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De	rol	van	het	gezin	bij	het	welbevinden	en	de	ge

zondheid	van	de	chronisch	zieke	wordt	inmiddels	als	

vanzelfsprekend	beschouwd.	Zonder	ondersteuning	

van	naasten	kunnen	veel	chronisch	zieken,	zowel	

volwassenen	als	kinderen,	niet	meer	thuis	wonen.	De	

implicaties	hiervan	zijn	groot,	voor	zowel	de	naasten	

van	de	revalidant	als	de	revalidatiezorg.	Daar	waar	

begin	jaren	vijftig	het	hoogst	ongebruikelijk	was	dat	

een	revalidant	terugkeerde	naar	huis,	worden	revali

danten	tegenwoordig	steeds	korter	klinisch	opgeno

men	en	gaan	ze	zo	snel	mogelijk	weer	naar	huis.	

Over de periode vlak na de Tweede wereldoorlog

Blijvend	gehandicapten	werden,	na	een	verblijf	in	

een	revalidatiecentrum,	opgenomen	in	verpleeg

inrichtingen	(…).Het	alternatief,	terug	naar	huis	

en	bij	ouders,	familie	of	vrienden	gaan	wonen,	was	

in	het	algemeen	bouwtechnisch	niet	mogelijk	en	

vaak	sociaal	gezien	ondenkbaar	en	onuitvoerbaar.

Bron:	Een	specialisme	in	beweging;	een	eeuw	

revalidatie,	vijf	decennia	VRA.	W.K.N.	van	der	Mey,	

2005.	

De	revalidatiegeneeskunde	heeft,	ondermeer	door	

de	wereldwijde	adoptie	van	het	ICFmodel,	een	

belangrijke	ontwikkeling	doorgemaakt	van	een	focus	

op	stoornissen	en	functies	naar	een	focus	op	zelfred

zaamheid,	eigen	regie	en	maatschappelijke	participa

tie.	Een	belangrijk	doel	van	de	revalidatiegeneeskun

de	is	om	de	patiënt	te	leren	omgaan	met	tijdelijke	of	

blijvende	beperkingen	en	zodoende	zelfredzaamheid	

en	eigen	regie	te	vergroten/verwerven.	Bij	de	behan

deling	spelen	persoonlijke	en	externe	factoren	van	de	

patiënt	(zoals	de	leefomgeving)	een	belangrijke	rol	

(Position	Paper	VRA	2015).

	‘Begin	jaren	vijftig	was	het	

ongebruikelijk	dat	een	revalidant	

terugkeerde	naar	huis’

externe factoren: het Belang Van de naasten

Tot	op	heden	is	de	zorg	voornamelijk	op	de	patiënt	

zèlf	gericht.	Een	aandoening	zoals	een	beroerte,	een	

dwarslaesie,	een	spierziekte	of	een	hersenbeschadi

ging	rondom	de	geboorte	heeft	veel	impact.	In	eerste	

instantie	natuurlijk	op	het	leven	van	de	persoon	of	

het	kind	zelf.	Maar	je	krijgt	zo’n	aandoening	niet	

alleen,	en	ook	naasten,	partners,	kinderen	en	ou

ders	moeten	leren	leven	met	de	gevolgen	ervan.	In	

hoeverre	dat	lukt,	heeft	weer	invloed	op	het	succes	

waarmee	de	persoon	met	een	beperking	zijn/haar	

leven	weer	oppakt.	Veel	naasten	van	mensen	met	een	

langdurige	beperking	ervaren	een	hoge	zorglast	en	

verminderde	kwaliteit	van	leven.	De	zware	verant

woordelijkheid,	regeldruk,	onduidelijkheid	over	de	

zorgbehoeften	van	de	patiënt,	constante	bezorgd

heid,	verminderde	sociale	contacten	en	het	gevoel	er	

alleen	voor	te	staan,	zijn	veel	gerapporteerde	klach

60 jaar VRA

De	Nederlandse	Vereniging	van	Revalidatieartsen	(VRA)	bestaat	60	jaar,	een	tijdspanne	waarin	de	revalidatiezorg	in	

vorm	en	inhoud	een	enorme	verandering	heeft	ondergaan.	In	de	rubriek	’60	jaar	VRA	–	Toen,	Tegenwoordig,	Toekomst’	

heeft	de	redactie	professionals	van	diverse	pluimage	uit	het	revalidatieveld	gevraagd	vanuit	hun	optiek	de	ontwikkeling	

