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                                                     Behandelkader kinderrevalidatie 
 

                                                    
1                                                   Algemene inleiding behandelkader 
 

 
1.1 

 
Aanleiding en doel 

 

Sinds 1999 ontwikkelt Revalidatie Nederland (RN) samen  met de VRA 
behandelkaders (voorheen kwaliteitsprofielen).  
De productdefiniëring revalidatiezorg en lokaal ontwikkelde behandelprogramma’s 
dienen als basis voor te ontwikkelen behandelkaders.  
 
De revalidatiegeneeskunde gebruikt een behandelkader om de minimale eisen 
voor de behandeling van een specifieke doelgroep aan te geven. Een 
behandelkader wordt regelmatig geëvalueerd op basis van nieuwe inzichten. 
 
De functies van een behandelkader:  

� landelijke accreditatie van behandelprogramma’s door toetsing en 
borging;  

� transparantie bieden en verantwoording afleggen aan derden over welke 
zorg voor een specifieke patiëntengroep te verwachten is. Specifiek om 
zorgverzekeraars, beleidsmakers en patiëntenorganisaties te kunnen 
informeren over de aard, kwaliteit  en doelmatigheid van – in dit geval – 
kinderrevalidatie.  

� een vergelijking kunnen maken van het behandelaanbod tussen 
instellingen onderling;  

� een handvat voor de omschrijving van de specialistische revalidatie 
geneeskunde;  

� een middel om de revalidatiegeneeskunde te profileren.  
 
 
De Nederlandse vereniging van Revalidatieartsen (VRA) heeft de Sectie 
kinderrevalidatie de opdracht gegeven het behandelkader kinderrevalidatie op te 
stellen.   
 

 
1.2 

 
Werkwijze 
ontwikkeling 
behandelkader 

 
De sectie kinderrevalidatie Nederland heeft besloten juni 2010 een subwerkgroep 
in te stellen voor het opstellen van een behandelkader kinderrevalidatie. 
 
Samenstelling subwerkgroep: G. van der Leeuw, R. Pangalila, M. J. Poelma, A. 
Meester, E. Huisman, W. IJspeert. (kinderrevalidatieartsen). 
 
Bij de ontwikkeling van dit behandelkader is onder andere gebruik gemaakt van: 
- Het leerboek: Kinderrevalidatie: Meihuizen-de Regt; de Moor en Mulders, 3

e
 druk 

- Behandelkader Beroerte: Revalidatie Nederland en VRA, 07-12-2007. 
- Kengetallen-Revalidatie Nederland. 
- Behandelkader CR: Revalidatie Nederland en VRA, 04-07-2007 
- Toekomstperspektief Kinderrevalidatie Nederland-2000;Ned. Zorgfederatie. 
- Handvest sectie kinderrevalidatiegeneeskunde okt. 2008. 
 

 
1.3 

 
Implementatie 

 
Tijdens de kwaliteitsvisitatie van de VRA en de toetsing van het kwaliteitssysteem 
van de organisatie wordt getoetst in hoeverre de behandelprogramma’s voldoen 
aan het behandelkader kinderrevalidatie. 
 
Het behandelkader is verstuurd naar zorgverzekeraars, beleidsmakers en naar 
patienten organisaties als BOSK en VSN. 
Zij kunnen het behandelkader als toetsingsinstrument gebruiken. 

 
1.4 

 
Algemene gegevens 

 
- Datering  30-03-2012 
- Herziening: uiterlijk  maart 2017 
- Eigenaar: VRA 
- Beheerder: de Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde is  
  verantwoordelijk voor het actueel houden van het behandelkader en neemt   
zonodig initiatief om de besturen VRA en RN te adviseren om tot bijstelling of 
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herziening te komen. 

 
2. 

