Verdiepende vragen bij de indicatoren Revalidatie, bewegen en sport
Onderstaande verdiepende vragen hebben tot doel om intern meer inzicht te krijgen in de
antwoorden op de indicatoren. De verdiepende vragen kunnen gebruikt worden voor
verdieping binnen het revalidatieteam over de huidige en gewenste werkwijze.
Onderstaande vragen zijn gesteld in de praktijktest van de indicatoren.
Indicator NETWERK
- Beschrijf hoe uw netwerk eruit ziet (hoeveel instellingen/voor welke sporten,
geografisch, en in welke actieradius van je eigen organisatie)?
- Wat zou u zelf aan je netwerk nog kunnen/willen verbeteren?
- Houd u uw netwerk actueel?
- Wat is de succesfactor van uw netwerk?
- Hoeveel FTE is er nodig om het netwerk op te bouwen en te onderhouden?
Indicator VERWIJSSTRUCTUUR
- Welke zorgprofessionals zijn de verwijzers binnen uw instelling?
- Welke ondersteuning bij verwijzen wordt er binnen uw instelling gebruikt?
(bv e-mail, telefoon etc.)
Indicator SPORT- en BEWEEGADVIES
- Wat is de vaste systematiek die gebruikt wordt bij het geven van een sport- en
beweegadvies? Denk daarbij aan tijd/ activiteiten/ rol sportconsulent (behandeling of
alleen advies).
- Hoe ziet het sport- en beweegadvies er inhoudelijk uit, met andere woorden welke
‘ingrediënten’ maken onderdeel uit van het advies?
Indicator COUNSELING
- In welke setting wordt deze indicator bij u gemeten? (poliklinische
revalidatiebehandeling, klinische revalidatiebehandeling, consultaire behandeling)
- Hoe groot is de omvang van uw patiëntenpopulatie?
- Hoe ziet de counseling eruit (telefonisch/ face-to-face/ mail)?
- Is de periode van 3 maanden van counseling zoals opgenomen in het protocol van
Revalidatie, Sport en Bewegen voldoende volgens u?
- Wordt de counseling gefinancierd in uw organisatie? Zo ja, kunt u aangeven hoe het
gefinancierd is.
- Zijn er eventueel andere vormen van nazorg binnen uw organisatie beschikbaar op dit
gebied?
Indicator EFFECTIVITEIT van het SPORT- en BEWEEGADVIES
- Is het mogelijk om de gegevens voor deze indicator te meten in uw instelling?
- Wat is de reden van stoppen met bewegen (denk aan reizen/ geld / geen
voorziening)? Heeft u getallen van de genoemde redenen?
- Wat was de invloed van het beweegadvies op het bewegen van de revalidant?

