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Vanuit dit beeld neemt het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) de volgende positie in:
•  De vragen en behoeften van mensen die in het RCA revalideren, zijn nadrukkelijk 

uitgangspunt van alle activiteiten. We werken zo met revalidanten samen, dat ze greep 
houden op hun leven, hun mogelijkheden optimaal kunnen benutten en leren omgaan met 
hun beperkingen.

•  De revalidatie in het RCA wordt geboden door deskundige en gespecialiseerde teams. In 
interdisciplinaire samenwerking zorgen zij voor een samenhangend geheel. 

•  Het RCA werkt nauw samen met zorginstellingen en professionals in de keten om de 
juiste behandeling, op de juiste plaats, op het juiste moment te kunnen bieden.

•  Het RCA vindt professionele bejegening een wezenlijk onderdeel van de 
revalidatie en besteedt veel zorg aan een goed verlopende communicatie. 

•  Het RCA legt de nadruk op ondernemerschap: de kracht en groei van 
medewerkers, geeft hen verantwoordelijkheid en invloed om gebeurtenissen 
en situaties te verbeteren. 

•  Het RCA levert een bijdrage aan de ontwikkeling en innovatie van de 
revalidatiegeneeskunde door wetenschappelijk en toegepast onderzoek te 
doen, en vertaalt de resultaten ervan naar de praktijk. 

Missie: 

bijdragen aan kwaliteit van leven

Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) biedt hoogwaardige klinische en 
poliklinische diagnostiek, behandeling en advisering aan volwassenen 
en kinderen met als doel zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit 
van hun leven.

Visie 

De mondige patiënt heeft behoefte aan informatie en is meer en meer op zoek naar de zorginstelling die het beste bij zijn ziektebeeld en sociale situatie past.
Ook vanuit de maatschappij wordt er kritischer naar de zorgsector gekeken. Transparantie, kwaliteit en kostenbeheersing moeten toenemen, terwijl de financiering 
en de wetgeving veranderen. Nieuwe toetreders (specialisten en generalisten), leiden tot scherpe concurrentie en meer marktgericht gedrag. Doordat de 
samenstelling van de bevolking verandert (meer ouderen en allochtonen), verandert de zorgbehoefte.
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VoorwoordHet Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) begint aan een nieuwe periode. Een periode 
waarin we zo optimaal mogelijk zullen inspelen op ontwikkelingen als marktwerking, 
concurrentie, mondige patiënten, nieuwe vragen, nieuwe behoeften en op de eis dat we 
inzichtelijk maken wat we doen en voor welke prijs. Dat vraagt ondernemerschap van 
ons. Innoverend vermogen. De ambitie om de regie te nemen. Organisatietalent. En – het 
allerbelangrijkste – het onverminderd centraal stellen van onze revalidanten. 

Dat laatste deden we al. Maar ‘ondernemen’, ‘innoveren’, ‘regisseren’ en ‘organiseren’ zijn 
woorden met een klank die zakelijker is dan men van het RCA gewend was. Toch gaan die 
thema’s – naast behandelen – de komende vijf jaar mede onze richting bepalen. Omdat de 
veranderende maatschappij dat van ons vraagt. Hoe we behandelen, ondernemen, innoveren, 
regisseren en organiseren, werken we jaarlijks uit in kaderplannen en in jaarplannen. Dit 
strategisch meerjarenkader geeft de contouren aan van de richting die we op gaan.

Onze doelstelling blijft staan als een huis: bieden van hoogwaardige klinische en 
poliklinische diagnostiek, behandeling en advisering van volwassenen en kinderen om 
zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van hun leven. Daarbij wordt samenwerken 
nóg belangrijker dan het al was. In de eerste plaats in het contact met de revalidanten. 
Met hen gaan we een veel interactievere behandelrelatie opbouwen. Maar ook bijvoorbeeld 
in de beoogde intensivering van de samenwerking met de afdeling Revalidatiegeneeskunde 
van het VU medisch centrum en met de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije 
Universiteit (VU). Dat zien we als een unieke kans om het voortouw te nemen in evidence 
based revalidatiegeneeskunde. En een ander voorbeeld: met het onderhouden van relaties 
met andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en overige partners in de zorgketens, zodat 
revalidanten de verschillende schakels niet als obstakels ervaren.

