maanden
Minder dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
Meer dan 2 jaar
Totaal

Sport- en beweegconsulenten *
2 (8,7%)
7 (30,4%)
14 (60,9%)
3 (13%)
3 (13%)
9 (39,1%)
6 (26,1%)
23 (100%)

* Sport- en beweegconsulenten = sport- en beweegconsulenten + combinatiefunctie projectleider en sport- en beweegconsulent die
hebben aangegeven een cursus MI te hebben gevolgd (n=23)
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