             
Doelgroep en behandeldoelen 
 

  

 
2.1 
 

  
Omschrijving doelgroep 

 
2.1.1 

 
Omschrijving patiënten 
doelgroep 

 
De kinderrevalidatie richt zich op kinderen met een (dreigende) tijdelijke of 
blijvende, primair motorische stoornis, waarbij “primair” wil zeggen “vanaf het 
begin van de ziekte aanwezig “en/of op de voorgrond staand”. De primair 
motorische problemen kunnen worden gecompliceerd door bv gedragsproblemen 
(bv bij eten of slapen) of door cognitieve en of communicatieve problemen, of 
zintuiglijke afwijkingen.  
Deze kinderen ondervinden op basis van hun ziekte of aandoening beperkingen 
in het dagelijks functioneren of  ze kunnen zich onvoldoende spontaan 
ontwikkelen als gevolg van langdurige bestaande fysieke of cognitieve 
stoornissen. 
 
De doelgroep kinderen die voor kinderrevalidatie in aanmerking komt  is onder te 
verdelen in 4 niveaus. 
Bij de indeling van de niveaus is het uitgangspunt dat aan ieder kind via het 
samenwerkingsverband tussen de diverse instellingen en vakgroepen in de regio 
de meest passende zorg moet kunnen worden geboden. 
 
De niveau- indeling kan ook gebruikt worden door medebehandelaars in de 
ziekenhuisrevalidatie. De onderverdeling in niveaus maakt een gerichte koppeling 
tussen een toenemende mate van complexiteit van de gevolgen van een 
aandoening/ziekte en het benodigde behandelaaraanbod/voorzieningenniveaus 
van de revalidatie-instellingen. 
De revalidatiearts bepaalt het behandelniveau van de individuele patiënt. (Er zijn 
hierop uitzonderingsposities voor patiënten waarbij eigenlijk weinig of geen 
kindspecifieke aspecten een rol spelen. Bv 15 jarige met traumatische amputatie 
of handletsel) 

 
2.1.2 

 
Subgroepen 

 
De indeling is gebaseerd op de typering van de revalidatiegeneeskundige zorg 
indeling van J.G. Meegdes (Zorg Consult Nederland, Utrecht 1999) 
 

                                         Behandelkader kinderrevalidatie – typering:  

 1  consultatie en enkelvoudige behandeling en rapportage 

Omschrijving 

doelgroep 

Algemene revalidatie voor kinderen in een ziekenhuis 
/revalidatiecentrum (klinisch, dan wel poliklinisch); en voor 
verstandelijk en/ of meervoudig gehandicapte kinderen. 

Behandeldoelen Het geven van consultatie/medebehandeling en het houden 
van een poliklinisch spreekuur in een ziekenhuis en/of 
revalidatiecentrum. Consulentschap door revalidatiearts in 
dagverblijf voor verstandelijk en meervoudig gehandicapte 
kinderen, inrichtingen voor verstandelijk  en zintuiglijk 
gehandicapten en aan scholen voor speciaal onderwijs, 
waarbij zonodig enkelvoudige therapie, zoals fysiotherapie 
of ergotherapie, of logopedie kunnen worden ingezet. 
Het verstrekken van hulpmiddelen en voorzieningen moet 
mogelijk zijn via samenwerking met de leveranciers op de 
locatie. 

Inclusiecriteria Enkelvoudige adviezen door de revalidatiearts aan de 
behandelend arts over aspecten van de 
(kinder)revalidatiegeneeskunde of het door hemzelf 
voorschrijven van enkelvoudige therapieën of hulpmiddelen. 

Exclusiecriteria Vragen waarvoor een revalidatie-teambehandeling nodig is. 

Setting Revalidatieartsen zijn vaak als consulent verbonden aan 
kinderdagverblijven voor verstandelijk en meervoudig 
gehandicapte kinderen, aan inrichtingen voor verstandelijk 
gehandicapten en scholen voor speciaal onderwijs. 
Verwijzingen van huisartsen en specialisten voor algemene 
beoordeling. Mogelijkheid tot consultatie met specialisten uit 
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aanliggende vakgebieden zoals kinderorthopedie, 
kinderneurologie, kinderarts is vereist. 

Specifieke eisen De revalidatiearts dient goed op de hoogte te zijn van de 
inhoud en mogelijkheden van de andere niveaus binnen de 
eigen keten dan wel elders.  

