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Wetenschap in de praktijk
voor mensgerichte ouderenzorg
We worden graag gezien en gehoord. Dit verandert niet als we ouder worden.
Ook dan willen we doorgaan met ons vertrouwde leven, zelfs als we zorg en
ondersteuning nodig hebben. Bij mensgerichte zorg staan mensen centraal.
Ouderen, hun naasten en natuurlijk ook zorgverleners.

Samen maken we de ouderenzorg
nog mensgerichter

Wij vinden het belangrijk dat de resultaten uit onze onderzoeken bruikbaar zijn
voor de zorgpraktijk. Daarom ontwikkelen we praktisch bruikbare werkwijzen
of instrumenten. We delen deze met (toekomstig) zorgprofessionals op
een toegankelijke manier, bijvoorbeeld via een scholing, een interactieve
werkvorm, een filmpje of een spel. Niet alleen via zorgorganisaties, maar ook
via zorgopleidingen.

Klik hier om de introductiefilm
te bekijken >
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In de Academische Werkplaats Ouderen (AW Ouderen) van Tranzo/Tilburg
University werken onderzoekers samen met ouderen en zorgverleners aan
mensgerichte ouderenzorg. We doen sociaalwetenschappelijk onderzoek
naar de leefwereld van kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis. Met
deze kennis evalueren en versterken we de ouderenzorg. Door de kennis van
wetenschappers, zorgprofessionals en ouderen te bundelen dragen we bij aan
mensgerichte ouderenzorg.

Werkwijze
Onze ambitie is om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en in de praktijk
te brengen, om daarmee de ouderenzorg meer mensgericht te maken.
Wetenschappelijke kennis ontwikkelen we op basis van kennis en ervaringen
uit de praktijk; van ouderen, naasten en zorgprofessionals.
Wij vinden het belangrijk dat de kennis die wij ontwikkelen gebruikt wordt in
de zorgpraktijk. Daarom werken we met drie fases.
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Werkwijze
Fase 1: Promotieonderzoek

We starten met wetenschappelijk onderzoek om relevante kennis te
ontwikkelen over de leefwereld van ouderen en hun wensen en behoeften.
Kennis die bruikbaar is in de zorgpraktijk. Alle onderzoeken komen tot
stand in samenwerking tussen wetenschap en zorgpraktijk. Ook dragen
alle onderzoeken bij aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg.
Kennis over de leefwereld van ouderen is noodzakelijk om bij te dragen aan
mensgerichte ouderenzorg. Daarom start elk promotieonderzoek, na een
literatuurstudie, met het bestuderen van de leefwereld van ouderen.

Terug naar ‘Werkwijze’

Fase 2: Praktijkvertalingsproject

Tijdens een praktijkvertalingsproject ontwikkelen we een werkwijze
of instrument op basis van de wetenschappelijke resultaten uit een
promotieonderzoek. Deze kunnen gebruikt worden in de zorgpraktijk. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en ouderen. Het
resultaat wordt op een begrijpelijke, toegankelijke manier aangeboden aan de
zorgpraktijk. Een praktijkvertalingsproject duurt doorgaans 15 maanden.
Klik hier om naar een overzicht van praktijkvertalingsprojecten
in 2019 te gaan >

Een promotieonderzoek bestaat uit vijf deelstudies. Elke deelstudie heeft zijn
eigen onderzoeksvraag en onderzoeksmethode en worden beschreven in vijf
wetenschappelijke artikelen. Een promotieonderzoek duurt vaak vier tot zes
jaar. Tussentijdse resultaten worden gedeeld met de zorgpraktijk.
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Klik hier om naar een overzicht van promotieonderzoeken
in 2019 te gaan >

Werkwijze

Terug naar ‘Werkwijze’

Fase 3: Implementatie van werkwijze of instrument
Na het praktijkvertalingsproject is de werkwijze of het instrument klaar voor
implementatie in de praktijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de begeleiding
van implementaties, maar zorgen er wel voor dat alle middelen daarvoor
beschikbaar zijn. De werkwijze of het instrument is duidelijk en toegankelijk,
we scholen mensen die de implementatie kunnen begeleiden en we monitoren
de kwaliteit van de implementatie. Wij weten dat een implementatie niet
vanzelf gaat. Ons advies is dan ook om iemand de verantwoordelijkheid te
geven over de implementatie. Er zijn twee mogelijkheden:

2. Implementatie met begeleiding door een eigen medewerker: De
zorgorganisatie gaat zelf aan de slag met de implementatie van de
werkwijze of het instrument. Een beleidsmedewerker, kwaliteitsmedewerker of HBO-Verpleegkundige kan het inzetten van het
instrument in de zorgpraktijk begeleiden.
Voor beide geldt dat zij geschoold worden in het gebruik van de werkwijze
of het instrument door de AW Ouderen.
Klik hier om naar een overzicht van werkwijzen, instrumenten
klaar voor implementatie te gaan >
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1. Implementatie met begeleiding door een externe adviseur: Een
adviseur die het instrument goed kent en die kennis en ervaring
heeft over implementatie gaat de werkwijze of het instrument in
samenwerking met de zorgorganisatie inzetten in de praktijk. Deze
adviseur biedt de begeleiding om met de nieuwe werkwijze of het
instrument aan de slag te gaan.

Mensgerichte
ouderenzorg
De AW Ouderen doet onderzoek naar mensgerichte ouderenzorg.
Elk onderzoek kent zijn eigen specifieke focus met bijbehorende
onderzoeksvragen en onderzoeksopzet. Alle onderzoeken sluiten aan
bij één of meerdere thema’s.
We kunnen vier hoofdthema’s onderscheiden in onze onderzoeken:

Eigen regie

Sociale netwerken en behoeften

Kwaliteitsverbetering
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Technologie

Overzicht onderzoeken
Fase 1: Promotieonderzoeken

Sociale behoeften van ouderen, sociale technologie en
interventies
Thema: Sociale netwerken en behoeften

Onderzoeker: Drs. Antonet Adolfs, science practitioner, kwaliteitsadviseur bij CKMZ en adviseur voor de Kruisvereniging Noord-Brabant
Startdatum: september 2017
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: bezig met literatuurstudie
Financiering: vanuit science practitioner-constructie
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Prof. dr. J.M.G.A. Schols,
Dr. L. Schipper, Dr. M.E.A. Verbiest

Onderzoeker: Tina ten Bruggencate, science practitioner en docent
toegepaste psychologie bij Fontys Hogeschool
Startdatum: november 2014
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: promotie 2 juli 2020
Financiering: vanuit lectoraat ‘Mens en technologie van Fontys
Hogeschool HRM en Psychologie’
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. J. Sturm

Klik hier om naar het onderzoek te gaan >

Klik hier om naar het onderzoek te gaan >

Zorgconcepten voor mensen met dementie
Thema: Eigen regie
Onderzoeker: Jogé Boumans, promovendus bij de AW Ouderen,
Tranzo, Tilburg University
Startdatum: oktober 2015
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: afronding
Financiering: vanuit Zorglandschap Leyhoeve
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Prof. dr. C.A. Baan, Dr. L.C. van Boekel

Dementie verlicht?! De invloed van licht op de gezondheid
van ouderen met dementie in een verpleeghuis
Thema: Technologie
Onderzoeker: Ingrid Goudriaan, science practitioner en beleidsmedewerker bij Brabantzorg
Startdatum: september 2016
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: literatuurstudie wordt bijna
afgerond. Dataverzameling empirische studie staat gepland.
Financiering: vanuit science practitioner-constructie
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. ir. J. van Hoof, Dr. L.C. van Boekel

