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Missie & Visie

Stichting REACH netwerk is opgericht in Juli 2021.

Stichting REACH netwerk richt zich op kwaliteitsverbetering en -borging van persoonsgerichte
(paramedische) revalidatiezorg voor voormalige intensive care (IC) patiënten die in hun
dagelijks functioneren beperkingen ervaren als gevolg van het Post-Intensive Care Syndroom
(PICS). Daarnaast richt Stichting REACH netwerk zich op het bevorderen van
(wetenschappelijk) onderzoek naar (paramedische) revalidatiezorg voor voormalige IC
patiënten met PICS. Deze focus vormt de basis voor het REACH netwerk.
REACH staat voor: “REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge”.

Stichting REACH netwerk wil haar doelen bereiken door:
1. Het opzetten en in stand houden van een netwerk voor (paramedische)

zorgprofessionals, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - ergotherapeuten,
fysiotherapeuten en diëtisten die zorg verlenen aan onder meer voormalig IC-patiënten
met PICS;

2. Het (doen) ontwikkelen en (laten) organiseren van opleidingen en andere
kennis-inhoudelijke bijeenkomsten voor deelnemers;

3. Het vervullen van een kennis-delen-functie, te weten: het ontsluiten en toegankelijk
maken van relevante kennis en onderzoek op actuele thema’s op het terrein van
(paramedische) revalidatiezorg voor voormalig IC-patiënten met PICS;

4. Het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek naar revalidatiezorg voor voormalig
IC-patiënten met PICS;

5. Het (doen) werven van fondsen ter bekostiging van de doelstelling van de stichting;
6. Het bijeenbrengen en delen van onderzoeksresultaten;
7. Het stimuleren van samenwerking tussen onderzoekers en organisaties met een

vergelijkbare of complementaire doelstelling.

Stichting REACH netwerk heeft geen winstoogmerk.



De vier pijlers van Stichting REACH netwerk
Activiteiten van de Stichting REACH netwerk richten zich op 4 pijlers: Zorg voor de patiënt en
naaste, Onderzoek, Professionalisering en PR & Communicatie (Figuur 1).

Figuur 1: Schematische weergave van de 4 pijlers van Stichting REACH netwerk

1. Zorg voor de patiënt en naaste
In alle activiteiten die wij doen staat voorop dat wij optimale zorg willen bieden aan patiënten
en hun naasten na een kritieke ziekte. Al onze activiteiten moeten daarom direct of indirect
terugvloeien naar de dagelijkse praktijk waarin de patiënt (en omgeving) leeft.

2. Onderzoek
We voeren praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek uit binnen de gerenommeerde
kennis-, en onderzoeksinstituten waaraan we geaffilieerd zijn; de afdeling
revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC (locatie AMC), Amsterdam Movement
Sciences (AMS) en het Centre of expertise Urban Vitality, thema Mensen in Beweging van
de Hogeschool van Amsterdam. Wij voeren maatschappelijk relevante projecten uit waarvan



de resultaten rechtstreeks geïmplementeerd worden in, en connectie hebben met, de pijlers
Zorg, Scholing en PR & Communicatie.

3. Professionalisering
We bieden state-of-the-art, praktische en bruikbare scholing aan de deelnemers van het
REACH-netwerk, in de vorm van post-HBO cursussen, webinars, (online) intervisie
bijeenkomst of e-learnings. Vragen die vanuit deze scholing aan beroepsprofessionals
worden gegenereerd zullen – afhankelijk van haalbaarheid en relevantie – in
onderzoeksprojecten verder worden uitgewerkt.

4. PR & Communicatie
We committeren ons aan het delen van de kennis en expertise die we opdoen in onze
activiteiten onder zowel de deelnemers van het REACH-netwerk als in bredere zin: richting
kennis instellingen, subsidiegevers, professionele en patiënten organisaties, (sociale)
media, zorgverzekeraars en overheden.



Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit 4 leden, met een gezamenlijke bevoegdheid:

Dr. Marike van Der Schaaf
Voorzitter

Dr. Daniela Dettling-Ihnenfeldt
Secretaris

Mel Major, MSc
Penningmeester

Dr. Juultje Sommers
Algemeen lid



Jaarplan 2021
In de periode tussen 20 Juli 2021 en 31 December 2021, worden de volgende activiteiten door
het stichtingsbestuur ontplooid:

1. De stichting REACH-netwerk wordt opgericht, met daarbij het:
a. inrichten bestuur en adviesraad
b. afhandelen juridische en organisatorische aspecten van de stichting;

2. De stichting vraagt een ANBI status aan;

3. Het registratie en kwaliteitssysteem voor deelnemers, inclusief het reglement wordt
opgezet;

4. Deelnemers die al tijdens het onderzoeksproject REACH (2019-2021) hebben
deelgenomen worden geregistreerd als officiële deelnemer van Stichting
REACH-netwerk;

5. Er wordt een scholing georganiseerd voor geïnteresseerde nieuwe deelnemers;

6. Er worden nieuwe deelnemers geworven;

7. Er wordt een nieuwe website opgezet (reachnetwerk.nl) met informatie voor
behandelaars, verwijzers, patiënten en deelnemers aan het netwerk;

8. Het beleidsplan tot 2023 is opgesteld en op de website toegankelijk gemaakt.



Jaarplan 2022
In de periode tussen 1 Januari 2022 en 31 December 2022, worden de volgende activiteiten
door het stichtingsbestuur ontplooid:

1. Het project ‘Juiste Zorg op de Juiste plek door de Juiste professional voor patiënten na een
intensive care opname’ (subsidie ZonMw 60-65400-98-926) wordt uitgevoerd

2. De officiële start van de Stichting REACH netwerk wordt gecommuniceerd en een PR
moment georganiseerd;

3. Intervisiebijeenkomsten en bij- en nascholingsactiviteiten worden georganiseerd;

4. Het Customer Relationship Management systeem wordt opgezet voor het REACH
netwerk;

5. Het netwerk wordt uitgebreid met professionals uit andere disciplines (bv. diëtetiek,
ergotherapie, psychologen/maatschappelijk werk/geestelijke verzorger)

a. Er komt scholing beschikbaar over de revalidatie van PICS voor diëtisten en
ergotherapeuten;

6. Er worden contacten gelegd met de stakeholders: beroepsverenigingen,
patiëntenvereniging IC-connect, zorgverzekeraars, huisartsen en andere verwijzers;

7. Er wordt een (proces)evaluatie uitgevoerd dat in elk geval omvat: analyse van
knelpunten, verbeterpunten en kansen van het REACH netwerk met een plan van
aanpak voor uitbreiding met andere professionals en buiten de regio;

8. Er wordt vervolgonderzoek ontwikkeld.



Financieel beleid

De stichting heeft geen winstoogmerk. Op de datum van oprichting (21-07-2021) is de balans
€ 0,=.

De stichting is op basis van haar doelstellingen vrijgesteld van btw. In de periode 2021-2023 (dit
beleidsplan) verleent de stichting geen diensten waarop belasting geheven moet worden.

De stichting verwacht inkomsten te genereren door middel van:
- Fondsenwerving;
- Registratiekosten deelnemers voor deelname aan het REACH netwerk;
- Registratiekosten symposia en webinars;
- Onkostenvergoeding en vacatiegelden verkregen middels het geven van scholing en

educatie.

Aan het eind van ieder boekjaar wordt door de penningmeester, met goedkeuring van het
bestuur, een financiële verantwoording opgeleverd in de vorm van een financieel jaarverslag
(als bijlage bij het inhoudelijke jaarverslag).