van	het	vak	te	duiden.	In	iedere	editie	van	2015	zal	ruimte	zijn	voor	enkele	bijdragen.	Veel	leesplezier	gewenst!
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De	zorg	is	aan	het	veranderen.	Belangrijke	verandering	is	dat	
er	veel	meer	verantwoordelijkheid	voor	gezondheid	en	zorg	bij	
de	mensen	met	een	ziekte	of	beperking	en	hun	naasten	komt	
te	liggen.	Het	is	niet	vanzelfsprekend	dat	iedereen	die	rol	kan	
vervullen.	Ook	is	niet	altijd	duidelijk	wat	wij	als	zorgverleners	
daarmee	moeten	en	wat	wij	daar	in	kunnen	betekenen.
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ten	bij	mantelzorgers.	De	hoge	zorglast	kan	leiden	tot	

verminderd	welbevinden,	klachten	zoals	vermoeid

heid,	slecht	slapen	en	pijn,	en	zelfs	tot	depressieve	

gevoelens	van	gezinsleden,	ook	in	de	chronische	fase.	

Om	goed	voor	je	partner	of	je	kind	te	kunnen	zorgen	

en	deze	te	kunnen	ondersteunen	in	participatiewen

sen	en	doelen	is	het	van	groot	belang	dat	het	goed	

gaat	met	de	familie/naasten;	dat	zij	deze	taken,	rol	

en	verantwoordelijkheden	ook	daadwerkelijk	kunnen	

vervullen.	

Het belang van ‘gezonde’ naasten

“Gedurende	deze	vlucht	bevinden	wij	ons	in	een	

drukcabine.	Wanneer	de	luchtdruk	wegvalt,	komen	

er	uit	de	luikjes	boven	u	zuurstofmaskers	tevoor

schijn.	Ga	dan	onmiddellijk	zitten.	Trek	één	van	de	

maskers	naar	u	toe,	dit	opent	de	zuurstof	toevoer.	

Plaats	het	masker	over	neus	en	mond,	bevestig	de	

hoofdband	en	adem	normaal.	Als	u	met	kinderen	

reist,	zet	dan	eerst	zelf	een	masker	op	zodat	u	

daarna	de	kinderen	kunt	helpen.”

Daarnaast	zal	er	vanwege	komende	veranderingen	

en	bezuinigingen	in	de	thuiszorg	meer	druk	komen	

op	familieleden	om	zorg	op	zich	te	nemen.	Bij	een	al	

belaste	situatie	worden	de	eisen	die	aan	het	gezin	

worden	gesteld	dus	groter.	Het	is	daarom	nog	meer	

van	belang	dat	de	revalidant	en	de	naasten	hier	in	de	

revalidatiefase	goed	voor	worden	toegerust.	

Maatschappelijke	participatie,	met	dus	een	belangrij

ke	rol	voor	de	naasten,	is	een	belangrijke	doelstelling	

van	de	revalidatie,	maar	desondanks	laat	onderzoek	

consequent	zien	dat	revalidanten	en	familie	zich	

onvoldoende	voorbereid	voelen	op	hun	leven	na	de	

revalidatie.	Veel	ouders	en	partners	ervaren	discon

tinuïteit	van	zorg,	voelen	zich	onvoldoende	voorbe

reid	op	de	toekomst	en	hadden	meer	informatie	en	

begeleiding	willen	hebben.

Aandacht	besteden	aan	de	naasten,	meestal	de	

familie,	is	dus	niet	zomaar	‘iets	extra’s’;	de	patiënt	is	

onderdeel	van	een	systeem.	Wanneer	wij	het	systeem	

versterken	heeft	dat	directe	en	langduriger	gevolgen	

voor	de	patiënt.	

de rol Van de familie: eigen regie en  
emPoWerment

Het	verschuiven	van	aanbodgestuurde	naar	vraag

gestuurde	zorg	en	van	patiëntgericht	naar	familie	of	

systeemgericht	betekent	dat	de	rol	van	zowel	de	

familie	als	van	de	zorgverlener	verandert.	Er	zijn	

modellen	om	de	mate	van	samenwerking	tussen	arts	

en	patiënt	te	beschrijven.	Het	CBO	beschrijft	dit	

proces	als	de	‘participatieladder’,	een	‘ladder’	waarbij	

de	invloed	van	een	patiënt	(of	in	dit	geval	de	familie)	

steeds	groter	wordt	(figuur	1).	De	onderste	‘trede’	

is	informeren;	de	arts	informeert	de	familie.	Bij	de	

bovenste	trede	ligt	deze	regie	geheel	bij	de	familie.

Uit	onderzoek	blijkt	dat	vaak	de	zorgverleners	de	

plek	van	de	familie	op	de	participatieladder	bepalen,	

terwijl	dit	idealiter	in	nauwe	samenspraak	gebeurt,	

en	de	naasten	een	actieve	stem	hebben	in	het	

bepalen	van	hun	rol.	Immers,	de	gewenste	rol	kan	

verschillen	tussen	familieleden,	maar	verandert	ook	

in	de	tijd.	

