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In de literatuur is consensus over het belang en de 

voordelen van thuisconsulten. Doordat de zorgver-

lener de dagelijkse situatie van het kind ziet, krijgt 

deze het meest reële beeld van het dagelijks functio-

neren en de (on)mogelijkheden van het kind.2 Ook 

wordt nauw aangesloten op het dagelijks leven van 

het gezin en zullen resultaten van de revalidatie bete-

kenisvol zijn.3 Het in de thuissituatie oefenen met 

taken kan de overgang naar taken in het dagelijks 

functioneren vergemakkelijken.4 Daarnaast zijn ou-

ders door thuisconsulten beter in staat hun cruciale 

rol in revalidatie te erkennen en heeft het positieve 

effecten op het dagelijks functioneren van het kind.5

@hoMe

Ondanks bovengenoemde meerwaarde van thuiscon-

sulten, wordt dit in de Nederlandse kinderrevalidatie 

slechts sporadisch toegepast,6 en dan alleen door de 

disciplines maatschappelijk werk en ergotherapie, 

vanwege aannames over praktische barrières als 

(reis)tijd en kosten. Door de beperkte toepassing 

binnen de kinderrevalidatie is weinig bekend over de 

ervaringen van ouders en zorgverleners met thuis-

consulten. Ook inzicht in de benodigdheden voor een 

succesvolle implementatie is beperkt.

Daarom is eind 2013 binnen het kinderteam van De 

Hoogstraat Revalidatie gestart met het innovatie- en 

implementatieproject @home, waarin kinderen en 

ouders in hun thuisomgeving gezien worden. Het 

grote verschil met de sporadische thuisbezoeken van 

de maatschappelijk werker of ergotherapeut is dat  

@home op een structurele manier de revalidatie thuis 

wil kunnen aanbieden. Het @home-project heeft een 

tweeledig doel: 1) het ontwikkelen van een systema-

tiek waarin thuisconsulten uitgevoerd kunnen wor-

den, inclusief het oplossen van (praktische) barrières 

en 2) het in kaart brengen van de ervaringen van 

ouders en zorgverleners met thuisconsulten. 

De ontwikkeling van @home  

Binnen het betrokken kinderteam van De Hoogstraat 

wordt gewerkt met drie protocollen. Het adviespro-

tocol heeft als doel om ouders van kinderen met een 

beperking met specifieke hulpvragen te adviseren. 

Het observatieprotocol wordt ingezet bij kinderen 

tussen de anderhalf en drieënhalf jaar oud, waarbij 

het ontwikkelingsniveau van het kind op alle domei-

nen in kaart wordt gebracht, leidend tot een totaal-

plaatje van het functioneren van het kind. Kinderen 

met beperkingen waarbij multidisciplinaire behande-

ling geïndiceerd is, vallen onder het behandelproto-

col. Het betrokken kinderteam bestond uit 16 zorg-

verleners verdeeld over de disciplines fysiotherapie, 

ergotherapie, maatschappelijk werk, orthopedagogie 
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Binnen de kinderrevalidatie in Nederland wordt gestreefd naar 

gezinsgerichte zorg. Uitgangspunten hierin zijn 1) gelijkwaardig 

partnerschap tussen ouders en zorgverleners, 2) gerichtheid 

op het gezin als geheel en 3) erkenning van specifieke wensen, 

behoeften en grenzen van ieder gezin.1 Het idee achter gezins-

gerichte zorg is dat een kind het beste functioneert als het 

gezin als geheel goed functioneert. Daarom is het van belang 

vanuit de revalidatie zicht te hebben op de gezins- en thuis-

situatie van het kind. Een huisbezoek c.q. thuisconsult van de 

behandelend zorgverlener geeft een beeld van de gezins- en 

thuissituatie en zal daarmee het denkkader van gezinsgerichte 

zorg faciliteren. 
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en logopedie.

