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Tips tijdens
COVID-19 uitbraak
Tips voor het management
NU

2020

tijdens de
coronacrisis

1. Bereid je organisatie zo specifiek en gedetailleerd mogelijk voor, ook al is een perfecte
voorbereiding onmogelijk.
- Zorg voor voldoende (reserve)personeel.
- Zorg voor voldoende beschermingsmiddelen en geef uitleg hoe en wanneer medewerkers
deze moeten gebruiken.

2. Heb aandacht voor inzetbaarheid en belastbaarheid van het personeel.
- Zorg voor ondersteuning in hun werk, zoals het verruimen van regels of protocollen waar mogelijk.
- Bied een contactpersoon een plek waar personeel hun hart kan luchten en emoties kwijt kan.
- Benadruk de waardering voor hun inzet.
- Denk mee over hoe de thuissituatie ontlast kan worden, zoals opvang kinderen en/of huisdieren.

3. Investeer in duidelijke, laagdrempelige en regelmatige communicatie met personeel, bewoners,
naasten en andere betrokkenen over de situatie.
- Bespreek bijvoorbeeld het aantal besmettingen.
- Communiceer welke maatregelen de organisatie neemt en waarom.

The Need
to be Needed
An exploration of older people’s
social needs, social technology
and interventions

4. Investeer in een goede lokale samenwerking met huisartsen, andere zorgorganisaties,
ziekenhuizen, gemeenten en zorgnetwerken.
Ken elkaar en weet waarvoor je bij elkaar kunt aankloppen.

STRAKS

als de
maatregelen
versoepeld
zijn

5. Bied nazorg aan het personeel, naasten en bewoners.
Wees bewust dat sociale en emotionele gevolgen van de COVD-19 uitbraak lang kunnen
aanhouden.
6. Neem tijd om te reflecteren op en te leren van het handelen tijdens de uitbraak.
Kijk samen wat er goed ging en wat beter kan.
De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo/Tilburg
University deed een snelle literatuurstudie. Het doel was om
te onderzoeken wat we kunnen leren van andere crisissen of
rampen wereldwijd om de zorg voor Nederlandse ouderen
in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19
zo optimaal mogelijk te houden. De literatuurstudie is
gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en
Geriatrie (TGG) https://tvgg.nl/artikelen/covid-19-vpz/.
Wij delen de belangrijkste tips met je!

Heb je vragen over deze tips of over de literatuurstudie? Neem contact met ons op!
Leonieke van Boekel (l.vanboekel@tilburguniversity.edu)

Tina ten Bruggencate
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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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Klik hier voor meer informatie over de drie fases >
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Fase 1:
Promotieonderzoek

Fase 2:
Praktijkvertalingsproject
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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.
Een promotieonderzoek bestaat uit vijf deelstudies. Elke deelstudie heeft zijn
eigen onderzoeksvraag en onderzoeksmethode en wordt beschreven in vijf
wetenschappelijke artikelen. Een promotieonderzoek duurt vaak vier tot zes
jaar. Tussentijdse resultaten worden gedeeld met de zorgpraktijk.

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 de onderzoeken te gaan >

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:
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.
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 te gaan van de projecten die klaar zijn
voor implementatie >
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Werkwijze

Terug naar ‘Werkwijze’

Onderzoeken
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.

Bekijk hier het filmpje ‘Wat betekent mensgerichte ouderenzorg
voor jou?’ >

Eigen regie

Technologie

Sociale netwerken
en behoeften

Kwaliteitsverbetering

Klik op een thema om naar de betreffende
onderzoeken te gaan
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We kunnen vier hoofdthema’s onderscheiden in onze onderzoeken:

Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Eigen regie

Wat houdt het in?
Zelf kunnen beslissen en keuzes maken wordt ook wel eigen regie
genoemd. We willen allemaal zoveel mogelijk onze eigen keuzes
maken in het leven. Dit verandert niet als we ouder worden en
afhankelijk worden van zorg. Zelfs wanneer het geheugen achteruit
gaat kunnen de meeste ouderen nog heel goed zelf beslissingen
nemen in het dagelijkse leven. De meeste ouderen weten heel goed
wat ze wel of niet willen en houden daarom graag zelf de regie over
hun eigen leven.

Wij doen onderzoek naar eigen regie van ouderen. Wat vinden zij zelf
belangrijk? Waar hebben zij behoefte aan? Ook doen we onderzoek
naar hoe zorgverleners hierbij kunnen helpen.
Overzicht lopende onderzoeken eigen regie 2020 >
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Onderzoek heeft laten zien dat als ouderen zelf de regie voeren zij
beter in staat zijn om met tegenslagen om te gaan, minder stress en
betere kwaliteit van leven ervaren. Als zorgverlener kun je ouderen
helpen bij het bevorderen van de eigen regie.

Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Eigen regie

Zorgconcepten voor
mensen met dementie

Gevolgen maatregelen
rondom COVID-19

Hoe kunnen verpleeghuizen
de autonomie van mensen
met dementie bevorderen en
hoe kunnen zij mantelzorg...

Hoe hebben bewoners,
naasten en vrijwilligers
het bezoekverbod in
verpleeghuizen tijdens...

Bewegingsvrijheid en
kwaliteit van leven bij
mensen met dementie

						
Lees meer

Het verhaal als
kwaliteitsinstrument

Wat is de invloed van
bewegingsvrijheid op de
gezondheid van...

Hoe kunnen zorgorganisaties
de kwaliteit van zorg
verbeteren op basis van de
verhalen van...

Lees meer

Lees meer

Pagina 1 / 2
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Lees meer

Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Eigen regie

Alcohol- en tabaksgebruik
in de intramurale
ouderenzorg

Hoe voeren ouderen eigen
regie en hoe reageren
zorgmedewerkers hierop?

Wat zijn de wensen en
behoeften van ouderen ten
aanzien van alcohol-en...

Lees meer

Lees meer
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Eigen regie van ouderen in
de langdurende intramurale
zorg
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Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Kwaliteitsverbetering

Wat houdt het in?
Samen werken we continue aan het verbeteren van de zorg voor
ouderen. Wetenschappelijk onderzoek draagt hieraan bij. Op die
manier komen we namelijk te weten wat werkt, en wat niet. Ook
komen we te weten hoe we de zorg beter kunnen laten aansluiten op
de wensen en behoeften van ouderen.

Maar hoe weten we of we op de goede weg zijn? Cijfers alleen
zeggen niet zoveel. We willen namelijk niet alleen weten of de dingen
goed doen, we willen ook weten of we de goede dingen doen. Ons
onderzoek op het gebied van kwaliteitsverbetering richt zich daarom
op het perspectief van de oudere. Wat vinden ouderen belangrijk als
het gaat over kwaliteit van de zorg? Ook richt ons onderzoek zich op
het leren en ontwikkelen van zorgprofessionals in de ouderenzorg/
verpleeghuiszorg.
Overzicht lopende onderzoeken kwaliteitsverbetering 2020 >
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Zorgprofessionals spelen ook een belangrijke rol in de kwaliteit van
zorg. Door continue te blijven leren en verbeteren dragen zij bij aan
het optimaliseren van de zorg voor hun cliënten.

Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Kwaliteitsverbetering

Interpreteren van en
inspelen op intiem en
seksueel gedrag bij
verpleeghuisbewoners
met dementie

Het verhaal als
kwaliteitsinstrument

Lees meer

Lees meer

De impact van twee
lesprogramma’s in kaart
brengen op de kennis en....

Lees meer
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Scholing als brug tussen
wetenschap en praktijk

Hoe kunnen zorgorganisaties
de kwaliteit van zorg verbeteren
op basis van de verhalen...

Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Sociale netwerken en behoeften

Wat houdt het in?
We maken graag allemaal onderdeel uit van onze maatschappij,
waarbij sociaal contact en het gevoel van verbondenheid belangrijke
basisbehoeften zijn. Bij het ouder worden, wordt je wereld echter vaak
kleiner. Mensen om je heen overlijden en beperkingen zorgen ervoor
dat je er minder vaak op uit kunt trekken om mensen te ontmoeten.

Wij doen onderzoek naar de sociale netwerken van ouderen. Hoe
veranderen deze netwerken bijvoorbeeld over de tijd? Ook doen we
onderzoek naar de behoeften van ouderen op sociaal vlak en naar wat
zij nodig hebben om hierin te kunnen voorzien.
Overzicht lopende onderzoeken sociale netwerken en behoeften 2020 >
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Eenzaamheid ligt op de loer. Tegelijkertijd worden ouderen vaak
afhankelijker van hun directe omgeving. Een ondersteunend netwerk
is daarom extra belangrijk om ervoor te kunnen zorgen dat ouderen
langer op een fijne manier thuis kunnen blijven wonen. Maar ook in
het verpleeghuis is het belangrijk dat de directe omgeving van een
kwetsbare oudere betrokken is bij de zorg. Op die manier is er meer
tijd voor echte persoonlijke aandacht en voor mensgerichte zorg.

Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Impact van sociale
netwerkverandering op
thuiswonende ouderen

Sociale behoeften
van ouderen en
(technologische)
interventies

Als je ouder wordt dan
verandert je sociale netwerk...

Hoe kunnen zelfstandig
wonende ouderen hun...

Lees meer

Lees meer

Dementia Dynamics in
Design

Gevolgen maatregelen
rondom COVID-19

Nieuwe technologische
oplossingen ontwerpen die
ouderen met beginnende
dementie helpen...

Hoe hebben bewoners,
naasten en vrijwilligers het
bezoekverbod in verpleeghuizen
tijdens de COVID-19...

Lees meer

Lees meer
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Sociale netwerken en behoeften

Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Technologie

Wat houdt het in?
Technologie is niet meer weg te denken uit ons leven. Ook in de zorg
is technologie onmisbaar en het wordt ingezet om de zorg beter,
goedkoper en efficiënter te maken. Allerlei technologische snufjes
worden ontwikkeld om ouderen te ondersteunen in het dagelijkse
leven. Hierdoor kunnen veel ouderen op een fijne manier langer thuis
blijven wonen.

Wij doen onderzoek naar wat ouderen zelf belangrijk vinden op dit
gebied. Hoe kan technologie aansluiten bij hun wensen en behoeften?
Ook doen we onderzoek naar hoe technologie in verpleeghuizen kan
bijdragen aan een aangenamer leven voor mensen met dementie.
Overzicht lopende onderzoeken technologie 2020 >
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Technologie kan ook helpen om het leven van mensen met dementie
en hun omgeving fijner te maken. Daarnaast kan technologie
zorgprofessionals werk uit handen nemen of helpen efficiënt te
werken. Hierdoor blijft er meer tijd over om er voor cliënten te zijn
en mensgerichte zorg te kunnen verlenen. In verpleeghuizen wordt
veel geëxperimenteerd met technologie, van tovertafels en robots tot
GPS-technologie. Hoewel er veel mogelijk is, staat technologie in de
ouderenzorg nog in de kinderschoenen.

Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Technologie

Nieuwe technologische
oplossingen ontwerpen die
ouderen met beginnende
dementie helpen...
Lees meer

Sociale behoeften van
ouderen en (technologische)
interventies
Hoe kunnen zelfstandig
wonende ouderen hun sociale
behoeften vervullen en welke rol
speelt sociale technologie?
Lees meer

Dementie verlicht?!
Wat is de invloed van licht en
verlichting op de gezondheid
van ouderen met dementie?

Lees meer
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Dementia Dynamics in
Design

Klaar voor implementatie

Tips tijdens COVID-19
uitbraak

Flyer met verhalenbundel
en deurhanger

Spel Inteam - Tranzo

Toolboxen mensgerichte
ouderenzorg

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Benieuwd naar alle instrumenten en werkwijzen die klaar zijn voor
implementatie in de praktijk? Klik dan hier >
Benieuwd naar alle werkvormen en scholingen die wij hebben
ontwikkeld? Klik dan hier >
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Wij ontwikkelen instrumenten en werkwijzen waar je direct mee aan de
slag kan in de praktijk of het onderwijs. Al deze praktische toepassingen
hebben als doel om de ouderenzorg nóg mensgerichter te maken. In
2020 hebben wij de volgende instrumenten en werkwijzen ontwikkeld:

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

De Riethorst Stromenland
Samen fijner leven

Deze organisaties maken de bijzondere leerstoel ouderenzorg
mogelijk, die door prof. dr. Katrien Luijkx wordt bekleed.
Bovendien investeren deze organisaties 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.

• Werkgebied AWO
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In 2021 zijn Volckaert, Schakelring en De Riethorst Stromenland gefuseerd. Deze nieuwe organisatie heeft de naam Mijzo.

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.

“Met wetenschappelijk onderzoek willen we bijdragen aan mensgerichte
ouderenzorg, zodat ouderen het leven kunnen blijven leiden waar zij voor kiezen en
gerespecteerd blijven als unieke individuen, ook als zij zorg nodig hebben.

Stuurgroep >

Contactpersonen >

Ouderen en
zorgverleners >

Expertteams >

Onderwijs >

Landelijke
samenwerking >

Dankzij de samenwerking met professionals van verschillende organisaties, met
verschillende ervaringen en expertise, ontwikkelen we kennis die eraan bijdraagt
dat de ouderenzorg meer mensgericht wordt. De onderwerpen waar we onderzoek
naar doen worden samen met professionals vastgesteld. En tijdens het onderzoek
bespreken we regelmatig onze resultaten met ouderen en professionals om door
hen gevoed te worden en om onze resultaten in een vroeg stadium te delen.
Die samenwerking leidt ook tot werkwijzen en producten die bruikbaar zijn in
de ouderenzorg en die zorgmedewerkers ondersteunen in het realiseren van
mensgerichte ouderenzorg. Die
samenwerking is cruciaal. Door
de diverse expertise aan elkaar
te verbinden realiseren we
mooie producten die werkelijk
gebruikt worden en waardoor
de ouderenzorg echt meer
mensgericht wordt.”