Presteren doe je samen. Zeker in de revalidatiegeneeskunde. 

Jos Buijs en Peter Koppe,
Raad van Bestuur
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Thema’s 2007 – 2011

Het RCA kiest voor vijf kernthema’s om het proces van vernieuwing en verbetering
in de periode 2007 – 2011 richting te geven:

• Behandelen
• Ondernemen
• Innoveren
• Regisseren
• Organiseren

Deze vijf kernthema’s schetsen de strategische doelstellingen van de komende vijf jaren 
in grote lijnen. Binnen de jaarlijkse beleidscycli zal het managementteam hier meer 
gedetailleerd invulling aan geven.
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InleidingOm revalidanten optimaal zorg te kunnen verlenen, moet het RCA zelf goed functioneren. 
Het strategisch beleid was in de periode 2002 – 2006 voornamelijk gericht op de eigen 
organisatie. Sneller dan verwacht, lukte het om deze efficiënt, overzichtelijk en gezond te 
maken. Vanaf 2004 kwam de kwaliteit van de revalidatiegeneeskundige zorg weer meer
voorop te staan. 
In de periode 2007 – 2011 richt het RCA de blik vooral naar buiten. Het zal zijn plaats 
bepalen in een veranderende en soms moeilijk voorspelbare omgeving, inspelen op 
dynamische ontwikkelingen en zichzelf beter aan de buitenwereld kenbaar maken.

Een veranderende omgeving
De bereidheid om zonder meer in collectieve voorzieningen te investeren neemt af. Burgers 
en politici eisen waar voor hun geld en willen weten of uitgaven goed besteed zijn. Ook 
revalidatie-instellingen moeten helder inzicht geven in hun prestaties en hun financiën.
Invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
doen daarnaast de concurrentie toenemen en dat vraagt om marktgericht opereren. Immers, 
ook andere aanbieders, zoals verpleeghuizen, bieden revalidatietrajecten aan. 
Cliënten worden mondiger en kritischer en zoeken steeds vaker naar een behandeling die 
zowel bij hun ziektebeeld, als bij hun persoonlijke voorkeur en sociale situatie past. Mensen 
met een beperking willen zelf steeds meer in de samenleving meedoen. Omgekeerd eist die 
samenleving dat van hen. 
Omdat mensen bovendien steeds ouder worden en langer met beperkingen leven, neemt de 
behoefte aan revalidatie toe. Daarnaast is er zeker in een stad als Amsterdam een groeiende 
allochtone bevolking die een beroep doet op revalidatiezorg.

Samenwerken
Het RCA streeft ernaar om in een veranderende omgeving zijn missie op overtuigende wijze 
te blijven waarmaken. Dat vraagt om een actieve en ondernemende houding, het aangrijpen 
van nieuwe kansen en behoud en perfectionering van het goede. Dat kan alleen maar als 
iedereen die werkt in het RCA begrijpt waarom dit nodig is en daar actief aan meewerkt.
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Veilig vooruit

Veiligheid komt steeds prominenter op de agenda van de Nederlandse gezondheidszorg en 
dus ook van het RCA. Veiligheid van revalidanten, medewerkers en bezoekers moet voorop 
staan. ‘Patiëntenveiligheid’, bijvoorbeeld, betekent: veilige medicatie, decubituspreventie, 
valpreventie, infectiepreventie, een optimale melding van incidenten. Maar ook: 
brandveiligheid, een goed functionerende bedrijfshulpverlening en een veilig milieu.

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid zal het RCA systemen ontwikkelen om de veiligheid 
op al deze gebieden te optimaliseren en te bewaken.

