BELEIDSPLAN ROESSINGH

van 2020 naar 2025

BELEIDSPLAN

ROESSINGH

Centrum voor Revalidatie

Komende jaren verankert Roessingh, Centrum voor
Revalidatie haar positie als dé enige aanbieder van
medisch specialistische revalidatiezorg in OostNederland en zet ze in op vernieuwende en praktisch
toepasbare technologie als vast onderdeel van
diagnostiek en behandeling.
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Missie & visie
Waarom?

Medisch specialistische revalidatie betekent

Roessingh, Centrum voor Revalidatie, vindt dat

je toekomst herwaarderen. We zijn eerlijk naar

iedereen een plek verdient in de samenleving.

patiënten: niet iedereen wordt beter. Met

Als een ongeval, ziekte of aandoening je treft,

acceptatie en onze hulp komen ze zo ver mogelijk.

moet je opnieuw je plek vinden: thuis, op het werk,

Er is aandacht voor de verhalen van patiënten.

op school. Daar helpen we bij.

Roessingh is ‘een huis vol verhalen’.

Hoe?

Wat?

We leren patiënten zo goed als mogelijk (weer)

We leveren als enige aanbieder in Oost-Nederland

zelfstandig met hun beperkingen te functioneren

alle facetten van medisch specialistische

in de samenleving. Dagelijks zetten we ons

revalidatiezorg. We zijn expert in onder meer

hiervoor in met behulp van onze concernpartners

kinderrevalidatie en complexe loop- en arm-/

en samenwerkingspartners. Bij diagnostiek en

handproblematiek (Roessingh Diagnostisch

behandeling passen we waar mogelijk bewezen

Centrum). Voor onze specialismen bezoeken

technologische innovaties toe.

patiënten in heel Nederland Roessingh.

Krachten
bundelen

Krachten bundelen biedt patiënten soms meer en betere kansen. We werken
nauw samen met de vier partners van Roessingh Concern: Roessingh
Revalidatie Techniek (RRT), Roessingh Arbeid, rdgKompagne en RoessinghMedinello. Belangrijke zorginhoudelijke partners zijn de ziekenhuizen:
MST (Enschede en Oldenzaal), ZGT (Almelo en Hengelo), SKB (Winterswijk)
en Saxenburgh Groep (Hardenberg). Voor wetenschappelijk onderzoek en
innovaties werken we onder andere met Roessingh Research and Development (RRD), Hogeschool Saxion, de UT, ICMS (Interdisciplinary Consortium
for Clinical Movement Sciences & Technology), Technologie & Zorg Academie
(TZA) en MDI Sprint.
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Externe dynamiek
Volop in beweging

Technologie grote rol

De zorg in het algemeen en medisch specialistische

Vanuit onze verankerde positie geven we vorm

revalidatiezorg in het bijzonder zijn volop in

aan deze externe ontwikkelingen en uitdagingen.

beweging. Uit het brancherapport van Revalidatie

Technologie speelt daarin in lijn met het

Nederland blijkt dat de medisch specialistische

missiedocument gezondheid & zorg van het

revalidatie steeds efficiënter werkt (meer patiënten

Ministerie VWS een grote rol. Roessingh heeft

behandeld zonder omzetgroei) en dat patiënten

daarvoor veel mogelijkheden in huis en om zich

zeer tevreden zijn. De stijgende kosten tegenover

heen.

die gelijkblijvende omzet maakt onze sector
kwetsbaar.

Andere bewegingen
Andere bewegingen in het veld zijn de vergrijzing,
schaars zorgpersoneel en de stijgende, complexere
zorgvraag. Evenals een verschuiving van therapie/
behandeling naar preventie, van zorg in een
instelling naar de persoonlijke leefomgeving en
behandelingen modelleren naar de individuele
patiënt.

De zorg in het algemeen en
medisch specialistische
revalidatiezorg in het bijzonder
zijn volop in beweging.
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5 BASISINGREDIËNTEN
Met vijf basisingrediënten geven we iedere medewerker in de komende
beleidsperiode focus en houvast. We beschrijven ze apart, maar in de
praktijk zijn ze verbonden.

AMBITIE
‘We behouden minimaal de goede
beoordeling door onze patiënten’

Patiënt

Daarvoor zetten we vooral in op:

Eerlijke belofte

Eigen regie

Niet iedereen wordt beter.

De patiënt herwaardeert zíjn

Revalideren betekent her-

leven en en voert daarom,

waarderen, zo goed als

samen met het behandelteam,

mogelijk (weer) zelfstandig

de regie op de behandeling:

met je beperkingen functi-

inzicht in en invloed op doelen,

oneren in de samenleving.

behandeling en resultaten en

Daarover zijn we eerlijk.

samen beslissen met behandelaren. Het vernieuwde elektronisch patiëntendossier (EPD,
zie proces) helpt daarbij.