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

Alle elf aangesloten organisaties hebben een contactpersoon die de schakel
vormt tussen zijn/haar eigen organisatie en de AW Ouderen. Zij spelen
een belangrijke rol bij de verbinding tussen zorgpraktijk en wetenschap. De
contactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt om resultaten van onderzoek
te delen binnen de zorgorganisatie en om actualiteit van de zorgorganisatie
mee te nemen in nieuwe onderzoeksvragen.
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. In 2020 vertelden Suzan van Liempd, Aukelien
Scheffelaar en Charlotte van Weerelt over hun onderzoek. Ook deelden we de
resultaten van de dieptemonitoring. Dit onderzoek vond plaats nadat er weer
bezoek mocht komen in verpleeghuizen, na het bezoekverbod in het voorjaar
2020 door COVID-19.

Daarnaast geven we aan contactpersonen regelmatig een update over het
gebruik van producten die ontwikkeld zijn en worden in de AW Ouderen,
zoals het GRZ-evaluatie-instrument en het spel ‘Inteam’ en de flyer met
verhalenbundel en deurhanger. Deze zijn beide bedoeld om het taboe op het
thema intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis te doorbreken. Ook vragen
we aan contactpersonen om evenementen te delen met medewerkers van de
eigen zorgorganisatie. Zoals de webinar over het GRZ-evaluatie-instrument,
SANO wetenschapsdag en De Werkplaats: ‘Dat bepaal ik zelf wel!’ die de AW
Ouderen in 2021 organiseert.
Tijdens het contactpersonenoverleg bespreken we ook actualiteiten in
de zorgorganisaties. In 2020 ging dat met name over COVID-19; welke
kennisvragen zijn actueel in de ouderenzorg tijdens de coronacrisis? En hoe
kunnen we daar als AW Ouderen bij ondersteunen?

“Wij zijn lid van de AW Ouderen sinds 2018. De missie van de AW Ouderen om de
ouderenzorg mensgerichter te maken sluit aan bij de missie van SVRZ. Bovendien
vinden wij het van meerwaarde dat de AW Ouderen veelal kwalitatief onderzoek
doet waarin het perspectief van ouderen zelf altijd
wordt onderzocht.
De thema’s sluiten goed aan bij de thema’s
die leven in onze organisatie, zoals eigen
regie, intimiteit en seksualiteit, het verhaal als
kwaliteitsinstrument, alcohol- en tabaks-gebruik
en ook het COVID-onderzoek dat eind 2020 is
gestart. Dit zijn allemaal thema’s die
onze medewerkers bezighouden.
Bea Menu

De samenwerking met de AW Ouderen inspireert ons om innovaties in te zetten
op basis van wetenschappelijk onderzoek. De AW Ouderen helpt ons mee
om onderzoek een belangrijke plek te geven in onze organisatie. Zo zorgt de
onderzoeksmakelaar voor een professionaliseringsslag binnen onze onderzoeks- en
wetenschapscommissie. Door de praktische producten/tools/instrumenten krijgen
de thema’s handen en voeten en hoeven wij zelf niet meer de vertaalslag te maken
van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Deze producten en tools delen wij
bijvoorbeeld tijdens onze kenniscafés. Maar onze medewerkers nemen ook steeds
vaker deel aan de evenementen die de AW Ouderen organiseert.”
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Contactpersoon Bea Menu van SVRZ vertelt:

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.

Alle tools, instrumenten en werkwijzen ontwikkelen wij in samenwerking met
(toekomstig) zorgprofessionals en indien nodig ook met ouderen. Ook testen
wij de tools voordat we deze verspreiden bij de doelgroep voor wie de tool,
het instrument of de werkwijze is bestemd. Het is natuurlijk cruciaal dat onze
tools aansluiten op de wensen en behoeften van de mensen die er uiteindelijk
in de praktijk mee aan de slag gaan.
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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’

Expertteam mensgerichte ouderenzorg: voor zorgprofessionals
Voor zorgprofessionals die in de ouderenzorg werken en het leuk vinden
om ons mee te helpen hebben we een expertteam voor zorgprofessionals
opgericht.
Zorgprofessionals die lid zijn van het expertteam voor zorgprofessionals
ontvangen een aantal keer per jaar een e-mail met de vraag of zij met ons mee
willen denken, willen meehelpen bij het ontwikkelen van een product of tool of
advies willen geven.
De zorgprofessionals kunnen iedere keer als ze benaderd worden beslissen
of ze mee doen of niet, ze zijn tot niets verplicht. Als lid van het expertteam
houden we de zorgprofessional op de hoogte van onze evenementen (zoals
De Werkplaats 2021).
Wil je lid worden van het expertteam mensgerichte ouderenzorg
voor zorgprofessionals?
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Klik dan hier om je aan te melden >

Samenwerking

Terug naar ‘Samenwerking’

Expertteam mensgerichte ouderenzorg: voor ouderen
Bij alle onderzoeken die wij doen, betrekken we ouderen. Daarom richtten we
voor ouderen die het leuk vinden om ons mee te helpen een expertteam voor
ouderen op.
Ouderen die wonen in een verpleeghuis of verzorginghuis, gebruik maken van
thuiszorg of het nuttig/leuk vinden om ervaringskennis te delen, kunnen lid
worden van het expertteam voor ouderen.
Ouderen die lid zijn van het expertteam voor ouderen ontvangen een aantal
keer per jaar een e-mail met de vraag of zij ons willen informeren, advies
willen geven of willen inspireren. Hierbij kan gedacht worden aan de vraag of
de oudere het leuk vindt om een bijdrage te leveren tijdens een symposium,
paneldiscussie of tijdens een evenement. Daarnaast kan de vraag worden
gesteld of de oudere het interessant vindt om mee te denken over een
onderzoek of kennisvalorisatie. Ook kan de oudere gevraagd worden om een
product te testen of uit te proberen.

Wilt u lid worden van het expertteam mensgerichte ouderenzorg
voor ouderen?
Klik dan hier om u aan te melden >
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De ouderen kunnen iedere keer als ze benaderd worden beslissen of ze mee
doen of niet, ze zijn tot niets verplicht.

Samenwerking

Terug naar ‘Samenwerking’

Onderwijs

De AW Ouderen werkt samen met diverse onderwijsinstellingen om kennis
uit onze onderzoeken terecht te laten komen bij (toekomstige) zorgprofessionals. Samen met mbo’s in regio vertalen wij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar begrijpelijke en aantrekkelijke lesstof. Alle lesstof
wordt eerst getest bij de studenten en waar nodig aangepast. Vervolgens krijgt
de lesstof een structurele plaats in het lesprogramma van zorgopleidingen.
Uiteraard delen we de lesstof met andere ROC’s, zodat zij er ook gebruik van
kunnen maken. Mocht het nodig zijn, dan kunnen de ROC’s waar we een
samenwerking mee hebben aanpassingen doen om de lesstof passend te
maken voor hun eigen opleiding.

