Van

A naar B

▶ Naast revalidatiearts ben ik ook hoofd van de afdeling Revalidatie,
fysiotherapiewetenschap en sport bij het UMC Utrecht. Samen met een collega
volgde ik jaren geleden een cursus ‘Systemisch Transitie Management’. Centraal
stond hoe je medewerkers van A naar B kunt leiden, naar de gewenste situatie.
We leerden dat iedereen in deze reis een aantal fases doormaakt, zoals urgentie,
loslaten, rouw, creativiteit, niet weten hoe te handelen in de nieuwe situatie. We
leerden ook dat deze fases gevoelens oproepen van spanning, verdriet, angst,
onzekerheid, verwachting en hoop met uiteindelijk een nieuw begin met
realiteitszin en zelfverzekerd zijn.

Anne Visser-Meily
Hoogleraar en revalidatiearts
UMC Utrecht
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Van het oude Afscheid nemen
Dit is waardevolle informatie, zeker in
de huidige tijd waarin de zorg continu
moet veranderen, ofwel steeds in
transitie is. Een paar maanden geleden
moesten we de begeleiding van onze
patiënten ineens vooral digitaal en
telefonisch doen, op afstand dus. Hoe
krijg je iedereen dan zover om van
face-to-face contact naar vooral
e-contact over te stappen? Ook hier
helpt het om stil te staan bij waar
mensen afscheid van moeten nemen,
om ruimte te maken voor het verlies.
Mensen hebben gekozen om
fysiotherapeut of ergotherapeut te
worden vanwege het contact met
mensen. Dat is zoals we het gewend zijn
en dat moest worden losgelaten. Eerst
realiseerden we dat de behandeling

anders vorm moest krijgen. We hadden
geen keuze. Het gevoel dat alleen
face-to-face contact goed was, konden
we toen loslaten. Er ontstond weer
creativiteit om het op een andere
manier te doen.

B

Een nieuw Begin
In de revalidatie zorg moeten veel
patiënten ook van A naar B. In eerste
instantie lijkt iedereen echter te streven
naar de situatie zoals die was; terug
naar situatie A. Misschien ook omdat
situatie B vaak nog niet duidelijk is. Als
A dan niet lukt, kunnen we A loslaten en
bewegen we naar B. Dit voelt vaak als
een teleurstelling, een tweede keus. Het
moeten loslaten van het leven van voor
het hersenletsel gaat met veel
gevoelens van verlies gepaard. Het vergt
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creativiteit om op een nieuwe manier
vorm te geven aan het nieuwe leven,
aan situatie B.
Kunnen we de principes van transitie
management ook inzetten in de
revalidatiezorg, ook al is B nog niet
geheel duidelijk? Kunnen we niet eerder
en meer aandacht hebben voor
loslaten, rouw en voor creativiteit? Van
A naar B? Dit zijn vragen die we in het
nieuwe jaar gaan beantwoorden.
Ik wens u allen een goede transitie toe
van 2020, dat een jaar was met veel
uitdagingen, naar het jaar 2021.
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