Voor de afzonderlijke protocollen zijn door middel 

van een literatuurstudie en interviews met zorgver-

leners aanbevelingen ontwikkeld waarin beschreven 

staat in welke situaties thuisconsult het meest zinvol 

kan zijn. Dit zijn gezinnen waarbij 1) ouders moeilijk 

naar het revalidatiecentrum kunnen komen, 2) ouders 

zich middenin het verwerkingsproces bevinden en 

extra ontlasting van zorg goed kunnen gebruiken, 3) 

de verwachting is dat het kind lang moet wennen in 

een vreemde omgeving, 4) het kind laag belastbaar 

is, 5) meer dan twee voorzieningen nodig zijn of 6) 

de belasting van de zorg voor het kind groot is, door 

bijvoorbeeld vele ziekenhuisbezoeken of complexe 

situaties rondom het kind. 

Middels een procesanalyse is gekeken op welk 

moment in het revalidatietraject de beslissing voor 

thuisconsult het beste genomen kan worden. Hieruit 

is naar voren gekomen dat het (eerste) consult met 

de revalidatiearts het beste moment is om, op basis 

van de geformuleerde aanbevelingen, deze keuze te 

bespreken. Indien ouders akkoord gaan, worden een 

of meerdere thuisconsulten ingepland met de beno-

digde disciplines, eventueel aangevuld met afspraken 

in het revalidatiecentrum. 

Uitvoering

Na elk thuisconsult werd de zorgverlener gevraagd 

naar de ervaringen. Hierbij kwam de meerwaarde van 

het thuisconsult aan bod evenals praktische zaken 

zoals reisduur, reisafstand en reiskosten. Aan het 

einde van het revalidatietraject zijn ouders middels 

een telefonisch interview gevraagd naar hun ervarin-

gen. Ook werd ouders gevraagd of de thuisconsulten 

van meerwaarde waren geweest. 

De evaluatie heeft gedurende elf maanden plaats-

gevonden. In deze periode hebben 36 gezinnen 

deelgenomen aan @home, waarvan 19 kinderen in het 

adviesprotocol, 14 kinderen in het observatieprotocol 

en drie kinderen in het behandelprotocol. Het betrof 

kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar. Bij elk kind 

was sprake van een ontwikkelingsachterstand, al 

dan niet verklaard door een specifieke diagnose. In 

totaal hebben 133 thuisconsulten plaatsgevonden. De 

gemiddelde tijd van een enkele reis was 35 minuten, 

de gemiddelde afstand was 20 kilometer. 

eRvaRingen oudeRs en zoRgveRleneRs

In meer dan 80% van de thuisconsulten gaven zorg-

verleners aan dat een thuisconsult van meerwaarde 

was ten opzichte van reguliere revalidatie. Ook 

ouders waren erg tevreden, wat onder andere blijkt 

uit het gemiddelde cijfer van 8,2 (range 7-9 op een 

schaal van 1 tot 10) dat zij gaven aan de kwaliteit van 

geleverde zorg inclusief thuisconsult.

Gedetailleerde ervaringen van ouders en zorgver-

leners staan samengevat in tabel 1. De meerwaarde 

bestond onder andere uit: een lagere belasting voor 

kind en ouders, de mogelijkheid om toegepast advies 

te geven of te krijgen, het kind te zien zoals het in 

het dagelijks leven functioneert en het makkelijker 

kunnen bespreken van persoonlijke onderwerpen. 

Daarbij hebben enkele ouders aangegeven dat de 

revalidatie niet haalbaar zou zijn geweest indien deze 

in het revalidatiecentrum had plaatsgevonden, omdat 

het kind te veel van slag zou zijn geweest of reizen 

niet haalbaar was; ‘@home heeft revalidatie voor 

mijn kind mogelijk gemaakt.’ Door de zorgverleners 

werden ook enkele negatieve ervaringen gerappor-

teerd. Deze betroffen voornamelijk praktische zaken 

als planning en verhoogde kans op afleiding en onrust 

tijdens het thuisconsult. 

iMPleMentatie en boRging

De ervaringen van zorgverleners werden na elk thuis-

consult direct meegenomen en indien nodig werd het 

proces van thuisconsulten aangepast. Omdat op deze 

wijze een iteratief proces ontstond, werd implemen-

tatie een natuurlijk onderdeel van het totale project. 