Tot slot zijn we in 2020 gaan samenwerken met Bureau G&D. Bureau G&D
biedt een scala aan opleidingen voor met name verzorgenden en verpleegkundigen (branche-opleidingen, trainingen, mbo-beroepsopleidingen). In
samenwerking met Bureau G&D ontwikkelen we trainingen. Komend jaar
start er een training van 4 dagdelen over intimiteit en seksualiteit.
Wil je meer weten? Klik hier >

In 2020 werkten we samen met Fontys PULSED. Zij hielpen ons met het
uitwerken van een aantal ideeën die tijdens de Inspiratiedag ‘Seksualiteit in
het verpleeghuis: hoezo n.v.t.?!’ bedacht zijn. Hieruit zijn het spel Inteam
en de flyer met verhalenbundel en deurhanger ontstaan.
Ook werkten we samen met PULSED aan De Werkplaats 2021 ‘Dat bepaal ik
zelf wel!’. Een evenement voor (toekomstige) zorgprofessionals dat plaats
gaat vinden op 5 oktober 2021 en in het teken zal staan van het thema eigen
regie.
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We werken ook samen met het hbo: Avans Hogeschool en Fontys
Hogescholen. Docenten nemen kennis uit onze onderzoeken op in hun
lessen. Daarnaast helpen onderzoekers studenten door hun wetenschappelijke inzichten te delen met studenten. Ze doen dit door mee te
denken over de onderzoeksopzet of het afstudeeronderzoek van een student.
Ook begeleiden onderzoekers studenten die de master Advanced Nursing
Practice volgen. Door ons grote netwerk kunnen wij studenten snel koppelen
aan de juiste experts en aan een zorgorganisatie die bij hen past.

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 2020 liepen er vijftien 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 kennisdeling tussen wetenschap en praktijk
doen we binnen de AW Ouderen met verschillende mensen, zoals
onderzoeksmakelaars/senior onderzoekers, een adviseur communicatie &
kennisvalorisatie, een onderwijsontwikkelaar en een implementatiemakelaar.
Wil je meer weten over ons team?
Klik dan op een van de links.

Science
practioners >

Fulltime
promovendi >

Hoogleraar
ouderenzorg >

Onderzoeksmakelaars >

Kennisvalorisatieteam >
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Ons team

Ons team

Terug naar ‘Ons team’

Science practitioners

Willeke Vos vertelt:
“Ik werk als zelfstandige in de zorg, ik doe vooral project- en programmamanagement en implementaties. Daarnaast ben ik verbonden aan de AW
Ouderen als science practitioner en doe ik onderzoek naar de ervaringen van
ouderen met sociale netwerk verandering en de impact die dat op hun leven heeft.
In 2020 heb ik mijn eerste artikel gepubliceerd en heb ik gewerkt aan mijn tweede
en derde artikel. Deze artikelen gaan over de ervaringen van ouderen met sociale
netwerk verandering. Ik heb onderzocht wat die ervaringen zijn en welke impact ze
hebben op hun leven. Uit mijn onderzoek blijkt dat het vaak een momentopname
is. Mensen maken iets vervelends mee, zoals het overlijden van hun partner of een
ziekenhuisopname en raken daardoor in een dip.
In het tweede deel van het
onderzoek staat centraal
hoe wijkverpleegkundigen
kunnen helpen om ouderen
uit die dip te krijgen. Hier
ga ik in 2021 mee aan de
slag in samenwerking met
wijkverpleegkundigen. Mijn
doel is om een interventie
te ontwikkelen voor
wijkverpleegkundigen die ze
kunnen inzetten om ouderen te
helpen uit een dip te komen.”

Willeke Vos
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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

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.

Irene Muller-Schoof vertelt:
“Ik onderzoek hoe kennis uit onze onderzoeken terechtkomt bij zorgprofessionals.
In 2020 ontwikkelde ik in samenwerking met verpleegkundigen en docenten
lesmateriaal op basis van de resultaten van twee verschillende onderzoeken,
waar ik heel trots op ben! Ik onderzoek het proces van samenwerken. Daarnaast
deed ik een literatuurstudie naar mbo-opgeleide zorgprofessionals. Ik onderzocht
hoe zij leren en wat hen helpt of belemmert om te leren. Deze studie wil ik in
de zomer van 2021 afronden. Tenslotte voerde ik een Delphistudie uit. Dit is een
onderzoek onder experts die meedenken over de vraag: hoe kunnen studenten en
zorgprofessionals zelf evalueren of zij mensgerichte zorg leveren? Het resultaat van
dit onderzoek is een zelfscan mensgerichte verpleeghuiszorg, die we momenteel
testen.
Als ik mijn onderzoek heb
afgerond dan ligt er een
draaiboek hoe we onze
kennis kunnen verspreiden
naar zorgprofessionals in de
verpleeghuiszorg. Met mijn
literatuuronderzoek wil ik
wereldwijd anderen inspireren
om meer onderzoek te doen
naar het leren van mboopgeleide zorgprofessionals.
Tenslotte hoop ik dat de twee
lesprogramma’s en de zelfscan
gaan bijdragen aan goede
mensgerichte zorg.”
Irene Muller-Schoof
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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.

Ons team

Terug naar ‘Ons team’

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 haar team bestaande uit een
onderwijsontwikkelaar, een adviseur communicatie & kennisvalorisatie, een
implementatie makelaar en vier 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/senior onderzoekers
In 2020 werkten er binnen de AW Ouderen vier onderzoeksmakelaars/senior
onderzoekers: Leonieke van Boekel, Meriam Janssen, Marjolein Verbiest en
Annerieke Stoop.

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

De Riethorst Stromenland

Leonieke van Boekel

Marjolein Verbiest

Meriam Janssen

Annerieke Stoop
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Samen fijner leven

Ons team
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Onderzoeksmakelaars/senior onderzoekers

Daarnaast zijn de onderzoeksmakelaars dagelijks begeleider van een aantal
promovendi en zijn zij dus nauw betrokken bij meerdere lopende (promotie)
onderzoeken binnen de AW Ouderen. Zij delen de kennis uit desbetreffende
onderzoeken onderling en binnen hun zorgorganisaties. Verder schrijven
de onderzoeksmakelaars ook (mee) aan subsidieaanvragen voor nieuw
onderzoek en coördineren ze lopend onderzoek.

