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Stand van zaken ProCP
In het ProCP onderzoek wordt de samenwerking
beschreven tussen ouders, medewerkers van het
revalidatiecentrum en medewerkers van school. In
ons onderzoek hebben we op verschillende manieren
informatie verzameld, namelijk via een vragenlijst, via
een observatie van de teambespreking en door
beleidsdocumenten te analyseren. In deze
nieuwsbrief willen we u wat meer vertellen over de
dataverzameling en de eerste resultaten.

Vragenlijsten:
Om de samenwerking te beschrijven wilden we eerst
weten wat belangrijke factoren zijn die het
samenwerken bepalen. Om informatie hierover te
verzamelen hebben we vragenlijsten gestuurd aan de
ouders en betrokken medewerkers van 44 kinderen
met CP. We hebben 465 vragenlijsten verstuurd en
er 391 teruggekregen. In deze vragenlijsten staan
vragen over de factoren die het samenwerken
bepalen en ook vragen over wat de verschillende
betrokkenen vinden van de samenwerking. We
hebben bijvoorbeeld gevraagd naar “de manier
waarop doelen gesteld worden en wie daarbij
betrokken is”, maar ook “hoe de verschillende
betrokkenen de relaties beschrijven met de
verschillende andere betrokkenen” en we hebben
ook gevraagd “hoe de informatie uitwisseling
plaatsvindt”. Wij zijn erg blij dat zoveel mensen de
vragenlijst hebben teruggestuurd, omdat we nu goed
kunnen gaan beschrijven hoe er samengewerkt
wordt en wat de verschillende betrokkenen vinden
van de samenwerking!

Observaties:
Zoals jullie weten wordt er een revalidatieplan
gemaakt voor ieder kind en wordt dit plan besproken
in de teambespreking. Omdat wij graag informatie
wilden verzamelen over hoe er samengewerkt wordt
in het opstellen van het revalidatieplan hebben wij de
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teambesprekingen van 40 kinderen bijgewoond.
Deze besprekingen hebben wij opgenomen op video
zodat we op een later tijdstip de video’s konden
analyseren en de benodigde informatie over het
samenwerken er uit konden halen. We hebben
bijvoorbeeld gekeken naar wie er aanwezig waren bij
de teambespreking, over welke onderwerpen de
teambespreking ging en hoe lang de teambespreking
duurde.
Met al deze verzamelde informatie willen we een
beschrijving gaan maken van hoe er samengewerkt
wordt in de kinderrevalidatie en ook over wat de
verschillende betrokken vinden van de
samenwerking met als doel uit te vinden wat er
belangrijk is voor een goede samenwerking!

Eerste Resultaten
Samenwerken beschreven in beleidsdocumenten:
Om te bekijken hoe de samenwerking in Nederland is
georganiseerd hebben we verschillende documenten
bij instanties en brancheorganisaties (zoals VRIN en
VRA) opgevraagd. In deze beleidsdocumenten
hebben we veel informatie over uitgangspunten voor
het samenwerken gevonden. Bijvoorbeeld dat
revalidatieartsen, behandelaars en leerkrachten
samen moeten werken, dat de problemen en vragen
van ouders richtinggevend zijn voor de behandeling,
dat een goede communicatie tussen ouders en
behandelteam essentieel is en dat ouders verslagen
krijgen van besprekingen. Deze informatie uit
documenten geeft een beeld van hoe er
samengewerkt zou moeten worden. Omdat we ons
onderzoek in 5 verschillende centra in Nederland
hebben gedaan konden we ook kijken of het
samenwerken in al deze centra op dezelfde manier
geregeld is. Dit bleek niet altijd het geval te zijn. Het
verschilt bijvoorbeeld per centrum of ouders wel of
niet bij de teambespreking zijn en hoe ze verslag
krijgen van de teambespreking.

Teamsamenstelling van revalidatieteams
Rond elk kind met CP staat een team van
professionals en ouders die samen de zorg en het
onderwijs voor dat kind zo goed mogelijk vorm
geven. Van 44 kinderen met CP hebben we
geïnventariseerd wie de teamleden zijn. In ons
onderzoek hebben we iemand een teamlid genoemd
als die persoon: betrokken was bij het behandel/
begeleidingsproces van het kind, en/of aanwezig was
bij de teambespreking over het kind en/of deel
neemt aan de informatie-uitwisseling over het kind.
In totaal waren er 228 professionals van het
revalidatiecentrum, 202 professionals van de
mytylschool en de ouders betrokken bij de zorg van
deze 44 kinderen. In de meeste teams was in ieder
geval een revalidatie arts (100% van de teams), een
ergotherapeut (95.5 % van de teams), een
fysiotherapeut (88.6 % van de teams) en een
maatschappelijk werker betrokken (65.9 % van de
teams). Vanuit school was er bij ieder kind in ieder
geval een leerkracht, een assistent en een intern
begeleider betrokken. Uit de gevonden resultaten
kunnen we concluderen dat we in de zorg rond
kinderen met CP te maken hebben met grote teams
(gemiddeld 11 teamleden per team) waarin
verschillende professionals en ouders samenwerken.

ProCP verder………….
Omdat we in ons onderzoek nog veel meer data
hebben verzameld zijn we druk bezig met het
verwerken van de andere gegevens. Wij en andere
betrokkenen bij dit onderzoek zijn erg enthousiast
over de eerste resultaten en zijn zeer benieuwd naar
de toekomstige resultaten! Dit alles zou niet mogelijk
geweest zijn zonder de bereidwilligheid van ouders
en professionals om deel te nemen aan ons
onderzoek, eindeloze vragenlijsten in te vullen en
deel te nemen aan de observaties.

Wij willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor jullie
enthousiaste medewerking en geïnvesteerde tijd en
we hopen jullie snel meer nieuws en resultaten te
kunnen presenteren!!!!!!!!
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Bianca bij de poster in Monaco

Afgelopen november hebben we de eerste resultaten
van ons onderzoek mogen presenteren op een
internationaal congres in Monaco. De poster die we
daar gepresenteerd hebben is bij deze nieuwsbrief als
bijlage bijgevoegd. Helaas is deze in het Engels, maar
indien uw vragen heeft of graag een Nederlandse
toelichting wilt ontvangen dan zouden wij het leuk
vinden als u contact met ons opneemt!
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