Klik hier om naar het onderzoek te gaan >
Klik hier om naar het onderzoek te gaan >
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Ontwikkeling van een leefwereldbenadering met betrekking
tot de zorgrelatie tussen ouderen en wijkverpleegkundigen
Thema: Eigen regie

Overzicht onderzoeken
Fase 1: Promotieonderzoeken

Alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg
Thema: Eigen regie
Onderzoeker: Lisette de Graaf, science practitioner en psycholoog bij
Stichting Schakelring
Startdatum: september 2018
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: bezig met literatuur review en
empirische dataverzameling is gestart
Financiering: vanuit science practitioner-constructie
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. T.S.M. Roelofs, Dr. M.M. Janssen
Klik hier om naar het onderzoek te gaan >

Eigen regie van ouderen met een somatische aandoening in de
langdurende intramurale zorg
Thema: Eigen regie
Onderzoeker: Jolande van Loon, science practitioner AW Ouderen, Tranzo
Tilburg University en Lecturer Practitioner
De Wever/Fontys FHMG.
Startdatum: juni 2015
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: de literatuur review is gepubliceerd.
Alle empirische data is verzameld en wordt momenteel geanalyseerd.
Financiering: vanuit science practitioner-constructie
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. mr. A.H.P.M. de Rooij, Dr. ir. B.M.
Janssen, Dr. M.M. Janssen

De invloed van bewegingsvrijheid op de gezondheid van
mensen met dementie in het verpleeghuis
Thema: Eigen regie
Onderzoeker: Suzan van Liempd, science practitioner en beleidsadviseur
bij de Riethorst Stromenland
Startdatum: maart 2019
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: bezig met literatuurstudie en
voorbereiding voor dataverzameling.
Financiering: vanuit science practitioner-constructie
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. M.E.A. Verbiest
Klik hier om naar het onderzoek te gaan >

De rol van ouderen in het ontwerpen van digitale technologie
Thema: Technologie
Onderzoeker: Ittay Mannheim, promovendus bij Fontys
Startdatum: oktober 2018
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: literatuurstudie gereed en
start dataverzameling
Financiering: Europese subsidie Horizon 2020
Begeleiding: Dr. Yvonne van Zaalen, Dr. Leonieke van Boekel,
Prof. dr. Eveline Wouters
Klik hier om naar het onderzoek te gaan >
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Klik hier om naar het onderzoek te gaan >

Overzicht onderzoeken
Fase 1: Promotieonderzoeken

Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing
als brug tussen wetenschap en praktijk
Thema: Eigen regie
Onderzoeker: Irene Muller – Schoof, promovenda bij de AW Ouderen,
Tranzo, Tilburg University
Startdatum: maart 2019
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: bezig met literatuurstudie;
ontwikkelen van de leermethodieken in co-creatie: bezig met een
Delphi-studie.
Financiering: vanuit ZonMw (programma: Kwaliteit van Zorg)
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. M.E.A. Verbiest

De invloed van sociale netwerken op het welzijn van
thuiswonende ouderen
Thema: Sociale netwerken en behoeften
Onderzoeker: Willeke Vos, science practitioner en ZZP’er in de zorg
Startdatum: februari 2014
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: dataverzameling grotendeels
afgerond, analyse en rapportage andere deelstudies is gaande
Financiering: vanuit science practitioner-constructie
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Prof. dr. R.T.A.J. Leenders,
Dr. L.C. van Boekel
Klik hier om naar het onderzoek te gaan >

Dementia Dynamics in Design
Thema’s: Technologie en Sociale netwerken en
behoeften
Onderzoeker: Sebastiaan Peek, senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University
Start- en einddatum: 1 februari 2018 - 1 februari 2020
Fase waarin het onderzoek zich bevindt: afronding
Financiering: vanuit ZonMw (programma: Create Health)
Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Prof. dr. I.M.B. Bongers, Dr. L.J.A.E.
Snaphaan, Dr. R.G.A. Brankaert, M.E. Thoolen, MSc Coöperatie Slimmer
Leven 2020 ook een partner.
Klik hier om naar het onderzoek te gaan >
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Klik hier om naar het onderzoek te gaan >

Overzicht onderzoeken
Fase 2: Praktijkvertalingsprojecten

Liefde, intimiteit en seksualiteit bij
verpleeghuisbewoners met dementie
Thema’s: Eigen regie en Kwaliteitsverbetering
Onderzoekers: Karien Waterschoot
Looptijd: 1-9-2018 t/m 31-1-2020
Fase waarin het praktijkvertalingsproject zich bevindt: afgerond
Financiering: structurele financiering ‘versterking kennisinfrastructuur
in de ouderenzorg’ van VWS
Begeleiding: Dr. T.S.M. Roelofs, Prof. dr. K.G. Luijkx
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Klik hier om naar het onderzoek te gaan >

Overzicht onderzoeken
Fase 3: Implementatie van werkwijze of instrument
Eerder beschreven we al dat onze werkwijze uit drie fases bestaat:

GRZ-evaluatie-instrument
Thema: Kwaliteitsverbetering

1. In een promotieonderzoek ontwikkelen we wetenschappelijke,
theoretische kennis over een bepaald thema.

3. De instrumenten of werkwijzen die we in fase 2 ontwikkelden, zijn
klaar voor implementatie en staan hier benoemd. Dit zijn dus
producten op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Wil je dit instrument implementeren in jouw organisatie of wil je
meer informatie? Neem dan contact op met Claudia van Erven, onze
implementatiemakelaar: C.A.M.vanErven@tilburguniversity.edu
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2. Deze theoretische kennis maken we praktisch bruikbaar in een
praktijkvertalingsproject. Dit is een wetenschappelijk onderzoek
waarin we samen met en voor zorgprofessionals en ouderen een
instrument of werkwijze ontwikkelen. Dit instrument is gereed om
te gebruiken in de zorgpraktijk.

Met dit instrument kunnen multidisciplinaire teams (MDT’s) in de
geriatrische revalidatiezorg (GRZ) hun eigen GRZ evalueren en verbeteren.
In het instrument staan acht succesfactoren voor de GRZ. Een MDT kiest
één of een aantal succesfactoren die zij wil verbeteren. Elke succesfactor
heeft een uitgebreide beschrijving. Zorgverleners van het MDT gaan
met elkaar in gesprek wat goed gaat en wat beter kan voor de gekozen
succesfactor(en). Op basis van wat beter kan, formuleren ze concrete
verbeteracties. Het GRZ-evaluatie-instrument is een interactieve pdf
waarin ingevuld kan worden wat goed gaat, wat beter kan, welke
verbeteracties een MDT wil doorvoeren en wie dat wanneer gaat doen.

Overzicht onderzoeken
Fase 3: Implementatie van werkwijze of instrument

Opname in een verpleeghuis is een emotionele stap voor ouderen en
mantelzorgers. Het analyse-instrument toegang tot ouderenzorg geeft
zorgorganisaties handvatten om het huidige toegangsproces in kaart te
brengen, vanuit het perspectief van zowel de klant als de organisatie.
Dat gebeurt met behulp van een documentanalyse, interviews naar de
ervaringen van mantelzorgers en medewerkers en met een workshop met
belanghebbenden. Zo ontstaat een goed inzicht in het toegangsproces.
Het resultaat is een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak waarmee
de organisatie een optimale balans kan bereiken tussen klantwensen en
organisatorische mogelijkheden wat betreft toegang tot zorg.
Wil je dit instrument implementeren in jouw organisatie of wil je
meer informatie? Neem dan contact op met Claudia van Erven, onze
implementatiemakelaar: C.A.M.vanErven@tilburguniversity.edu