Meriam Janssen vertelt:
“Als onderzoeksmakelaar wil ik graag
de verbinding leggen tussen wetenschap
en praktijk. Ik wil de resultaten uit onze
onderzoeken delen in de praktijk. Ik wil
medewerkers handvatten geven om de
zorg meer mensgericht te maken. Als
senior onderzoeker begeleid ik een aantal
onderzoekers bij het doen van wetenschappelijk
onderzoek. De combinatie van deze twee
functies vind ik heel gaaf en waardevol omdat
ik op deze manier op de hoogte ben van
Meriam Janssen
(voorlopige) resultaten en deze direct kan delen
met de zorgpraktijk. Daarnaast vind ik het heel waardevol om ervaringen van
medewerkers te horen, te horen wat er bij hen speelt en te kijken hoe we deze
ervaringen mee kunnen nemen in onderzoek.
Ik ben onderzoeksmakelaar bij Azora en De Wever. In 2020 dacht ik bijvoorbeeld
bij De Wever mee in de doorontwikkeling van de commissie Onderzoek. We keken
hoe onderzoek iets kan worden van alle medewerkers in de organisatie. En ook hoe
we resultaten uit onderzoek kunnen delen in de organisatie. Een voorbeeld van
een manier om kennis te delen is de leesclub die we bij De Wever organiseerden.
Aanwezige zorgprofessionals lazen een wetenschappelijk artikel van Jolande van
Loon. Jolande doet onderzoek naar eigen regie in het verpleeghuis bij mensen met
een somatische aandoening. Zij deed een literatuurstudie naar bevorderende en
belemmerende factoren, factoren die eigen regie bij ouderen kunnen ondersteunen
of ondermijnen. Tijdens de leesclub keken we naar de resultaten uit dit artikel en
bespraken we welke resultaten de zorgprofessionals belangrijk vinden en welke zij
herkennen en/of meenemen naar de zorgpraktijk. De meeste deelnemers vonden
dit een leuke manier om naar de wetenschap te kijken en de link te leggen met de
zorgpraktijk.”
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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 kennis met medewerkers uit allerlei vakgebieden, adviseren over
onderzoek en signaleren kansen om onderzoek te doen of bestaande
kennis te implementeren. Elke onderzoeksmakelaar werkt bij twee of drie
zorgorganisaties aan het versterken van de samenwerking.

Ons team
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Kennisvalorisatieteam

In 2020 bestond het kennisvalorisatieteam uit drie personen met ieder
haar eigen expertise. Marjolein Dankers als adviseur communicatie en
kennisvalorisatie, Lieke de Jong als onderwijsontwikkelaar en Claudia van
Erven als implementatiemakelaar.

Marjolein Dankers vertelt:
“In 2019 hebben wij een inspiratiedag georganiseerd: Seksualiteit in het
verpleeghuis: hoezo n.v.t.?. Tijdens deze dag gingen ruim 100 (toekomstig)
zorgprofessionals aan de slag met het thema liefde, intimiteit en seksualiteit in het
verpleeghuis. Op basis van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek bedachten zij,
in multidisciplinaire groepen, een oplossing om met dit thema in de praktijk aan de
slag te gaan.

Marjolein Dankers

Lieke de Jong

Claudia van Erven

Het kennisvalorisatieteam maakt kennis uit wetenschappelijk onderzoek
begrijpelijk, aantrekkelijk en toegankelijk voor zorgprofessionals. Dit doen
we niet alleen, maar altijd in samenwerking met zorgprofessionals en/of
ouderen.
Kennis delen we op diverse manieren; bijvoorbeeld door communicatiemiddelen, scholingen en workshops en (online) evenementen. Deze kennis
verspreiden we via de onderwijsinstellingen waar we mee samenwerken en
via de organisaties die participeren in onze werkplaats. Sinds eind 2020
delen we kennis ook direct met zorgprofessionals via onze eigen website
mensgerichteouderenzorg.nl en onze eigen social mediakanalen LinkedIn,
Facebook, Instagram en YouTube.

Ik ben heel trots op het resultaat: we ontwikkelden producten die helpen om
het onderwerp liefde, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken in de
ouderenzorg. De flyer met verhalenbundel helpt om dit thema bespreekbaar te
maken met een bewoner en zijn/haar partner.
Het spel Inteam helpt zorgprofessionals om het
thema intimiteit en seksualiteit te bespreken, er
kennis over op te doen en ervaringen te delen. De
deurhanger helpt om bewustwording te creëren
bij zorgprofessionals over dit onderwerp en onze
producten.”
Klik hier voor meer informatie over het spel
Inteam, de flyer met verhalenbundel en
deurhanger >
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In 2020 hebben wij, samen met een aantal zorgprofessionals die deelnamen aan
dit evenement, hun ideeën verder uitgedacht en ontwikkeld.

2020 in beeld
Tips tijdens
COVID-19 uitbraak
Tips voor het management
NU

tijdens de
coronacrisis

1. Bereid je organisatie zo specifiek en gedetailleerd mogelijk voor, ook al is een perfecte
voorbereiding onmogelijk.
- Zorg voor voldoende (reserve)personeel.
- Zorg voor voldoende beschermingsmiddelen en geef uitleg hoe en wanneer medewerkers
deze moeten gebruiken.

2. Heb aandacht voor inzetbaarheid en belastbaarheid van het personeel.
- Zorg voor ondersteuning in hun werk, zoals het verruimen van regels of protocollen waar mogelijk.
- Bied een contactpersoon een plek waar personeel hun hart kan luchten en emoties kwijt kan.
- Benadruk de waardering voor hun inzet.
- Denk mee over hoe de thuissituatie ontlast kan worden, zoals opvang kinderen en/of huisdieren.

3. Investeer in duidelijke, laagdrempelige en regelmatige communicatie met personeel, bewoners,
naasten en andere betrokkenen over de situatie.
- Bespreek bijvoorbeeld het aantal besmettingen.
- Communiceer welke maatregelen de organisatie neemt en waarom.

4. Investeer in een goede lokale samenwerking met huisartsen, andere zorgorganisaties,
ziekenhuizen, gemeenten en zorgnetwerken.
Ken elkaar en weet waarvoor je bij elkaar kunt aankloppen.

STRAKS

als de
maatregelen
versoepeld
zijn

5. Bied nazorg aan het personeel, naasten en bewoners.
Wees bewust dat sociale en emotionele gevolgen van de COVD-19 uitbraak lang kunnen
aanhouden.
6. Neem tijd om te reflecteren op en te leren van het handelen tijdens de uitbraak.
Kijk samen wat er goed ging en wat beter kan.
De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo/Tilburg
University deed een snelle literatuurstudie. Het doel was om
te onderzoeken wat we kunnen leren van andere crisissen of
rampen wereldwijd om de zorg voor Nederlandse ouderen
in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19
zo optimaal mogelijk te houden. De literatuurstudie is
gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en
Geriatrie (TGG) https://tvgg.nl/artikelen/covid-19-vpz/.
Wij delen de belangrijkste tips met je!

