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Nederlandse samenvatting 

Tijdbesteding van patiënten met een beroerte op rev alidatieafdelingen in 

verpleeghuizen – de bijdrage van verpleegkundigen e n verzorgende  

Achtergrond en doel  – Uit onderzoek blijkt dat patiënten met een beroerte die in de acute 

fase intensief deelnemen aan revalidatie, ofwel therapeutische activiteiten, een beter herstel 

doormaken. Het doel van dit onderzoek was om de tijdbesteding van patiënten met een 

beroerte op revalidatieafdelingen van vijf verpleeghuizen te beschrijven waarbij de accenten 

liggen op therapeutische activiteiten en niet-therapeutische activiteiten, sociale interactie en 

de locatie waar de tijdbesteding plaats vindt.  

Methode:  In totaal werden 42 patiënten met een beroerte in vijf verschillende 

verpleeghuizen gedurende één dag iedere 10-minuten geobserveerd met behulp van de 

behavioral mapping methode. Subgroep analyse werd gebruikt om een verschil aan te tonen 

tussen de verschillende verpleeghuizen, revalidatiefase, lengte van het verblijf in het 

verpleeghuis en functionele status.  

Resultaten:  Uit de resultaten blijkt dat patiënten met een beroerte iets meer dan de helft van 

de dag besteden aan therapeutische activiteiten. Aan de verpleegkundige-ADL zorg wordt 

gemiddeld 7,9% (41.1 min.) van de dag besteed en aan verpleegkundige zorg gemiddeld 

0,7% (3.6 min.). Patiënten hebben gemiddeld 10,7% (55.6 min.) van de dag contact met de 

verpleegkundig. Gemiddeld wordt 7,6% (38.0 min.) van de dag besteed aan therapie.  

Er is een significante relatie gevonden tussen het niveau van functioneren van de patiënt en 

de mate van actieve tijdbesteding. Patiënten met minder beperkingen besteden meer tijd aan 

therapeutische activiteiten. Patiënten verblijven gemiddeld 40,7% (211.6 min) van de dag op 

de patiëntkamer en zijn gemiddeld 49,3% (256.4 min.) van de dag alleen. 

Conclusie  – Patiënten met een beroerte besteden slechts een beperkt gedeelte van de dag 

aan therapeutische activiteiten. Patiënten met een hogere functionele status besteden meer 

tijd aan therapeutische activiteiten dan patiënten die meer beperkt zijn. Er ligt een uitdaging 

voor verpleegkundigen om patiënten te activeren en te betrekken bij doelgerichte en 

taakgerichte  training in de dagelijkse activiteiten.  

Trefwoorden:  beroerte, tijdbesteding, revalidatie, verpleegkunde, verpleeghuis  

 
 

 

  



02-07-2010 Tijdbesteding van patiënten met een beroerte 4 | P a g i n a  

 

English abstract  

Time use of stroke patients on rehabilitation units  in nursing homes – the contribution 

of nursing care   

Background and Purpose – Research shows that patients with a stroke earlier and more 

participation in rehabilitation or therapeutic activities, an better recovery through. The aim of 

the study was to describe the time use of stroke patients on rehabilitation units of five nursing 

homes in The Netherlands focusing on the time spent on therapeutic activities, non-

therapeutic activities, interactions and the location wherein these took place.  

Method – A total of 42 stroke patients in five different centers were observed for one day at 

10-minute intervals using behavioral mapping. Subgroup analysis was used to demonstrate a 

difference between nursing homes, rehabilitation phase, time in the nursing home and the 

functional status.  

Results – The results show that patients wit a stroke just over half of the day spent on 

therapeutic activities. The patients spent 7,9% (41.1 min) of the day on nursing-care (daily 

living activities), whereas 0,7% (3.6 min) of the day was spent on nursing care. Patients have 

on average 10,7% (55.6 min) of the day contact with the nurse. For 7,6% (38.0 min) of the 

day patients spent on therapy. There was a significant relationship was found between the 

level of functioning of the patient and the degree of active time-use. Patients with fewer 

restrictions spent more time on therapeutic activities. Patients stay an average 40,7% (211.6 

min) of the day in the patients room and 49,3 (256.4 min) of the day alone.  

Conclusions  – Stroke patients spent a limited part of the day on therapeutic activities. 

Patients with a higher functional status spent more time on therapeutic activities. There is a 

challenge for nurses is how to activate patients and engage them in purposeful task-oriented 

training in daily activities.  

Keywords: Stroke, Time use, Rehabilitation, Nursing 
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Inleiding 

Een beroerte is de derde meest voorkomende doodsoorzaak in de Westerse wereld. In 

Nederland worden jaarlijks 41.000 mensen getroffen door een beroerte.1 In 2000 betekende 

dit dat 1.8 op de 1000 mensen getroffen werden door een beroerte. Voor 2020 is de 

verwachting dat dit zal oplopen tot 2.8 per 1000 mensen.2 De World Health Organization 

(WHO) definieert beroerte als: “het plotseling optreden van verschijnselen van een focale 

stoornis in de hersenen waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een vasculaire 

stoornis”.3 De gevolgen van een beroerte zijn groot, patiënten ervaren fysieke, 

psychologische en sociale veranderingen, zoals verlamming, communicatieve problemen, 

cognitieve problemen en gedragsproblemen.4 Deze leiden tot angst en frustraties voor de 

patiënt en zijn naasten. Familieleden worden geconfronteerd met veranderingen in emoties 

en gedrag.5 De herstelperiode van een beroerte is een langdurig en zwaar traject.6 

Gedurende deze lange periode worden patiënten geconfronteerd met verschillende 

zorginstellingen, waarbij verpleegkundigen en andere professionals zorg verlenen met als 

doel de persoonlijke en sociale identiteit van de patiënt te beschermen en zo mogelijk te 

herstellen.6,7 

Het revalidatietraject kan onderverdeeld worden in de acute fase met als hoofddoel het 

voorkómen van progressieve schade aan de hersenen en andere complicaties. Deze fase 

begint direct na het optreden van de beroerte en duurt tot één maand na de beroerte. De 

revalidatiefase met als hoofddoel het voorkómen en verminderen van beperkingen en 

handicaps, deze fase is de periode na stabilisatie tot zes maanden na de beroerte. De 

chronische fase waarbij acceptatie, verwerking en het leren omgaan met de blijvende 

beperking centraal staan, sluit aan op de revalidatiefase.8  

 

Rol van verpleegkundigen in het revalidatieproces 

Verpleegkundige revalidatie is het totaalproces van het begeleiden en faciliteren van het 

herstel van een patiënt met beperkingen en handicaps naar een optimaal 

functioneringsniveau.6 Onder verpleegkundigen worden ook verzorgende, helpende en 

zorghulpen verstaan. In het evidence based model voor verpleegkundige geriatrische 

revalidatie ontwikkeld door Routasalo et al9 ligt de focus op het ondersteunen van wat de 

patiënt nog kan bereiken. Het is inherent aan een doelgericht proces wat gebaseerd is op 

multidisciplinaire samenwerking. Het model is gebaseerd op het belang van het bevorderen 

van de revalidatie van de patiënt, de verpleegkundige besluitvorming en de 

revalidatiebenadering. 

