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Nieuwsbrief 2, oktober 2018 
Deze nieuwsbrief is bedoeld om alle betrokkenen bij het project m.b.t. de psychologische 

screening bij mensen met een dwarslaesie op de hoogte te houden van de stand van 

zaken. 

Screenen in de ontslagperiode 

In de meeste centra zijn de psychologen begonnen met het afnemen van de 

ontslagscreening. De planning rondom deze screening blijkt echter soms moeilijk te 

realiseren. Dit is een gemiste kans, want ook een ontslagscreening kan belangrijke nieuwe 

informatie opleveren. Hierbij een aantal verzamelde tips en vragen die jullie wellicht 

kunnen helpen bij het inplannen van de ontslagscreening: 

 

 Welke vaste structuren bestaan er bij jullie rondom de planning van therapieën, 

overleggen, ontslag etc.? 

 Wie zijn er verantwoordelijk voor de invulling van de revalidantenplanning? 

 Vertel de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de revalidantenplanning over het 

bestaan van de psychologische screening en wanneer deze ingepland zou moeten 

worden. 

 Bespreek mogelijkheden om de ontslagscreening standaard in te laten plannen 

zodra er een ontslagdatum bekend is. 

 Spreek met elkaar af dat de arts de ontslagdatum duidelijk en op tijd doorgeeft aan 

de psycholoog en planning. 

 Neem de ontslagscreening op in de revalidatiedoelen van de revalidant. 

 Daarnaast heeft Tijn van Diemen een ingenieuze optie toegevoegd aan het Excel 

bestand; een week voor de genoteerde ontslagdatum wordt dit hokje geel ter 

attentie. (Zodra het een en ander is goed gekeurd, ontvangen de psychologen een up-to-date Excel 

bestand waarin o.a. deze optie beschikbaar is aan gezet.)                     

 Binnenkort ontvangen alle deelnemende centra een informatie flyer over de 

psychologische screening. Deze flyer kunnen jullie uitdelen aan revalidanten en 

andere teamleden, of ophangen op de afdeling en in de behandelkamers. De flyer 

kan ook als reminder dienen. 

 Niet-WMO verklaring 
In april 2018 hebben we de niet-WMO verklaring aangevraagd bij de Medisch Ethische 

Toetsingscommissie van UMC Groningen.  

  
Hierna hebben we bij alle deelnemende centra het verzoek gedaan om toestemming te 

verlenen voor de uitvoering van het onderzoek. Dit proces loopt nog. 

 

De psychologische screening in cijfers                                                                 

Tijdens de voortgangsgesprekken in juni 2018 bleek dat er toen in totaal 144 revalidanten 

zijn gescreend met de opname screenings. 18 revalidanten zijn toen ook al bij ontslag 

gescreend.  
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Voortgang implementatie  

In onderstaande grafieken is in cijfers de voortgang in alle centra tot en met juni te zien. Het aantal ontslagscreenings in Reade 

en Heliomare was toen onbekend. In de Hoogstraat werden er toen nog geen ontslagscreenings afgenomen. 

   
*In augustus 

Eind augustus is aan alle centra gevraagd hoe de opname- en ontslagscreenings bij hen geregeld zijn. Onderstaand de reacties. 

Zo weten we wat de anderen doen en kunnen we elkaar vragen stellen over een specifieke organisatie. 
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  Screening en onderzoek: nieuwe taken voor de afnemers van de screening 

De meeste psychologen beheersen het proces rondom de psychologische screening al goed. Zodra er lokaal toestemming is 

verkregen om het evaluatieonderzoek uit te voeren, komen hier nieuwe stappen bij. Het schema hieronder is een richtlijn 

met daarin stappen die genomen kunnen worden voor een soepel verloop van de screening en het onderzoek. 

 

 = Deze stap is algemeen in het afnemen van de psychologische screening. (Het Excel bestand is ook handig om te gebruiken 

voor een snel inzicht in de resultaten van revalidanten die niet mee doen aan het onderzoek.) 

 = Deze stap komt erbij nadat de lokale uitvoerbaarheid van het onderzoek is goedgekeurd. 

                  
*De afzonderlijke stappen kunnen worden samengevoegd naar gelang de centrum conforme afspraken en mogelijkheden. 

 

Revalidant wordt opgenomen.

Psycholoog checkt vooraf de in- en exclusiecriteria voor deelname aan de screening.

Planner/ psycholoog/ psychologisch medewerker/ arts plant opnamescreening in binnen de eerste 2 weken van 
opname.

