
 Revalidatiecentra in coronatijd   
 door Helena Wiersma

INGEZOOMD: CORONACRISIS

De tweede golf met coronabesmettingen is een feit. Wat is hiervan de impact 
op de revalidatiecentra? Hoe gaat het met de patiënten? En wat betekent de 
coronacrisis voor het werk van de cliëntenraad? Het LSR sprak de cliënten-
raden van vijf revalidatiecentra: Libra Revalidatie & Audiologie, Beatrixoord, 
Basalt, De Hoogstraat en Reade.    

De revalidatiecentra troffen de afgelopen maanden vrijwel dezelfde coronamaatregelen: het afschalen van 
reguliere zorg, het beperken van het bezoek, sluiten van het restaurant, intrekken van weekendverlof, po-
liklinische afspraken via videobellen en het verplichten van mondkapjes. Na de versoepeling in de zomer-
maanden scherpen ze nu de maatregelen weer aan. De verwachte toeloop van patiënten vanuit de zieken-
huizen bleef bij vier van de vijf revalidatiecentra uit. Al kan dit met de tweede golf alsnog veranderen. 

‘Er is vanaf de eerste golf sprake van goed crisismanagement,’ aldus de cliëntenraad van Libra 
Revalidatie & Audiologie (Libra R&A). ‘De nieuwe bestuurder ging met alle partijen in gesprek, ook met 
de cliëntenraad, en vroeg wat wij wilden en nodig hadden. Duidelijkheid en overleg zorgde ervoor dat er 
weinig onrust was in de organisatie.’ Dat gold ook voor de cliëntenraad (CAR) van Beatrixoord: ‘Het UMC 
Groningen ontwikkelde vier scenario’s waarin de maatregelen staan per opschalingsfase (toename patiën-
ten): het ‘regenboogschema’. Voor locatie Beatrixoord is op enkele punten aanvullend beleid gemaakt. We 
zitten nu in de tweede fase, fase geel. Dat betekent dat we in toenemende mate gebruikmaken van ‘zorg 
op afstand’.’

‘De beperkte toeloop van patiënten uit  
ziekenhuizen was verrassend’

De beperkte toeloop van patiënten uit ziekenhuizen is toch wel verrassend te noemen. De cliënten-
raden hebben hier niet echt een verklaring voor. Bij revalidatiecentrum Basalt verliep het anders, doordat 
er werd deelgenomen aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) met de ziekenhuizen. Vrij snel na het 
uitbreken van COVID-19 hebben zij een uitgebreid medisch-specialistisch revalidatieprogramma opgezet 
voor (post-)COVID-patiënten na IC- of ziekenhuisopname. Eind juni betrof dit al rond de vijftig patiënten. 
‘Dit was de drukste periode,’ vertelt de voorzitter van de cliëntenraad. ‘Er was een cohort-afdeling opgezet 
om zo de overloop uit de ziekenhuizen op te vangen. Ook kwam er een tijdelijke huisartsenpost/corona-
unit op één van de locaties.’ 

Impact op patiënten en medewerkers
De impact van de coronamaatregelen op patiënten en medewerkers is groot, vinden alle cliëntenraad-
voorzitters. ‘Iedereen moest mondkapjes op; voor medewerkers was dit vreselijk,’ weet de voorzitter van 
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Reade. ‘Het schept afstand tot de patiënten.’ Een punt van zorg was overal het afschalen van de reguliere 
zorg. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het stopzetten van groepsbehandelingen. En patiënten moesten voor 
bepaalde poliklinische zorg overschakelen naar videobellen. De cliëntenraad van Reade: ‘Het stopzetten 
van de poliklinische zorg vonden wij geen goede zaak. Als voorzitter heb ik dit aangekaart in de wekelijkse 
overleggen met de andere medezeggenschapsraden en de bestuurder. Wellicht is het mede hierdoor 
opgepakt door medewerkers. Inmiddels is Reade beter voorbereid. Daar waar mogelijk zijn behandelingen 
in overleg met patiënten nu op afstand, via videoverbinding.’

Betrokkenheid cliëntenraden bij aanpak coronacrisis 
De cliëntenraden hebben hun werk vrij soepel voort kunnen zetten tijdens de crisis. Vergaderen gebeurt 
digitaal. Ook lukt het de cliëntenraden nog steeds om aandacht te houden voor andere, niet-coronagere-
lateerde onderwerpen. Verder hechten zij er allen aan om goed geïnformeerd te worden door de raden 
van bestuur. Wat ook zonder uitzondering gebeurde. Cliëntenraden wilden nadrukkelijk de organisatie alle 
ruimte geven om de crisis het hoofd te bieden. Ze kozen en kiezen ervoor om informeel mee te denken 
door verhelderende vragen te stellen of de raden van bestuur te wijzen op bepaalde zaken. Zo brengen ze 
het perspectief van patiënten in. Ze zien dat de punten die zij aandragen ook worden opgepakt. Daarnaast 
is er veel vertrouwen in de raden van bestuur en de wijze waarop de coronacrisis wordt aangepakt.

