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1. Wat is ikoefenzelf 

 

Ikoefenzelf is een methode die ondersteunt in het in aanbieden van eHealth. Het geeft 

revalidanten eenvoudig toegang tot digitale interventies die hen op maat ondersteunen bij 

hun revalidatie thuis. Het stelt zorgverleners in staat om verschillende interventies efficiënt 

klaar te zetten voor revalidanten en resultaten van het oefenen in te zien. Deze interventies 

zijn gericht op het thuis (fysiek en cognitief) oefenen en het coachen van revalidanten daarbij, 

het stimuleren en monitoren van bewegen en het leren van gezond gedrag. Hiermee 

herstellen revalidanten eerder, worden en blijven zij gezond, fit en vitaal en kunnen zij langer 

zelfstandig thuis wonen. Ikoefenzelf heeft als doel om op een laagdrempelige manier 

meerdere eHealth applicaties in de reguliere behandeling te integreren, zodat revalidanten 

ook aanvullend zelfstandig kunnen oefenen. De applicaties zijn samengesteld op basis van de 

wensen van CVA-patiënten, hun naasten en zorgprofessionals. Voor meer informatie over de 

ikoefenzelf methode; zie de website www.ikoefenzelf.com.  

 

Deze handleiding 

Deze handleiding is geschreven om de behandelaren van Basalt de ikoefenzelf methode te 

leren gebruiken. De handleiding is geschreven voor de disciplines; fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten, logopedisten en psychologen, die naar verwachting het platform het meest 

gaan gebruiken. Overige disciplines zullen wel met ikoefenzelf te maken krijgen, maar minder 

uitgebreid dan de genoemde behandelaren. Een aparte handleiding is geschreven voor 

revalidanten en hun naasten. 

 

Werken met ikoefenzelf 

De volgende applicaties zijn beschikbaar voor revalidanten; 

• Physitrack; fysieke training  

• TOP woordvinding: taal training 

• Minddistrict; cognitieve training 

• Kennisbank: psycho-educatie over CVA/NAH 

 

In de toekomst zullen meer applicaties beschikbaar komen. 

Het gebruik van ikoefenzelf kan gezien worden als vervanging van de al bestaande 

huiswerkopdrachten en wordt door de revalidanten zelfstandig naast de reguliere 

behandeling gebruikt. Het is wel belangrijk om de revalidant in de eerste behandelingen te 

helpen met het opstarten en in gebruik nemen van de applicaties net zoals met conventionele 

huiswerkoefeningen het geval is. Bespreek de resultaten met de revalidant tijdens reguliere 

behandelingen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

http://www.ikoefenzelf.com/
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2. Het zorgproces  

 
Primaire proces Basalt Revalidatie 
 

 
 

2.1 Aanmeldingsfase 

 

Actie  Wie 

Arts informeert patiënt over blended care via infoblad blended 
care.   

Arts 

Introduceren werken volgens ikoefenzelf tijdens regulier intake 
gesprek / eerste reguliere consulten.  
Bepalen of revalidant digitaal kan oefenen en welke apps 
hiervoor gebruikt gaan worden.  
Revalidantaccount aanmaken in apps. 
Apps (laten) downloaden en eventueel een eerste keer samen 
inloggen.  
Zet de apps in een verzamelmap genaamd “ikoefenzelf” op de 
telefoon van de revalidant. 
Administratie in patiëntdossier (voorblad: aandachtpunten: 
start “naam app” + naslag). 
  

behandelaar 
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 Tijdens de algemene rondvraag in de teamvergadering 
controleert en communiceert u de opstart van revalidanten 
volgens ikoefenzelf en maken jullie eventuele onderlinge 
werkafspraken. Zie adviestabel 1 hieronder 
 
 

Behandelteam (arts) 

 

Adviestabel 1: algemene rondvraag aanmeldfase  

Patiënten  Geschikt voor IOZ  

(CVA NAH bij ja / mail 

IOZ door med. Sec. 

zodat online set 

vragenlijsten 

toegestuurd wordt.  

Oefenapplicatie* 

+ begeleidt door.. 

Uitleg Pt+ 

gestart? 

Opmerkingen  

[Patiënt naam / 

ecarisnr] 

[Ja/nee] [MD* / PT* / TW* 

/ TS* / overige 

namelijk.... + naam 

therapeut(en) die 

aanmeld 

[ja/nee]   

Voorbeeld J.Test 

330000321 

Ja MD: Jan Willem 

PT: Michiel NrMp: 

Eline 

ja MD: Karlijn leest mee met 

MD module X 

PT: Michiel loop oef, Eline 

ontspanningsoefeningen 

 

 

 

2.2 Behandelfase 

Actie Wie 

Samen met revalidant een online oefenprogramma opstellen 

in betreffende applicaties. Verwachtingen rondom reageren op 

chats en oefenstof aanpassingen doorspreken.   