 

Afd. 1 Verpleegkundig geriatrisch revalidatiemodel volgens Routasalo, Arve & Lauri, 2004 
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Uit onderzoek blijkt dat patiënten met een beroerte die in de acute fase intensief deelnemen 

aan revalidatie, ofwel therapeutische activiteiten, een beter herstel doormaken.10 Met name 

het taakgericht oefenen is belangrijk in dit herstel.11 Herstel na een beroerte stopt niet na zes 

maanden. Ook patiënten in de chronische fase kunnen verder herstellen.12,13 Uit een recente 

systematische review blijkt dat veel van de taakgerichte interventies belangrijk zijn voor de 

dagelijkse verpleegkundige zorg en kunnen worden toegepast door verpleegkundigen in de 

dagelijkse zorg voor patiënten met een beroerte.14 

Kenmerkend voor de verpleegkundige discipline is het continue aanwezigheid en daardoor 

coördinerende rol in het multidisciplinaire team.6,15 Daarnaast is een autonome, 

therapeutische rol van verpleegkundigen van belang voor de revalidatie uitkomsten van 

patiënten.6,16,17 Verpleegkundigen hebben een belangrijk verantwoordelijkheid voor zinvolle 

tijdbesteding van patiënten en voor het activeren van patiënten in het algemeen.16 Het is niet 

bekend of verpleegkundigen in de dagelijkse praktijk zich bewust zijn van deze belangrijke 

taak. Multidisciplinaire teamorganisatie is een belangrijk aspect in zorg van patiënten met 

een beroerte.6,18  

 

Revalidatie in het verpleeghuis 

Revalidatie in het verpleeghuis onderscheidt zich ten opzichte van een revalidatiecentrum en 

ziekenhuizen door de vitaliteit en hogere leeftijd van patiënten en het tempo van revalidatie.19 

Bij patiënten die revalideren in een verpleeghuis is vaak sprake van meerdere ziektebeelden 

(multimorbiditeit). Door ingrijpen van de verschillende aandoeningen op de conditie van de 

patiënt kan deze vaak geen hoog-intensieve trainingsprogramma’s volgen. Hierdoor is de 

therapeutische setting in de verpleeghuizen anders vergeleken met revalidatiecentra. Het 

revalidatieproces verschilt niet wat betreft inhoud, doelstellingen en multidisciplinaire 

samenwerking.20 

 

Tijdbesteding 

Tijdbesteding kan beschreven worden als alle dagelijkse activiteiten die verricht worden om 

de dag door te komen; alle individuele en sociale activiteiten thuis of in de gemeenschap.21 

Tijdbesteding kan gespecificeerd worden in therapeutische en niet-therapeutische 

activiteiten. In eerdere studies werd onder therapeutische activiteiten verstaan: alle 

activiteiten van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, neuropsychologische training, 

verpleegkundige zorg gericht op revalidatie, medische zorg, sportactiviteiten, zelfstandig 

oefenen en eventuele overige therapeutische activiteiten.21-23 Niet-therapeutische activiteiten 

waren dan: zitten, liggen en/of slapen, eten en drinken, vrijetijdbesteding, communicatie, zich 

verplaatsen, verpleegkundige-ADL activiteiten (activiteiten ten behoeve van het algemeen 
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dagelijks leven) en andere niet-therapeutische activiteiten.21-23 Communicatie, zich 

verplaatsen, eten en drinken en verpleegkundige-ADL activiteiten zijn op basis van het 

model van Routasalo et al9 in dit onderzoek ook beschouwd worden als therapeutische 

activiteiten. 

Naast het onderscheid tussen therapeutische en niet-therapeutische activiteiten kan 

tijdbesteding onderzocht worden op andere aspecten zoals sociale interactie en de locatie 

waar de tijdbesteding plaatsvindt.21-24 

 

Er zijn slechts enkele onderzoeken verricht naar de tijdbesteding van patiënten met een 

beroerte in verschillende intramurale zorgsettings.21-23, 25-35 

In de revalidatiecentra besteden de patiënten slechts 140 tot 166 minuten (23.4% - 27.5%) 

per dag aan therapeutische activiteiten,23 in ziekenhuizen is dit 66 tot 360 minuten25,26 (13.7% 

- 75%) en in een verpleeghuis is dit 120 minuten21 (25%). Wanneer onderscheid gemaakt 

wordt in de fase van revalidatie blijkt dat in de acute fase 66 tot 300 minuten (13.7% - 62.5%) 

besteed wordt aan therapeutische activiteiten25,27 en in de revalidatiefase is dit 360 minuten26 

(75%). Van de therapeutische tijdbesteding wordt 20 tot 103 minuten besteed aan 

verpleegkundige zorg.23,27 Het grootste gedeelte van de dag verblijft de patiënt op de 

patiëntenkamer en heeft de patiënt geen sociale contacten. Terwijl uit de literatuur blijkt dat 

familie een integrale rol speelt bij de revalidatie van patiënten met een beroerte.28 

De observatieperiodes in deze studies vonden vooral plaats op werkdagen22,23,27,29,31,32,34, de 

aanvang varieerde van 7.00 uur23,34 tot 9.00 uur25 en eindigde tussen 16.00 uur26 en 19.00 

uur33 terwijl de zorg voor patiënten met een beroerte zich ook buiten deze tijden afspeelt. 

Slechts vijf studies21-23,29,34 beschouwden de verpleegkundige discipline als therapeut terwijl 

uit de literatuur blijkt dat de verpleegkundige discipline een belangrijke taak vervult in de 

revalidatie van patiënten met een beroerte.6,9,14,15,17-19 
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Probleemstelling, doel en vraagstelling  

Er is slechts één klein onderzoek gedaan naar de tijdbesteding van patiënten die revalideren 

in het verpleeghuis na beroerte. Hier zijn belangrijke resultaten naar voren gekomen, echter 

doordat de steekproef slechts één verpleeghuis betrof zijn de resultaten moeilijk te 

generaliseren. Om die reden werd dit multicenter onderzoek opgezet naar het beschrijven 

van tijdbesteding van patiënten die werden opgenomen op een revalidatieafdeling van het 

verpleeghuis na een beroerte. 

 

Met deze inzichten kan de kwaliteit van zorg voor revalidatiepatiënten met een beroerte 

geoptimaliseerd worden wat leidt tot een beter herstel en een betere kwaliteit van leven voor 

de patiënt. 

 

Vraagstelling  

De vraagstelling van dit onderzoek luidt: wat is de tijdbesteding van patiënten met een 

beroerte opgenomen op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis en hoe staat dit in relatie 

tot de multidisciplinaire behandeling en de specifieke rol van de verpleegkundige? 