Scholing Het verhaal als kwaliteitsinstrument
Thema: Kwaliteitsverbetering
In deze scholing leren zorgmedewerkers (V&V) hoe ze verhalen kunnen
ophalen, analyseren en de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren, volgens
de narratieve onderzoeksmethode. De scholing is ontwikkeld op basis van
wetenschappelijk onderzoek. Hierin zijn verhalen van ouderen opgehaald

over hoe zij de kwaliteit van zorg ervaren. In een persoonlijk gesprek
vertelden ouderen hoe zij de zorg die zij ontvangen ervaren en wat er
volgens hen beter kan, op basis van één open vraag: “U ontvangt zorg
van organisatie X, vertelt u daar eens over”.
Interesse in deze scholing of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Claudia van Erven, onze implementatiemakelaar:
C.A.M.vanErven@tilburguniversity.edu

Workshop Intimiteit & seksualiteit
Thema’s: Eigen regie en Kwaliteitsverbetering
In samenwerking met ROC Tilburg ontwikkelden we een driedelige workshop
over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Het ROC testte de
workshop bij derdejaars studenten Verzorgende IG en Verpleegkunde. Na
doorontwikkeling maakt de workshop nu onderdeel uit van het curriculum
van ROC Tilburg. Op termijn komt de workshop ook beschikbaar voor andere
ROC’s.
Interesse in deze workshop of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Lieke de Jong, onze onderwijsontwikkelaar:
E.C.deJong@tilburguniversity.edu
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Analyse-instrument toegang tot ouderenzorg
Thema: Kwaliteitsverbetering

Samenwerking
De AW Ouderen is een structurele samenwerking tussen Tranzo (Tilburg
University) en elf organisaties in de ouderenzorg:

De Riethorst Stromenland

Deze elf organisaties maken de bijzondere leerstoel ouderenzorg
mogelijk, die door prof. dr. Katrien Luijkx wordt bekleed.
Bovendien investeren deze organisaties in tijd en geld in
de academische werkplaats. Gezamenlijk streven we naar
“wetenschap in de praktijk voor mensgerichte ouderenzorg”.
We doen wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan
mensgerichte ouderenzorg.

20

onderzoeksprojecten

25.000
medewerkers

31.000
cliënten

• Werkgebied AWO
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Samen fijner leven

In de AW Ouderen werken onderzoekers samen met ouderen en
zorgverleners aan mensgerichte zorg voor kwetsbare ouderen.

Katrien Luijkx, bijzonder hoogleraar ouderenzorg, vertelt over deze
samenwerking:

Wil je weten hoe wij deze samenwerking vormgeven?
Klik dan op een van deze links.

“In de samenwerking is draagvlak voor de dingen die we doen heel belangrijk;
als het voor ouderen en zorgorganisaties niet interessant of relevant is, moeten
we het dan wel doen? Wat ik dus heel belangrijk vind, is dat ons onderzoek
van meerwaarde is voor ouderen die afhankelijk zijn van zorg. We hebben de
samenwerking met de zorgpraktijk hard nodig. Zij kunnen namelijk de vinger
op de zere plek leggen door aan te geven wat er echt toe doet en waar we met
ons onderzoek het verschil kunnen maken. Ik ben onze organisaties daarom erg
dankbaar dat ze willen investeren in de AW Ouderen, dat ze meedenken over
de inhoud van onze
onderzoeken en dat ze
gebruik willen maken
van onze kennis.
De winst zit voor
mij in twee dingen:
samen ontwikkelen
we relevante
wetenschappelijke
kennis en ook
bruikbare werkwijzen
of instrumenten
waarmee ouderen
en/of de zorg geholpen
kan worden.”

Stuurgroep >

V&V
Expertteam >

Contactpersonen >

Ouderen en
zorgverleners >

Onderwijs >

Landelijke
samenwerking >

Katrien Luijkx
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Samenwerking

Samenwerking

Terug naar ‘Samenwerking’

Stuurgroep
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De stuurgroep van de AW Ouderen bestaat uit een bestuurder van alle elf
aangesloten organisaties, de voorzitter van Tranzo (Tilburg University) en
de bijzonder hoogleraar ouderenzorg. De stuurgroep komt eens per jaar
samen in de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering geeft Katrien Luijkx
een toelichting op de ambities van de AW Ouderen. Ze geeft aan wat de AW
Ouderen hierin het afgelopen jaar deed en wat zij komend jaar gaat doen.
We nemen de bestuurders inhoudelijk mee in de lopende onderzoeken.
Uitgangspunt is dat alle onderzoeken en activiteiten van de AW Ouderen
relevant zijn voor de aangesloten organisaties en dat ze aansluiten
bij de actualiteit van mensgerichte ouderenzorg.

Samenwerking

Terug naar ‘Samenwerking’

Contactpersonen

Contactpersoon Désirée Hobbelen van
Brabantzorg vertelt:
“Als Brabantzorg vinden we het belangrijk
om wetenschap en praktijk dichter bij
elkaar te brengen. Om die reden zijn
wij aangesloten bij de AW Ouderen. De
samenwerking levert voordelen op. Zo
kunnen we als Brabantzorg een bepaalde
vraag vanuit de praktijk laten onderzoeken
door de AW Ouderen. Ook kunnen we
op werkbezoek bij andere aangesloten
organisaties om van elkaar te leren. We
Désirée Hobbelen
gingen bijvoorbeeld op werkbezoek bij
Thebe om te horen hoe zij via boegbeelden
kennis over bepaalde doelgroepen bundelen. Door zo’n werkbezoek leren we hoe
Thebe dat aanpakt, waar zij tegenaan lopen ze en hoe we hiervan kunnen leren
voor Brabantzorg.

Ook brainstormden we over mogelijkheden voor de onderzoeksmakelaars
in de organisaties om wetenschap en praktijk te verbinden. Daarnaast is er
uitwisseling tussen contactpersonen over lopende zaken in hun organisatie
wat betreft mensgerichte ouderenzorg, en dus: Welk nieuws uit jouw
organisatie wil je delen met de andere contactpersonen?

Verder zijn er binnen de AW Ouderen verschillende praktijkproducten ontwikkeld
zoals het analyse instrument toegang en het GRZ-evaluatie-instrument. Dat zijn
mooie instrumenten en die breng ik bij mijn collega’s onder de aandacht. Als het
instrument aansluit bij Brabantzorg gaan we zo’n instrument zeker gebruiken. Ik
vind het mooi en belangrijk dat zo’n instrument in wetenschappelijk onderzoek
en samen met de praktijk ontwikkeld is. Dat geeft vertrouwen dat het goed is
onderzocht en dat het een goed/valide instrument zal zijn.
Voordeel van de samenwerking voor zorgprofessionals is dat zij (nieuwe) kennis
krijgen en geïnspireerd en gemotiveerd worden door deze kennis. Ze gaan op zoek
naar kennis op andere afdelingen. Als onze medewerkers met deze nieuwe kennis
gaan werken, komt dat ten goede aan de kwaliteit van zorg voor onze bewoners.
En daar doen we het toch allemaal voor!”
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Alle elf aangesloten organisaties hebben een contactpersoon die de
schakel vormt tussen zijn/haar eigen organisatie en de AW Ouderen. De
contactpersonen zijn aanwezig tijdens de jaarvergadering. Daarnaast vindt
er drie keer per jaar een contactpersonenoverleg plaats. In dit overleg delen
we lopend of nieuw onderzoek. Zo vertelden Irene Muller, Karien
Waterschoot en Lisette de Graaf in 2019 over hun onderzoeken. Samen
denken we na hoe we kennis uit onderzoek kunnen delen in de zorgpraktijk
met ouderen en zorgverleners. In 2019 brainstormden we bijvoorbeeld over
het nut en de noodzaak van de Inspiratiedag die we wilden organiseren voor
zorgprofessionals ‘Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis; hoezo n.v.t.?!’