2020

Heb je vragen over deze tips of over de literatuurstudie? Neem contact met ons op!
Leonieke van Boekel (l.vanboekel@tilburguniversity.edu)

Factsheet: Tips
tijdens COVID-19
uitbraak >
Start nieuwe
medewerker:
Claudia van Erven >

Nominatie Impact
Award >
Onderzoek
naar verruiming
bezoekregeling >

The Need
to be Needed
An exploration of older people’s
social needs, social technology
and interventions

Tina ten Bruggencate

Promotie Tina ten
Bruggencate >

Start nieuwe
medewerker: Aukelien
Scheffelaar >
Start nieuwe
medewerker: Charlotte
Webinar GRZ-evaluatievan Weerelt >
instrument >

Boek ‘The new
common’ >

Start nieuwe
medewerker: Suzie
Noten >

Start onderzoek
‘Strategieën
van ouderen
om te kunnen
omgaan met
contactisolatie in
ziekenhuis’ >

Start onderzoek
RELOCARE >

Lancering website:
mensgerichteouderenzorg.nl >

Lancering spel, flyer
met verhalenbundel
en deurhanger >

2021
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Start nieuwe
medewerker:
Annerieke Stoop >

2020 in beeld
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Januari: Start nieuwe medewerker: Annerieke Stoop
In januari 2020 startte Annerieke Stoop als senior onderzoeker en
onderzoeksmakelaar bij AW Ouderen.
Annerieke Stoop vertelt:
“Van mijn functie bij AW Ouderen word ik erg enthousiast, omdat ik samen met
anderen écht kan werken aan mensgerichte ouderenzorg.

Meewerken aan het creëren van kennis doe ik in mijn rol als senior onderzoeker.
Zo schrijf ik bijvoorbeeld mee aan onderzoeksvoorstellen en begeleid ik andere
onderzoekers.
Tijdens mijn werk wil ik graag maatschappelijk relevant bezig zijn en dat matcht
helemaal met de visie van AW Ouderen. Samen proberen we te zoeken naar
mogelijkheden om met ons wetenschappelijk onderzoek impact te maken op de
zorgpraktijk, én in alles wat we doen staat het perspectief van de oudere centraal.
Naast mijn werk vind ik het heerlijk om te hardlopen of zwemmen, en ja..
zodra de grenzen weer open gaan, ga ik weer heerlijk op reis!”

Annerieke Stoop

Onderzoeken waar Annerieke aan meewerkte in 2020:
https://mensgerichteouderenzorg.nl/themas/kwaliteitsverbetering/
scholing-als-brug-tussen-wetenschap-en-praktijk/
https://mensgerichteouderenzorg.nl/themas/eigen-regie/
bewegingsvrijheid/
https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/rapport-verruimingbezoekregeling
https://mensgerichteouderenzorg.nl/themas/eigen-regie/gevolgenmaatregelen-rondom-covid-19/
https://mensgerichteouderenzorg.nl/aan-de-slag/tips-tijdenscovid-19-uitbraak
https://www.lumc.nl/org/unc-zh/onderzoek/Kwaliteit-van-leven/RELOCARE/
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In mijn rol als onderzoeksmakelaar probeer ik dit te doen door de verbinding
tussen wetenschap en praktijk te versterken. Als onderzoeksmakelaar was ik in
2020 verbonden aan Schakelring en BrabantZorg. Bij deze organisaties probeer ik
enerzijds vragen en thema’s die spelen in de zorgpraktijk op te halen. Anderzijds,
probeer ik de kennis die we ontwikkelen bij AWO terug te brengen naar deze
organisaties. Op deze manier landt onze kennis ook weer in de zorgpraktijk.
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Februari: Start nieuwe medewerker: Claudia van Erven
In februari 2020 startte Claudia van Erven als implementatiemakelaar
bij de AW Ouderen.
Claudia van Erven vertelt:
“Vol enthousiasme ben ik in februari 2020 begonnen met mijn functie als
implementatiemakelaar bij de AW Ouderen. Mijn functie houdt in dat ik ervoor
probeer te zorgen dat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek worden
vertaald naar producten die in de zorgpraktijk kunnen worden geïmplementeerd of
gebruikt. Ook probeer ik duidelijk te krijgen waar behoefte aan is in de zorgpraktijk;
zijn er dingen die niet fijn werken? Wat kan beter? Wat moet er aangepast
worden?
Claudia van Erven

Wat ik kenmerkend vind aan AW Ouderen is dat er gelijkheid is tussen de
zorgpraktijk en de wetenschap, én ditzelfde geldt voor de sfeer tussen de collega’s.
Samen proberen we de ouderenzorg steeds mensgerichter te maken.
Naast mijn werk vind ik het leuk om te wandelen, koken en fotograferen, maar het
liefst maak ik verre reizen!”
Klik hier om naar een overzicht te gaan van de projecten die klaar zijn voor
implementatie >

Bekijk hier de making of video van het spel Inteam, de flyer met
verhalenbundel en deurhanger >

JAARVERSLAG 2020

Voorbeelden van praktijkvertalingsproducten die we in 2020 hebben gerealiseerd
zijn bijvoorbeeld het spel Inteam (voor het bespreekbaar maken van intimiteit en
seksualiteit in het verpleeghuis) en de website mensgerichteouderenzorg.nl. Daar
ben ik echt wel trots op! Op deze manier hoop ik bij te dragen aan een zorgpraktijk
die steeds meer gebruik maakt van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek
en zich steeds bewuster wordt van de meerwaarde.
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April: Factsheet met tips tijdens COVID-19 uitbraak
Tips tijdens COVID-19 uitbraak

Naast een artikel over deze literatuurstudie hebben we de belangrijkste
lessen en aanbevelingen samengevat in twee factsheets. Een factsheet voor
zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg en naasten. En één factsheet voor
managers van ouderenzorgorganisaties.
Klik hier voor meer informatie >

Tips tijdens
COVID-19 uitbraak
Tips voor zorgmedewerkers en mantelzorgers
1. Laat de zorg voor bewoners zo snel en goed mogelijk doorgaan.
Houd een (nieuwe) dagelijkse routine en structuur aan.
2. Stimuleer (lotgenoten) contact tussen mantelzorgers in een vergelijkbare situatie.
Zij kunnen steun aan elkaar hebben.
3. Herken signalen van bewoners die overweldigd zijn door de situatie:
glazig kijken, niet reageren, sterke emoties, oncontroleerbaar huilen, meer negatief gedrag,
hectisch zoeken.
4. Houd er rekening mee dat gedrag van bewoners heftiger of anders kan worden:
bozer, meer stress, meer teruggetrokken, meer agitatie, ander gedrag of desoriëntatie.
5. Communiceer met bewoners op een rustige plek, spreek op ooghoogte, spreek mensen kalm
en met naam aan.
- Let hierbij op je gezichtsuitdrukking en lichaamstaal.
- Let vooral op de emoties van bewoners.
- Herhaal handelingen en woorden op dezelfde manier en in dezelfde volgorde.
- Gebruik concrete termen en bekende woorden.