	‘De	rol	van	zowel	de	familie	als	de	

zorgverlener	verandert’

In	dit	proces	wordt	vaak	de	term	Empowerment	

gebruikt.	Er	zijn	verschillende	definities	van	empo

werment	in	omloop,	waarbij	in	alle	gevallen	termen	

als	‘bekrachtigen’	en	‘in	staat	stellen’	centraal	staan.	

Een	definitie	van	empowerment	die	gehanteerd	wordt	

in	de	zorg	is:	‘iemand	in	staat	stellen	eigenmachtig	

te	beslissen	en	te	handelen’	(www.thesauruszorgen

welzijn.nl).	Het	‘opklimmen’	van	de	participatieladder	

kan	gezien	worden	als	het	nemen	van	stappen	in	het	

proces	van	empowerment.	Zorgverleners	kunnen	de	

familie	en	naasten	helpen	in	dit	proces!	

de rol Van de zorgVerlener in het  
emPoWerment-Proces

Iedere	zorgverlener	weet	dat	het	gezin	belangrijk	

is	voor	de	gezondheid	en	het	welbevinden	van	de	

revalidant	of	het	kind	met	een	beperking.	Toch	is	het	

maatwerk	van	zorgverleners	vaak	vooral	toegesne

den	op	de	revalidant	en	is	de	specifieke	gezinssituatie	

slechts	in	beperkte	mate	van	invloed	op	de	inhoud	en	

organisatie	van	de	zorg.	Daarnaast	is	de	zorg	meestal	

zo	ingericht	dat	voor	ieder	gezin	zaken	op	dezelfde	

manier	georganiseerd	zijn.	Drie	uitgangspunten	kun

nen	ons	helpen	empowerment	van	patiënt	en	naasten	

te	versterken:

60 jAAR VRA – TOEn, TEgEnwOORDIg, TOEkOmsT

Figuur 1. Participatieladder (o.a. www.cbo.nl of 

www.participatiekompas.nl)
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1. gelijkwaardig partnerschap. Uitgangspunt	is		

dat	partners	en	ouders	de	patiënt,	revalidant,		

het	kind	het	beste	kennen	en	het	beste	voor	

hem/haar	willen.	Dat	betekent	dat	gezinnen	in	

staat	gesteld	moeten	worden	beslissingen	te	

nemen,	mede	de	prioriteiten	voor	interventie	

moeten	kunnen	stellen,	en	zelf	moeten	kunnen	

aangeven	op	welke	manier	en	in	welke	mate	zij	

betrokken	willen	zijn	bij	de	zorg.

2. Uniciteit.	Elk	gezin	heeft	specifieke	wensen,	

behoeften	en	grenzen.	Aansluiten	en	respecteren	

zijn	kernwaarden.	

3. gerichtheid op het gezin	en	niet	alleen	op	de	

patiënt.	Het	kind	of	de	revalidant	functioneert	

het	beste	als	het	gezin	goed	functioneert.	Dit	

betekent	dat	de	behoeften	van	het	gehele	gezin	

van	belang	zijn,	en	dat	rekening	wordt	gehouden	

met	de	mogelijkheden	en	onmogelijkheden	van	

het	gezin.

	‘Actief	naar	zelfredzaamheid	en	

eigen	regie’

Het	begint	bij	zorgverleners	die	goed	luisteren,	die	

families	begeleiden	zèlf	hun	mogelijkheden	en	wen

sen	te	onderzoeken.	Het	vraagt	van	zorgverleners	

dat	ze	patiënt	en	familie	in	staat	stellen	beslissingen	

te	nemen.	Het	vraagt	om	maatwerk	en	aandacht	voor	

de	zorgbehoefte	van	het	hele	gezin.	Dit	kost	tijd,	in

formeren	alleen	is	onvoldoende.	Dat	is	slechts	de	on

derste	trede	van	de	ladder.	Het	zorgen	dat	het	gezin	

ècht	kan	klimmen	op	de	ladder,	met	het	uiteindelijke	

doel	weer	volledig	zelf	de	regie	te	hebben,	vraagt	een	

andere	attitude	van	zorgverleners	dan	die	we	van	

oudsher	gewend	zijn.	Het	gezin	toerusten	zelf	weer	

de	regie	te	nemen	is	een	proces	waarin	de	houding	en	

rol	van	de	zorgverlener	voortdurend	verandert;	een	

coachende	rol	waarbij	heel	expliciet	steeds	stappen	

terug	worden	gedaan,	en	waarbij	het	gezin	gecoacht	

wordt	om	waar	nodig	relevante	naasten	in	te	scha

kelen,	is	hierbij	cruciaal.	Alleen	dan	kunnen	we	de	

doelen	van	revalidatie	echt	waarmaken:	optimalise

ren	van	zelfredzaamheid	en	eigen	regie!
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