Samenwerking

Terug naar ‘Samenwerking’

Ouderen en zorgverleners

Ouderen zijn zelf nauw betrokken in onze onderzoeken. In elk onderzoek
kijken we naar het perspectief van ouderen: wat vindt zij/hij van een
bepaald thema of wat zijn zijn/haar ervaringen? Daarna kijken we ook
naar het perspectief van de zorgverlener en van de organisatie.
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Ouderen zijn ook nauw betrokken bij het delen van resultaten uit een
onderzoek. Regelmatig delen we tussentijds resultaten uit het onderzoek
met ouderen en zorgverleners. Bijvoorbeeld via een open kennisdelingsmiddag of via een klankbordgroep. Voor elk onderzoek stellen we een
klankbordgroep samen. Dit is een denktank van ouderen, zorgverleners en
onderzoekers over een specifiek onderzoek. Samen bespreken we hoe we
het onderzoek kunnen aanpakken. Ook bespreken we of ouderen de
resultaten herkennen. En hoe zorgverleners deze resultaten kunnen
gebruiken in de zorgpraktijk. De ervaringen van ouderen en zorgverleners
met betrekking tot het onderzoeksthema, nemen we mee in het verdere
onderzoek. Op die manier ontstaat er uitwisseling en samenwerking
tussen wetenschap en praktijk.

Samenwerking

Terug naar ‘Samenwerking’

V&V Expertteam

Om de krachten van wetenschap en praktijk nog beter te bundelen, richtten
we een Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) Expertteam op. Veel van de
resultaten uit onze onderzoeken zijn relevant voor zorgprofessionals. Daarom
is het belangrijk dat onze praktijkproducten aansluiten bij hun zorgpraktijk. En
bij wie kun je dat beter toetsen dan de doelgroep zelf?
Om de ouderenzorg mensgerichter te maken, ligt de sleutel tot succes
bij de zorgprofessionals. Zij kunnen op de werkvloer het verschil maken.
Juist daarom vinden wij het belangrijk om samen met hen te werken
aan onderzoeken en praktijkproducten. Het V&V Expertteam bestaat uit
(toekomstige) verzorgenden en verpleegkundigen en welzijnsmedewerkers
(bijvoorbeeld activiteitenbegeleiders) werkzaam in de ouderenzorg. Leden van
het V&V Expertteam, werken op diverse manieren met ons samen.
Zij kunnen:

Daarnaast zijn de leden van het V&V Expertteam ambassadeurs van onze
werkplaats. Zij brengen onze onderzoeken binnen hun eigen organisaties
onder de aandacht.
Wil je ook lid worden van het V&V Expertteam?
Klik hier om je aan te melden >
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• deelnemen aan lopende onderzoeken (door bijvoorbeeld het invullen van
een enquête of het geven van een interview)
• feedback geven op onze producten (bijvoorbeeld communicatiemiddelen
en praktijkproducten)
• deelnemen aan onze evenementen

Samenwerking
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Onderwijs

We werken ook samen met het hbo. Docenten van Avans Hogeschool
nemen kennis uit onze onderzoeken op in hun lessen. Studenten die
stagelopen of afstuderen maken ook gebruik van kennis uit onze onderzoeken. Diverse onderzoekers helpen studenten door wetenschappelijke
inzichten te delen, door mee te denken over de opzet van hun stageof afstudeeronderzoek, of door te helpen bij het kiezen van een
onderzoeksmethode. Door ons grote netwerk kunnen wij studenten
snel koppelen aan de juiste experts én aan een zorgorganisatie die bij
hen past.

Tenslotte werken we samen met Fontys PULSED. Zij hielpen ons met de
organisatie van de Inspiratiedag ‘Seksualiteit in het verpleeghuis: hoezo
n.v.t.?!’. Over dit thema maakten we een interactief programma dat bestond
uit verschillende onderwijsactiviteiten. Deelnemers moesten zelf aan de slag.
PULSED heeft veel ervaring op dit gebied. Zij hielpen ons bij het ontwikkelen
van het programma, het faciliteren van de dag en het coachen en begeleiden
van de deelnemers: (toekomstige) zorgprofessionals. In samenwerking met
PULSED werken we een aantal ideeën die tijdens deze
dag ontstonden, verder uit.
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De AW Ouderen werkt samen met diverse onderwijsinstellingen. Op
deze manier zorgen we ervoor dat de kennis uit onze onderzoeken
terechtkomt bij (toekomstige) zorgprofessionals. Samen met mbo’s in
regio Tilburg vertalen wij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar
onderwijs. We zorgen ervoor dat de lesstof begrijpelijk en aantrekkelijk is
voor de studenten. Samen met de docenten zorgen we ervoor dat onze
workshops en lesstof aansluit op andere lesstof in hetzelfde thema. We
testen alle lessen en workshops bij de studenten. Als het nodig is wordt
het verbeterd. Vervolgens krijgen de lessen en workshops een structurele
plaats in het lesprogramma van zorgopleidingen. In de toekomst delen we
deze lessen en workshops ook met andere ROC’s, zodat zij er ook gebruik
van kunnen maken. Uiteraard kunnen andere ROC’s, in samenwerking met
ons, aanpassingen doen om de lesstof passend te maken voor hun eigen
opleiding.

Samenwerking

Terug naar ‘Samenwerking’

Landelijke samenwerking

De Riethorst Stromenland

CKMZ
kennis maken = kennis delen
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Samen fijner leven

Sinds 2013 staat bijzonder hoogleraar prof. dr. Katrien Luijkx aan het roer van
de AW Ouderen. Haar ambitie is om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen
en in de praktijk te brengen, om daarmee de ouderenzorg meer mensgericht
te maken. In 2019 liepen er twaalf wetenschappelijke onderzoeken.
Vanaf december 2017 ontvangt de AW Ouderen structurele financiering
van het ministerie van VWS met als doel: kennisdeling tussen wetenschap
en praktijk sterker maken. Met deze subsidie maken we kennis uit
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar en bruikbaar voor de zorgpraktijk.
Wij nemen ervaringen uit de zorgpraktijk mee in lopend onderzoek. Vragen
van zorgverleners zetten we om naar nieuwe onderzoeksvragen. Op deze
manier zorgen we ervoor dat ons onderzoek relevant en bruikbaar is
voor de zorgpraktijk. Zorgverleners krijgen nieuwe inzichten door kennis
uit wetenschappelijk onderzoek en kunnen deze kennis inzetten in hun
zorgpraktijk.
Het versterken van de kennisdeling tussen wetenschap en praktijk
doen we binnen de AW Ouderen met verschillende mensen, zoals
onderzoeksmakelaars/senior onderzoekers, een communicatieadviseur en een
onderwijsontwikkelaar. In 2020 zal ook een implementatiemakelaar werkzaam
zijn in ons team.
Wil je meer weten over ons team?
Klik dan op een van de links.

Science
practitioners >

Fulltime
promovendi >

Hoogleraar
ouderenzorg >

Onderzoeksmakelaars >

Communicatieadviseur >

Onderwijsontwikkelaar >
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Ons team

Ons team

Terug naar ‘Ons team’

Science practitioners

Lisette de Graaf vertelt:
“Werken als psycholoog en als science practioner is voor mij een topcombinatie. Je
kunt dingen die in de praktijk spelen meenemen naar de wetenschap. Zo kreeg ik
als psycholoog soms vragen over gebruik van alcohol en tabak door bewoners. En
daar doe ik nu onderzoek naar. De resultaten uit mijn onderzoek neem ik weer mee
terug naar de zorgpraktijk. Ik merk dat zorgmedewerkers en beleidsmedewerkers
aan het denken gezet worden over hun handelen doordat ik vertel over mijn
onderzoek. Dat is mooi om te zien!
Ik vind het erg leuk om twee ‘banen’ te combineren. In het verpleeghuis werk ik in
hectiek en moet ik acuut
reageren op vragen over
gedrag van bewoners.
Tijdens het onderzoek
werk ik in een ander,
rustiger tempo. Dat geeft
me de mogelijkheid om
de literatuur en de diepte
in te duiken. Dat zet
mij ook aan het denken.
Als ik nu als psycholoog
een advies schrijf, denk
en kijk ik kritischer naar
waar een bepaald
gedrag vandaan komt
en hoe dit vanuit de
literatuur onderbouwd
kan worden.”

