
KCZC 2.0 | Symposium 07-04-2017  

 
 
 
Beste collega,  
we nodigen je graag uit! 
Het tweede symposium van KENNISCENTRUM ZORGCOMMUNICATIE 2.0 

vindt plaats op 7 april 2017. Het thema is: 

 

RAPP 

met de cliënt als gesprekspartner 
 

Goed geïnformeerd? Gelijkwaardig? Gemotiveerd? 
 

Locatie  

Merem - locatie Huizen  
(voorheen Revalidatiecentrum De Trappenberg) 

Crailoseweg 116 
1272 EX Huizen 

 
KCZC 2.0 
Het KCZC zet zich in voor eigentijdse zorgcommunicatie op topniveau, met als 
uitgangspunt de RAPP-methodiek. Wij bundelen en ontwikkelen expertise op 

gebied van efficiënte, hulpvraaggerichte, resultaatgerichte en interdisciplinaire 
communicatie rondom en mét de cliënt. Wij werken zowel voor professionals 
(teams en organisaties) die de bestaande RAPP-methodiek toepassen, als voor 

zorgteams en -organisaties die op zoek zijn naar een methodiek op maat voor hun 
specifieke behandelcommunicatie. 

Meer hierover leest u op onze website www.kczorgcommunicatie.nl 

 

Wees welkom 
Het symposium is bedoeld voor zorgprofessionals, zorgcoördinatoren of –
managers, leerkrachten en onderwijsmanagers, RAPP-trainers en –coaches, ZC-

trainers en –coaches, en professionals met affiniteit met het ontwikkelen van 
zorgcommunicatie.  

 
Naast de medisch-specialistische revalidatie (kinder-, volwassen- en 

ouderenrevalidatie), is ook het onderwijs, woonzorg en de geriatrische 
revalidatiezorg vertegenwoordigd.  

 

Thema 
Elke cliënt is anders en maakt iets anders mee. Elke zorgprofessional ook. En elk 

team zit wel érgens ‘middenin’; een fusie, een verlies, een verbouwing, een 
structurele onderbezetting, een explosie van deskundigheidsbevordering… Hoe 

de samenwerking tussen cliënt en professionals start lijkt daarom 
onvoorspelbaar. Complex. Waar de samenwerking toe leidt verdient dan ook 

onze beste aandacht: een gelijkwaardige communicatie rondom zorg 

en welzijn van de cliënt, mét de cliënt. Gezamenlijke doelen. Goed 

contact. Ook bij een efficiënte, uniforme en zakelijke koers.  

http://www.kczorgcommunicatie.nl/


KCZC 2.0 | Symposium 07-04-2017  

Het RAPP biedt sleutelmomenten aan organisaties, teams en zorgprofessionals 

om de cliënt te betrekken bij het zorgproces. Op welke momenten heeft de cliënt 
kans om de regie te ervaren, regie te ontwikkelen en zo mogelijk inderdaad 

eigen regie te nemen?  
 

Doorloop in één middag verschillende stappen uit de zorgcommunicatie-cyclus. 
Vergroot je inzicht, want zo vergroot je ook de kans om de cliënt te ontmoeten 
als volwaardig gesprekspartner.  

 
 

Kosten: geen 
Wij bieden u dit symposium gratis aan.  

De medewerkers van het KCZC 2.0 worden door hun eigen organisaties in de 
gelegenheid gesteld hun bijdrage te leveren. De betrokken organisaties 

faciliteren ook locatie, koffie en logistiek. 
 
Indien u gebruik wilt maken van een lunch tussen 12.30 en 13.30 uur kunt u dit 

aangeven en vragen wij een kleine bijdrage.  
Er kan alleen cash betaald worden.  

 
 

Inschrijven tot uiterlijk 24 maart  
Via de website van Merem.  

http://www.merem.nl/product/symposium-kc-zorgcommunicatie/ 
 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Fini Maris 
Email: fmaris@merem.nl 

 
 

  

http://www.merem.nl/product/symposium-kc-zorgcommunicatie/
http://www.merem.nl/product/symposium-kc-zorgcommunicatie/
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PROGRAMMA 07-04-2017 

RAPP - met de cliënt  

als gesprekspartner 
 

Ochtendprogramma 
LET OP: optioneel & beperkte inschrijving! Twee parallelsessies. 

U kunt zich ook uitsluitend voor het middagprogramma inschrijven.  