Documentatie ter 

onderbouwing 

bron: leerboek kinderrevalidatie 3
e
 druk; Gezamenlijke visie 

op kinderrevalidatie, uitgave NIP, NVO en VRA, juni 2003. 

 

                            Behandelkader kinderrevalidatie-  
2. Multidisciplinaire behandeling en rapportage, kindspecifiek 

Omschrijving 
doelgroep 

Algemene interdisciplinaire revalidatie voor kinderen. (in 
revalidatiecentra en ziekenhuizen met erkenning voor 
revalidatiebehandeling). 

Behandeldoelen Revalidatiegeneeskundig onderzoek en behandeling, 
waarbij er wel sprake is van een revalidatieteam met 
deskundigen onder inhoudelijke en organisatorische 
verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. 

inclusiecriteria Behandeling waarvoor wel specifieke middelen of faciliteiten 
voor kinderen vereist zijn. 

Exclusiecriteria Diagnose gerichte gespecialiseerde zorg met een daarvoor 
specifiek opererend team. 

Setting In ziekenhuizen met erkenning voor 
revalidatiedagbehandeling en revalidatiecentra. 

Specifieke eisen Zie ook niveau 1. 
Kinderattitude bij medewerkers vereist, met  specifieke 
kinderdeskundigheid. Kinderrevalidatieteam rapportage 
(zoals bijvoorbeeld het kinderrap) De diagnostiek en 
behandeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van 
een kinderrevalidatiearts. De revalidatiearts heeft 
kinderrevalidatiegeneeskundige scholing gevolgd, is lid van 
de sectie kinderrevalidatie en is minimaal 1x /jaar aanwezig 
op de sectievergadering. Om voldoende ervaring en 
deskundigheid te borgen is 0,4 fte werkzaam zijn met 
kinderen (zowel revalidatiearts als behandelaar), met 
minimale kwaliteitseisen per teamlid en minimale 
teamsamenstelling aanbevolen.  

Kindvriendelijk ingerichte ruimtes, spelmaterialen; 
therapiebenodigdheden en oefenmaterialen geschikt voor 
de doelgroep. 
Er is samenwerking met specialisten uit de aanliggende 
vakgebieden en faciliteiten voor gezamenlijke spreekuren 
met deze specialisten en ook orthopedisch instrumentmaker 
en schoenmaker zijn vereist. 

Documentatie ter 
onderbouwing 

bron: leerboek kinderrevalidatie-3
e
 druk; Handvest sectie 

kinderrevalidatiegeneeskunde okt. 2008. 
Roelofsen EE, The BA, Beckerman H, Lankhorst GJ, Bouter 
LM. Development and implementation of the Rehabilitation 
Activities Profile for children: impact on the rehabilitation 
team. Clin Rehabil 2002; 16(4):441-453. 

 

                                          Behandelkader kinderrevalidatie –typering specifiek 
3. Diagnose specifiek op kindniveau 

Omschrijving 
doelgroep 

Interdisciplinaire revalidatie voor kinderen waarvoor 
specifiek opererend team nodig is. 

Behandeldoelen Revalidatiegeneeskundig onderzoek en behandeling met 
een gecoördineerde teambenadering en speciale 
kinderdeskundigheid.  

Inclusiecriteria Kinderrevalidatie gerichte gespecialiseerde zorg met een 
daarvoor specifiek opererend team en beschikbaarheid van 
op het kind gerichte faciliteiten   

Exclusiecriteria Hooggespecialiseerde interdisciplinaire revalidatie 
“topreferent” 