Tips tijdens
COVID-19 uitbraak

6. Stimuleer waar mogelijk beweging.
Daglicht en frisse lucht kunnen goed doen.

De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo/Tilburg
University deed een snelle literatuurstudie. Het doel was om
te onderzoeken wat we kunnen leren van andere crisissen of
rampen wereldwijd om de zorg voor Nederlandse ouderen
in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19
zo optimaal mogelijk te houden. De literatuurstudie is
gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en
Geriatrie (TGG) https://tvgg.nl/artikelen/covid-19-vpz/.
Wij delen de belangrijkste tips met je!

Tips voor het management
NU

tijdens de
coronacrisis

1. Bereid je organisatie zo specifiek en gedetailleerd mogelijk voor, ook al is een perfecte
voorbereiding onmogelijk.
- Zorg voor voldoende (reserve)personeel.
- Zorg voor voldoende beschermingsmiddelen en geef uitleg hoe en wanneer medewerkers
deze moeten gebruiken.

2. Heb aandacht voor inzetbaarheid en belastbaarheid van het personeel.

Heb je vragen over deze tips of over de literatuurstudie? Neem contact met ons op!
Leonieke van Boekel (l.vanboekel@tilburguniversity.edu)

-

Zorg voor ondersteuning in hun werk, zoals het verruimen van regels of protocollen waar mogelijk.
Bied een contactpersoon een plek waar personeel hun hart kan luchten en emoties kwijt kan.
Benadruk de waardering voor hun inzet.
Denk mee over hoe de thuissituatie ontlast kan worden, zoals opvang kinderen en/of huisdieren.

3. Investeer in duidelijke, laagdrempelige en regelmatige communicatie met personeel, bewoners,
naasten en andere betrokkenen over de situatie.
- Bespreek bijvoorbeeld het aantal besmettingen.
- Communiceer welke maatregelen de organisatie neemt en waarom.

4. Investeer in een goede lokale samenwerking met huisartsen, andere zorgorganisaties,
ziekenhuizen, gemeenten en zorgnetwerken.
Ken elkaar en weet waarvoor je bij elkaar kunt aankloppen.

STRAKS

als de
maatregelen
versoepeld
zijn

5. Bied nazorg aan het personeel, naasten en bewoners.
Wees bewust dat sociale en emotionele gevolgen van de COVD-19 uitbraak lang kunnen
aanhouden.
6. Neem tijd om te reflecteren op en te leren van het handelen tijdens de uitbraak.
Kijk samen wat er goed ging en wat beter kan.
De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo/Tilburg
University deed een snelle literatuurstudie. Het doel was om
te onderzoeken wat we kunnen leren van andere crisissen of
rampen wereldwijd om de zorg voor Nederlandse ouderen
in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19
zo optimaal mogelijk te houden. De literatuurstudie is
gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en
Geriatrie (TGG) https://tvgg.nl/artikelen/covid-19-vpz/.
Wij delen de belangrijkste tips met je!

Heb je vragen over deze tips of over de literatuurstudie? Neem contact met ons op!
Leonieke van Boekel (l.vanboekel@tilburguniversity.edu)
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In het begin van de coronacrisis zijn we in de wetenschappelijke literatuur
gaan kijken wat bekend is over crisissituaties in de langdurende ouderenzorg.
Zijn er bijvoorbeeld lessen die we hieruit kunnen leren? De coronacrisis was
voor iedereen onverwacht en nieuw. Maar internationaal komt dit natuurlijk
vaker voor. Want ook bij andere rampen, zoals overstromingen, andere virusuitbraken of aardbevingen, doen zich plotseling urgente situaties voor.
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Mei: Onderzoek naar verruiming bezoekregeling

Deze gefaseerde en gecontroleerde verruiming van de bezoekregeling is
nauwgezet gevolgd door de Samenwerkende Academische Netwerken
Ouderenzorg (SANO), waaronder onze AW Ouderen.
In 5 van de eerste 26 instellingen vond een dieptemonitoring plaats. Tijdens
de dieptemonitoring is gekeken hoe de bezoekregeling eruit zag, hoe het
lukte om de bezoekregeling (richtlijnen zoals 1,5 meter afstand houden)
uit te voeren, en ook hoe ouderen (via interviews met de vaste bezoeker en
zorgmedewerkers), de vaste bezoeker en zorgmedewerkers het ervaarden dat
het verpleeghuis weer open was voor bezoek.

Tijdens deze observaties keken zij in hoeverre het medewerkers en bezoekers
lukte om zich aan de richtlijnen te houden, zoals handen ontsmetten bij
binnenkomst, 1,5 meter afstand houden en aanmelden bij binnenkomst en
afmelden bij weggaan. Ook interviewden zij zorgmedewerkers en bezoekers
over hoe zij en de bewoners het vonden dat er weer live bezoek plaatsvond.
Overall waren bewoners, naasten en medewerkers blij dat bezoek weer
welkom was. Volgens naasten en medewerkers zijn de meeste bewoners
blij en enthousiast dat er weer bezoek komt. Naasten gaven wel aan dat het
afstand moeten houden en geen fysiek contact mogen hebben lastig was,
zowel voor de bewoner als de naaste. Naasten gaven aan dat ze blij waren
dat ze weer op bezoek mochten komen, en dat ze er dankbaar voor zijn.
Medewerkers vonden het fijn voor bewoners en naasten dat er weer bezoek
mag komen. Sommige medewerkers gaven aan dat ze het vooraf spannend
vonden dat er weer bezoek
binnen zou komen. Daarnaast
gaven medewerkers aan dat de
bezoekregeling hen wat meer
werk opleverde, zoals toezien of
naasten zich aan de richtlijnen
hielden en met de bewoner
het bezoek evalueren (vond de
bewoner het bezoek prettig en van
meerwaarde?).

