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Introductie

• Aandacht voor reablement ↑

• Reablement onderzoek binnen AWO-L
- Cultuuromslag?
- Implementatie?
- Effectiviteit?

• Geleerde lessen tot nu toe



Bijf Actief Thuis
(2014-2021)

Een reablement scholingsprogramma 
voor thuiszorgmedewerkers
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I-MANAGE
(2019-2023)

Een interdisciplinair reablement 
programma voor de 1e lijn



I-MANAGE
• Een kortdurend, intensief en interdisciplinair eerstelijnsprogramma

• Doelen:
- Participatie in betekenisvolle activiteiten verbeteren (doelen van de cliënt zijn leidend)
- Mantelzorger ondersteunen om hun kwaliteit van leven en draagkracht te verbeteren
- Onnodige (her)opnames naar het ziekenhuis of verpleeghuis voorkomen

• Tweeledige benadering:
- Focus op de capaciteiten van de cliënt
- Inzetten van omgevingsfactoren:

- Fysieke omgeving: thuis en in de wijk
- Sociale omgeving: betrekken van mantelzorgers en sociale initiatieven in de wijk
- Organisatorische omgeving: continuïteit van zorg

• Praktijkgerichte scholing



Zorgproces

• Doorverwijzing
• Warme overdracht

Fase 1: Initiatie

• Interventies en acties plannen
• Registratie ECD

Fase 3: Zorgplan

• Huisbezoek
• Positieve gezondheid
• Betekenisvolle doelen  COPM
• Aandacht mantelzorger

Fase 2: Anamnese

• Acties uitvoeren volgens zorgplan
• Ondersteuning mantelzorger

Fase 4: Uitvoering

Fase 5: Evaluatie

• Continue opvolging
• Formele evaluatie doelen

8-12 weken



Pilot studies @ 

1. Doelgroep

2. Teamsamenstelling

3. Eigen werkprocessen

4. Innovatieprojecten



Reablement 
internationaal
(2020-2024)

Leren uit het buitenland



Systematisch literatuur onderzoek*

Onderzoeksvragen
1. Wat is het effect van reablement op dagelijks functioneren?
2. Wat zijn veelbelovende elementen van reablement?

Resultaten
• Veel variatie in uitkomstmaten (Barthel Index, COPM, InterRAI, e.a.)
• Effectiviteit dagelijks functioneren = 50/50
• Veelbelovende componenten

• Gestandardiseerd assessment en goalsetting
• Interdisciplinair team met inzet paramedici
• Interventies gebaseerd op (i)ADL – training, fysieke oefenprogramma, educatie cliënt/ 

mantelzorger, management van beperkingen (bijv. pijn)

*Buma et al., European Journal of Ageing 2022





Geleerde lessen
(2014-2022)



Reablement

• Bewijs voor effectiviteit?

• Gedragsverandering vraagt (continue) aandacht

• Doelen van de cliënt moeten leidend zijn

• Aandacht voor cliënt én omgeving

• Interdisciplinaire aanpak en coördinatie

• Systeemverandering nodig



Bedankt voor uw aandacht.


