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Coachproces: taken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA ONTSLAG UIT PRB 

In principe gecombineerde coaching aan huis en over afstand (PC/ iPad/ telefoon) 

Coach signaleert, coördineert en verwijst zo nodig: overdracht 1e lijn en afronding coaching  

POLIKLINISCHE FASE 

Coach maakt kennis met patiënt (en naaste) rond eerste IPO en geeft uitleg over coaching. 

Coach plant in principe huisbezoek en brengt situatie in kaart in kader van home-and-

placemaking concept 

Coach plant (bij voorkeur) beeldcommunicatie gesprekken 

Coach signaleert, coördineert en verwijst zo nodig naar eerste lijn 

 

KLINISCHE FASE 

Behandelaar geeft bij patiënt aan dat ze coach wordt. 

Behandelaar inventariseert evt. gebruik mobiele apparaten patiënt en rapporteert dit in 

 R-EPD. 

Behandelaar die coach wordt brengt globaal de eigen leefomgeving in beeld en signaleert. 

Einde klinische fase overdracht EVV(revalidatiecoördinator)  coach. 

KLINISCHE FASE 

Arts informeert patiënt over rol en taken van coach, team besluit in IPO wie coach wordt,  

Arts plaatst naam coach (indien bekend) op digitale IPO lijst in eerste IPO,  

uiterlijk bij pré-ontslagbespreking. Evt. alleen aanvraag coach. 

 

  KLINISCHE FASE 

Planning zet patiënt op de wachtlijst met naam coach die vermeld staat op digitale IPO lijst 

Indien geen naam bekend, zonder naam. Wachtlijst wordt tweewekelijks gecheckt. 
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Aanvullende praktische informatie 
 
In- en exclusie criteria coaching 
Inclusiecriteria: 

 Patiënt  met NAH in (poli)klinische of chronische fase in behandeling in Beatrixoord 

 Patiënt met NAH is gemotiveerd voor coaching 
Exclusiecriteria: 

 Verwachting/Inschatting dat patiënt met NAH niet naar huis terug zal keren 

 Andere problematiek die op de voorgrond staat waardoor coaching niet mogelijk is 

 PRB elders 
 
Richtlijn frequentie gesprekken 

- Klinische fase : 1 gesprek. Uitleg dat je coach bent tijdens behandeling, korte uitleg rol coach 
- Poliklinische fase:  ± 5 x coaching in CvR of (bij voorkeur) beeldcommunicatie, tel. contact of 

contact met andere instanties 
o Kennismaking en uitgebreide uitleg 

o Huisbezoek. Duur: 1 à 2uur exclusief reistijd. Reistijd is VWS tijd. Reiskosten kunnen via 
het formulier op Insite worden gedeclareerd bij afdelingshoofd 

- Ontslagfase: Richtlijn ± 5 x Coaching in CVR of (bij voorkeur) beeldcommunicatie, tel. contact of 
contact met andere instanties. 

o Bij voorkeur coaching op verzoek van patiënt en/of naaste (= zoveel mogelijk eigen 
initiatief van patiënt)  
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NAH COACH IN KLINISCHE FASE 
Doel: Het contact met de patiënt (en diens naasten) is gelegd door behandelaar die coach wordt.  Patiënt, naasten en behandelteam weten wie 
coach wordt. Coach heeft een globaal beeld van de thuisomgeving op basis van informatie van het team en wat deze zelf als behandelaar 
signaleert. 
 

NAH COACH IN POLIKLINISCHE FASE 
Doel: De coach signaleert, coördineert en verwijst met behulp van het home-and-placemaking concept, waardoor er  verbinding en afstemming is 
tussen  de revalidatie en de thuisomgeving van de patiënt. 

NAH COACH IN ONTSLAG FASE / CHRONISCHE FASE 
Doel: De coach signaleert, coördineert en verwijst met behulp van het home-and-placemaking concept, waardoor er verbinding is tussen de eigen 
leefomgeving (het eigen netwerk), de revalidatie en 1e lijnszorg. Er heeft (indien  nodig) een goede overdracht plaatsgevonden en de benodigde 
ondersteuning in de eigen leefomgeving (met 1e lijnszorg) is geborgd. 
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Het totale overzicht van alle fases van NAH coaching in beeld 

 


