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Programma 

  
 

 

• Voorstellen 

• Algemene informatie Crabbehoff  

• Ontstaan langdurige neurorevalidatie (LNR) 

binnen Crabbehoff 

• Theorie / inhoud revalidatietraject 

• Casuïstiek  

• Vragen / discussie 



 

 

Voorstellen 
  
 

 

• Wie zijn wij en wie is ons publiek 

• Specifieke vragen  

 



Algemene informatie PZ 

Crabbehoff  

 

• Doelgroepen  

• Locatie  

• Achtergrond  

 



 
Ontstaan Langdurige 

NeuroRevalidatie (LNR) binnen 

PZ Crabbehoff 

  

• Sinds wanneer  

• Aantal cliënten 

• Praktische indeling  

• In- en exclusiecriteria  

 



 

Theorie / inhoud 

revalidatieprogramma  
  

• Start na intensief prikkelprogramma  

• Over- en onderprikkeling  Balans!  

• Structurele inzet mantelzorg en ‘moeilijkheden’ 

hierbij (vastlegging, consequenties)  

 

• Projectbasis: we zijn lerend en in beweging  

 

 



Perspectieven 

Casus bekijken vanuit verschillende perspectieven 

 

• Kinderen  

• Broer / zus 

• Ouders 

• Partner  

• Zorg / behandelaar  

 

 



 

Rollen mantelzorg 
 

Welke rollen kunnen zij vervullen? 

 

• Hulpverlener 

• Zorgvrager  

• Expert 

 

 



Casus 

Uitgangssituatie, voor hersenletsel:  

• Vrouw, 38 jaar, getrouwd, 2 kinderen (9 en 14 jr) 

• Werkte 3 dagen p/w als kleuterjuf 

• Man werkt fulltime (4x9u) en heeft een papadag  

• Mevrouw heeft goed contact met ouders, 

echtgenoot ‘normaal’ contact met schoonouders  

• Ouders gepensioneerd en zorgen 2 dagen p/w 

voor opvang kinderen.  

• Woonsituatie: rijtjeswoning, modaal 

gezinsinkomen  

 



Status 

Incident 

• Traumatisch auto-ongeval (2015), status na 

coma. Opname in ZH, opname elders, 6 

maanden na trauma opname in Crabbehoff  

• Paloc 5 bij opname in Crabbehoff  

• Doel opname Crabbehoff: verhogen 

bewustzijnsniveau  

 



Dilemma’s bij deze casus  

 

• Partner werkt nog steeds en zorgt voor de 

kinderen, en woont >1 uur van verpleeghuis 

• Tegenstrijdige ideeën en belangen binnen 

systeem  

 

• ... Aan wat voor dilemma’s denken jullie?  



Opdracht cliëntsysteem 

 

Verschillende mensen in het systeem; 

• Partner 

• Ouders  

• Kinderen 

• Broer / zus  

• Zorg / behandelaar  

 

 

 

 

 



Opdracht 

• Geef aan wie contactpersoon zou moeten zijn.  

Maak een keus.  

• Benoem de rol die partner en ouders los van 

elkaar kunnen hebben tijdens verblijf van cliënt.  

• Wie stelt een dag/weekschema op, en wie voert 

het uit? 

• Wie communiceert naar cliëntsysteem?  

• Wie is aanwezig bij de therapie?  

• Van wie ontvangt / wil men ondersteuning?  

 

 



Knelpunten 

• Niet betrokken willen of kunnen zijn bij 

therapieën 

• Te betrokken wat medisch/therapeutisch beleid 

in de knel komt.  

• Overbelasting van mantelzorger  

• Over- of onderprikkeling van cliënt 

• Niet bereikbaar zijn voor EVV-er  

• Keuze contactpersoon 

 



 

? Vragen ? 


