Flowchart patiënten post-intensive care, ontslag naar huis
In het
ziekenhuis

Patient > 48 uur
beademd
ja
Andere
paramedische
disciplines

Fysiotherapie op
verpleegafdeling

Geen revalidatie

Revalidatie?

nee

Revalidatie instelling of bestaande
netwerken zoals: long-, hart, onco,
revalidatie of CVA, parkinson, trauma
netwerk etc.

Interesse en
mogelijkheden voor
REACH netwerk?

Naam, adres en telefoonnummer
doorgeven aan:

m.e.major@amsterdamumc.nl
Tel. 06 21158555

Wil patiënt meedoen aan
onderzoek? Mag de
onderzoeker contact dan
opnemen?

‘eigen’ fysiotherapie
1e lijn

Wil patiënt meedoen aan
onderzoek? Mag de
onderzoeker contact dan
opnemen?

Ft voert een 1e gesprek, als het kan
vanuit gedachte PG, met Pat. en evt.
Familie stemt met patiënt af hoe
contact in 1e lijn tot stand komt

Meegeven
patienteninformatiebrief
en folder REACH

Ft verzorgt schriftelijke
overdracht en verwijzing.
(direct aan patient of
fysiotherapeut)

Patiënt

Verzorgt eigen info
en overdracht etc.

Ft belt ft 1e lijn
voor een tel.
contact

Ft praktijk

1e contact patient
fysiotherapie thuis

afstemming

Ergotherapie:
- Doen
- Ergotherapie Gooi en
Omstreken
Diëtetiek:
- Malnucare

1e contact zsm thuis, afstemming over vervolg, freq, inhoud etc.

I Thuisfase

1e contact patient
fysiotherapie thuis

Suggesties onderwerpen:
-informatie
-regie
-energiebeheer
-wat kan je wel?
-activiteiten thuis
-Thuis oefenen
-mantelzorger/inzet familie
-verzekering

Gesprek mbv PG.
inventarisatie wens,
hulpvraag,
doelstelling(en)

Wat nodig?
Extra discipline(s)
Klinimetrie?

SNAQ65+ rood?

ja

Diëtist

Behandelprogramma

II Fysiotherapie in de praktijk

i.p. 2-3 x per week, groepsverband?

III Post-fysiotherapie

Afbouw behandeling en eventueel
controle (bel)afspraak

Ja

Herevaluatie

Heroverweeg inschakelen
andere disciplines.
Ergotherapie op
deelgebieden?

Behandelprogramma

afstemming

Zijn de doelen
(zelfstandig) haalbaar en
duurzaam?

eindmetingen
eindrapportage

Stop

Screening:
-ondervoeding: SNAQ65+
-cognitief/psychisch
uitvragen. Denk eventueel
aan 'Global Psychotrauma
Screen' voor PTSS, HADS
voor depressie.
Ervaren vermoeidheid
-Borgscore RPE
-MVI
Kracht(uithouding):
-Handknijpkracht
-Kracht: bepaling 1RM
-5 times chair stand
-Timed “Up & GO”
- evt. ademspierkracht

2x/week naar de
praktijk haalbaar?

Herevaluatie

PG ondersteunend
-spinnenweb
-PSK
-VAS ervaren gezondheid

Overweeg verwijzing
gezondheidscoach
www.gezondheidszorgcoach.nl

Loopcapaciteit:
-2 of 6 Min. Wandel Test
-2 MIn. step test

-Inventarisatie omgeving
-Informatie folder FCIC
-Thuisoefenprogramma
-Inbouwen activiteiten
ADL
-ontspanningstraining
-veerkracht benutten
-eigen regie
-Informatie-educatie
-beweeggedrag
-Inspanningscapaciteit
* kracht
* uithoudingsvermogen
* circuittraining
(ademspiertraining?)
-Hervatten werk en sport
-Hoe zelfstandig beter
worden in eigen
omgeving?
-Lichamelijk actieve
levensstijl.

www.projectreach.nl

