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Het ReMinder team in de regio Arnhem 

 
De ReMinder 
U bent opgenomen geweest in het ziekenhuis Rijnstate of het revalidatiecentrum Klimmendaal en u 
gaat naar huis of u bent inmiddels thuis.  
Vanuit het ReMinder team regio Arnhem vinden wij het belangrijk u voor een langere tijd te blijven 
monitoren daarom wordt u met uw toestemming aangemeld voor de ReMinder.  
De reminder is een vragenlijst waarin gevraagd wordt hoe het met u gaat.  
De reminder wordt middels e-mail naar u toegestuurd via OZOverbindzorg.  
OZO-verbindzorg is een communicatieplatform waarin we met elkaar communiceren en 
samenwerken om uw vragen te kunnen beantwoorden.  
 
Naaste 
Wij vinden het belangrijk dat een naaste van u ook gaat deelnemen in de ReMinder. Uw naaste krijgt 
een eigen ReMinder vragenlijst. 
 
Waarom de ReMinder 
De gevolgen van uw (mogelijk) hersenletsel (door een 
beroerte) hebben impact op alle levensgebieden. 
Aanpassen aan het veranderde leven kost jaren.  
Uit recent onderzoek naar zorgbehoeften van 
mensen met hersenletsel en hun partners (Stiekema 
et al., 2018) komt naar voren dat het proces van het 
hervinden van de balans pas echt begint wanneer de 
persoon met hersenletsel weer thuis is na 
ziekenhuisopname en revalidatie.  
Door deel te nemen aan de ReMinder kan u zelf 
aangeven of u nog gevolgen ervaart. Ook kan u, en 
uw naaste, op elk gewenst moment uw vraag stellen 
aan het Arnhem ReMinder team. 
 
Handleiding 
Lees de handleiding om uw OZO-account te activeren 
en mee te doen. Ook kan u dan vragen stellen aan 
het Arnhem ReMinder team. 
 
Het Arnhem ReMinder team, mailadres: arnhem@dereminder.nl 

 

 

Wat kan het ReMinder team betekenen? 
 
> Uitleg geven over (het omgaan met) de 

gevolgen van hersenletsel 

> Een luisterend oor bieden 

> Samen in kaart brengen wat er speelt en welke 
hulp nodig is 

> Advies geven over hulp voor de persoon met 
hersenletsel en naasten 

> Waar nodig samen zoeken naar de juiste 
hulpverleners 

> Zoeken naar zinvolle bezigheden (bv. school, 
opleiding en/of werk) 

> Ondersteunend zijn bij het herstelproces 

> Ervoor zorgen dat mensen met elkaar kunnen 
blijven praten 

> Meedenken over alle overige vragen 
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