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‘Oma’ 



Systematisch Rehabilitatiegericht 
Handelen (SRH)

• Cliënt ondersteunen handhaven / verbeteren kwaliteit van 
leven

• Tot tevredenheid kunnen functioneren

• ‘Er zijn’ voor de cliënt 

• Versterken van krachten



Inhoud

• Introductie: wie zijn wij?

• Inleiding: SRH• Inleiding: SRH 

• Kwintes en SRH:
– Onderzoek
– Implementatie en borging
– Elektronisch cliënten dossier

• Aan de slag: ‘Je kunt het toch gewoon vragen’

• Terugkoppeling van ervaringen 



Kwintes en SRH

• Lange rehabilitatietraditie 

• Integraal

O d k d t d k di (2006) h i d• Onderzoek door extern deskundige (2006): hernieuwde 
inzichten



Kwintes en rehabilitatie

Inzichten onderzoek
• Middelen onvoldoende sturend en steunendMiddelen onvoldoende sturend en steunend

• Methodisch werken onvoldoende geïmplementeerd

• Vooral aandacht voor probleemgericht werken

• Verantwoordelijkheid cliënt vs verantwoordelijkheid 
begeleider

• Gemis ondersteuning begeleiders



Kwintes en rehabilitatie

Trajecten n.a.v. onderzoek

1. Visie

2 V b t th di h k2. Verbeteren methodisch werken
1. Training
2. ECD

3. Rehabcoach per regio



Kwintes, rehabilitatie en ouderen

Ouderen

Accentverschillen in methodiektoepassing
+ Ontwikkelingsgericht

O i i ht++ Omgevingsgericht
+ Probleemgericht



Kwintes, rehabilitatie en ouderen

Accentverschillen
• Het leefklimaatHet leefklimaat

• Tijdsbesteding en het aanbieden van activiteiten

• De levensgeschiedenis van de cliënt (o.a. ‘Op zoek naar 
zin’)

• Ontmoeting en contact (Presentiebenadering)



Elektronisch cliëntdossier 

• Middel om medewerker te ondersteunen in werken vanuit 
SRH.

• Opbouw volgens begeleidingsproces

• ECD heeft inhoud van de SRH, o.a.:
– Cliëntprofiel - levensgeschiedenis

B l idi l– Begeleidingsplan 
– Hulpmiddelen 











Aan de slag

• ‘Je kunt het toch gewoon vragen?’

Aan de slag met de krachtenanalyse



K ht lKrachtenanalyse
'Er zijn' voor de cliënt als 

basishouding

Kwaliteit van leven:
wensen en persoonlijke

voorkeuren cliënt

ToenNu
Inventarisatie van Krachten

(Persoonlijk Profiel)

Herstel- en
ontwikkelingsgerichte 

doelen cliënt

Krachten cliënt Krachten natuurlijke 
omgevingen cliënt

Persoonlijk Plan



Krachtenanalyse

• Terugkoppeling - bespreken van ervaringen
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Elektronisch, maar niet automatisch

Bedankt voor de aandacht en we hopen datBedankt voor de aandacht en we hopen dat 
jullie richting hebben gekregen.