De volgende deelvragen beantwoord zullen worden: 

1. Hoeveel tijd besteedt de geriatrische revalidatiepatiënt met een beroerte in een 

verpleeghuis aan therapeutische en niet-therapeutische activiteiten? 

2. Hoeveel tijd besteedt de verpleegkundige aan therapeutische behandeling met de 

patiënt met een beroerte? 

3. Hoeveel tijd besteden de individuele therapeuten en behandelaars aan de therapeutische 

behandeling van de patiënt met een beroerte? 

4. Is er een verband tussen de mate van therapeutische en niet-therapeutische tijdbesteding 

en de verschillende verpleeghuizen, de verblijfperiode in het verpleeghuis, de fase van 

revalidatie of de functionele status? 

5. Welke sociale interacties heeft de patiënt tijdens de therapeutische en niet-therapeutische 

activiteiten? 

6. Waar vinden de therapeutische en niet-therapeutische activiteiten van de patiënt plaats? 
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Methode 

Type onderzoek 

Om de tijdbesteding van patiënten met een beroerte in kaart te brengen is gekozen voor een 

beschrijvend kwantitatief multicenter onderzoek met een cross-sectioneel design. Doordat 

het onderzoek is uitgevoerd in meerdere instellingen is er sprake van een multicenter 

onderzoek, dit vergroot de generaliseerbaarheid van de resultaten.36 Cross-sectioneel heeft 

betrekking op het feit dat de onderzoeksgegevens op één moment in de tijd worden 

verzameld. Dit kan informatiebias tot gevolg hebben, om de kans hierop te verkleinen is 

gekozen voor een grote steekproef. Observationeel of non-experimenteel onderzoek is een 

veel gebruikt design voor verpleegkundig onderzoek als voorloper op experimenteel 

onderzoek.36  

Het onderzoek is verricht als een deelonderzoek van de Geriatric Rehabilitation in 

AMPutation and Stroke (GRAMPS) studie.37  

 

Onderzoekspopulatie 

De doelpopulatie bestond uit alle patiënten met een beroerte opgenomen op de 

revalidatieafdeling van verpleeghuizen in Nederland. De beschikbare populatie bestond uit 

patiënten met een beroerte die revalideren in een van de deelnemende revalidatieafdelingen 

van vijf verpleeghuizen in Zuid Nederland die deel uitmaken van het Universitair 

Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en al deelnamen aan de GRAMPS-studie. 

Door middel van een gelegenheidssteekproef het selecteren van de meest toegankelijke 

eenheden, werd de steekproef genomen.36 De steekproef bestond uit de beschikbare 

populatie die voldeden aan de inclusiecriteria.  

 

De inclusiecriteria waren: 

(1) Gediagnosticeerde revalideerbare beroerte (intracerebrale bloeding of infarct), zoals 

gedefinieerd door de World Health Organization (WHO)3 

(2) Passende indicatie, zorgzwaartepakket 9, doelgroep: revalidatiepatiënten in het 

verpleeghuis.  

(3) In staat tot het geven van informed consent 

(4) Voldoende beheersing van de Nederlandse taal. 

 

De exclusiecriteria waren:  

(1) Patiënten die in de terminale fase verkeren  

(2) Patiënten die wilsonbekwaam zijn voor het geven van toestemming voor het onderzoek.  
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Onderzoeksomvang 

Op een revalidatieafdeling in verpleeghuizen verblijven gemiddeld 30 patiënten onder te 

verdelen in verschillende doelgroepen revalidanten. Voor de haalbaarheid van het onderzoek 

in relatie tot de vastgestelde tijd werden vijf revalidatieafdelingen benaderd om deel te 

nemen aan het onderzoek. De studie werd uitgevoerd op de revalidatieafdelingen van de 

volgende vijf verpleeghuizen: ’t Gasthuis (SVRZ), Middelburg; Ter Valcke (SVRZ), Goes; De 

Blaauwe Hoeve (Curamus), Hulst; Sint Jozefsheil (De Zorgboog), Bakel en Peppelrode 

(Vitalis WoonZorg Groep), Eindhoven.  

 

Variabelen en meetinstrumenten  

Tijdbesteding – primaire uitkomstmaat.  

Tijdbesteding  werd geoperationaliseerd als alle dagelijkse activiteiten die de patiënt verricht 

om de dag door te komen.21 Tijdbesteding is gemeten met behulp van de Behavioral 

Mapping methode. Behavioral Mapping is in internationale studies een veel gebruikte 

methode voor het in kaart brengen van tijdbesteding.22,23,25-27,29-34 Hierbij worden de 

therapeutische en niet therapeutische activiteiten, locatie waarin deze plaats vinden en 

sociale interactie van de patiënt geobserveerd en geregistreerd. Later worden deze 

gegevens gecodeerd en statistisch verwerkt.23 Het observatieschema is gebaseerd op twee 

voorgaande studies.21,23 Communicatie, zich verplaatsen, eten en drinken en ADL activiteiten 

werden op basis van het model van Routasalo et al.9 in dit onderzoek beschouwd als 

therapeutische activiteiten. De Weerdt et al.22 hebben de interobserver agreement voor de 

drie categorieën die in deze studie gebruikt werden geverifieerd. Cohen’s K was voor allen 

hoog voor: (1) activiteit (k = 0.967), (2) locatie (k = 0.986) en (3) sociale interactie (k = 0.958).  

 

Afd. 2 Behavioural Mapping observatieschema voor tijdbesteding 

Activiteiten aangegeven met een * werden in eerder onderzoek beschouwd als niet-therapeutische activiteit  

 

Baseline gegevens patiënten 

Demografische kenmerken  

In het onderzoek zijn de volgende demografische baseline gegevens verzameld:  

- Leeftijd 

- Geslacht 

- Burgerlijke status 

- Leefsituatie 

Variabelen met betrekking tot ziekte en herstel 

- Soort beroerte (bloeding of infarct) 

- Eerste beroerte of recidief 
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- Aanwezigheid van comorbiditeit  

- Opname duur in het ziekenhuis  

- Opnameduur in het verpleeghuis 

 

Functionele status (mobiliteit en ADL) is gemeten met de Barthel Index.35 De Barthel Index 

(BI) is een van de oudste en meest gebruikte instrumenten voor het meten van de 

functionele status van activiteiten van het dagelijks leven (ADL) en mobiliteit.6 Er is voor de 

BI gekozen omdat het een internationaal veel gebruikt en gevalideerd instrument is met een 

goede betrouwbaarheid en validiteit bij patiënten met een beroerte,38-40 en gebruikt is bij 

eerdere studies naar tijdbesteding van patiënten met een beroerte.21-23,29 De BI meet wat 

patiënten doen (‘performance’), niet wat zij eventueel zouden kunnen doen (‘competence’). 