Specifieke eisen Zie ook niveau 1 + 2 

De diagnostiek en behandeling vindt plaats onder 

verantwoordelijkheid van een kinderrevalidatiearts 
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-aanwezigheid van speciaal kinderrevalidatie team  
-aanwezigheid van specifieke behandelprogramma’s (al/niet  
 in groepsverband) bv therapeutisch peutergroep,  
 hersenletselgroep, pijnprogramma. 
-beschikbaarheid van bijzondere disciplines b.v.     
 orthopedagogiek, ontwikkelingsneurologie,  
 neurolinguistiek, geestelijke verzorging, sociaal-cultureel  
 werk, onderwijskunde, muziektherapie. 
-aanwezigheid van groot depot van specifieke hulpmiddelen  
 voor kinderen bv rolstoelen,  
 communicatieapparatuur, aangepast spelmateriaal,  
 computerspelprogramma’s. 
-aanwezigheid van specifieke leefomgeving voor kinderen. 
-aanwezigheid van mogelijkheden voor psychosociale  
 ondersteuning 
-aanwezigheid van specifieke outillage om behandeling van  
 kinderen uit te kunnen voeren, zoals kindvriendelijke  
 ruimtes, spelmaterialen; therapiebenodigdheden en  
 oefenmaterialen geschikt voor de doelgroep. 
-voldoende scholing van teamleden. 

Setting In revalidatiecentra met aparte kinderafdeling en 
ziekenhuizen, die aan de eisen voldoen. 

Documentatie ter 
onderbouwing 

Geen 
bron: leerboek kinderrevalidatie 3

e
 druk; Handvest sectie 

kinderrevalidatiegeneeskunde okt. 2008. 
  

 

                                        Behandelkader kinderrevalidatie: typering       
                                    Hooggespecialiseerde revalidatie “topreferent”         
4. toppreferent                           

Omschrijving 
doelgroep 

Hooggespecialiseerde interdisciplinaire revalidatie aan 
kinderen in teamverband met alleen bovenregionale 
beschikbaarheid. 

Behandeldoelen Zeer specifieke, minder voorkomende zorg aan kinderen 
(veelal in samenwerking met, of gelieerd aan een 
academisch of topziekenhuis.) 

Inclusiecriteria Hooggespecialiseerde interdisciplinaire revalidatie- 
“topreferente”zorg bv 
-advisering en behandeling van uitgebreide  
 reductiedefecten van armen en benen 
-voorziening van myo-elektrische kinderhandprothesen 
-mogelijkheid tot selectieve dorsale rhizotomie. 
-multilevel chirurgie aan de onderste extremiteiten en  
 handchirurgie 
-gespecialiseerd advies voor communicatiehulpmiddelen 
-revalidatiemogelijkheden in combinatie met specifieke  
 beroepsscholing 
-gedifferentieerd aanbod van klinische kinderrevalidatie  
-vroegintensieve neurorevalidatie voor kinderen en  
 jongeren met een vegetatieve of laagbewuste  
 toestand. 
-behandeling gecombineerd met gespecialiseerd centrum  
 voor ademhalingsondersteuning 

Exclusiecriteria Ontbreken van beschikbaarheid van hoogwaardige 
technische faciliteiten en behandelmogelijkheden. 

Specifieke eisen Zie ook niveau 1+2+3; Zorgverlening in samenwerking met 
regionaal werkzame teams van het 3

e
 niveau is wenselijk. 

 
Beschikbaarheid van hoogwaardige en kostbare technische 
faciliteiten bv beademingsfaciliteiten, myo-elektrische 
prothesiologie, intrathecale baclofentherapie,  
computergestuurde gangbeeldanalyse, functionele 
elektrostimulatie of specifieke chirurgische expertise, ten 
behoeve van doelgroepen uit de kinderrevalidatie, 
waaromheen een revalidatieteam georganiseerd is voor de 
indicatiestelling en nabehandeling. De revalidatiearts is  
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eindverantwoordelijk voor inhoud en uitvoering van het 
behandelbeleid.  
Kindvriendelijk ingerichte ruimtes, spelmaterialen; 
therapiebenodigdheden en oefenmaterialen geschikt voor 
de doelgroep. 

