
Familieparticipatie is een actieve deel-
name aan het revalidatieproces door een 
familielid of een andere naaste, in aan-
vulling op de zorg die de behandelaars 
van Revant bieden. Familie participanten 
hebben een ondersteunende en stimule-
rende rol waarbij de zelfstandigheid van 
de revalidant het belangrijkste is. 

Familieparticipatie in de praktijk
Bij familieparticipatie gaat het om een 
actieve deelname van 1 of 2 betrokken 
personen (familieleden/naasten) die de 
revalidant kunnen ondersteunen en/of 
stimuleren tijdens en na het revalida-
tieproces. Door deelname aan thera-
pieën krijgt de familieparticipant meer 
kennis en inzicht in de mogelijkheden 
en beperkingen en kunnen ervaringen 
uitgewisseld worden. Het behandel-
team verwacht dat de familieparticipant 
minimaal vier keer per maand aanwezig 
is om deel te nemen aan het revalidatie-
proces. Het staat vrij voor familiepartici-
panten om buiten de bezoektijden mee 
te kijken.
Familieparticipatie kan bijvoorbeeld 
bestaan uit:

-  samen oefenen met of zonder 
therapeut;

-  informatie inwinnen over de zorg, 
behandeling en revalidatie;

-  stimuleren van activiteiten van de 
revalidant;

-  het geven van vertrouwen aan de 
naaste.

Afspraken 
-  De familieparticipant ontvangt van de 

verpleging een participatiekaartje op 
naam voor o.a. gratis parkeren. Deze is 
strikt persoonlijk. Op vertoon van dit 
kaartje kunt u uw parkeerkaart gratis 
laten scannen bij de receptie. 

-  De familieparticipant ontvangt op 
vertoon van het participatiekaartje tot 
18.30 uur gratis koffie en thee bij de 
medewerker van de Brasserie, daarna 
tegen betaling. 

-  Tijdens de participatie mogen familie-
participanten gratis lunchen in de 
Brasserie. Indien er medische redenen 
zijn om in de huiskamer te lunchen, zal 
de verpleging u hierover informeren. 

-  Wanneer de familieparticipant gebruik 
wil maken van het diner moet dit drie 
dagen van te voren worden aangegeven 
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bij de medewerker van de Brasserie. 
De kosten per maaltijd zijn € 7,50 en 
dient u direct te betalen. Op vertoon 
van de kassabon kunt u de betreffende 
dag mee-eten in de Brasserie. 

-  Bij sommige therapieën zijn naasten 
niet welkom omdat dit de behandeling 
kan belemmeren, graag vooraf in over-
leg met verpleging of behandelaren 
bespreken. 

-  Verpleegtechnische handelingen 
(wondzorg, sondevoeding of medica-
tie) worden altijd door de verpleeg-
kundige uitgevoerd. Soms is het nodig 
dat verpleegtechnische handelingen 
worden aangeleerd aan naasten. 
Bijvoorbeeld voor een weekendverlof 
of bij het ontslag. Dit gebeurt altijd in 

overleg met betrokkenen.
-  Wanneer de arts en verpleegkundige 

visite lopen is er vaak weinig tijd 
om uw vragen te beantwoorden. De 
visite is een medisch controlemoment 
waar u als familieparticipant niet bij 
aanwezig hoeft te zijn. Indien u of uw 
familieparticipant een gesprek wenst 
met de revalidatiearts, kunt u dit aan-
geven bij de eerst verantwoordelijke 
verpleegkundige (EVV-er).

-  Houd rekening met de privacy van 
mederevalidanten en neem de rusttij-
den in acht (13.00 uur - 14.30 uur).

-  Door onverwachte omstandigheden 
op de afdeling en/of onderzoeken kan 
er soms afgeweken worden van het 
dagprogramma. 

Revalidatie behoort een samenspel te zijn tussen revalidant, professional en naaste: 
gezamenlijk kunnen we betere zorg geven. De familieparticipant is dan ook een 
onmisbare schakel!