Vooral de mate van onafhankelijkheid van hulp van anderen is van belang. Het gebruik 

maken van hulpmiddelen kost op de meeste items geen punten, echter wel bij mobiliteit. De 

totale BI-score is minimaal 0 en maximaal 20. De scores kunnen als volgt worden 

geïnterpreteerd: 0-9: volledig tot ernstig hulpbehoevend; 10-19: matig tot goed zelfstandig; 

20: volledig onafhankelijk wat betreft ADL.41 

De Barthel Index werd eenmalig ingevuld door een geïnstrueerde verzorgende of 

verpleegkundige van de afdeling met een spreiding van twee weken rondom de observatie.  

 

Data verzameling 

Voor dit onderzoek werden drie onderzoeksassistenten AK;NvO; WvdW) geworven voor het 

mede uitvoeren van de observaties. Zij ontvingen voor aanvang van het onderzoek een 

training waarin het afnemen van de meetinstrumenten en het verzamelen van de 

demografische en medische gegevens werd uitgelegd en geoefend. Om de betrouwbaarheid 

te vergroten werd de inter-rater betrouwbaarheid van de onderzoeksassistenten ten opzichte 

van de onderzoeker getoetst, hiervoor werden op één middag 20 observaties gedaan.36 De 

Cohen’s Kappa was 0.78 wat duidt op een sterke overeenstemming tussen de onderzoekers. 

De gevonden onderlinge verschillen zijn besproken en het onderzoeksprotocol van de 

Behavioural Mapping observatielijst werd aangepast.  

Iedere patiënt welke tussen 1 december 2009 en 31 maart 2010 verbleef op één van de 

deelnemende instellingen en voldeed aan de inclusie criteria is benaderd door een 

coördinerend afdelingsmedewerker welke mondeling informatie gegeven heeft over het 

onderzoek en wat er tijdens het onderzoek van hem verwacht werd tevens werd uitgelegd 

dat de gegevens anoniem verwerkt en geanalyseerd zouden worden. Aan het einde van dit 

gesprek werd schriftelijke informatie over het onderzoek verstrekt waarin verwezen werd 

naar de onderzoeker en een onafhankelijk arts voor het beantwoorden van eventuele vragen 

(bijlage II). De coördinerend afdelingsmedewerker benaderde de patiënt 24 tot 48 uur na het 
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informatieve gesprek opnieuw voor het geven van toestemming voor deelname aan het 

onderzoek. De onderzoeker heeft vooral de coördinerend afdelingsmedewerker mondeling 

geïnformeerd over het onderzoek en een informatiebrief achter gelaten voor de overige 

afdelingsmedewerkers waarin beschreven stond dat het een onderzoek betrof over 

tijdbesteding maar waarin de aspecten therapeutisch versus non-therapeutisch, sociale 

interactie en locatie niet werden toegelicht om informatiebias te voorkomen.  

De observaties werden gedaan op 42 willekeurige werkdagen en vonden per patiënt 

eenmalig plaats tussen 8.00 en 16.30 met een interval van tien minuten. Voor iedere 

observatiesessie werd één patiënt uit de beschikbare populatie geselecteerd. De 

veronderstelling was dat de drie observatie categorieën onveranderd blijven tussen twee 

observatiemomenten.22,23,27 Iedere tien minuten werd geobserveerd wat de patiënt deed 

(tijdbesteding), waar de patiënt verleef (locatie) en of de patiënt contact had met anderen 

(sociale interactie). De observaties werden uitgevoerd door de onderzoeksassistenten (AK; 

NvO; WvdW) en onderzoeker (CV). 

 

Ethische aspecten 

Het onderzoeksprotocol werd voorgelegd aan de medisch ethische commissie regio Arnhem-

Nijmegen. De commissie is van oordeel dat het GRAMPS onderzoek waar dit onderzoek een 

deelonderzoek van is zonder enig risico is voor de deelnemers, ethische goedkeuring werd 

niet nodig geacht. Ieder verpleeghuis heeft toestemming gegeven voor het onderzoek en 

iedere patiënt werd mondeling en schriftelijk geïnformeerd. Er is rekening gehouden met de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens en aan de daaruit volgende criteria werd voldaan.36,42  

 

Data-analyse 

De data werd geanalyseerd met het Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

software versie 17. Het primaire doel van de data-analyse was de tijdbesteding van patiënten 

met een beroerte in kaart te brengen. Dit is gedaan met beschrijvende statistiek, de 

gemiddelden en percentages zijn beschreven. Om te toetsen of een relatie bestaat tussen 

therapeutische en niet-therapeutische tijdbesteding en functionele status, verpleeghuis, 

periode na de beroerte en periode in het verpleeghuis werd de Kruskal-Wallistoets gebruikt. 

Deze non-parametrische toets werd gebruikt omdat verondersteld werd dat de data niet 

normaal verdeeld waren, het om meer dan twee niet-gekoppelde steekproeven gaat en 

omdat de testvariabelen gemeten zijn op ordinaal niveau.38,44,45 Voor een vergelijking van de 

baseline gegevens van de respondenten en afdelingen werd gebruik gemaakt van 

beschrijvende statistiek.  
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Resultaten 

Inclusie 

Tijdens de onderzoeksperiode verbleven 45 patiënten op de deelnemende afdelingen welke 

allen aan de inclusiecriteria voldeden, drie patiënten wilden niet deelnemen aan het 

onderzoek, de reden hiervoor is onbekend. In totaal hebben 42 patiënten deelgenomen 

hebben aan het onderzoek.   

 

Kenmerken patiënten 

De gemiddelde leeftijd van de patiënten bedroeg 76 jaar (SD ±11,4). De man – vrouw 

verhouding bedroeg 3:4.  

 

Tabel 1. Patiëntkarakteristieken  

 

Tijdbesteding   

Tijdbesteding aan therapeutische en niet-therapeutische activiteiten 

Uit de data-analyse blijkt dat patiënten met een beroerte gemiddeld 56,1% (291.7 min.) van 

de dag besteden aan therapeutische activiteiten, de rest van de dag 43,5% (226.2 min.) 

wordt besteed aan niet therapeutische activiteiten.  

 

Tabel 2. Tijdbesteding aan therapeutische en niet-therapeutische activiteiten, locatie en sociale interactie met 

anderen gedurende de dag – verpleeghuis niveau. 

 

Tabel 3. Tijdbesteding aan therapeutische en niet-therapeutische activiteiten – functionele status niveau. 

 

Tabel 4. Tijdbesteding aan therapeutische en niet-therapeutische activiteiten – revalidatie niveau.  

 

Verpleegkundige zorg  

Aan verpleegkundige zorg wordt gemiddeld 0,7% (3.6 min.) van de dag besteed, aan de 

verpleegkundige-ADL zorg wordt gemiddeld 7,9% (41.1 min.) besteed. Er is een grote 

variatie tussen de deelgenomen verpleeghuizen, in Ter Valcke wordt 0,20% (1.0 min.) van 

de dag besteed aan verpleegkundige zorg terwijl dit in de Blaauwe Hoeve 1,40% (7.28 min.) 

is. Echter in de sociale interactie met andere wordt in Ter Valcke gemiddeld 14,20% (73.8 

min.) van de dag besteed aan contact met de verpleegkundigen terwijl dit in ’t Gasthuis 

8,30% (43.2 min.) is. Aan verpleegkundige-ADL zorg wordt in ’t Gasthuis 7,20% (37.4 min.) 

besteed terwijl dit bij de Zorgboog 9,00% (46.8 min) bedraagt (tabel 2). 