Setting Topziekenhuis of academisch ziekenhuis;of  
Revalidatiecentra met specifieke speerpunten, blijkend uit 
de aanwezigheid van gespecialiseerde teams, specifieke 
behandelmogelijkheden en scholingsmogelijkheden en het 
benoemen van het speerpunt in de beleidsstukken van de 
instelling; behandeling gecombineerd met gespecialiseerd 
centrum voor prothesiologie; ademhalingsondersteuning; 
vroegintensieve neurorevalidatie voor kinderen en jongeren 
met een vegetatieve of laagbewuste toestand alleen in 
revalidatiecentrumTilburg 

Documentatie ter 
onderbouwing 

Geen specifieke. 
bron: leerboek kinderrevalidatie 3

e
 druk; Handvest  sectie 

kinderrevalidatiegeneeskunde okt. 2008. 

  
 

 
 

 

 

                                                          Behandelkader kinderrevalidatie 
  

 
2.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kwantitatieve 
gegevens 

 
In 2008 is circa 400 miljoen euro uitgegeven aan revalidatiezorg. De opbrengst in 
de vorm van kwaliteit van leven en besparing op zorgkosten door revalidatie in het 
totaal (kinderen en volwassenen) bedraagt 2,1 miljard euro. In 2008 hebben ruim 
14.545 kinderen en jongeren,  gebruik gemaakt van een vorm van niet klinische 
revalidatie en 467 kinderen en jongeren van klinische revalidatie. Binnen de 
kinderrevalidatie is 72% van de kinderen in behandeling voor een neurologische 
aandoening. 
 
Epidemiologische en maatschappelijke ontwikkelingen: 
Kinderen met chronische ziekten/ specifieke aandoeningen bereiken steeds vaker 
de volwassen leeftijd hetgeen andere vragen met zich meebrengt voor de 
behandeling in de kinderleeftijd (voorbereiding op volwassen rollen); transitiezorg;  
er is sterke toename van de wetenschappelijke output op het terrein van de 
kinderrevalidatie met de verantwoordelijkheid om de opgedane kennis te 
implementeren. Daarnaast is er sprake van het afnemen van de incidentie van 
bepaalde ziektebeelden door prenatale diagnostiek (zoals spina bifida). 

 
2.2 

 
Hulpvraag 

 
De hulpvragen van ouders en kind zijn het belangrijkste uitgangspunt voor 
observatie en doelgerichte interventie binnen de kinderrevalidatie. Het is 
belangrijk te realiseren dat het gaat om een kind in ontwikkeling waarbij de 
hulpvraag steeds kan veranderen afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het 
kind zich bevindt. Om de hulpvraag te kunnen honoreren met een adequate 
interventie biedt de International Classification of Function, Disability and Health, 
Child and Youth version ( ICF-CY), (2009)  een uitstekend raamwerk. Analyse van 
de hulpvraag op het niveau van functies, activiteiten, participatie, persoonlijke en 
omgevingsfactoren is hierdoor mogelijk. Hierdoor kan de keuze voor de meest 
passende interventie onderbouwd worden.  

 
2.3 

 
Behandeldoelen 

 
Het uiteindelijke doel van de revalidatie is zo veel mogelijk opheffen van 
participatiebelemmeringen nu en op de langere termijn en daardoor het vergroten 
van de kans op een zinvolle toekomst voor het kind. Het richt zich op optimale 
groei en ontwikkeling van het kind (binnen het gezin/gezinssysteem) en op 
optimale participatie aan het maatschappelijk leven en kan uiteindelijk pas worden 
vastgesteld als de revalidant volwassen is.  
Het revalidatieproces bij kinderen is dus vaak langdurig en de revalidatiedoelen en 
interventies variëren per leeftijdsfase. 
De behandeldoelen worden geformuleerd in een vooraf opgesteld behandelplan, 
waar de verschillende teamleden samen met ouders (gezin/gezinssysteem) en 
kind aan werken. De inhoud van het behandelplan komt tot stand via 
gemeenschappelijke analyse van de observaties van teamleden in het licht van 
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eerder beschreven uitgangspunten.  
Een behandeldoel wordt specifiek, meetbaar, geaccepteerd door het team en kind 
en ouders, realistisch en in de tijd begrenst geformuleerd. (SMART) en 
beschreven in de domeinen van bijvoorbeeld het kinderRAP (het kinder 
RevalidatieActiviteitenProfiel). Om realistische behandeldoelen op te kunnen 
stellen is informatie over de functionele prognose essentieel. Zowel voor de 
ouders als de maatschappij is het van belang te weten welke extra zorg voor het 
kind ook in de toekomst nodig zal zijn. Een methode om deze te bepalen is bv het 
Capaciteitenprofiel (CAP). 
Meester-Delver A, Beelen A, Hennekam R, Nollet F, Hadders-Algra M. The 
Capacity Profile: a method to classify additional care needs in children with 
neurodevelopmental disabilities. Dev Med Child Neurol 2007; 49(5):355-360. 
 

