Resultaten van patiënten in 2017:
‘verplaatsen’ en ‘zelfverzorging’
In 2017 zijn 530 volwassenen in De Hoogstraat opgenomen voor klinische revalidatie. Bij 399 patiënten
(75% van het totaal) is bij opname én bij ontslag gemeten in welke mate zij zich zelf kunnen verplaatsen
en zich zelf kunnen verzorgen.

VERPLAATSEN BIJ OPNAME EN ONTSLAG
Resultaat: het aantal patiënten dat zich zelfstandig kon verplaatsen was bij ontslag tientallen procenten hoger
dan bij opname. Bij het traplopen werd de grootste winst geboekt.
De grafiek toont:
het percentage patiënten dat de activiteit (zitten, transfers, etc.) bij opname zelfstandig kon uitvoeren.
het percentage patiënten dat de activiteit bij ontslag zelfstandig kon uitvoeren.
Zelfstandig = zonder hulp van een ander, maar eventueel met moeite en/of met gebruik van een hulpmiddel.
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* Bijvoorbeeld verplaatsen van het bed naar een stoel.

Deze gegevens worden verzameld met het meetinstrument de USER. Als alle activiteiten voor ‘verplaatsen’
zonder hulp, zonder moeite en zonder hulpmiddelen worden uitgevoerd is de USER-score 35 punten.
Resultaat: de gemiddelde score van alle 399 volwassenen was ca. 15 punten bij opname en ca. 25 punten bij
ontslag. De gemiddelde verbetering was 9,8 punten.
De grafiek toont:
de gemiddelde totaalscore voor ‘verplaatsen’ bij opname.
de gemiddelde totaalscore voor ‘verplaatsen’ bij ontslag.

15

Totaalscore

25
35 (max)

ZELFVERZORGING BIJ OPNAME EN ONTSLAG
Resultaat: ruim zeven op de tien patiënten (74%) kon zich aan het eind van de klinische revalidatie (weer) helemaal
zelfstandig verzorgen. Bij douchen/baden en aan-/uitkleden werd de grootste winst geboekt.
De grafiek toont:
het percentage patiënten dat de activiteit (douchen, aankleden, etc.) bij opname zelfstandig kon uitvoeren.
het percentage patiënten dat de activiteit bij ontslag zelfstandig kon uitvoeren.
Zelfstandig = zonder hulp van een ander, maar eventueel met moeite en/of met gebruik van een hulpmiddel.
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Deze gegevens worden verzameld met het meetinstrument de USER. Als alle activiteiten voor ‘zelfverzorging’
zonder hulp, zonder moeite en zonder hulpmiddelen worden uitgevoerd is de USER-score 35 punten.
Resultaat: de gemiddelde score van alle 399 volwassenen was ca. 21 punten bij opname en ca. 29 punten bij
ontslag. De gemiddelde verbetering was 8,0 punten.
De grafiek toont:
de gemiddelde totaalscore voor ‘zelfverzorging’ bij opname.
de gemiddelde totaalscore voor ‘zelfverzorging’ bij ontslag.
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VOORUITGANG ALGEMEEN
Bijna negen op de tien patiënten boekten vooruitgang wat betreft ‘verplaatsen’ en ‘zelfverzorging’.

Revalidanten die
vooruit gingen wat
betreft ‘verplaatsen’
en ‘zelfverzorging’

NIET IEDEREEN GING VOORUIT. WAAROM NIET?
1 Sommige revalidanten hadden andere behandeldoelen, bijvoorbeeld op het gebied van
taal/spraak of geheugen.
2 Er waren mensen met een progressieve aandoening, zoals een spierziekte. Ook bij hen
waren de redenen voor opname anders, bijvoorbeeld het leren gebruiken van hulpmiddelen.
3 Complicaties, het onverwachts afbreken van de opname, het anders inschatten
van de behandelmogelijkheden en meetfouten kunnen een rol spelen.
Meer informatie over de USER kunt u vinden op www.dehoogstraat.nl/meetinstrument-user.
Vindt u dit behulpzaam of heeft u ideeën hoe het beter kan? Wij horen dat graag van u via USER@dehoogstraat.nl
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