Bij de start van het traject werden vooral logistieke 

(opstart)problemen ervaren die betrekking hadden 

op de planning. Met de nodige aanpassingen, zoals 

vaste dagdelen per week voor thuisconsulten, bleken 

deze binnen het advies- en observatieprotocol goed 

haalbaar.

Binnen het behandelprotocol werden logistieke pro-

blemen ervaren vanwege de lange duur van het pro-

tocol, wat een structurele belasting gaf op de agenda 

van een zorgverlener. Voor kinderen die baat hebben 

bij langdurige revalidatie is een oplossing gevonden 

door het inplannen van een gezamenlijk thuisconsult 

met zorgverleners in de 1e-lijn, zoals bijvoorbeeld een 

eerstelijns kinderfysiotherapeut of logopedist. Na 

een gezamenlijke consult wordt de zorg overgedra-

gen aan de 1e-lijn en blijven de zorgverleners van De 

Hoogstraat beschikbaar voor overleg. Het gezamen-

lijke thuisconsult wordt door beide zorgverleners als 

zeer waardevol ervaren; zij geven aan op deze wijze 

efficiënt de behandeldoelen af te kunnen stemmen en 

kennis uit te wisselen.

Voor de haalbaarheid van thuisconsulten is het van-

zelfsprekend ook van belang dat @home niet duurder 

of meer tijdrovend is dan de reguliere behandelingen. 

Door de revalidatietrajecten van @home-kinderen 

met eenzelfde aantal ‘reguliere’ retrospectieve reva-

lidatietrajecten te vergelijken, is getracht inzicht te 

krijgen in de tijd en kosten van thuisconsulten binnen 

een revalidatietraject. Hieruit is naar voren gekomen 

dat met enige voorzichtigheid gesteld kan worden dat 

trajecten met thuisconsulten niet meer tijd kosten en 

daarmee ook niet duurder zijn dan reguliere revalida-

tietrajecten. De @home-consulten duurden, inclusief 
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reistijd, gemiddeld langer, maar het aantal consulten 

per traject was gemiddeld lager. Voor eenduidige 

conclusies hierover is echter een gecontroleerde 

kosteneffectiviteitsstudie noodzakelijk.

Op basis van de ervaringen gedurende de 11 maanden 

waarin systematisch gegevens zijn verzameld, is  

@home doorgegaan en zodoende geïmplementeerd 

in de reguliere zorg van het kinderteam van De 

Hoogstraat Revalidatie. Inhoudelijke meerwaarde 

en haalbaarheid, ook in termen van planning en tijd, 

waren hierbij van doorslaggevend belang. 

conclusie

Thuisconsulten worden positief ervaren door zowel 

ouders als zorgverleners. Mede door deze positieve 

ervaringen en door het iteratieve proces was het mo-

gelijk om op relatief eenvoudige wijze thuisconsulten 

definitief te implementeren in het advies- en observa-

tieprotocol. Binnen het behandelprotocol wordt een 

thuisconsult ingezet voor een goede informatieover-

dracht, zodat de 1e-lijns-zorgverlener de behandeling 

thuis kan voortzetten. 

 > Tabel 1: Ervaringen van ouders en zorgverleners van thuisconsulten in de kinderrevalidatie

Thema’s Sub-thema’s Voorbeeld citaat

Positieve 
ervaringen

Minder be-
lastend kind 
& gezin

Kost kind minder 
energie1,2

‘Ze was in haar eigen omgeving, kwam rustig over, kon op eigen plek verschoond 
worden. Alle benodigdheden dichtbij.’ (o)

Biedt rust aan ouders1,2 ‘Met een ziek kind bespaart het een hoop stress en ellende om niet naar De Hoogstraat 
te hoeven komen.’ (o)

Toegepast 
werken

Toegepast werken met 
eigen materiaal en voor-
zieningen1,2

‘Voor de eet-drinkobservatie was het fijn, omdat hij een aangepaste stoel heeft en het 
echt nodig heeft dat deze goed is ingesteld.’ (zv)

