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Revalidatie thuis
Waar kun je nou het beste kijken of je je weer thuis helemaal zelf 
redt na een heupoperatie? Juist: thuis. En dus wordt in revalidatie De 
Schakel in 2020 flink ingezet op ambulante revalidatie. Teammanager 
Michiel Speet: “Wij hebben altijd al een korte opnameduur. Gemiddeld 
ligt iemand bij ons vijf en een halve week. Dat is zo kort omdat we dan 
overstappen van klinische naar ambulante revalidatie. Bij de revalidant 
thuis dus.”

stroomversnelling door, hoe kan het 
ook anders, COVID-19. “We wilden 
dit al wel, hadden onze ambities al 
uitgeschreven en deden het zelfs 
al mondjesmaat,” vertelt Michiel. 
“Maar toen corona uitbrak zijn we 
met al onze revalidanten in gesprek 
gegaan. We vroegen: wat wilt u zelf? 
De meesten wilden graag naar huis 
en dus hebben we de thuisrevali-
datie versneld mogelijk gemaakt.” 
De paramedici van het Advies- en 
Behandelcentrum zijn meteen gestopt 
met de eerstelijns therapie waardoor 
er behandelaren vrij kwamen voor 
de ambulante revalidatie. Nu zijn er 

De fysiotherapeut, logopedist, ergo-
therapeut komen vanaf dat moment 
gewoon bij de revalidant thuis om 
verder aan de revalidatiedoelen te 
werken. “Dat vinden wij uiterst waar-
devol,” gaat Michiel verder. “Bij ons 

in de kliniek kun je nu eenmaal niet 
alle thuissituaties nabootsen. Je kan 
het beste zien of iemand zich weer 
helemaal thuis redt als hij zichzelf 
thuis redt.” 
De ambulante revalidatie kwam in een 
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twee teams: een klinisch team en een 
ambulant team die door de specialist 
ouderengeneeskunde worden bege-
leid. Het legt wel enige druk op de 
medewerker want de regio is groot en 
de reisafstanden zorgen hier en daar 
voor agendatechnische uitdagingen. 
Maar de winst vergoedt veel. Michiel: 
“In de thuissituatie krijg je het beste 
beeld op vaste patronen waarin de 
revalidant functioneert. Dus iemand 
zou bij wijze van spreken in de kliniek 
alles goed en veilig kunnen doen en 
thuis weer terugvallen in een patroon 
wat misschien niet altijd wenselijk 
is voor de veiligheid. Dát is de meer-
waarde. En wat je thuis ziet kun je 
weer toepassen in de revalidatie.”

Ook de revalidanten geven aan dat ze 
de ambulante revalidatie erg prettig 
vinden. Iedere patiënt is immers toch 
het liefste thuis. “Ondanks dat men 
ook graag bij ons is en ons met het 
cijfer 8 waardeert. Dat vinden wij fijn 
om te horen,” aldus Michiel. Het is 
telkens wel even spannend hoe het 
overschakelmoment van kliniek naar 
huis weer wordt ervaren. Daar wordt 
de revalidant ook na thuiskomst 
speciaal over gebeld. Lukt het vlotte 
revalideren thuis nou écht niet, dan 
kan de revalidant natuurlijk altijd weer 
terugkomen bij De Schakel. Maar 
dat is nog niet aan de orde geweest. 
Inmiddels krijgt 75% van de revalidan-
ten in De Schakel  thuisrevalidatie. 

Elders ligt dat percentage op zo’n 
5%. “Onze ambitie is dan ook om dit 
niveau vast te houden. Zeker als we 
nog gaan uitbreiden naar 30 bedden. 
En we oriënteren ons op de overstap 
naar poliklinisch werken. Dat mensen 
dus wel naar huis gaan maar bij ons 
terug komen voor revalidatieoefe-
ningen bijvoorbeeld.” Als straks het 
Gezondheidscentrum Emmeloord 
een feit is, zal er bovendien worden 
samengewerkt met Revalidatie Fries-
land. Dan heeft de regio een complete 
en gerenommeerde revalidatievoor-
ziening van nationale allure.