 
3 
 

  
Behandelaanbod 

  
Patiëntenstromen 
 

 
Kinderen en hun ouders kunnen voor poliklinische revalidatiebehandeling terecht 
bij alle revalidatiecentra en veel afdelingen van ziekenhuizen. 
Klinische behandeling van kinderen is mogelijk in 9 gespecialiseerde 
revalidatiecentra. 
Samen met andere specialisten worden gecombineerde spreekuren 
georganiseerd voor speciale doelgroepen bv reuma of kinderen met spasticiteit of 
spierziekte e.a. 
Bepaalde aandoeningen, zoals bv aangeboren defecten van de ledematen, 
komen niet veel voor. Voor deze groepen zijn er specialistische teams. 
Kinderen worden verder behandeld op Mytyl/Tyltylscholen of in therapeutische 
peutergroepen. Revalidatieartsen, behandelaars en leerkrachten/ groepsleiding 
werken samen om te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en deel 
kan nemen aan de maatschappij. Leerdoelen en revalidatiedoelen worden op 
elkaar afgestemd in ”Een kind, één plan”. 
In de ziekenhuizen wordt de revalidatiearts in het algemeen voor klinisch 
opgenomen kinderen in consult gevraagd voor medebehandeling en/of heeft deze 
een eigen poliklinisch spreekuur (en revalidatieteam) waar naar wordt verwezen 
door andere specialisten (o.a. huisartsen, AVG-artsen, kinderartsen, neurologen, 
orthopeden, chirurgen).  De revalidatiearts (of een andere medisch specialist) kan 
ook verwijzen naar een collega in een desbetreffend revalidatiecentrum met meer 
gespecialiseerde mogelijkheden en /of een connectie met Mytyl/Tyltylonderwijs. 
 
Behandelproces, algemeen: 
Bij voorkeur wordt een kind gezien door een revalidatiearts, die gespecialiseerd is 
in de revalidatiebehandeling van kinderen. (een kinderrevalidatiearts). De 
revalidatiearts dient goed op de hoogte te zijn van de diverse 
behandelmogelijkheden van aandoeningen bij kinderen. De ouders/verzorgers 
dienen op de hoogte gebracht te worden van de diverse behandelmogelijkheden 
in hun regio. Daarnaast dient ook de primaire verwijzer op de hoogte te zijn van 
het revalidatieaanbod (mogelijkheden, onmogelijkheden). 
 
Behandelproces in fasen: 
  (Pré) Aanmelding: 

- Het verzamelen van informatie over het kind (wat is de hulpvraag?) en 
informatieverstrekking aan ouders of verzorgers. 

Onderzoek: 
- Er vindt revalidatiegeneeskundig onderzoek plaats door de revalidatiearts 

al/niet  
        samen met het revalidatieteam, waarbij een revalidatieplan wordt opgesteld. 
Behandeling: 
- Het uitvoeren van het revalidatiebehandelplan. Meestal start de 

revalidatiebehandeling met een observatieperiode. Leden van het 
revalidatieteam verrichten in deze periode aanvullende diagnostiek. 

- Bij gespecialiseerde of complexe problematiek wordt een gespecialiseerd 
team ingeschakeld. 

