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Kenniscentra CCL

Een kenniscentrum CCL is 
gespecialiseerd in het 
behandelen van 
patiënten die ondanks 
een adequate 
behandeling een hoge 
ziektelast ervaren.
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Gespecialiseerde behandelingen







Verbeterproject persoonlijke doelen

Samenstelling werkgroep: 

- Sarah Houben-Wilke: Kenniscoördinator

- Daisy Janssen: Medische staf

- Claudia, Irma en Petra: Verpleging

- Lisanne Collewijn: Psychosociaal team

- Lucie Fransen: Fysiotherapie

- Chantal Janssen: Bewegingsagogie

- Miranda Coenjaerds: Diëtetiek

- Nienke Nakken: Ergotherapie



• Patiënt wordt specialist over zijn/haar persoonlijke doelen.

• Patiënt wordt actief betrokken bij het behandelproces en kan samen 
met de behandelaar de behandelingen evalueren en eventueel 
bijstellen.

• Patiënt krijgt hierdoor inzicht in benodigde (gedrags)veranderingen 
om gestelde doelen te bereiken.

• Alle behandelaars zijn op de hoogte van de opgestelde doelen 
hetgeen leidt tot betere communicatie en trans-disciplinaire 
samenwerking.

• Behandeling van de patiënt wordt vormgegeven a.d.h.v. persoonlijke 
doelen en op deze manier kan maatwerk geboden worden.

• Doelen kunnen beter geëvalueerd worden tijdens het WIB. 

Doelen verbeterproject



Tijdlijn





Tijdlijn



Mijn persoonlijke doelen (BioXM)



Mijn persoonlijke doelen (vb)



- Professional: Ergotherapeut

- Patiënt: Dhr. Vaessen
- Interstitiële longaandoening

- Bilaterale longtransplantatie met klinische revalidatie Ciro 2019

- Sinds maart acute daling longfunctie en inspanningsvermogen

- Doel: definitieve persoonlijke doelen opstellen
- Inclusief prioritering

- Voorwaarden

- Disciplines

- Tijdsduur: 30 minuten

In gesprek met een patiënt



Doel 1 na gesprek met ergotherapeut

Ik wil weer mobiel zijn, kunnen wandelen en fietsen. 

- Meer spierkracht

- Betere conditie

- Heuvelop lopen (bijv. die in mijn wandelroute van 10km)

- 3km kunnen wandelen zonder pauzes

- 5km kunnen wandelen met pauzes

- Optimaliseren ademhaling tijdens wandelen/fietsen

- 2km naar het dorp fietsen met de elektrische fiets en weer terug

Evaluatie video



Ik wil weer mobiel zijn, kunnen wandelen en fietsen. 

- Meer spierkracht

- Betere conditie 
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• Specifiek: waarneembaar gedrag/resultaat?

• Meetbaar: hoe kunnen we dit meten?

• Acceptabel: in overeenstemming met doelstelling van cliënt?

• Realistisch: haalbaar? 

• Tijdgebonden: revalidatieperiode van 8 weken

• Inspirerend: sprake van intrinsieke motivatie? 

• Eigen vermogen: kan gestelde doel door eigen invloed bepaald worden?

Evaluatie video



Doel 1 na gesprek met ergotherapeut / na gesprek met disciplines

Ik wil weer mobiel zijn, kunnen wandelen en fietsen. 

- Meer spierkracht

- Betere conditie → vervallen

- Heuvelop lopen (bijv. die in mijn wandelroute van 10km) → over 800m

- 3km kunnen wandelen zonder pauzes →met pauzes bij voorkeur zonder rollator

- 5km kunnen wandelen met pauzes → vervallen

- Optimaliseren ademhaling tijdens wandelen/fietsen → toepassing PLB

- 2km naar het dorp fietsen met de elektrische fiets en weer terug

- → Optimaliseren medicatie t.a.v. dyspneu (iom Erasmus)
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Evaluatie verbetertraject



- 5 pilot patiënten 

- 5 controle patiënten
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Resultaten



- 40% van de patiënten in de controlegroep wist welke 
veranderingen er nodig waren om mijn doelen te bereiken, 
tegenover 100% in de interventiegroep. 

- 43% van de behandelaren in de controlegroep was van 
mening dat mijn patiënt specialist was over zijn/haar 
persoonlijke doelen, tegenover 92% in de interventiegroep.

- Quote patiënt: “Systeem geweldig, overzichtelijk, heeft 
meerwaarde. Je ziet de vooruitgang.”

- Quote behandelaar: “Het zou goed zijn als BioXM rondom dit 
onderwerp goed bekeken wordt en waar nodig ge-update 
wordt (overzichtelijker/beter terug te vinden).”

Resultaten



- Persoonlijke(re) behandeling

- Betrokkenheid patiënt

- Samenwerking

- WIB

- Tijd

- Ondersteuning ICT

- Verdere implementatie: coaching collega’s

Ervaringen en geleerde lessen



daisyjanssen@ciro-horn.nl

nienkenakken@ciro-horn.nl

Bedankt voor uw aandacht!
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