De observatie onderdelen ‘communicatie’ en ‘actieve vrije tijdbesteding’ laten eveneens een 

grote onderlinge verschilklen zien tussen de deelnemende verpleeghuizen (tabel 2).  
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Therapeutische tijdbesteding door therapeuten en behandelaars  

De patiënt besteedt gemiddeld 7,6% (38.0 min.) van de totale tijd aan therapie, waarbij meer 

tijd besteed wordt aan fysiotherapie dan aan andere therapieën en paramedische 

behandelingen. 

 

Verbanden tussen variabelen  

Uit het onderzoek blijkt dat er een verschil in therapeutische en niet-therapeutische 

tijdbesteding bestaat in relatie tot functionele status. Patiënten met een Bartel Index van 20 

(n=4)  besteden de meeste tijd van de dag aan therapeutische activiteiten (63% van de dag), 

daarna komt de groep patiënten met een Barthel Index van 10 – 19 (n=24) (62% van de dag) 

en ten slotte de groep patiënten met een Barthel Index van 0 – 9 (n = 14) (45% van de dag). 

De verschillen in tijdbesteding zijn significant (Kruskal-Wallistoets Chi2 = 13,133; df = 2; p = 

0,001). Tijdbesteding is gerelateerd aan de functionele status van de patiënt – patiënten met 

een lagere functionele status besteden minder tijd aan therapeutische activiteiten. Vanuit dit 

verschil is ook het grote verschil in tijd te verklaren dat patiënten bezig zijn met eten en 

drinken, patiënten met meer functionele beperkingen hebben hier meer tijd voor nodig (tabel 

3). Zichtbaar wordt dat patiënten met een lagere score op de Barthel Index meer tijd 

besteden aan verpleegkundige zorg (tabel 3). Dit verschil is niet terug te zien in de tijd die 

besteed wordt aan verpleegkundige ADL zorg, die bij alle Barthel Index scores varieert 

tussen gemiddeld 7,7% – 7,9% (40.0 min. – 41.1 min.) per dag (tabel 3). 

 

Er zijn geen significante verschillen gevonden in de fase van revalidatie en in de tijd dat 

patiënten opgenomen zijn in het verpleeghuis. Tabel 4 laat zien dat er wel grote verschillen 

zijn in de tijdbesteding, patiënten in de chronische fase ontvangen meer fysiotherapie 7,4% 

(38.5 min) dan patiënten in de acute 3,3% (17.2 min.) en revalidatiefase 4,4% (22.9 min.). 

Patiënten in de acute fase besteden meer tijd aan communicatie 16,9% (87.9 min.) dan 

patiënten in de revalidatie en chronische fase 9,1% – 9,3% (47.3 min. – 48.4 min.). Ook zijn 

er grote verschillen op gebied van verpleegkundige ADL zorg, maar niet op verpleegkundige 

zorg (tabel 4).  

Tussen de deelnemende verpleeghuizen zijn wel verschillen gevonden (tabel 2) maar deze 

verschillen zijn niet significant.  

 

Sociale interactie en locatie van dagbesteding 

Het grootste gedeelte van de dag verblijft de patiënt op zijn kamer 40,7% (211.6 min.) of in 

de huiskamer van de afdeling 38,2% (198.6 min.). Op gebied van sociale interactie is 49,3% 

(256.4 min.) van de dag de patiënt alleen.  
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Discussie 

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de tijdbesteding van patiënten met 

een beroerte opgenomen op revalidatieafdelingen in verpleeghuizen in relatie tot de 

multidisciplinaire behandeling en de specifieke rol van de verpleegkundige.  

Uit de resultaten blijkt dat patiënten met een beroerte iets meer dan de helft van de dag 

besteden aan therapeutische activiteiten. Aan de verpleegkundige-ADL zorg wordt 

gemiddeld 7,9% (41.1 min.) van de dag besteed en aan verpleegkundige zorg gemiddeld 

0,7% (3.6 min.). Patiënten hebben gemiddeld 10,7% (55.6 min.) van de dag contact met de 

verpleegkundig. Gemiddeld wordt 7,6% (38.0 min.) van de dag besteed aan therapie.  

Er is een significante relatie gevonden tussen het niveau van functioneren van de patiënt en 

de mate van actieve tijdbesteding. Patiënten met minder beperkingen besteden meer tijd aan 

therapeutische activiteiten. Patiënten verblijven gemiddeld 40,7% (211.6 min) van de dag op 

de patiëntkamer en zijn gemiddeld 49,3% (256.4 min.) van de dag alleen.  

 

Een beperking van het onderzoek is de kleine steekproef waardoor de kans op selectiebias 

vergroot. Daarnaast zijn de observaties gedaan op werkdagen tussen 8.00 – 16.30, er is 

geen informatie verzameld over de tijdbesteding in de overige tijd en in het weekend. De 

aanwezigheid van observatoren zou het gedrag van de patiënten en professionals beïnvloed 

kunnen hebben waardoor de kans op verstoringen (confounders) vergroot werd. Om deze 

kans te verkleinen werd een strak observatieschema gebruikt, ook was er sprake van een 

goede inter-rater betrouwbaarheid. Gezien de gestructureerde methodologie en de criteria 

die gebruikt zijn mogen de bevindingen als valide worden beschouwd. 

 

De gevonden resultaten op het gebied van verpleegkundige zorg komen overeen met eerder 

onderzoek waarin de tijd besteed aan verpleegkundige zorg varieerde van 20 tot 103 

minuten.22,23 

Op het gebied van therapeutische versus niet-therapeutische activiteiten bleek uit eerdere 

studies dat in de revalidatiecentra de patiënten slechts 140 tot 166 minuten (23,4% - 27,5%) 

per dag aan therapeutische activiteiten,23 in ziekenhuizen is dit 66 tot 360 minuten25,26 

(13,7% - 75%) en in het verpleeghuis 103.5 minuten (20%).21 Dit grote verschil is te onder 

andere te verklaren doordat in dit onderzoek de aspecten eten en drinken, communicatie, 

zich verplaatsen en ADL-activiteiten beschouwd werden als therapeutische activiteiten.  

 

Uit het onderzoek van Doble et al28 komt naar voren dat tweederde van de patiënten met een 

beroerte tevreden is over hun tijdbesteding, mogelijk is de tevredenheid over tijdbesteding 

een weerspiegeling van het vermogen om zich aan te passen aan de gevolgen van een 
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beroerte; een beroerte heeft gevolgen ten aanzien van tijdbesteding. Educatie kan in deze 

een goede interventie zijn.  