- De observatieperiode wordt afgerond met een analyse van de gegevens, het 
vaststellen van de functionele prognose  en een beschouwing over 
voortzetting van de behandeling of afronding. Er wordt een teambespreking 
georganiseerd met ouders aan de hand van een verslag van het team. 
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  Ontslag: 
- Revalidatiedoelstellingen zijn behaald. 
Nazorg: 
-       Controle door de revalidatiearts na de (poli)klinische behandelperiode. De  
        frequentie hangt af van de te verwachten secundaire complicaties en  
        participatieproblemen. Omdat het om een kind in  
        ontwikkeling gaat is 1 a 2 keer per jaar controle gebruikelijk. 
 

Inschatting behandelduur en frequentie: 
Dit wordt door de revalidatiearts per patiënt bepaald en is afhankelijk van diverse 
factoren bv progressiviteit van een aandoening, complexiteit, co-morbiditeit, 
secundaire complicaties die kunnen optreden, en van psychosociale factoren van 
kind en gezin. 
 

 
4. 
 

     
Indicatoren en meetinstrumenten en classificaties 
 

   
Op het terrein van de kinderrevalidatie vindt steeds meer onderzoek plaats. Er 
worden meetinstrumenten ontwikkeld en toegepast voor een aantal 
diagnosegroepen binnen de kinderrevalidatie bv. De PEDI, (Pediatric Evaluation 
of Disability Inventory)  
GMFM (Gross Motor Function Measure); GMFCS ( Gross Motor Function 
Classification System); MACS (Manuel Ability Classification System); MPOC 
(Measure of Processes of Care); Rotterdams Transitieprofiel; PUFI; (Prosthetic 
Upper Extremity Functional Index);.CAP (Capaciteitenprofiel). 
Om te kunnen meten in hoeverre de behandeling die wordt uitgevoerd conform 
het behandelkader effectief is, worden de behandeldoelen vertaald in 
uitkomstindicatoren van de behandeling. Voor het ontwikkelen van 
uitkomstindicatoren kan gebruikt worden gemaakt van de uitkomsten zoals die zijn 
beschreven in de productdefiniëring revalidatiezorg. Ook kan gebruik worden 
gemaakt van de prestatie-indicatoren revalidatiegeneeskunde, voor zover deze 
zijn ontwikkeld voor het betreffende onderwerp. 
 

 
5 

  
Randvoorwaarden 
 

 
5.1 

 
Deskundigheid 

 
Zie het Handvest sectie kinderrevalidatiegeneeskunde voor de specifieke 
deskundigheid van de kinderrevalidatiearts. 
De kinderrevalidatiearts heeft drie verantwoordelijkheden: als arts, als 
teamcoördinator (leidinggevende van de teamleden en het teamproces) en als 
eindverantwoordelijke van de revalidatiebehandeling (inhoud en proces).  
Om zich te kunnen registreren voor de sectie kinderrevalidatiegeneeskunde 
moeten artsen aan de volgende voorwaarden voldoen:  
Een afgeronde, door de MSRC erkende opleiding tot revalidatiearts.  
Lidmaatschap van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).  
Algemene bekwaamheid (competenties) als kinderrevalidatiearts conform het 
handvest sectie kinderrevalidatiegeneeskunde. 
 
De kinderrevalidatiearts heeft de beschikking over een revalidatiebehandelteam 
met een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, 
orthopedagoog/ gz-psycholoog. De instrumentmaker/ orthopedisch schoenmaker; 
diëtist ; vertegenwoordiger uit het onderwijs/leerkracht ; speltherapeut; 
groepsleidster allen ook gespecialiseerd in kinderen en voor de kinderrevalidatie 
specifieke behandelprogramma’s kunnen eveneens deel uitmaken van het 
behandelteam. Er is regelmatig teamoverleg; er bestaan goede afspraken over de 
taken en verantwoordelijkheden binnen het team. De kinderrevalidatiearts is 
daarbij in staat zowel met patiënt zelf (het kind) als met zeer nauw bij de patiënt 
betrokkenen (de ouders) te communiceren. De kinderrevalidatiearts en de 
behandelaars in het team kunnen omgaan met de dubbelpositie die veel ouders 
bekleden: die van ouder en van (mede)behandelaar. 
 