Psycholoog/ psychologisch medewerker zorgt dat de opnamescreening gedaan wordt.

Psycholoog/ psychologisch medewerker/ arts overhandigt patiënten informatiebrief & toestemmingsformulier ter 
aanvullende informatie. 

Psycholoog/ psychologisch medewerker/ arts zorgt dat het toestemmingsformulier wordt ingevuld en wordt 
opgeslagen voor de onderzoeker.

Psycholoog/ psychologisch medewerker kent code toe aan participant & vult Excel bestand in met 
screeningsantwoorden. 

Psycholoog schrijft conclusie en advies op basis van screeningsresultaten.

Ontslagdatum revalidant is bekend vanuit teamoverleg. Vul ontslagdatum in in het Excel bestand (psycholoog 
krijgt dan in Excel automatisch een waarschuwing als het ontslag nadert en het tijd is voor de ontslagscreening.)

Psycholoog/ psychologisch medewerker plant ontslagscreening in. Noteert datum in het Excel betsand.

Psycholoog/ psychologisch medewerker zorgt dat de ontslagscreening gedaan wordt.

Psycholoog/ psychologisch medewerker vult Excel bestand in met screeningsantwoorden. 

Psycholoog/ psychologisch medewerker stuurt met regelmaat de nieuwe screeningsresultaten (opname en 
ontslag), van de revalidanten die daarvoor toestemming hebben gegeven, naar de onderzoeker OF de 

psycholoog/ psychologisch medewerker maakt een afspraak met de onderzoeker om de ingevulde lijsten op te 
laten halen (h.kuiper@dehoogstraat.nl).
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Woorden staan in 

alle richtingen. 

 

 

 ANGST 

 BEHANDELING 

 COPING 

 DEPRESSIE 

 DWARSLAESIE 

 IMPLEMENTATIE 

 INTAKE 

 NIETWMO 

 NVDG 

 ONDERZOEK 

 OVERLEG 

 PSYCHOLOGIE 

 RESULTATEN 

 SCREENING 

 TEVREDENHEID 

 ZORGPAD 

De psychologische screening opgenomen in zorgpaden 

Zoals jullie hebben kunnen zien is in een aantal van de deelnemende revalidatiecentra de opname screening opgenomen in 

zorgpaden. Op deze manier wordt de opnamescreening in deze centra standaard ingepland. Als dit bij jullie nog niet op deze 

manier gebeurt en als het inplannen van de opnamescreening lastig blijft, dan is dit misschien ook wel wat voor in jullie? 

 

Wat zijn zorgpaden? 

Een zorgpad is een soort ’behandelpakket’ waarin therapieën, overleggen en andere activiteiten zijn opgenomen. Voor de 

planning en opnameduur in dwarslaesie revalidatie betekent een zorgpad dat er een gestructureerd/ vast programma is, 

afhankelijk van bijvoorbeeld de dwarslaesiekenmerken en het functioneren van de revalidant (bij opname). Nieuwe 

revalidanten worden ingedeeld in één van deze structuren. Vaak is er keuze tussen ongeveer 5 verschillende structuren. 

Zorgpaden zien er voor elke revalidantengroep anders uit. 

Op internet is veel informatie te vinden over zorgpaden. Dit * artikel gaat bijvoorbeeld over zorgpaden in de revalidatie. 

 

Psychologische screening opnemen in de zorgpaden 

In De Hoogstraat en een aantal andere deelnemende revalidatiecentra is de psychologische opnamescreening onderdeel van 

de zorgpaden. Op deze manier plannen zij deze screening nu standaard in. Voordat de screening werd opgenomen in de 

zorgpaden bij dwarslaesie, is er hierover overleg geweest tussen de psychologen, artsen en manager van de afdeling. Inmiddels 

loopt dit in De Hoogstraat al 4 maanden en worden er meer nieuwe revalidanten gescreend bij opname. 

 

 

 

 

 

* http://revalidatiemagazine.nl/article/71525/de_behandeling_gaat_altijd_door 

 Wordt er in jullie centrum gewerkt met zorgpaden of vergelijkbare structuren? 

 Is de opnamescreening opgenomen in een dergelijke structuur? Waarom wel/ niet? 

 Hoe zou de ontslagscreening ook in een dergelijke structuur meegenomen kunnen worden? 

http://reade.nl/
http://reade.nl/
http://www.adelante-zorggroep.nl/default.asp
http://www.adelante-zorggroep.nl/default.asp
http://revalidatiemagazine.nl/article/71525/de_behandeling_gaat_altijd_door