In vele onderzoeken en in het model van Routasalo et al.9 wordt het belang van de 

verpleegkundige in relatie tot revalidatie beschreven.17 Verpleegkundigen kunnen patiënten 

stimuleren tot extra oefenen buiten de therapiesessies om de patiënten te assisteren bij de 

uitvoering van een gestructureerd oefenprogramma op de afdeling om de conditie te 

verbeteren.6 Dit is expliciet een verpleegkundige taak omdat de verpleegkundigen 24 uur per 

dag aanwezig zijn en de patiënt goed leren kennen zodat zij in kunnen spelen op de 

persoonlijke interesses. Door het intensieve contact met de patiënt maar ook met de naasten 

kan de verpleegkundige ook de familie betrekken bij de tijdbesteding.  

 

Aanbevelingen  

Een aanbeveling voor de praktijk is dat multidisciplinaire teams patiënten meer moeten  

activeren en stimuleren tot therapeutische activiteiten om de kans op een beter herstel 

positief te beïnvloeden. Het is van belang dat patiënten hierover voorgelicht worden.  

Mogelijk wanneer andere, administratieve taken, overgenomen worden door anderen kan de 

verpleegkundige een betere invulling geven aan haar therapeutische rol in de dagelijks zorg 

voor patiënten met een beroerte. Verpleegkundige functiedifferentiatie is wenselijk bij het 

begeleiden van patiënten bij therapeutische activiteiten. Senior verpleegkundigen of 

verpleegkundig specialisten zouden moeten investeren in het ontwikkelen en implementatie 

van zorgprogramma’s voor patiënten met een beroerte in verpleeghuizen die passen binnen 

de wettelijke financiële kaders. Daarnaast is het van belang te investeren in goede 

multidisciplinaire samenwerking om therapeutische effect van revalidatie verbeteren. In het 

onderwijs dient meer aandacht besteed te worden aan neurorevalidatie, specifiek aan de 

tijdbesteding van revaliderende patiënten met een beroerte en de rol en verantwoordelijkheid 

van de verschillende niveaus van verpleegkundigen hierin. In het hoger onderwijs zou meer 

aandacht besteed moeten worden het ontwikkelen van zorgprogramma’s door 

verpleegkundigen. Als er vanuit het onderwijs meer wetenschappelijke kennis naar de 

praktijk vloeit ontstaat er in de praktijk meer aandacht voor dit probleem wat de kans op 

verandering vergroot wat een beter herstel voor patiënten oplevert.  

Er dient nader onderzoek gedaan te worden naar de oorspong van het passieve gedrag van 

revaliderende patiënten met een beroerte. Voor de professionalisering van de 

verpleegkundige discipline is het van belang dat er nader onderzoek gedaan word naar de 

rol en rolbeleving van de verpleegkundige in de zorg voor revaliderende patiënten met een 

beroerte. Ook dient er onderzoek gedaan te worden naar het effect van zorgprogramma’s 

gericht op tijdbesteding voor patiënten met een beroerte.  
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Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de tijdbesteding van patiënten met 

een beroerte opgenomen op revalidatieafdelingen in verpleeghuizen in relatie tot de 

multidisciplinaire behandeling en de specifieke rol van de verpleegkundige.  

Uit de resultaten blijkt dat patiënten met een beroerte iets meer dan de helft van de dag 

besteden aan therapeutische activiteiten. Aan de verpleegkundige-ADL zorg wordt 

gemiddeld 7,9% (41.1 min.) van de dag besteed en aan verpleegkundige zorg gemiddeld 

0,7% (3.6 min.). Patiënten hebben gemiddeld 10,7% (55.6 min.) van de dag contact met de 

verpleegkundig. Gemiddeld wordt 7,6% (38.0 min.) van de dag besteed aan therapie.  

Er is een significante relatie gevonden tussen het niveau van functioneren van de patiënt en 

de mate van actieve tijdbesteding. Patiënten met minder beperkingen besteden meer tijd aan 

therapeutische activiteiten. Patiënten verblijven gemiddeld 40,7% (211.6 min) van de dag op 

de patiëntkamer en zijn gemiddeld 49,3% (256.4 min.) van de dag alleen. 

Het is opmerkelijk dat patiënten relatief weinig tijd therapeutisch besteden omdat onderzoek 

heeft aangetoond dat meer therapie een beter herstel oplevert dit betekent meer deel 

kunnen nemen aan activiteiten van het dagelijks leven wat het welzijn van de patiënt 

bevordert.10 

 

Er ligt een uitdaging voor de praktijk om multidisciplinair patiënten te stimuleren en activeren 

tot het oefenen van dagelijkse activiteiten om het herstel te verbeteren.  

Voor de professionalisering van de verpleegkundige discipline is het van belang dat er nader 

onderzoek gedaan word naar de rol en rolbeleving van de verpleegkundige in de zorg voor 

revaliderende patiënten met een beroerte. Ook dient er onderzoek gedaan te worden naar 

het effect van zorgprogramma’s gericht op tijdbesteding voor patiënten met een beroerte.  
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Bijlage I: Afbeeldingen, tabellen en grafieken  

 

 
  
Afb. 1 Verpleegkundig geriatrisch revalidatiemodel volgens Routasalo, Arve & Lauri, 2004 
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Afb. 2 Behavioural Mapping observatieschema voor 

Activiteiten aangegeven met een * werden in eerder onderzoek beschouwd als niet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Therapeutische activiteiten

Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Begeleiding door 
psycholoog

Begeleiding door 
diëtiste

Verpleegkundige zorg

Medische zorg door 
arts

Sportactiviteiten

Zelfstandig oefenen/ 
trainen

Actieve vrije 
tijdsbesteding

ADL zorg*

Communicatie *

Eten en drinken*

Zich verplaatsen*

Niet

besteding van patiënten met een beroerte 

Afb. 2 Behavioural Mapping observatieschema voor tijdbesteding 

ngegeven met een * werden in eerder onderzoek beschouwd als niet-therapeutische activiteit 

Niet-therapeutische 
activiteiten

Zitten

Liggen of slapen

Passieve vrijetijds 
besteding

Overige activiteiten 

Sociale interactie

Specialist 
ouderengeneeskunde

Therapeut

Verpleegkundige / 
verzorgende / 

helpende

Medepatiënt

Bezoeker

Overige personen

Patiënt is alleen 

Locatie 

Patiëntkamer

Therapieruimte / 
activiteitenruimte

Eetzaal / huiskamer

Toilet of badkamer

Buiten de afdeling

Buiten de instelling

Overige locaties
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therapeutische activiteit  

Locatie 

Patiëntkamer

Therapieruimte / 
activiteitenruimte

Gang

Eetzaal / huiskamer

Dagverblijf

Toilet of badkamer

Buiten de afdeling

Buiten de instelling

Overige locaties
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Tabel 1: Patiëntkarakteristieken 

 
 
  

Blaauwe Hoeve ’t Gasthuis Ter Valcke Peppelrode St. Jozefsheil Totaal 

(n = 7)(%) (n = 13)(%) (n = 11)(%) (n = 5)(%) (n = 6)(%) (%) 