‘Er was vanaf de eerste golf sprake  
van goed crisismanagement’

‘Er is veel openheid; we worden als een volwaardig orgaan gezien,’ legt de cliëntenraad-voorzitter van 
Libra R&A uit. ‘Sommige onderwerpen, maatregelen zijn adviesplichtig. Maar omdat de coronasituatie zich 
in hoog tempo ontwikkelde en vroeg om snelheid van handelen heeft de cliëntenraad laten weten: “neem 
je maatregelen, we gaan het niet vertragen door advies uit te brengen. Maar we willen wél geïnformeerd 
worden.” Zo is het gegaan. En tijdens de wekelijkse en reguliere overleggen hebben we meegedacht 
en waar nodig gezegd “let daar en daar op”. Eigenlijk zijn we het wel eens met de maatregelen die het 
revalidatiecentrum neemt. Toen op een gegeven moment bleek dat de locaties binnen Libra R&A de coro-
namaatregelen verschillend invulden, heeft de cliëntenraad het belang van eenduidigheid benadrukt. Dit 
schept namelijk duidelijkheid naar de klanten toe. Dit is opgepakt.’

Ook de cliëntenraad van Basalt zag weinig aanleiding om punten aan te kaarten. ‘Onder meer omdat 
overal aan werd gedacht. Zo keek het revalidatiecentrum ook naar het ziekteverzuim en psychische bege-
leiding van medewerkers.’ De raad: ‘Wel hebben we op zeker moment informeel het advies gegeven ‘Houd 
mensen op de wachtlijsten goed op de hoogte, houd er contact mee’. Dit is onderkend.’ ‘Alles wat naar 
medewerkers en cliënten gaat, gaat ook naar de cliëntenraad,’ vertelt de cliëntenraad van De Hoogstraat. 
‘We hebben echt het gevoel dat we het samen doen met de bestuurder. Onze rol is steun bieden. Zo 
sloten we elk overleg met de bestuurder af met een compliment. En we legden brieven neer om mede-
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werkers en patiënten een hart onder de riem te steken. Daarnaast dachten we krachtig mee door steeds 
het cliëntperspectief onder de aandacht te brengen en te houden, via vragen als: “Wat betekent het voor 
revalidanten, gaat het goed met de revalidanten?” Er wordt goed naar ons geluisterd. Signalen van belang 
krijgen we als cliëntenraad echt wel te horen.’

Verschillen zijn er ook. Sommige cliëntenraden hebben wekelijks overleg met de raad van bestuur. 
Bij andere cliëntenraden gaat het contact met de bestuurder via de reguliere vergaderingen en/of via 
uitgebreide notities over de stand van zaken. 

‘Het cliëntperspectief steeds onder de aandacht 
houden: “Wat betekent dit voor revalidanten?”’

Corona en andere onderwerpen
De cliëntenraden agenderen corona, maar houden ook ruimte voor andere onderwerpen. De CAR van 
Beatrixoord geeft ongevraagd advies over de hygiënemaatregelen. De cliëntenraad van Reade heeft de 
afgelopen periode met name gelet op de continuïteit van zorg, de toegankelijkheid van zorg voor poliklinische 
patiënten via videobellen. Verder vroeg de raad aandacht voor de groep patiënten die éénmaal per jaar voor 
een controle-afspraak komen. De cliëntenraad van De Hoogstraat: ‘Los van corona moet je andere onder-
werpen blijven behandelen. Dit kan door hard door te werken en meer overleg tussendoor te organiseren, 
in bilaterale overleggen. We zijn er trots op dat we aandacht konden houden voor onderwerpen die al op 
de agenda stonden zoals de aanpassing van het informatiesysteem.’ Maar er bleven ook onderwerpen lig-
gen omdat het de organisatie niet altijd lukt om stukken en plannen volledig uit te werken. 