Lisette de Graaf
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Science practitioners voeren een groot deel van de onderzoeken in
de AW Ouderen uit. In de AW Ouderen is een science practitioner een
medewerker van één van de elf aangesloten organisaties of een docent
(hbo of mbo) die bij de AW Ouderen promotieonderzoek doet. Het is
dus iemand die werkt in de ouderenzorg of het opleiden van
toekomstige zorgprofessionals combineert met wetenschappelijk
onderzoek. Een science practitioner stuit in de zorgpraktijk op een
onderwerp waar zij/hij promotieonderzoek naar wil doen en schrijft
hiervoor samen met begeleiders van Tranzo een onderzoeksvoorstel.
Een science practitioner krijgt tijd voor promotieonderzoek vanuit
haar/zijn werkgever. Daarnaast krijgt de science practitioner begeleiding
en een werkplek bij Tranzo. Op deze manier werken de zorgpraktijk
en de wetenschap nauw samen aan kennisontwikkeling over
mensgerichte ouderenzorg.

Ons team
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Fulltime promovendi

Naast science practitioners werken er bij de AW Ouderen ook onderzoekers
die alleen onderzoek doen (en dus niet in de zorgpraktijk werken). In hun
onderzoek werken zij wel nauw samen met ouderen en zorgverleners van
voornamelijk de aangesloten organisaties. Financiering vindt meestal plaats
op basis van subsidies, bijvoorbeeld van ZonMw.
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Als we een subsidieverzoek gaan schrijven, stemmen we vooraf de
onderzoeksvraag en –aanpak af met de aangesloten organisaties. Dit doen we
omdat we het belangrijk vinden dat onze onderzoeken relevant zijn voor de
aangesloten organisaties en aansluiten bij hun zorgpraktijk.

Ons team
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Hoogleraar ouderenzorg

Dit levert kennis op die relevant is voor de ouderenzorg. Deze kennis kan
alleen bijdragen aan meer mensgerichte ouderenzorg als deze gebruikt
wordt in de praktijk. Dat betekent dat wetenschappelijke kennis toegankelijk
en praktisch bruikbaar gemaakt moet worden. Samenwerking met
zorgmedewerkers en docenten is cruciaal. Zij weten immers wat er nodig
en mogelijk is in de zorgpraktijk. Bovendien leidt deze samenwerking tot
gedeeld eigenaarschap, wat de kans op het gebruik van kennis in de praktijk
vergroot. Vanwege de overtuiging dat inzichten beter blijven hangen als
mensen er actief mee aan de slag zijn gegaan, zijn onze bijeenkomsten
zo interactief mogelijk. Voor de verfijning en uitvoering van deze visie op
kennisvalorisatie werkt Katrien nauw samen met het haar team bestaande
uit de medewerker onderwijsontwikkeling, de communicatieadviseur en drie
onderzoeksmakelaars.
Naast het ontwikkelen, verfijnen en uitvoeren van haar visie op onderzoek
en op kennisvalorisatie, vertegenwoordigt Katrien de AW Ouderen in zowel
het wetenschappelijke als het maatschappelijke domein van de langdurige
ouderenzorg.

Katrien Luijkx
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Als bijzonder hoogleraar ouderenzorg en voorzitter van de AW Ouderen
leidt Katrien Luijkx op zowel strategisch als operationeel niveau de AW
Ouderen. Samen met de participerende organisaties heeft zij de ambitie
opgepakt om met behulp van wetenschappelijk onderzoek bij te dragen
aan mensgerichte ouderenzorg. Vanuit haar visie op mensgerichte
ouderenzorg en wetenschappelijk onderzoek begeleidt Katrien, samen met de
onderzoeksmakelaars, promotieonderzoeken van science practitioners en
fulltime promovendi.

Ons team
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Onderzoeksmakelaars

In 2019 werkten er binnen de AW Ouderen drie onderzoeksmakelaars/senior
onderzoekers: Leonieke van Boekel, Meriam Janssen en Marjolein Verbiest.

Elke onderzoeksmakelaar werkt bij drie of vier zorgorganisaties aan het
versterken van de samenwerking.

De Riethorst Stromenland
Samen fijner leven

Meriam Janssen

Het versterken van de samenwerking gebeurt op maat en in nauwe
afstemming tussen de onderzoeksmakelaars en medewerkers van de
zorgorganisaties. De contactpersoon van de zorgorganisatie is het eerste
aanspreekpunt voor de onderzoeksmakelaars. Over het algemeen nemen de
onderzoeksmakelaars deel aan commissies over onderzoek of inhoudelijke
onderwerpen wat betreft mensgerichte zorg. De onderzoeksmakelaars maken
individueel kennis, lopen mee, adviseren over onderzoek, signaleren kansen
om onderzoek te doen of bestaande kennis te implementeren. Daarnaast
zijn de onderzoeksmakelaars dagelijks begeleider van een aantal
promovendi en zijn dus nauw betrokken bij meerdere lopende
promotieonderzoeken binnen de AW Ouderen. Zij delen de kennis uit
desbetreffende onderzoeken onderling en binnen hun zorgorganisaties.
Als senior onderzoeker schrijven de onderzoeksmakelaars ook (mee) aan
subsidieaanvragen voor nieuw onderzoek.

Marjolein Verbiest

Leonieke van Boekel vertelt:
“Vanaf 2019 ben ik de onderzoeksmakelaar bij o.a. Groenhuysen. Groenhuysen
vindt het belangrijk om kennis uit (onze) onderzoeken toegankelijk te maken voor
de werkvloer. Daarom organiseerden we een kenniscafé over het thema ‘intimiteit
en seksualiteit’. Madeleine Timmermann, de contactpersoon van Groenhuysen en
ik bespraken welke medewerkers ze vanuit de werkvloer kunnen betrekken voor dit
thema en ook welke experts of ervaringsdeskundigen we hierover kunnen bevragen.
Met het kenniscafé wil je dat medewerkers actief na gaan denken: hoe kijk jij hier
tegenaan en wat kun jij zelf bijdragen om het thema intimiteit en seksualiteit
bespreekbaar te maken op jouw afdeling?
Met mijn inzet als onderzoeksmakelaar kan Groenhuysen aan haar medewerkers
laten zien dat zij bezig zijn met (wetenschappelijk) onderzoek en kennis uit
onderzoek toegankelijk maken voor hun medewerkers. Door het kenniscafé mee
te organiseren, spreek ik medewerkers van de werkvloer en wordt mijn netwerk
binnen Groenhuysen groter.”
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Leonieke van Boekel

Ons team
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Communicatieadviseur en onderwijsontwikkelaar

Lieke de Jong, onze onderwijsontwikkelaar,
ontwikkelde in 2019 twee scholingen. Een scholing
over ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ voor
zorgprofessionals in zorgorganisaties. In deze
scholing leren zorgprofessionals hoe zij met 1 open
vraag bij ouderen een verhaal op kunnen halen over
de kwaliteit van zorg. Ook leren ze hoe ze elk
individueel verhaal kunnen analyseren en wat er, op
basis van het verhaal van de oudere, verbeterd kan worden in de ouderenzorg.
Daarnaast ontwikkelde ze samen met een mbo-docent drie modules over
‘intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie in het verpleeghuis’, voor
studenten in het mbo. De docent testte deze modules uit in haar lessen.

jij

Een dikke
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Hoera!