Behandelen is samenwerken. Interdisciplinaire teams van het RCA bouwen met elke 
revalidant een intensieve behandelrelatie op. Zowel die relatie als de zorg staan cen-
traal in het RCA medisch beleidsplan 2006 – 2010. Het daarin geschetste inhoudelijke 
behandelbeleid is (mede)bepalend voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.

In de periode 2007 – 2011 zijn in het RCA op het gebied van behandelen drie strategische 
doelstellingen richtinggevend:
• De vraag van de revalidant is uitgangspunt bij het behandelen (samenwerking op maat).
• De kwaliteit van zorg staat centraal en revalidanten beoordelen die goed.
• De revalidant kan vertrouwen op de deskundigheid van professionals die zoveel mogelijk 
 evidence based werken.
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Doelgroepen van het RCA

De belangrijkste diagnoses waar het RCA zich op richt zijn:
• Amputatie
• Brandwonden
• Chronische pijn
• Complexe gevolgen van hartziekten voor het
 functioneren
• Dwarslaesie
• Neuromusculaire aandoeningen (NMA), 
 waaronder MS, ALS en post-polio
• Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
• Politrauma

Het RCA gaat op deze gebieden de volgende doelen bereiken:

Samenwerking op maat
• Alle revalidanten in het RCA voelen zich optimaal betrokken bij de behandeling. 
Om dit te bereiken, voert het RCA een nieuwe vorm van behandelcommunicatie in. Die is 
erop gericht om alle stappen in de behandeling te zetten in nauwe samenspraak met de 
revalidant. 
• Alle revalidanten in het RCA voelen zich correct bejegend.

Kwaliteit van zorg
• Het RCA beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem.
• De veiligheid (van revalidanten, medewerkers en apparatuur) in het RCA is 
 systematisch gewaarborgd. 

Revalidant is actief en betrokken

In de behandelcommunicatie draait alles om een goede 
informatie-uitwisseling tussen de revalidant, de mensen 
om hem heen en de teamleden van het RCA. 

Samen met de revalidant stellen de professionals een 
plan van aanpak vast. Dat gebeurt systematisch en 
stapsgewijs. Daardoor is de revalidant optimaal bij 
de behandeling betrokken. 

Deskundigheid
• Alle behandelprogramma’s in het RCA zijn zo optimaal mogelijk wetenschappelijk 
 onderbouwd.
Jaarlijks wordt een aantal onderzoeksprojecten gestart op basis van vragen die voortkomen 
uit de behandelteams. Van de behandelteams wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van 
de state of the art wereldwijd op hun expertisegebied. 

Het RCA behandelt niet alleen volwassenen, maar ook 
kinderen. Voor kinderen is er alleen poliklinische 
revalidatie. De kinderrevalidatie in het RCA is 
vooral gericht op kinderen met:
• Cerebrale parese
• Developmental coordination disorder
• Meervoudig complexe handicaps
• Ontwikkelingsachterstand(en)
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andelenOndernemeninnoverenregisserenorganiserenbehandelenondernemeninnoverenOndernemen betekent hobbels overwinnen door samen gemotiveerd en gedreven een 
doel na te streven. De ontwikkelingen in de zorg eisen dat het RCA inspeelt op behoef-
ten en wensen in de markt. Het RCA moet ondernemerschap ontwikkelen om kansen en 
mogelijkheden in de zorgmarkt optimaal te benutten bij het waarmaken van zijn mis-
sie. Daarbij hoort ook dat de buitenwereld een duidelijk beeld heeft van de werkwijze, 
de professionaliteit, de resultaten en de meerwaarde van het RCA. 

In de periode 2007 – 2011 zijn in het RCA op het gebied van ondernemen drie strategische 
doelstellingen richtinggevend:
• De zorg is afgestemd op de behoefte in de markt (zorgaanbod naar behoefte).
• Verbetering en/of specialisering van producten (productontwikkeling).
• Ontwikkelen en uitdragen van het merk RCA.