Achterbancontact
Alle cliëntenraden hebben gezocht naar manieren om contact met de achterban te houden. Weten wat 
er speelt is in normale tijden al een uitdaging, maar in coronatijd helemaal, zo geven ze aan. Toch vinden 
alle cliëntenraden dat dit beter moet. Elke cliëntenraad heeft zo zijn eigen methodes. Het gaat dan om 
aansluiten bij evaluatiegesprekken met groepen patiënten en lotgenotencontact, enquêtes en huiskamer-
gesprekken, vergaderen op locatie en het spreken van patiënten en medewerkers door rond te lopen op 
de locaties. Het is belangrijk om zaken zelf te kunnen zien en horen en als cliëntenraad fysiek bij elkaar te 
zijn. Dat is wat cliëntenraden nu missen. 

Met het doen van een oproep aan patiënten en familie om ervaringen te delen via de website van het 
revalidatiecentrum of het verspreiden van enquêtes zijn de ervaringen minder positief. De respons is heel 
laag. De cliëntenraad van Reade zet tevredenheidsonderzoeken, spiegelgesprekken en exitinterviews in: 
‘Kanalen hebben we, staan ook open, maar er komt niets binnen. We maken ons extra zorgen over men-
sen die digibeet zijn en oudere mensen met handicaps die thuis zitten.’ De cliëntenraad van De Hoogstraat 
ziet veel in een patiëntenpanel aan wie je online vragen kunt stellen. Door implementatieproblemen is dit 
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nog niet in de lucht. De coronatijd was voor de CAR Beatrixoord een uitgelezen moment om aan de slag 
te gaan met een project rond achterbanraadpleging. De cliëntenraad van Libra R&A verwacht veel van het 
evaluatieonderzoek naar de ervaringen van ‘klanten’ waar het revalidatiecentrum mee bezig is. Hier is de 
respons wél goed. De cliëntenraad kon hiervoor vragen aanleveren. ‘Het revalidatiecentrum is nu eenmaal 
beter in staat om gericht klanten te benaderen. Het evaluatieonderzoek moet veel informatie opleveren, 
over hoe klanten de effecten van de coronacrisis op de dienstverlening ervaren hebben. Bijvoorbeeld hoe 
ze de screen-to-screen-behandeling hebben ervaren of het stopzetten van hun behandeling.’ Niet alle 
revalidatiecentra hebben een evaluatie gedaan om zo geleerde lessen uit de eerste golf te trekken. 

Positieve ontwikkelingen dankzij corona
Corona heeft ook voor positieve ontwikkelingen gezorgd. Of deze veranderingen structureel zijn, moet de 
tijd leren, zo stellen verschillende cliëntenraden voorzichtig. De cliëntenraad van Basalt: ‘Het beeldbellen 
in de poliklinische zorg heeft een impuls gekregen. En er is gezamenlijk in korte tijd een speciaal revalida-
tieprogramma ontwikkeld. De coronacrisis heeft de samenwerking van hoog tot laag in de organisatie en 
tussen de verschillende locaties gestimuleerd. Mensen hebben elkaar goed leren kennen, weten elkaar te 
vinden. Dat is echt winst.’ 

‘Het beeldbellen in de poliklinische zorg  
heeft een impuls gekregen’

De cliëntenraad van Libra R&A verwacht dat er in de toekomst meer met e-health zal worden gedaan. 
‘Hoe dit verder zal gaan hangt ook af van de resultaten van de evaluatie. Libra R&A was overigens al met 
e-health aan de slag. Evenals met ketenzorg. Dit zijn geen nieuwe ontwikkelingen.’ De cliëntenraad van 
Reade vertelt dat poliklinische behandeling op afstand via videobellen inmiddels mogelijk is. ‘Er zijn zelfs 
nieuwe plannen om structureel het aantal interne behandelingen te verminderen. Behandeling op afstand 
via een videoverbinding wordt beleid. Samenwerking en ketenzorg was al een trend bij Reade. Maar het 
wordt nu geïntensiveerd.’

Hoe gaat het verder?
De komende tijd wordt het weer spannend. De cliëntenraad van Basalt krijgt periodiek updates van de 
raad van bestuur over de toeloop van patiënten. Nu er ook krapte in de verpleegzorg en ziekenhuizen 
ontstaat, verwacht de voorzitter dat Basalt weer een grotere rol gaat krijgen in de opvang van patiënten. 
De cliëntenraad maakt zich zorgen over het feit dat naast corona, ook onderwerpen als het digitale patiën-
tendossier, de financiën en de fusie veel tijd opslokken. ‘Het is moeilijk om voor onderwerpen die dichter 
bij de cliëntenraad staan, zoals kwaliteit en ervaringen en beleving van patiënten, tijd vrij te maken,’ aldus 
de voorzitter. De CAR van Beatrixoord geeft aan dat er al voorbereidingen worden getroffen voor het geval 
het aantal corona-patiënten weer gaat oplopen. Het gaat spannend worden, voor alle revalidatiecentra.
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