Sociaal demografische gegevens 

Gemiddelde leeftijd 

(jaren) (±SD) 

79 

(11,3) 

77 

(9,7) 

76 

(13,3) 

71 

(14,6) 

73 

(11,2) 

76 

(11,4) 

Geslacht             

     Man 1 6 6 1 4 18 

     Vrouw 6 7 5 4 2 24 

Leefsituatie voor 

beroerte 

            

     Alleen 4 8 4 2 3 21 

     Samen 3 5 7 3 3 21 

Burgerlijke staat             

     Gehuwd 2 4 6 1 3 16 

     Ongehuwd 1 4 2 1 2 10 

     Samenwonend - 1 - - - 1 

     Weduwe(naar) 4 4 3 2 1 14 

     Gescheiden - - - 1 - 1 

Kinderen             

     Ja 7 11 9 4 4 35 

     Nee - 2 2 1 2 7 

Ziekte gerelateerde variabelen  

Type beroerte             

     Bloeding 2 2 5 1 1 11 

     Infarct 5 11 6 4 5 30 

Eerste beroerte             

     Ja 4 9 10 5 5 33 

     Nee 3 4 1 - 1 9 

Comorbiditeit             

     Nee 5 6 5 2 3 21 

     Ja 2 7 6 3 3 21 

Functionele status (Barthel Index) 

Gemiddelde BI score, 

range 0-20 (SD) 

9,14 

(7,1) 

12,23 

(5,6) 

12,55 

(5,3) 

13,8 

(5,4) 

11,17 

(6,2) 

11,83 

(5,7) 

Tijdsvariabelen  

Periode na de 

beroerte 

            

     < 1 maand 4 (57,1%) 9 (69,2% 2 (12,5%) - 1 (16,7%) 17 (40,5%) 

     1 - 6 maanden 3 (42,9%) 3 (23,1%) 5 (31,4%) 5 (100%) 4 (66,8%) 19 (45,2%) 

     > 6 maanden - 1 (7,7%) 4 (25%) - 1 (16,7%) 6 (14,3%) 

Periode in het 

verpleeghuis 

            

     < 1 maand 5 (71,4% 10 (76,9%) 6 (37,5%) 2 (40%) 2 (33,3%) 25 (59,5%) 

     1 - 6 maanden 2 (28,6%) 2 (15,4%) 3 (18,8) 3 (60 %) 4 (66,8%) 14 (33,4%) 

     > 6 maanden - 1 (7,7%) 2 (12,5%) - - 3 (7,1%) 
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Tabel 2: Tijdbesteding  aan therapeutische en niet-therapeutische activiteiten, locatie en interactie 

met anderen gedurende de dag – verpleeghuisniveau.  

  Blaauwe Hoeve 

(n = 7) 

’t Gasthuis 

(n = 13) 

Ter Valcke 

(n = 11) 

Peppelrode 

(n = 5) 

St. Jozefsheil 

(n = 6) 

Totaal 

 (n = 42) 

Min. % Min. % Min. % Min. % Min. % Min. % 

Activiteit  

Therapeutische activiteiten 

(totaal) 

 276.6 53,20%  271.4 52,20%  272.0 52,30% 345.8  66,50%  304.7 58,60% 291.7  56,10% 

Verpleegkundige-ADL zorg  40.0 7,70%  37.4 7,20%  40.0 7,70%  45.8 8,80%  46.8 9,00%  41.1 7,90% 

Verpleegkundige zorg 

(overige) 

 7.28 1,40%  3.1 0,60%  1.0 0,20%  4.2 0,80%  5.2 1,00%  3.6 0,70% 

Fysiotherapie  28.6 5,50%  16.1 3,10%  33.8 6,50%  21.84 4,20%  16.6 3,20%  22.9 4,40% 

Ergotherapie  - -  - -  3.64 0,70%  - -  28.1 5,40%  5.7 1,10% 

Logopedie  11.4 2,20%  2.1 0,40%  2.6 0,50%  - -  9.9 1,90%  4.7 0,90% 

Begeleiding door 

psycholoog 

 - -  - -  3.64 0,70%  - -  - -  1.0 0,20% 

Begeleiding door diëtiste  1.6 0,30%  - -  - -  - -  - -  0.5 0,10% 

Medische zorg door arts  1.6 0,30%  1.6 0,30%  - -  - -  1.6 0,30%  1.0 0,20% 

Fitness  - -  - -  - -  - -  - -  - - 

Eten / drinken  85.8 16,50%  67.6 13,00%  70.2 13,50%  90.0 17,30%  93.1 17,90%  77.5 14,90% 

Transport / zich 

verplaatsen 

 28.6 5,50%  36.9 7,10%  8.8 1,70%  6.2 1,20%  15.1 2,90%  21.3 4,10% 

Communicatie  51.5 9,90%  89.4 17,20%  83.7 16,10%  23.9 4,60%  5.2 1,00%  61.9 11,90% 

Zelfstandig oefenen/ 

trainen 

 1.6 0,30%  9.8 1,90%  3.6 0,70%  12.0 2,30%  3.1 0,60%  6.2 1,20% 

Actieve vrije tijdbesteding  18.7 3,60%  22.8 4,40%  20.8 4,00%  142.0 27,30%  80.1 15,40%  44.2 8,50% 

Overige therapeutische 

activiteiten 

 - -  - -  - -  - -  - -  - - 

Niet-therapeutische 

activiteiten (totaal) 

 235.6 45,30% 229.3  44,10% 247.0  47,50% 174.2  33,50% 214.8  41,30%  226.2 43,50% 

Zitten  85.8 16,50%  130 25,00%  83.7 16,10%  94.1 18,10%  124.8 24,00%  105.6 20,30% 

Liggen of slapen  135.7 26,10%  82.2 15,80%  130.0 25,00%  78.0 15,00%  84.8 16,30%  103.5 19,90% 

Passieve vrijetijdbesteding  - -  9.4 1,80%  24.4 4,70%  - -  5.2 1,00%  9.9 1,90% 

Overige activiteiten  14.0 2,70%  7.8 1,50%  8.8 1,70%  2.1 0,40%  - -  7.3 1,40% 

Locatie                          

Patiëntkamer  260.0 50%  160.7 30,90%  318.2 61,20%  96.2 18,50%  164.8 31,70%  211.6 40,70% 

Therapieruimte / 

activiteitenruimte 

 34.3 6,60%  17.7 3,40%  37.4 7,20%  21.8 4,20%  34.8 6,70%  28.6 5,50% 

Gang  21.3 4,10%  34.8 6,70%  20.8 4,00%  19.8 3,80%  16.6 3,20%  24.4 4,70% 

Eetzaal / huiskamer  155.5 29,90%  250.6 48,20%  103.5 19,90%  278.2 53,50%  243.4 46,80%  198.6 38,20% 

Dagverblijf  - -  27.0 5,20%  - -  - -  - -  8.3 1,60% 

Toilet / badkamer  22.9 4,40%  13.0 2,50%  22.9 4,40%  21.8 4,20%  9.9 1,90%  17.7 3,40% 