Het RCA slaat nieuwe bruggen tussen vraag en aanbod

Denken in product-marktcombinaties betekent de vraag 
beantwoorden: ‘Welke producten of diensten biedt de 
organisatie voor welke doelgroepen? ’ Het antwoord slaat 
de brug tussen de vraag in de markt en het aanbod van de 
zorgorganisatie. 
Eind 2006 verscheen het eerste marketingplan in het 
RCA. Dat beschreef de product–marktcombinatie van 
de Polikliniek Gezondheid en Gedrag. Aan de hand van 
een markt- en concurrentieanalyse worden de meest 

aantrekkelijke doelgroepen bepaald waarop de polikliniek 
zich gaat richten. Vervolgens worden de vijf P’s uit de 
marketingmix (product, plaats, prijs, promotie en personeel) 
uitgewerkt.
Op basis van het marketingplan kan het RCA de 
geïdentificeerde doelgroepen specifiek benaderen,
geheel toegesneden op de behoeften van die
doelgroepen.
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andelenOndernemeninnoverenregisserenorganiserenbehandelenondernemeninnoverenHet RCA gaat op deze gebieden de volgende doelen bereiken:

Zorgaanbod naar behoefte
•  Het RCA heeft een helder omschreven zorgaanbod, toegesneden op de revalidatiebehoefte 

in de markt. Alle doelgroepen zijn beschreven in termen van product-marktcombinaties, 
die gesegmenteerd zijn naar gelang de complexiteit van de revalidatieproblematiek.

Product-marktcombinaties omschrijven de revalidatiebehoeften bij de diverse doelgroepen 
en de zorg die het RCA die doelgroepen aanbiedt. Het is een systematische, onderbouwde 
methode om met een gedifferentieerd zorgaanbod op de behoefte in te spelen, bijvoorbeeld 
met speciale poliklinieken en revalidatieprogramma’s. Het RCA bepaalt op basis van markt-
verkenningen welke producten het aanbiedt op welke plaats, voor welke prijs, met welk 
personeel en met welke promotieactiviteiten. Medewerkers dragen actief bij aan een marke-
tingtechnische benadering van het zorgaanbod.

Productontwikkeling
• Het RCA ontwikkelt zijn producten continu.
Het RCA streeft daarbij naar een optimale afstemming van het aanbod op de vraag en antici-
peert sterk op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, toename van revalidanten 
van allochtone herkomst en vraag naar meer service.

Bij productontwikkeling hanteert het RCA vier criteria:
1. Het product moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering voor de cliënt.
2. Het product moet leiden tot een positief financieel resultaat.
3. Het product moet bijdragen aan het ontwikkelen van specialistische kennis.
4. Het moet bijdragen aan continuïteit, slagkracht en stabiliteit.

Ontwikkeling en uitdragen van het merk RCA
• De buitenwereld heeft een consistent en eenduidig beeld van het RCA.
Het merk RCA is het uitgangspunt van alle (communicatie)activiteiten van de komende 
jaren.
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De revolutionaire Lokomat in het RCA

In het Duyvensz-Nagel Onderzoekslaboratorium (DNO) van het RCA 
staat sinds de zomer van 2006 de Lokomat, een uniek, gloednieuw 
apparaat. De Lokomat is een lopende band, waarbij de loopbeweging 
van iemand volledig geautomatiseerd begeleid wordt. Een revalidant 
hangt hierbij in een soort harnas waarbij zijn benen vervolgens 
door twee ‘robotbenen’ tijdens de loopbeweging begeleid worden. 
Met de Lokomat kan iemand langer trainen en ook beter, omdat de 
loopbeweging veel regelmatiger is en beter gecontroleerd wordt. 
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Innovatie is een belangrijk element in vooruitgang. Als revalidatie-expertisecentrum 
ziet het RCA het dan ook als zijn taak innovatief te zijn. In de eerste plaats is de 
doelstelling om bestaande en nieuwe behandelprogramma’s te baseren op de laatste 
wetenschappelijke inzichten (evidence based revalidatie). Ook innovaties op het gebied 
van technische ondersteuning en serviceverlening dragen bij aan het realiseren van de 
doelstellingen van de organisatie. Omdat het RCA zich primair richt op diagnostiek, 
behandeling en advisering van revalidanten, is de strategie om samen te werken op het 
gebied van innovatie.