‘Zorgverleners zagen meteen wat er allemaal kon qua aanpassingen en voorzieningen, 
dingen waarvan ik niks wist en ook niet wist dat het kon. Dit konden zij in de thuissitua-
tie meteen zien.’ (o)

Aansluitende adviezen op 
thuissituatie1,2

‘Fijn als tips verteld worden, maar het omzetten is lastig. Daarom fijn dat je nu tips 
krijgt naar aanleiding van de eigen leefsituatie.’ (o)

´Het aan huis gaan beïnvloedt het stellen van doelen. Je weet wat er wel/niet mogelijk 
is en wat past bij ouders. Bij hem thuis geweest en dan merk je pas dat je ouders be-
grijpt in de onmogelijkheden en je ziet hoe ze wel al oplossingen bedacht hebben.́ (zv)

Eigen 
omgeving

Eigen gedrag kind1 ‘Hij is anders in een andere omgeving. Hier met zijn eigen speelgoed, geeft het een 
realistisch beeld, hij is hier zoals hij echt is.’(o)

‘Het doen en laten van ons kind is thuis anders dan in het revalidatiecentrum in een 
kamertje.’ (o)

Niet wennen1,2 ‘Prettig dat het in de eigen omgeving van ons kind kan. Zo heeft hij minder tijd nodig 
om te wennen en laat meer zien wat hij kan.’ (o)

‘Hij heeft veel tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving. In de eigen situatie 
met op maat aangepaste spullen en eigen materiaal zie ik meer.’ (zv) 

Afnemen testen mak-
kelijker1,2 

‘Het afnemen van de BSID is thuis gelukt in 1 keer, de vraag is of dat hier [De Hoog-
straat] ook in één keer had gekund. Waarschijnlijk hadden ze dan nog een keer moeten 
komen.’ (zv)

Beeld-
vorming

Inzicht in interactie 
gezin-kind2 

‘Er was veel afleiding, maar dat gaf aan de andere kant weer veel informatie. Kinderen 
waren allebei thuis en andere dochter vroeg veel aandacht.’ (zv)

Holistisch beeld krijgen 
van kind en context2 

‘Ik zag haar in eigen context, wat prettig was. Op De Hoogstraat zou je deze info mis-
sen en thuis zie je het.’(zv)

‘Het kind was ziek, heel waardevol om haar in deze situatie te zien aangezien je dit 
normaal gesproken niet ziet, omdat ouders dan afbellen.’ (zv)

Alles in 1 keer zien1,2 ‘Je hoeft het niet allemaal uit te leggen, één blik zegt genoeg.’ (o)

‘Zeer compleet beeld gekregen. Wij zijn maar één keer aan huis geweest en vervolgens 
heb ik het telefonisch verder kunnen doen. ’(zv)

Interactie Bespreken emoties mak-
kelijker1,2 

‘Meerwaarde was dat ik in de veilige thuissituatie ook wat vragen over moeder kon en 
durfde te stellen die wel meerwaarde hebben.’ (zv) 

‘Ik moet om tips durven vragen. Thuis is alles bespreekbaar.’ (o)

Persoonlijk contact mak-
kelijker1,2

‘Contact is informeler en is relatieopbouw makkelijker.’(o)

‘Wanneer ik nu langs kom aan huis, waai ik erin en eruit. Zij staan dan heel erg open.’ 
(zv)

Negatieve 
ervaringen

Thuis Onrustig of afleiding2 ‘Thuis was het onrustig vanwege een verbouwing.’ (zv)

Planning Tijdsplanning lastig en 
tijdrovend2

‘Aantal maal op mijn vrije dag laten plannen. In eigen tijd is het vlot te plannen, onder 
werktijd wordt lastiger, is gepuzzel.’(zv)

‘Thuisconsult kost plan-technisch veel tijd.’ (zv)

Langer blijven2 ‘Het is bij het aan huis gaan een valkuil om te lang te blijven.’ (zv) 

Zv; zorgverlener, o; ouders, 1; ervaren door ouders 2; ervaren door zorgverleners.
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