Who cares?

You care!
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Marjolein Dankers, onze communicatieadviseur,
voerde in 2019 het strategische marketingplan uit
dat zij eerder schreef. Ze ontwikkelde een huisstijl
en diverse algemene communicatiemiddelen, zoals
een folder, een format voor presentaties en
ansichtkaarten. Door deze nieuwe huisstijl worden
we steeds beter herkenbaar en vergroten we onze
naamsbekendheid. Doordat alle communicatie
goed afgestemd wordt op onze doelgroep van V&V
in verpleeghuizen, ondersteunt dit materiaal kennisdeling, scholing en
implementatie. Hiernaast was Marjolein in 2019 nauw betrokken bij het
ontwikkelen van communicatiematerialen voor de onderzoeken ‘Het
verhaal als kwaliteitsinstrument’ en ‘Liefde intimiteit en seksualiteit in het
verpleeghuis, bij mensen met dementie’.

Ons team
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Communicatieadviseur en onderwijsontwikkelaar
Lieke de Jong vertelt:
“Mijn hoogtepunt in 2019 was de inspiratiedag over ‘intimiteit en seksualiteit’.
Tijdens deze dag dachten mensen van verschillende disciplines, studenten met en
zonder zorgachtergrond en zorgprofessionals die extra- en intramuraal werken,
samen na over 1 thema. We deelden kennis uit onderzoek. Verder bedachten zij,
met allerlei interactieve werkvormen, na over concrete oplossingen voor mensen
met dementie en hun partners: hoe kunnen zij toch nog liefde ervaren in het
verpleeghuis? En hoe
kunnen we dit thema
bespreekbaar maken?
Tijdens deze dag zag
ik dat wetenschap en
praktijk goed hand in
hand gaan; wij hebben
wetenschappelijke
kennis en zij hebben
ervaringskennis.
Daar wordt mijn
onderwijshart echt blij
van. Ik geloof in de
krachten bundelen en
samen leren. Daar doe
ik het voor!”

Lieke de Jong
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De communicatieadviseur en onderwijsontwikkelaar werken nauw
samen in het delen van kennis over onze onderzoeken. Dit doen ze met
communicatiemiddelen, scholingen en kennisdelingsbijeenkomsten.
Bij de organisatie van kennisdelings-bijeenkomsten hebben zowel de
communicatieadviseur als de onderwijsontwikkelaar een belangrijke
rol. Zo waren beiden nauw betrokken bij de inspiratiedag ‘Seksualiteit
in het verpleeghuis. Hoezo n.v.t.?!’. Als vervolg daarop werken de
communicatieadviseur en onderwijsontwikkelaar samen met
Katrien Luijkx (de bijzonder hoogleraar) en Tineke Roelofs
(de onderzoeker) de bedachte ideeën uit in samenwerking met
de bedenkers en met (studenten van) Fontys en Avans. Ook waren
zij beiden nauw betrokken bij de organisatie van het regionale
congres ‘Zoek het uit!’.

Hoogtepunten 2019
Hoera!

April >
Lancering nieuwe
huisstijl

Mei >
IAGG-ER congres
in Göteborg

September >
Start V&V Expertteam

Oktober >
Inspiratiedag
‘Seksualiteit in het
verpleeghuis:
hoezo n.v.t.?!’

Juli >
Katrien Luijkx
als key note op het
congres ‘Thuis in
het verpleeghuis’

November >
Workshop over intimiteit
in het verpleeghuis ontwikkeld
in samenwerking met ROC
Tilburg

December >
19 wetenschappelijke
publicaties in 2019
Regiotour ‘Zoek het uit!’
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Maart >
Start van twee nieuwe
promotieonderzoeken

Juni >
Inspiratiesessie
‘Een leven
lang leren’

Hoogtepunten 2019
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Maart: Start van twee nieuwe promotieonderzoeken

Irene Muller vertelt:
“Ik vind het fantastisch om promovenda te zijn! Ik
kijk op een vernieuwende manier, vanuit onderzoek,
naar mijn oude werk. Voorheen ontwikkelde en gaf ik
communicatietrainingen in de zorg: hoe ga je in teams
met elkaar om en hoe ga je met een cliënt om, beide op
een mensgerichte manier? Dat deed ik vooral op een
vragende manier vanuit de praktijk, met boeken als ondersteuning. Als
promovenda vlieg ik dat nu via de wetenschappelijke route aan; ik zoek
systematisch in literatuurdatabases en toets alles wat ik doe aan literatuur.
Ik ga bijvoorbeeld een feedbackmechanisme ontwikkelen waarmee we kunnen
onderzoeken of en in hoeverre zorg mensgericht is. Daarvoor kijk ik welke kennis
er al is vanuit de wetenschap, heb ik contact met experts en leg verbinding met
zorgmedewerkers in de praktijk. Dat vind ik een mooie en verrijkende manier.
De AW Ouderen is voor mij een stimulerende en inspirerende omgeving; samen
werken we eraan om de ambitie van mijn project waar te maken, zowel mijn
begeleiders (die laagdrempelig bereikbaar zijn) als de mensen met wie ik
samenwerk in het project. Daarbij is er veel collegialiteit binnen de AW
Ouderen. We helpen en bevragen elkaar als collega’s, om zo een stapje
verder te komen in je onderzoek.”
Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek >

Suzan van Liempd startte als science practitioner en doet een
promotieonderzoek naar de vrijheid voor mensen met dementie in het
verpleeghuis.
Suzan van Liempd vertelt:
“Binnen de Riethorst Stromenland, waar ik werk als
beleidsadviseur, is de visie dat bewoners maximale vrijheid
hebben om eigen keuzes te maken. Bewegingsvrijheid om
te gaan en staan waar men zelf wil is onderdeel van deze
maximale vrijheid. Ik vroeg me af wat de invloed van deze
bewegingsvrijheid is op gezondheid; als bewoners met
dementie zich in huis vrij kunnen bewegen omdat alle binnendeuren openstaan,
levert dat dan een betere gezondheid op voor bewoners dan die op een gesloten
afdeling? En kunnen we daarin nog een stap verder gaan met de vraag: wat
doet het met de gezondheid van bewoners als zowel de binnen-als buitendeuren
openstaan? En bewoners zich dus maximaal vrij kunnen bewegen. Daar wilde ik
graag onderzoek naar doen. Winst voor mijzelf is dat ik geïnspireerd raak door
deze vragen met een wetenschappelijke blik te bekijken. En ook om vanuit de
wetenschap een vertaalslag te maken naar de praktijk. Als uit het onderzoek gaat
komen dat het verruimen van bewegingsvrijheid goed is voor de gezondheid van
bewoners, is dat een waardevolle uitkomst voor de organisatie. Dan weten we ook
vanuit de wetenschap dat we op de goede weg zijn. De winst voor de ouderen kan
zijn dat als er bewijs komt dat bewegingsvrijheid van invloed is op de gezondheid
van bewoners met dementie, de omgeving van deze bewoners anders ingericht
kan worden met als doel de meest positieve gezondheid. Ik vind het mooi dat
wetenschappelijk onderzoek (hopelijk) betekenis kan hebben voor de gezondheid
van onze bewoners! En ook dat ik daaraan meewerk!”
Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek >
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Irene Muller-Schoof startte met haar promotieonderzoek ‘Op weg naar
mensgerichte verpleeghuiszorg: Scholing als brug tussen wetenschap en
praktijk’.