Scholing voor behandelaars in het kinderteam gericht op relevante diagnosen en 
pedagogische aspecten is nodig. 
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5.2 

  
Faciliteiten 
 

   
Kinderrevalidatieartsen zijn werkzaam in het revalidatiecentrum, afdelingen 
revalidatie in een (academisch) ziekenhuis, Mytyl/Tyltylscholen of een combinatie 
van deze. Verder worden consulten verricht in andere instellingen voor kinderen 
met beperkingen, bijvoorbeeld in de verstandelijke of zintuiglijke 
gehandicaptenzorg.  
  

 
5.3 

  
Netwerk 
 

   
De kinderrevalidatiearts is in staat om zijn positie in te nemen in de ketenzorg 
m.b.t. specifieke ziektebeelden.  
De kinderrevalidatiearts onderhoudt samenwerkingsrelaties met de relevante 
inhoudelijke partners in zijn werkgebied.  
De kinderrevalidatiearts heeft het vermogen om samen te werken met andere 
specialisten met name bij complexe problematiek met problemen op meerdere 
domeinen en deze informatie te integreren in het revalidatiebeleid.  
De kinderrevalidatiearts heeft samenwerkingsafspraken met in ieder geval 
gespecialiseerde (universitaire) centra, CTB’s (Centrum voor Thuisbeademing), 
betrokken medisch specialisten in de 2

e
 lijn en hulpverleners/instanties uit de 1

e
 

lijn. 
Er is vanuit het revalidatieteam goede ondersteuning en overdracht naar de 
betrokken zorgverleners en zorginstellingen in de 1

e
 en 2

e
 lijn. 

Het revalidatieteam heeft kennis van de voor de kinderrevalidatie relevante 
regionale sociale kaart. 
De revalidatiearts draagt zorg voor tijdige (binnen 2 weken) en adequate 
communicatie (correspondentie) naar de behandelend (huis)arts dmv een brief. 

Er is communicatie tussen revalidatiearts en huisarts dmv kortdurend (telefonisch) 

overleg, wanneer dit gewenst is. Onderwijs is veelal een belangrijke partner Op 

Mytyl- en Tyltylscholen waar een revalidatieteam aanwezig is wordt gewerkt 

volgens het principe "Eén kind - één plan". 
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Documentatie ter toetsing 
 

   
-Leerboek Kinderrevalidatie 3

e
 druk : Meihuyzen-de Regt e.a. 

-Behandelkader Beenamputatie; Behandelkader Beroerte; Behandelkader CR 
-Voorlichtingsmaterialen ; Lijst van relevante consulenten per ziekenhuis/centrum;   
  schriftelijke samenwerkingsafspraken; lokale behandelprogramma’s. 
-Landelijk Servicepunt kinderrevalidatie; Dutch-ACD;  Revalidatie Nederland; .. 
-Handvest sectie kinderrevalidatiegeneeskunde okt. 2008. 
-Roelofsen EE, The BA, Beckerman H, Lankhorst GJ, Bouter LM. Development  
  and implementation of the Rehabilitation Activities Profile for children: impact on  
  the rehabilitation team. Clin Rehabil 2002; 16(4):441-453. 
-Gezamenlijke visie op kinderrevalidatie, uitgave NIP, NVO en VRA, juni 2003. – 
-Toekomstperspektief Kinderrevalidatie Nederland-2000;Ned. Zorgfederatie – 
-Meester-Delver A, Beelen A, Hennekam R, Nollet F, Hadders-Algra M. The   
 Capacity Profile: a method to classify additional care needs in children with  
 neurodevelopmental disabilities. Dev Med Child Neurol 2007; 49(5):355-360.  
-Productdefiniering revalidatiezorg (Revalidatiezorg, registratie pilot revalidatie- 
 instellingen, VRIN/VRA, Utrecht dec. 2000) 
-Handleiding behandelkaders revalidatie april 2005. 

 