Expertisezorg
We voorzien in alle basisfacetten van medisch specialistische
revalidatiezorg. Dat schept ruimte in ons portfolio (zie netwerk)
voor expertisezorg. Hiermee helpen we patiënten in heel Nederland extra op weg in hun revalidatieproces. En dagen we onszelf
uit tot ontwikkeling en groei. Het gaat om onder meer complexe
loop- en arm-/handproblematiek (Roessingh Diagnostisch
Centrum) en kinderrevalidatie. We profileren dit meer.
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Medewerker

AMBITIE
‘Medewerkers zijn ambassadeurs,
tijdens en na hun dienstverband bij ons’
Daarvoor zetten we vooral in op:

Professionele

Balans betrokken-bevlogen

ontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat net

Het terrein van ons en onze

iets meer dan de helft van onze

concernpartners is een broed-

medewerkers hart heeft voor

plaats voor vernieuwing en

Roessingh (betrokken) en het

biedt medewerkers kansen

werk dat ze doen (bevlogen).

en mogelijkheden. We stimu-

Iets om trots op te zijn. We werken

leren hun professionele

aan het vasthouden van een ge-

ontwikkeling, met innovatie

zonde balans tussen beide. Vanuit

(zie technologie) als onder-

betrokkenheid onderzoeken en

deel.

bespreken we vaker of de juiste
medewerker op de juiste plek
zit in onze organisatie.
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Technologie

AMBITIE
‘Technologie heeft een duidelijke,
praktische plek in elke behandeling’

Daarvoor zetten we vooral in op:

Uniek klimaat

Goede kennisinfrastructuur

Met rdgKompagne, Roessingh Arbeid,

Technologie is meer dan de nieuwste

RRT, RRD en RoessinghMedinello op

gadgets. Vooral de praktisch toepasbare

hetzelfde terrein én nabijgelegen

waarde vinden we relevant: helpt het de

partners Universiteit Twente en

patiënt in het herwaarderen van zijn

Saxion, bevindt Roessingh zich in een

leven en onze professionals in hun

uniek technologisch klimaat. Dit geeft

werk? Dit vergt een goede kennisinfra-

een voorsprong bij het vooroplopen

structuur: medewerkers die soepel met

in onderzoeken en ontwikkelingen

technologie omgaan, het beste eruit halen

samen met anderen. Die unieke

en er plezier in hebben. Roessingh mag

mogelijkheden benutten we actiever.

zichtbaarder technologie ademen.
Daarop richten we ons.

Evidence based onderzoek

Zorg op afstand

In hoeverre de toegepaste techno-

Een toenemende ontwikkeling die blijft

logieën daadwerkelijk bijdragen aan

is zorg op afstand: thuis of in een

onze doelen, staven we met weten-

(andere) instelling. Met technologie in

schappelijk onderzoek. We leren graag

elke behandeling geven we onze patiënten

van wat we doen.

op afstand gemakkelijker goede zorg.
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Proces

AMBITIE
‘We hebben alle systemen op
orde voor de overige ingrediënten’

Daarvoor zetten we vooral in op:

Financieel gezonder

Vernieuwde informatiesystemen

Onze financiële gezondheid

Naast meer ‘ritme’ in patiëntlogis-

helpt ons onze doelen en ambi-

tiek en scherpe planningen, vergt

ties te realiseren. Verschillende

procesoptimalisatie vernieuwde

ontwikkelingen oefenen druk uit

informatiesystemen. We zorgen voor

op onze organisatie en daarmee

een vernieuwd elektronisch patiënten-

onze zorgverlening (zie externe

dossier (EPD) en managementinfor-

dynamiek). Onder meer het opti-

matiesysteem.

maliseren van onze processen, versterkt onze financiële gezondheid.
Gebouw beter benutten
De komende jaren zitten we nog in ons huidige gebouw. Het is de kunst
om de ruimte slim te benutten. Zonder ingrijpende aanpassingen en met
maximale ondersteuning voor de zorg.
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Netwerk

AMBITIE
‘We regelen goede zorg
voor onze patiënten thuis of elders’
Daarvoor zetten we vooral in op:

Aansluiten VVT en

Toekomstgericht portfolio

geriatrische revalidatiezorg

Met de medische staf (artsen), onze

Onze instroom is goed gere-

behandelaren en netwerkpartners

geld: patiënten en verwijzers

realiseren we een passend, toekomstgericht

vinden Roessingh. De komen-

portfolio: dat wat we doen, wat wij doen

de jaren versterken we onze

en hoe we dit doen. Een portfolio beweegt

uitstroom door de juiste

mee met ontwikkelingen. We hebben ruimte

zorg te waarborgen voor

voor expertisezorg (zie patiënt). Die geven

patiënten die naar huis of

we met onze artsen, behandelaren en

een andere instelling gaan.

landelijke diagnose netwerken vorm volgens

We sluiten hiervoor aan bij

ontwikkelingen in de revalidatiezorg. Met

onder andere de VVT en

ons regionale bestuurlijke netwerk bieden

geriatrische revalidatiezorg.

we patiënten op de juiste plek -bij ons of
elders- de best passende zorg.
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Attent
In hoeverre
ben je in je werk
attent naar de
ander?

In welk opzicht is
dat wat je in je
werk doet
vernieuwend?

In de manier waarop we
de komende jaren onze
ambities realiseren, spelen
onze drie kernwaarden een
essentiële rol. We streven
ernaar dat iedereen zich
hiervan bewust is en er een
eigen invulling aan geeft.

Samen
Hoe werk je
samen met
anderen?

Monitoren resultaten
Het vinden van de juiste verhoudingen voor de vijf basisingrediënten is een proces dat we
regelmatig monitoren: draagt dat wat we doen positief bij aan onze verankerde positie en ambities?

Monitoren kan bijvoorbeeld met:
• Jaarplannen
• Evidence based onderzoek
• Managementrapportages
• FIT-gesprekken

Beleidsplan Roessingh - van 2020 naar 2025

9

Drie kernwaarden

Vernieuwend