Hoogtepunten 2019
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April: Lancering nieuwe huisstijl

We lanceerden onze nieuwe huisstijl. De AW Ouderen is toegankelijk en
focust op mensgerichte zorg, voor iedereen. Dit willen we uitstralen met onze
huisstijl. Meerdere zorgprofessionals dachten mee tijdens de ontwikkeling van
onze huisstijl. Door deze nieuwe huisstijl worden we steeds beter herkenbaar
en vergroten we onze naamsbekendheid.

Wetenschap in de praktijk voor

mensgerichte
ouderenzorg
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Ansichtkaarten
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Powerpoint template
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Mei: IAGG-ER congres in Göteborg

Als AW Ouderen vinden we het belangrijk dat we de kennis uit onderzoek
delen met ouderen en zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg. Daarnaast
delen we de kennis uit onze onderzoeken graag met andere onderzoekers,
in Nederland en ook buiten Nederland. We zijn benieuwd waar andere
onderzoekers aan werken en wat gezamenlijke onderzoeksthema’s zijn.
Zodat we mogelijk samen op kunnen trekken in een onderzoeksthema.
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In mei 2019 bezochten Katrien Luijkx, Leonieke van Boekel, Meriam Janssen
en Marjolein Verbiest het Europese IAGG-ER congres in Göteborg.
IAGG-ER staat voor ‘Internationale
Associatie voor Gerontologie en
Geriatrie Europese Regio’. Tijdens
dit congres presenteerden we de
resultaten uit vier onderzoeken op
een poster.

Hoogtepunten 2019
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Juni: Inspiratiesessie ‘Een leven lang leren’

“Prettige sfeer, leuke groep, complimenten.”
“Ik vond de interactieve delen erg waardevol!”

Na de presentaties wisselden alle deelnemers in groepen kennis uit over leren
en ontwikkelen in de VV&T. Dit leidde tot mooie pareltjes over kennis delen,
scholing, toetsing & samenwerking en grenzeloos leren.

Dit zijn twee reacties van deelnemers aan de inspiratiesessie ‘Een leven
lang leren in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VV&T)’ op
17 juni. Alle deelnemers hadden een link met leren in de VV&T. Aanwezig
waren docenten van zorgopleidingen (mbo en hbo), opleidingsadviseurs
van zorgorganisaties, adviseurs Human Resource Development (HRD),
stagebegeleiders, praktijkopleiders en onderzoekers. Tijdens deze middag
presenteerden we de uitkomsten van ons onderzoek naar leerstijlen en –
voorkeuren van zorgprofessionals in de ouderenzorg. Miranda Snoeren
(Programmaleider zorginnovatiecentra bij Fontys Hogeschool Mens en
Gezondheid / en lid lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering in zorg en
welzijn) en Jolande van Loon (Lecturer practitioner bij De Wever & Fontys en
Science Practitioner bij de AW Ouderen) gaven een presentatie over leren
op de werkplek en leren binnen een Zorg Innovatie Centrum / Zorg Innovatie
Netwerk.

Daarnaast brainstormden we over dromen op het gebied van leren en
ontwikkelen. De dromen hebben als gemeenschappelijke deler dat de
cliënt centraal staat. De dromen gaan over meer eigenaarschap van de
zorgprofessional, ruimte in regels en ruimte voor innovatie. Deelnemers
wensen dat zij de cliënt nog centraler kunnen stellen en de zorg (nog)
mensgerichter kunnen maken.
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Tijdens deze middag is er belangrijke kennis gedeeld over hoe
zorgprofessionals in de VV&T leren. Kennis waar onderwijsinstellingen en
zorgorganisaties concreet mee aan de slag kunnen. Door het delen van
pareltjes en dromen is er veel kennis tussen organisaties uitgewisseld.
Deelnemers leerden van goede voorbeelden, spraken af om bij elkaar in de
organisatie te komen kijken en breidden hun netwerk uit. Een groot deel van
de deelnemers gaf na afloop van de middag aan dat zij met de nieuwe ideeën,
inzichten en contacten meteen aan de slag konden in de praktijk.
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Juli: Katrien Luijkx als key note op het congres ‘Thuis in het verpleeghuis’
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Op 1 juli kwamen zo’n 3000 (vooral) zorgprofessionals uit de
verpleeghuiszorg samen op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis’ in
de RAI Amsterdam. Tijdens dit congres was onze eigen Katrien Luijkx
één van de sprekers op het grote podium. Zij enthousiasmeerde 3000
zorgprofessionals over ons streven om met onderzoek, samen met ouderen
en zorgprofessionals, bij te dragen aan mensgerichte zorg voor ouderen.
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September: Start V&V Expertteam

Om de ouderenzorg meer mensgericht te maken, ligt de sleutel tot succes
bij de zorgprofessionals. Zij kunnen op de werkvloer het verschil maken.
Juist daarom vinden wij het belangrijk om samen met hen te werken
aan onderzoeken en praktijkproducten. Het V&V Expertteam bestaat
uit (toekomstige) verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in de
ouderenzorg en welzijnsmedewerkers (bijvoorbeeld activiteitenbegeleiders).
Leden van het V&V Expertteam, werken op diverse manieren met ons samen.
Zij kunnen:
• deelnemen aan lopende onderzoeken (door bijvoorbeeld het invullen van
een enquête of meedoen aan een interview)
• feedback geven op onze producten (bijvoorbeeld communicatiemiddelen
en praktijkproducten)
• deelnemen aan onze evenementen

Wil je ook lid worden van het V&V Expertteam?
Klik hier om je aan te melden >
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Daarnaast zijn de leden van het V&V Expertteam ambassadeurs van onze
werkplaats. Zij brengen onze onderzoeken binnen hun eigen organisaties
onder de aandacht.
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Oktober: Inspiratiedag ‘Seksualiteit in het verpleeghuis: hoezo n.v.t.?!’

Dit zijn twee reacties van deelnemers. Op 1 oktober organiseerden wij, in
samenwerking met Fontys PULSED, de inspiratiedag ‘Seksualiteit in het
verpleeghuis: hoezo n.v.t.?!”. Ruim 100 zorgprofessionals en studenten
kwamen op deze dag bijeen.
Interactie en innovatie waren de kernwoorden van die dag. Theatergroep
Ervarea trapte de dag af. Zij speelde in korte sketches situaties over intimiteit
en seksualiteit in het verpleeghuis. Voor de deelnemers waren deze situaties
heel herkenbaar. Dit leidde tot mooie discussies waarin werd gesproken over
de vragen: wat zie jij, wat zou jij doen, wat zou jij willen doen? Tineke Roelofs
deelde in een presentatie de belangrijkste inzichten uit haar onderzoek ‘liefde,
intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie in het verpleeghuis’. De
deelnemers wisselden ervaringen uit hoe ze hiermee omgaan in de praktijk.
Daarna bedachten ze oplossingen waarmee zorgverleners tegemoet kunnen
komen aan de wensen van bewoners en hun partners op het gebied van
intimiteit en seksualiteit. En dus: hoe zij de zorg voor bewoners met dementie
mensgerichter kunnen maken op het gebied van intimiteit en seksualiteit.
Tijdens break-outsessies deden deelnemers nog meer kennis op. Bijvoorbeeld
in een presentatie van Riët Daniël, zij is psycholoog en seksuoloog bij
Archipel). Door in gesprek te gaan met een medewerker van de SAR (Stichting
Alternatieve Relatiebemiddeling) of door in gesprek te gaan met Anno Pomp,
strategisch adviseur langdurige zorg bij VWS.