Buiten de afdeling  25.5 4,90%  8.3 1,60%  7.3 1,40%  82.2 15,80%  31.7 6,10%  22.9 4,40% 

Buiten de instelling  - -  3.1 0,60%  4.7 0,90%  - -  18.2 3,50%  4.7 0,90% 

Overige locaties  - -  4.7 0,90%  5.2 1,00%  - -  - -  2.6 0,50% 

Sociale interactie met 

anderen 
                        

Verpleegkundige/ 

verzorgende/ helpende 

 53.0 10,20%  43.2 8,30%  73.8 14,20%  56.2 10,80%  51.5 9,90%  55.6 10,70% 

Specialist 

ouderengeneeskunde 

 1.6 0,30%  3.1 0,60%  6.2 1,20%  - -  - -  2.6 0,50% 

Therapeut  44.2 8,50%  29.1 5,60%  36.4 7,00%  26.0 5,00%  66.6 12,80%  38.5 7,40% 

Medepatiënt  41.6 8,00%  186.2 35,80%  52.5 10,10%  30.2 5,80%  16.6 3,20%  84.2 16,20% 

Bezoeker  72.8 14,00%  70.2 13,50%  70.7 13,60%  96.2 18,50%  40.0 7,70%  69.7 13,40% 

Overige personen  11.4 2,20%  6.2 1,20%  12.5 2,40%  2.1 0,40%  1.6 0,30%  7.8 1,50% 

Niemand / geen interactie  273 52,50%  179.4 34,50%  265.2 51,00%  309.9 59,60%  343.2 66,00%  256.4 49,30% 
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Tabel 3: Tijdbesteding  aan therapeutische en niet-therapeutische activiteiten  –  functionele status 

niveau.  

  Barthel Index 0 - 9 Barthel Index 10 - 19 Barthel Index 20 Totaal 

(n = 14) (n = 24) (n = 4) (n = 42) 

Min. % Min. % Min. % Min. % 

Activiteit  

Therapeutische activiteiten (totaal) 234 45.0% 322.9 62.1% 329.7 63.4% 291.7  56.1% 

Verpleegkundige-ADL zorg 40.6 7.8% 41.1 7.9% 40.0 7.7%  41.1 7.9% 

Verpleegkundige zorg (overige) 5.2 1.0% 3.1 0.6% 2.6 0.5%  3.6 0.7% 

Fysiotherapie 21.3 4.1% 23.9 4.6% 25.0 4.8%  22.9 4.4% 

Ergotherapie 7.8  1.5  6.2 1.2% - -  5.7 1.1% 

Logopedie 8.8 1.7% 3.6 0.7% - -  4.7 0.9% 

Begeleiding door psycholoog - - 2.1 0.4% - -  1.0 0.2% 

Begeleiding door diëtiste - - 0.5 0.1% - -  0.5 0.1% 

Medische zorg door arts 1.6 0.3% 1.0 0.2% - -  1.0 0.2% 

Fitness - - - - - -  - - 

Eten / drinken 83.7 16.1% 75.4 14.5% 77.5 14.9%  77.5 14.9% 

Transport / zich verplaatsen 23.4 4.5% 19.8 3.8% 19.8 3.8%  21.3 4.1% 

Communicatie 31.7 6.1% 73.3 14.1% 102.4 19.7%  61.9 11.9% 

Zelfstandig oefenen/ trainen 0.5 0.1% 10.4 2.0% - -  6.2 1.2% 

Actieve vrije tijdbesteding 9.9 1.9% 64.5 12.4% 62.4 12.0%  44.2 8.5% 

Overige therapeutische activiteiten - - - - - -  - - 

Niet-therapeutische activiteiten (totaal) 286.0 55.0% 196.0 37.7% 189.8 36.5%  226.2 43.5% 

Zitten 123.2 23.7% 91.5 17.6% 117.5 22.6%  105.6 20.3% 

Liggen of slapen 152.9 29.4% 83.2 16.0% 59.8 11.5%  103.5 19.9% 

Passieve vrijetijdbesteding 7.8 1.5 10.9 2.1% 9.9 1.9%  9.9 1.9% 

Overige activiteiten 2.1 0.4% 10.9 2.1% 2.6 0.5%  7.3 1.4% 
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Tabel 4: Tijdbesteding  aan therapeutische en niet-therapeutische activiteiten  –  revalidatie niveau 

  Acute fase Revalidatie fase  Chronische fase Totaal 

(n = 17) (n = 19) (n = 6) (n = 42) 

Min. % Min. % Min. % Min. % 

Activiteit  

Therapeutische activiteiten (totaal) 279.2 53.7% 316.2 60.8% 261.6 50.3% 291.7  56.1% 

Verpleegkundige-ADL zorg 35.9 6.9% 41.6 8.0% 51.5 9.9%  41.1 7.9% 

Verpleegkundige zorg (overige) 3.1 0.6% 4.2 0.8% 3.1 0.6%  3.6 0.7% 

Fysiotherapie 17.2 3.3% 22.9 4.4% 38.5 7.4%  22.9 4.4% 

Ergotherapie 3.1  0.6%  7.3 1.4% 8.3 1.6%  5.7 1.1% 

Logopedie 3.6 0.7% 7.3 1.4% - -  4.7 0.9% 

Begeleiding door psycholoog 2.6 0.5% 1.1 0.4% - -  1.0 0.2% 

Begeleiding door diëtiste 0.5 0.1% - - - -  0.5 0.1% 

Medische zorg door arts 1.6 0.3% 0.5 0.1% - -  1.0 0.2% 

Fitness - - - - - -  - - 

Eten / drinken 72.3 13.9% 83.7 16.1% 71.8 13.8%  77.5 14.9% 

Transport / zich verplaatsen 24.4 4.7% 20.8 4.0% 15.1 2.9%  21.3 4.1% 

Communicatie 87.9 16.9% 47.3 9.1% 48.4 9.3%  61.9 11.9% 

Zelfstandig oefenen/ trainen 6.8 1.3% 9.4 1.8% - -  6.2 1.2% 

Actieve vrije tijdbesteding 20.3 3.9% 69.2 13.3% 25.0 4.8%  44.2 8.5% 

Overige therapeutische activiteiten - - - - - -  - - 

Niet-therapeutische activiteiten (totaal) 241.3 46.4% 204.4 39.3% 256.9 49.4%  226.2 43.5% 

Zitten 126.4 24.3% 86.3 16.6% 110.2 21.2%  105.6 20.3% 

Liggen of slapen 95.7 18.4% 102.4 19.7% 123.2 23.7%  103.5 19.9% 

Passieve vrijetijdbesteding 9.4 1.8 10.4 2.0% 16.6 3.2%  9.9 1.9% 

Overige activiteiten 9.9 1.9% 5.2 1.0% 6.8 1.3%  7.3 1.4% 
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Bijlage II: Patiënt informatiebrief & Informed Cons ent   
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