In de periode 2007 – 2011 zijn in het RCA op het gebied van innoveren drie strategische 
doelstellingen richtinggevend:
•  Wetenschappelijke versterking door middel van het verder uitbouwen van de 

samenwerking met de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit en met 
de revalidatieafdelingen van het VUmc en andere academische centra.

•  Bevorderen van de kruisbestuiving tussen wetenschappelijk onderzoek en de 
revalidatiepraktijk door middel van het in het RCA gevestigde Duyvensz-Nagel 
Onderzoekslaboratorium (DNO).

• Het pilotproject Elektronisch Patiëntendossier succesvol afronden en implementeren.

Het RCA gaat op deze gebieden de volgende doelen bereiken:

Wetenschappelijke versterking
•  Het RCA heeft in de beleidsperiode continu een aantal gezamenlijke onderzoeksprojecten 

lopen met het VUmc, de Faculteit Bewegingswetenschappen van de VU en met andere 
academische centra. 

•  Zowel bewegingswetenschappelijk onderzoek als toegepast onderzoek naar de 
(voorspelbare) effectiviteit dragen bij aan projecten om de kwaliteit van leven van 
revalidanten te bevorderen.

Kruisbestuiving tussen wetenschappelijk onderzoek en revalidatiepraktijk
•  Behandelaars van het RCA worden ingezet bij onderzoeken van het Duyvensz-Nagel 

Onderzoekslaboratorium (DNO) die specifiek geënt zijn op de behandelprogramma’s in het 
RCA.

•  Het RCA blijft voorop lopen in de implementatie van nieuwe behandelmethoden en 
technieken.

•  Er worden middelen vrijgemaakt om medewerkers van het DNO in te schakelen bij 
innovatieprojecten binnen het RCA.

•  Bij werving en selectie van behandelaars is wetenschappelijke belangstelling en een 
HBO+-werk- of denkniveau een belangrijk criterium.

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
•  Het RCA implementeert het Revalidatie EPD zo snel mogelijk in de eigen organisatie. 
Samen met twee andere Nederlandse revalidatiecentra is het RCA koploper in het 
ontwikkelen van het EPD in de revalidatiesector. Het EPD bevordert interdisciplinaire 
gegevensuitwisseling. Doordat eigen professionals vanaf het begin zijn betrokken bij de 
ontwikkeling van het EPD, kan het RCA ook voorop lopen bij de implementatie en levert het 
een bijdrage aan de technologische innovatie in de revalidatiesector.
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aan vooruitgang betekent dus ook samenwerken buiten de muren van het RCA. De 
schakels van de zorgketen moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Alleen dan kan de 
cliënt naadloos de verschillende fases – van ziekenhuisopname tot en met reïntegratie 
in de maatschappij – van het zorgtraject doorlopen. Het RCA stelt samenwerking met 
partners in de keten voorop. Daarnaast zijn er gebieden waarop het RCA (meer) kan 
regisseren.

In de periode 2007 – 2011 zijn in het RCA op het gebied van regisseren twee strategische 
doelstellingen richtinggevend:
• Het optimaliseren van de zorgketen binnen de revalidatie.
• Het optimaliseren van de totale zorgketen waarvan het RCA onderdeel uitmaakt.