Tijdens een expo aan het eind van de dag presenteerden alle groepen hun
idee voor een oplossing waarmee ze de verpleeghuiszorg mensgerichter
kunnen maken op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Managers,
beleidsmedewerkers, docenten, ouderen en andere geïnteresseerden
bezochten deze expo. Elke groep pitchte hun idee voor een jury bestaande
uit ouderen, onderzoekers, zorgprofessionals, een medewerker van CZ
en de coördinator Strategie van VWS. De jury koos de drie beste ideeën.
Deze ideeën zijn nogmaals voor het
volledige publiek gepitcht en het publiek
koos de uiteindelijke winnaar. Een aantal
ideeën, waaronder het winnende idee,
wordt momenteel uitgewerkt. Dit doen
we samen met de deelnemers die het
idee bedachten.
Klik hier om de aftermovie te bekijken >
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“Geweldige dag om open en vrij te kunnen sparren
over een onderwerp wat nog in de taboesfeer zit.”
“Inspirerend, motiverend en activerend!”
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November: Workshop over intimiteit in het verpleeghuis ontwikkeld
in samenwerking met ROC Tilburg
In samenwerking met de school voor Gezondheidszorg van ROC Tilburg
ontwikkelden we drie workshops over het thema intimiteit en seksualiteit
in het verpleeghuis. Dit deden we samen met twee docenten van de
opleidingen Verzorgende IG/Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3)
en Verpleegkunde (niveau 4). Het onderzoek van Tineke Roelofs, Intimiteit
en seksualiteit in het verpleeghuis bij mensen met dementie, vormt de basis
van de workshops. Met onderwijsvormen doen studenten kennis op over de
belangrijkste resultaten uit het onderzoek. Deze kennis wordt gekoppeld aan
kennis die de studenten al hebben opgedaan tijdens hun studie en stage.
Bijvoorbeeld over het ziektebeeld dementie en mensgerichte zorg.

Interesse in deze workshop of wil je meer informatie? Neem dan contact op
met Lieke de Jong, onze onderwijsontwikkelaar:
E.C.deJong@tilburguniversity.edu
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Door samen met docenten van het ROC de workshops te ontwikkelen, sluit
het onderwijsmateriaal goed aan bij wat de studenten al weten en kunnen.
De studenten doen kennis op over dit belangrijke thema. Ook worden zij actief
aan het werk gezet om in de praktijk met deze kennis aan de slag te gaan. In
het najaar van 2019 testten we de lessenserie uit. Vanaf komend schooljaar
hebben deze lessen een structurele plaats binnen het onderwijsprogramma
van deze zorgopleidingen.
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December: Regiotour ‘Zoek het uit!’

Onderzoekers en zorgprofessionals deelden hun kennis en ervaringen.
Ze bespraken samen hoe deze resultaten gebruikt kunnen worden in de
zorgpraktijk. Niet alleen onze werkplaats gaf workshops. Teun Toebes vertelde
bijvoorbeeld over zijn ervaringen in de ouderenzorg. De Academische
Werkplaats Ouderen Zuid-Limburg gaf een workshop over zorgboerderijen
en de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking van
Tranzo gaf enkele workshops. Er vond een mooie uitwisseling plaats tussen
professionals uit de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Door samen aan
de slag te gaan met het thema ‘mensgerichte zorg’ werd duidelijk hoeveel
we van en met elkaar kunnen leren. Met als doel de langdurige zorg nóg
mensgerichter maken.
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Op 2 december vond de zuidelijke regiotour van ‘Zoek het uit!’ plaats in de
LocHal in Tilburg. Dit evenement organiseerden we samen met Vilans. Tijdens
dit evenement kwamen ongeveer 150 zorgprofessionals uit de ouderenzorg
en de gehandicaptenzorg samen om uit te zoeken hoe we wetenschap en de
zorgpraktijk dichter bij elkaar kunnen brengen. Er waren presentaties met
resultaten uit verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe ouderen met een
lichamelijke beperking die in het verpleeghuis wonen eigen regie kunnen
voeren. Of bewoners in een verpleeghuis alcohol mogen drinken en mogen
roken. Of hoe GRZ-professionals hun GRZ kunnen evalueren en verbeteren
met het GRZ-evaluatie-instrument.
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De AW Ouderen van Tranzo is onderdeel van Tilburg University. Voor de
universiteit is het belangrijk dat kennis in wetenschappelijke artikelen in
internationale tijdschriften wordt gepubliceerd. In 2019 leverde dat 18
Engelstalige wetenschappelijke artikelen op in 15 verschillende tijdschriften en
1 artikel in een Nederlands tijdschrift.

Van Boekel, L. C., Cloïn, J. C. M., Luijkx, K. G. (2019). Community-dwelling and
recently widowed older adults: Effects of spousal loss on psychological wellbeing, perceived quality of life, and health-care costs. International Journal of
Aging and Human Development. [Epub ahead of print].
https://doi.org/10.1177/0091415019871204

van Loon, J. M. C., Luijkx, K. G., Janssen, M. M., de Rooij, I., & Janssen, B.
(2019). Facilitators and barriers to autonomy: a systematic literature review
for older adults with physical impairments, living in residential care facilities.
Ageing & Society, 1-30. https://doi.org/10.1017/S0144686X19001557

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K. G., Sturm, J. (2019).To Meet, to Matter, and
to Have Fun: The Development, Implementation, and Evaluation of an
Intervention to Fulfil the Social Needs of Older People. Int. J. Environ. Res.
Public Health 2019, 16(13), 2307; https://doi.org/10.3390/ijerph16132307
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and Stability in the Long-Term Use of Technologies by Seniors Who Are Aging
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https://doi.org/10.1186/s12877-019-1241-9 (https://rdcu.be/bPNS9)
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December: 19 wetenschappelijke publicaties in 2019
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December: 19 wetenschappelijke publicaties in 2019
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Waterschoot, K., & Luijkx, K.G. (2019). Intimiteit en seksualiteit bij mensen
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in New Zealand: a Cluster Randomized Controlled Trial. The Lancet Digital
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C. (2019). Nicotine patches used in combination with e-cigarettes (with and
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e-cigarettes (with and without nicotine) for smoking cessation: study protocol
for a randomised controlled trial. BMJ Open.
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Roelofs, T.S.M., Luijkx, K.G., Cloin, M.C.M., Embregts, P.J.C.M. (2019). The
influence of organizational factors on the attitudes of residential care staff
toward the sexuality of residents with dementia BMC Geriatrics.
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Wil jij de ouderenzorg
mensgerichter maken?
Kun je jezelf helemaal vinden in onze visie? Wil jij er ook voor zorgen dat
mensen centraal staan in de ouderenzorg, zowel ouderen als zorgverleners?
Vind je het ook belangrijk dat beiden een actieve rol hebben? En dat er
voldoende aandacht en ruimte is voor hun eigen identiteit, eigen regie en
zelfredzaamheid? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Samen kunnen
we ervoor zorgen dat ouderen erkend worden als unieke personen en als
volwaardige partners in de zorg.

Samen maken we de ouderenzorg
nog mensgerichter

Je kunt op diverse manieren met ons samenwerken:
- Doe promotieonderzoek als science practitioner
- Doe mee aan onderzoek
- Bezoek onze evenementen
- Klik hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief
- Klik hier om ons te volgen op LinkedIn
- Word lid van ons V&V expertteam. Klik hier om je aan te melden
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Kijk voor meer informatie op tilburguniversity.edu/tranzo-ouderen

Contact
Mail:

awouderentranzo@tilburguniversity.edu

Telefoon:

+31 (0)13-4662969

LinkedIn:

Academische Werkplaats Ouderen | Tranzo | Tilburg University

Website:

www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/ouderen
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Heb je ideeën die je graag met ons wilt delen? Dat vinden wij hartstikke leuk!
Je kunt contact met ons opnemen via:

