Klaar voor reablement?
Ben je betrokken bij de Vlaamse eerstelijnszorg als zorgvrager, zorgverlener, beleidsmaker of
financier? Dan wil je misschien meepraten over goede zorg en de kansen voor r e a b l e m e n t.

Reablement

is mensen helpen voor zichzelf
te zorgen. Het is een korte, persoonsgerichte
thuisinterventie van een 8-12 tal weken door één of
meer zorgprofessionals, gericht op behoud en
verbetering van belangrijke dagelijkse en sociale
activiteiten van de zorgvrager.
Bij de start is het belangrijk dat de zorgprofessional
samen met de cliënt de handelingsvragen en wensen
vertaalt in concrete doelen en die regelmatig
evalueert. Na 2 of 3 maanden stopt de reablement
interventie en wordt bepaald of en hoeveel thuiszorg
er nog nodig is.

Reab lement in Vlaander en
De Arteveldehogeschool* onderzoekt of de Vlaamse context klaar is voor reablement. Daarom
zoeken wij medewerkers van patiëntenverenigingen, zorgorganisaties, privépraktijken,
mutualiteiten en overheidsorganisaties (van klein naar groot). Medewerkers die direct betrokken
zijn bij de eerstelijnszorg en thuiszorg voor mensen met een chronische aandoening en minimaal
een jaar in de huidige setting werken. We willen graag te weten komen wat jij goede (eerstelijns)zorg
vindt. Ook horen we graag welke kansen reablement volgens jou biedt voor de uitdagingen in de
gezondheids- en welzijnszorg. Meer informatie over het project en de aanleiding ervan vind je hier.

Jouw inbr eng is waardevol
Je kunt meepraten en jouw mening geven tijdens één van de online focusgroepen
(groepsdiscussies) in januari en februari 2022. Met 6-8 gelijkaardige deelnemers vanuit verschillende
organisaties discussieer je onder leiding van een moderator 1 tot 1.5 uur over enkele vragen en
stellingen.
Wil je m e e d o e n ? Laat alsjeblieft jouw gegevens h i e r achter en geef aan op welke momenten
je je vrij kunt maken. We contacteren je dan vanaf 10 januari 2022 en sturen de definitieve datum
met de vergaderlink en het toestemmingsformulier. Heb je interesse, maar zoek je eerst meer
informatie? Reageer dan op deze mail.

Vriendelijke groeten en graag tot op één van de focusgroepen!
Namens de onderzoekers:
Ank Eijkelkamp (ank.eijkelkamp@arteveldehs.be - 0032 0471552957)
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