Het RCA gaat op deze gebieden de volgende doelen bereiken:

Het optimaliseren van de zorgketen binnen de revalidatie
Het RCA regisseert revalidantenstromen in de regio Groot Amsterdam door samenwerking 
met het VUmc en het Jan van Breemen Instituut (JBI). Tevens wordt samengewerkt met het 
AMC, andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en overige partners in de zorgketens.

Het optimaliseren van de zorgketen buiten de revalidatie
•  Het RCA heeft alle zorgketens beschreven waarin het participeert, weet welke plaats het 

in die ketens heeft en welke knelpunten de ketens kennen.
•  Het RCA heeft draagvlak gecreëerd voor een gezamenlijke aanpak om revalidanten een 

naadloze aansluiting van de trajecten in de zorgketen te bieden, met als uitgangspunt de 
hulpvraag. 

• Er is een plan van aanpak om de knelpunten gezamenlijk op te lossen.
•  Het RCA heeft de speerpunten bepaald waarop het op basis van zijn specialistische 

kennis een regisseursrol in de betreffende keten(s) kan en wil spelen.
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Vlekkeloze transfer naar nieuwe woonomgeving

Sinds 1 januari 2007 is het transferbureau van het RCA in bedrijf. 
Het transferbureau is opgezet om het ontslag en de nazorg 
van revalidanten die in het RCA verblijven zo goed mogelijk te 
begeleiden en uit te voeren. 
In het transferbureau zorgen medewerkers van het RCA, in een 
unieke samenwerking met de gemeente Amsterdam, het CIZ en 
verschillende (vervolg)zorgaanbieders voor een goed georganiseerde 
doorstroom van revalidanten naar hun volgende woonomgeving.
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Presteren moet je organiseren. Om succesvol te transformeren van aanbodgestuurd 
naar vraag- en marktgericht werken, moet het RCA zijn organisatie wanneer nodig 
herinrichten. In de komende beleidsperiode zullen flexibiliteit, effectiviteit en 
efficiëntie voorop staan.

In de periode 2007 – 2011 zijn in het RCA op het gebied van organiseren vier strategische 
doelstellingen richtinggevend:
•  Het faciliteren van een soepele instroom van revalidanten en het bevorderen van een 

goede doorstroom en uitstroom.
• Het zodanig vormgeven van de organisatie dat deze past bij de ontwikkelingen.
• Het realiseren van nieuwbouw op de campus van het VUmc.
•  Het creëren van een uitdagende werksfeer, met een grote aantrekkingskracht op de 

arbeidsmarkt.

In 2007 – 2011 gaat het RCA op deze gebieden de volgende doelen bereiken:

Soepele instroom en goede door- en uitstroom van revalidanten
•  Vlekkeloze in-, door- en uitstroom is een voorwaarde om je als organisatie te kunnen 

blijven ontwikkelen. Het RCA gaat waar nodig nieuwe samenwerkingsvormen met andere 
organisaties aan die dit mede kunnen waarborgen.

Vormgeven van de organisatie
•  Voor nieuw uitgewerkte product-marktcombinaties wordt de organisatie indien nodig 

aangepast.
•  Voortgang van de samenwerking met het VUmc kan consequenties hebben voor de 

inrichting van de organisatie.

Het realiseren van nieuwbouw op de campus van het VUmc
Door het realiseren van nieuwbouw op de campus van het VUmc worden de kennis en kunde 
van de afdeling revalidatiegeneeskunde van het VUmc en die van het RCA samengebracht in 
één gebouw.

Het creëren van een uitdagende werksfeer
•  Om impulsen te kunnen blijven geven aan ondernemerschap, innovatie en samenwerking 

in de keten is het van belang goed personeel aan te trekken en te behouden. 
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Colofon

Samenstelling en coördinatie
Petran Geurts, Barbara Groot, RCA

Tekst
Angela Rijnen, Amsterdam

Vormgeving en productie
Bureau HOW, Eindhoven

Kunstwerken
Noud Verhave, Amsterdam

Oplage 
1400 

Amsterdam, maart 2007
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