 

Basic Class: RAPP in GRZ    11.00 – 12.30 uur. 
In de geriatrische revalidatie (GRZ) en de langdurige zorg aan ouderen (WLZ) is 
behoefte aan een methodiek voor zorgcommunicatie. Er is op dit moment sprake 
van grote diversiteit in verslaglegging en (zorgleefplan)besprekingen. Ad Blom is 

Kwartiermaker Expertise van GRZ/WLZ-instelling Pieter van Foreest. Hij 
onderzoekt in deze Basis Class wat het RAPP zou kunnen betekenen binnen GRZ 

en WLZ.  
In samenwerking met Peter van Essen (senior beleidsadviseur revalidatiezorg 
/RAPP) en Diana Braat (senior trainer/coach teamcommunicatie in de zorg).  

 

Forumdiscussie:        11.00 – 12.30 uur. 

De rol van de cliënt als gelijkwaardig gesprekspartner 
- Wat is de rol van de cliënt binnen de teambespreking? 
- Wat vraagt het van de professional om samen te werken met de cliënt als 

gelijkwaardig partner binnen het RAPP? 
Aan de hand van stellingen wordt met zowel inhouds- als ervarings-deskundigen 

een discussie gevoerd. Gespreksleider is Eric Dankbaar, directeur in het Speciaal 
Onderwijs.  
In samenwerking met de KCZC RAPP-trainers/coördinatoren. Zij hebben zeer 

ruime ervaring met het voeren van én begeleiden van interdisciplinair overleg 
mét de cliënt erbij.  

 
 

Symposiumprogramma     13.00 – 17.00 uur. 
13.00 – 13.30 uur  Inloop met koffie/thee 

13.30    Opening symposium door Eric Dankbaar 

 
13.35 – 14.15 uur   

Plenaire opstap:  
de cliënt ‘meenemen’ in het hele zorg- en revalidatieproces. 
Het teamritme rondom de behandelcommunicatie is een handige kapstok om alle 
contact-momenten die je hebt met de cliënt vóór te bereiden en vorm te geven. 
Wát vraag en bied je de cliënt op welk moment, om de samenwerking zo goed 

mogelijk te laten verlopen? Bezien vanuit de methodiek én vanuit de praktijk van 
de (eerste- en tweedelijns) revalidatiezorg. Van voorlichting en 

behandelovereenkomst tot ‘ontslag’, overdracht of afscheid.  
Sprekers plenaire opstap:  

- Peter van Essen (senior beleidsadviseur Adelante / specialist RAPP 

Adelante Academie) en  
- Roelof Pol (revalidatiearts Klimmendaal, locaties Apeldoorn en 

Zutphen/Sutfene - behandelcentrum ouderen en chronisch zieken). 
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14.15  - 16.30 uur  

WORKSHOPS 

Vier WORKSHOPS over vier sleutelmomenten in de gelijkwaardige 
communicatie met de cliënt. In elke workshop is zorgcommunicatie 

volgens de RAPP-methode het uitgangspunt.  
 

1. DE KRACHT VAN DE TEAMRAPPORTAGE: VAN ‘VOORZET’ TOT NOTULEN  
2. CONTACT TIJDENS DE TEAMBESPREKING 

3. GEZAMENLIJK BEHANDELPLAN: WIE HEEFT DE REGIE? 
4. DOELEN EVALUEREN (VAN WIE WAREN DIE DOELEN OOK AL WEER …) 

 
Het KCZC verzorgt deze workshops in samenwerking met  

RAPP-trainers en –coaches  
- Angelique Snelder en collega’s (Vogellanden, Zwolle),  

- Jeroen Abraas (Klimmendaal, locatie Apeldoorn) en  
- Karsten Hoogenraad (Klimmendaal, locatie Arnhem).  

 

16.30  - 17.00  Gezamenlijke afronding  

 

 

 
De mensen van het KCZC 
Inge Arts, RAPP-trainer en –coördinator, en fysiotherapeut Sint 

Maartenskliniek Nijmegen.  

 
Ad Blom, Kwartiermaker Expertise Pieter van Foreest.  

 

Diana Braat, Trainer & Procesbegeleider NEMETON. 
Eric Dankbaar, Directeur Werkenrodeschool Groesbeek. 

Peter van Essen, Senior Beleidsadviseur, Adelante Hoensbroek. 
 

Carine van de Laar, RAPP-trainer en –coördinator, en kinderfysiotherapeut 

Sint Maartenskliniek Nijmegen.  
 

Fini Maris, Manager Kinderrevalidatie Merem. 
 

Anne-Marie Wijffels, RAPP-trainer en –coördinator, en zorgcoördinator Sint 

Maartenschool Nijmegen. 
 

 

 
Wees erbij! 

 
Inschrijven tot uiterlijk 24 maart  

Via de website van Merem.  
http://www.merem.nl/product/symposium-kc-zorgcommunicatie/ 

http://www.merem.nl/product/symposium-kc-zorgcommunicatie/
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