Behandelaar 

Regelmatig wordt met de revalidant besproken hoe het 

oefenen verloopt en waar nodig wordt actie ondernomen om 

het gebruik te optimaliseren 

Behandelaar 
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2.3 Ontslagfase 

Actie Wie 

Bij stop PRB van revalidant; naam en patiëntnummer mailen naar 

ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl  

 

Behandelaar 

Patiënt ontvangt 2de online vragenlijsten Onderzoeker 

Er wordt bepaald hoe en of er een (digitale) overdracht 

plaatsvindt naar de eerste lijn.   

Behandelaar 

Ontkoppel binnen Minddistrict jouw digitale relatie met de 

patiënt en/of beëindig het oefenprogramma in Physitrack. 

Behandelaar 

 

Adviestabel 2 afsluiten behandeling  

Patiënten  Ontslagdatum 
(CVA NAH bij ja / mail 

IOZ door med. Sec. 

zodat online set 

vragenlijsten 

toegestuurd wordt 

oefenapplicatie* 

ontkoppelen? 
+ door.. 

Ontkoppeld / 

overgedragen? 
Opmerkingen  

[Patiënt naam / 

ecarisnr] 
[ja/nee ]+[datum] [MD* / PT* / TW* 

/ TS* / overige 

namelijk.... + 

[ja/nee] 

[ja/nee]   

Voorbeeld J.Test 

330000321 
Ja MD: ja  J 

PT: ja op datum x 
nee MD: maakt module  X af 

als zelfhulpmodule 
PT: oefenprogramma 

nog 2 weken na ontslag 

open laten staan  

 

  

mailto:ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl
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3. Website ikoefenzelf.com  
Op de website ikoefenzelf.com vindt u informatie over de verschillende applicaties. De 

handleidingen van de verschillende applicaties en verdere informatie rondom blended care 

staan hier ook beschreven.  

 

4. Verzamelmap apps maken op telefoon 
De revalidant zal waarschijnlijk meerdere apps gaan gebruiken tijdens zijn revalidatie. U kunt 

de revalidant helpen om hier het overzicht in te houden door deze apps in een verzamelmap 

op de telefoon te plaatsen. Noem deze map “ikoefenzelf”. Als de revalidant deze opent, 

heeft hij al zijn oefenapps bij elkaar staan. Hieronder vindt u uitleg over hoe u zo’n map 

maakt in IOS of Android.  

 

Mappen maken op iPad of iPhone 

Zo maakt u op de iPad/iPhone een map: 
▪ Tik op een app en houd deze vast totdat alle apps bewegen of totdat een menu in 

beeld verschijnt. Tik in het laatste geval op Wijzig beginscherm. 
▪ Sleep de app die u in een map wilt zetten over een andere app. 
▪ Zodra de apps over elkaar vallen, verschijnt er een map. Laat de app los.  
▪ De twee apps zitten nu samen in een map en deze map heeft automatisch een 

naam gekregen. Tik op de naam om deze te wijzigen. 
▪ Verwijder de naam met Backspace of door te tikken op het kruisje achter de naam. 

Typ een nieuwe naam en tik op de blauwe knop op het toetsenbord. 
▪ Druk als u klaar bent op de Thuisknop (als deze fysieke knop op uw apparaat onder 

het scherm zit) of veeg het scherm van onder naar boven. 
Wilt u apps aan een bestaande map toevoegen, sleep ze dan naar de betreffende map.  
 

Mappen maken op Android-toestel 

Zo maakt u een map op een Android-apparaat (met Android 7.0 of hoger): 
▪ Tik op een app en houd deze vast. 
▪ Sleep de app die u in een map wilt zetten over een andere app. 
▪ Zodra de apps over elkaar vallen, verschijnt er een map. Laat de app los.  
▪ De twee apps zitten nu samen in een map. Tik op Mapnaam invoeren om de map 

een naam te geven. 
▪ Vul de naam in en tik op Ger. 

Wilt u apps aan een bestaande map toevoegen? Sleep ze naar de map. 
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5. Helpdesk 
 

Mocht u problemen ervaren met het platform of vragen hebben over het inzetten en het 

gebruik van ikoefenzelf, kunt u contact opnemen met de helpdesk door een mail sturen naar 

ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl. 

 

 

 

Daarnaast kunt u ook altijd de poweruser van uw locatie om hulp vragen bij spoedvragen. 

Powerusers per locatie: 

Team 3A - Den Haag, Vrederustlaan Caroline Stassen / Olga van Santen  

Team 3B - Den Haag PRJ  Geraldine van Gulik 

Team 5D - Zoetermeer Nienke Stoltz 

Team 6A - Alphen aan de Rijn Jasmin Lässer 

Team 6B - Gouda Sandra Welting 

Team 6C - Den Haag, HMC-Westeinde Ane Sletten 

Team 5C - Delft Catja Cornelissen / Jannie Timmers 

Team 4 Leiden neuro 1 + 2 Nienke Gerlofsma / Ilse Bunnik 

 

 

mailto:ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl

