
Waar ligt de 

“grens” 
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Het team 



De regio 

Adherentie: 260.000 

Prevalentie: 14 

 



Kernwaarden 

• Optimale zorg voor de patiënt 

• Één aanspreekpunt binnen het team 

• Niet voor de patiënt maar met de patiënt de zorg organiseren 

• Interdisciplinair werken 

• De vraag van patiënt en systeem is leidend 

• Coördinatie van de verschillende zorgaanbieders 



Dilemma’s 

• Het coördineren van de zorg rond patiënt kan tijdsintensief zijn 

• Niet altijd evidence based zorg, zorg “op gevoel” 

• Spanningsveld tussen tempo van patiënt en wat nodig is 

• Aanpak vraag grote flexibiliteit van het team 

• Hoe ver ga je mee met de wens van de patiënt? 



Doel van de workshop 

• Laten zien hoe wij de zorg in de regio georganiseerd hebben 

• Discussie over waar de grenzen liggen 

– Hoe ver gaat u? 

– Wat verwachten wij voor de toekomst? 

• Onze visie voor de toekomst t.a.v. de zorg voor ALS-patiënten 



Staande houden 

• De vraag van revalidant en systeem is leidend  

 

• Eisen vanuit de overheid 

 

• Mogelijkheden vanuit thuiszorgorganisaties  



Casuïstiek  

• Hulpvraag dhr.: Ik wil me zo lang mogelijk staande houden.  

 

 

 

• ALS revalidant wordt door de thuiszorg overtuigd van het feit dat een 

passieve tillift beter/prettiger voor hem is dan een stalift  

• Je vraagt je af: Wat wil de revalidant? Waarom adviseert de thuiszorg 

een passieve lift? 

 



Wat hebben wij gedaan?  

 

•  Navraag doen bij zowel revalidant als thuiszorgorganisatie 

 

 

• Belang voor revalidant zowel emotioneel als praktisch  

• Advies had te maken met personeelstekort bij de thuiszorg 

• Daarnaast speelde ook de onervarenheid en onzekerheid met de 

progressiviteit van het ziektebeeld en de hierbij horende 

tilmogelijkheden een rol. Dergelijke zorg is zwaar.   

  



Dilemma’s 

 

• Is de thuiszorg momenteel voorbereid om mensen voor een periode 

van misschien wel jaren thuis te verzorgen? 

 

• Hoe ver gaan wij als team om ALS patiënten therapie/ begeleiding  

     te bieden die voor hen als prettiger en verhoging van kwaliteit van   

     leven ervaren wordt?   

 

 



Wat hebben wij gedaan?  

• Zijn vraag vertalen naar mogelijkheden om het haalbaar te maken.  

• Tilinstructies verzorgen:  

 - bij revalidant thuis (FT en ET) 

       - gehele team van thuiszorg aanwezig  

       - werd door alle betrokkenen als positief ervaren 

  

 

   

      Resultaat: Leo kon zich weer voor een periode staande houden, 

alsook de medewerkers van de thuiszorgorganisatie! 



Zwemmen of verzuipen?  

• Hydrotherapie 

• Evidence based? 

• Ervaringen  



Casuïstiek 

• Hulpvraag dhr.: Ik wil graag blijven zwemmen/bewegen in het water, 

omdat ik door het warme water meer ontspan en mijn lichaam meer 

rust ervaart. Daarnaast kan ik in het water meer dan op het droge, 

wat me mentaal sterk houdt.  

 



Dilemma 

• Wat is de meerwaarde van het zwemmen t.o.v. de vele mankracht 

die nodig is om dit te kunnen uitvoeren? 

 

 

 



Wat hebben wij gedaan?  

• Tillift inzetten 

• Verpleegkundige hulp  

• Tijd geïnvesteerd 

 



Onmogelijke mogelijkheden? 

• Het gaat niet meer over hoe goed een team functioneert, maar hoe 

goed verschillende teams samenwerken. 

 

 

 

 

 

 

 



Casuïstiek 

• Interventies op het gebied van de mantelzorg.  

 

• Interventies in de  communicatie en ondersteuning van het 

thuiszorgteam en de revalidant. 

 



Leo – 15 maanden geleden 

• 53 jaar 

• Recentelijk diagnose ALS 

• Familie buiten de regio 

• Verenigingsleven 

• Optimistisch 

• Vriendin in Spanje 

• Wil alles op alles zetten om thuis te blijven wonen! 



Kernwaarden: 

• Optimale zorg voor Leo 

• Één aanspreekpunt binnen het team 

• Niet vóór Leo, maar mét Leo de zorg organiseren 

• Interdisciplinair werken 

• De vraag van Leo en systeem is leidend 

• Coördinatie van de verschillende zorgaanbieders 

 



Dillema’s 

• Het coördineren van deze zorg kost veel, maar levert veel op. 

• Wanneer gaat dit te ver?  

 



Wat hebben we gedaan? 

• Mantelzorgbijeenkomsten 

– Vraag/aanbod afstemmen 

– Groepsdynamica 

– Begeleiding bij emoties 

 

 

 

 



Leo – nu  

• Rolstoelafhankelijk 

• PRG sonde 

• Communicatie via Tobii 

• Spierkrampen 

• Geen arm/handfunctie 

• Dus volledig afhankelijk, maar nog steeds thuiswonend. 



Overzicht 

• Staande houden 

• Zwemmen of verzuipen 

• Onmogelijke mogelijkheden 

 



Uw mening? 



Stellingen 

• Het ALS-team is de coördinator van de totale zorg rondom de 

revalidant met ALS. 

 

 

 

 



Stellingen 

• De wens van de revalidant is leidend ook al is dat soms niet ons 

advies. 

 



Stellingen 

• Bij een veranderende financiering zal er minder begeleiding geboden 

kunnen worden door het ALS-team. 

 