Vanuit de AW Ouderen voerden Annerieke Stoop en Meriam Janssen de
dieptemonitoring uit op een locatie van een partnerorganisatie. Vanaf
woensdag 13 mei waren zij drie weken bijna dagelijks op locatie aanwezig
voor dit onderzoek. Zij sloten aan tijdens het ochtendoverleg waarin de
projectleider samen met teammanagers en kwaliteitsverpleegkundigen
(degenen die de bezoekregeling organiseerden) afstemde hoe de
bezoekregeling verliep, welke aandachtspunten er waren en welke
Bekijk alle rapporten hier >
verbeteracties er nodig waren. Annerieke en Meriam observeerden dagelijks bij
de ingang waar bezoekers binnenkwamen en weggingen.
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Impact van het bezoekverbod – Half maart 2020 gingen de verpleeghuizen
vanwege COVID-19 op slot voor bezoek. Bewoners mochten hun naasten niet
live op bezoek ontvangen. Zij hadden contact via bijvoorbeeld tablet/telefoon
of via raambezoek. Vanaf 11 mei 2020 was op 26 verpleeghuislocaties – onder
strikte voorwaarden – één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner weer
toegestaan. Sinds 25 mei is bezoek toegestaan bij alle verpleeghuislocaties die
op vrijwillige basis aan de verruiming willen deelnemen en aan de gestelde
voorwaarden kunnen voldoen.
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Juni: Nominatie Impact Award

Ons project over liefde, intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis bij
mensen met dementie behoort tot de drie beste projecten van Tilburg
University in 2020. De award is uitgereikt aan het project dat de grootste
impact maakt, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk.
Het onderzoek van Tineke Roelofs heeft veel aandacht gekregen in de media.
Hiernaast hebben wij een inspiratiedag georganiseerd waarin ruim 100
(toekomstige) zorgprofessionals aan de slag gingen om slimme oplossingen
te ontwikkelen om het taboe rondom seksualiteit en intimiteit in het
verpleeghuis te doorbreken. Op het moment van de nominatie waren we nog
bezig met de uitwerking van het spel Inteam, de flyer met verhalenbundel en
deurhanger.
Het onderzoek van Tineke richt zich op het perspectief van ouderen. Karien
Waterschoot doet momenteel onderzoek naar hoe zorgprofessionals met het
onderwerp intimiteit en seksualiteit om kunnen gaan.

Bekijk hier het interview met Katrien Luijkx over de nominatie van ons project
voor de Tilburg University Impact Award >
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De winst ging helaas aan onze neus voorbij, maar toch zijn we trots op deze
nominatie.
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Juli: Promotie Tina ten Bruggencate

Op 2 juli verdedigde Tina ten Bruggencate met succes haar proefschrift
getiteld “The Need to be Needed. An exploration of older people’s social
needs, social technology and interventions”. Het was al bekend dat sociale
relaties voor ouderen heel belangrijk zijn. Uit het onderzoek van Tina blijkt
dat niet alleen diepgaande relaties van belang zijn, maar juist ook contacten
met buurtgenoten en kennissen om gewoon een praatje te maken. Daarnaast
vinden ouderen het belangrijk om een rol van betekenis in de samenleving
te hebben, het is daarom aan te bevelen om een beroep te doen op de
vaardigheden van ouderen en hen zo uit te nodigen om die rol op zich te
nemen. Sociale technologie speelt over het algemeen geen hele grote rol in
het sociale leven van ouderen, maar als ouderen het wel gebruiken dan voegt
het vooral iets toe aan bestaande relaties. Ouderen delen en ontvangen graag
beeldmateriaal met familieleden en vrienden, zij laten vol trots foto’s van
hun dierbaren aan andere netwerkleden zien en kijken ze zelf graag terug ter
herinnering.

The Need
to be Needed
An exploration of older people’s
social needs, social technology
and interventions

Tina ten Bruggencate

Publicaties:

Ten Bruggencate, T., Sturm, J. and Luijkx, K. (2019). How to fulfil social needs of older
people; exploring design opportunities for technological interventions. Gerontechnology
2019;18(3):156- 167; Link naar artikel >

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K., Sturm, J. (2018). When your world gets smaller: how older
people try to meet their social needs, including the role of social technology. Ageing &
Society, 27 pages, Link naar artikel >

T. ten Bruggencate K.G. Luijkx and J. Sturm (2019). Friends or Frenemies? The Role of
Social Technology in the Lives of Older People. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16,
4969; Link naar artikel >

Ten Bruggencate, T.A.A., Luijkx, K.G., Sturm, J.J.A. (2017). Social needs of older people: a
systematic literature review. Ageing & Society, p. 1-26. Link naar artikel >

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; Link naar artikel >
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Bekijk hier het proefschrift >
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Juli: Webinar GRZ-evaluatie-instrument
Op 6 juli organiseerden wij een webinar over het GRZ-evaluatie-instrument.
Tijdens dit interactieve webinar maakten zorgprofessionals die werkzaam zijn
in de GRZ kennis met het instrument. Na afloop konden zij beoordelen of dit
instrument geschikt is voor de afdeling waar zij werkzaam zijn.
Zo’n veertig zorgprofessionals namen deel aan dit interactieve webinar
en naar aanleiding van het webinar gaven vier organisaties aan met het
instrument aan de slag te willen.
Het GRZ-evaluatie-instrument helpt multidisciplinaire teams (MDT’s) bij het
evalueren en verbeteren van hun GRZ. Tijdens een startbijeenkomst krijgen
jij en je collega’s uitleg over het instrument. Het instrument bestaat uit 8
succesfactoren en 4 beïnvloeders die samen van invloed zijn op de kwaliteit
van de GRZ. Door het instrument te gebruiken ga je samen met collega’s
aan de slag met het verbeteren van één of meer succesfactoren. Je stelt
actiepunten op om de succesfactor(en) te verbeteren en gaat deze
actiepunten uitvoeren.

Bekijk hier de demo >
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Wil je meer informatie over het GRZ-evaluatie-instrument?
Klik dan hier >
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September: Start nieuwe medewerker: Aukelien Scheffelaar
In september 2020 startte Aukelien Scheffelaar als post doc onderzoeker op
het project ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ bij AW Ouderen.
Aukelien Scheffelaar vertelt:
“In september 2020 ben ik begonnen als postdoc onderzoeker voor het vervolgonderzoek van ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’.

Ik vind het leuk om aan de slag te zijn met dit onderzoek, omdat ik het belangrijk
vind dat mensen gezien en gehoord worden. Het fijne aan kwalitatief onderzoek is
dat je ook echt naar het verhaal van mensen kan luisteren en daarvan kunt leren.
De gemotiveerde en enthousiaste collega’s van de AW Ouderen helpen me hier
goed bij. Ik vind het inspirerend om met mensen te werken die zelf ook (deels) in de
zorg werken of hebben gewerkt.
Naast mijn werk vind ik het leuk om te koken of bakken, en hier in de omgeving
(Gouda) vind ik het ook heerlijk om te wandelen of kanoën.”
Klik hier om naar het onderzoek van Aukelien Scheffelaar te gaan >

Aukelien Scheffelaar
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Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. In 2020 focuste ik vooral op
twee aspecten. Allereerst werkte ik aan het onderbouwen van de tool ‘het verhaal
als kwaliteitsinstrument’ vanuit de literatuur. Daarna ging ik aan de slag met het
thema kwaliteitsverbetering: hoe kun je op basis van de verhalen van mensen de
kwaliteit verbeteren, op locaties en met zorgteams? Vanuit deze vraag gaat ook
het empirisch onderzoek starten waarbij we in vijf bijeenkomsten een aanpak voor
kwaliteitsverbetering gaan ontwikkelen. Daar heb ik heel veel zin in!
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September: Start nieuwe medewerker: Charlotte van Weerelt
In september 2020 startte Charlotte van Weerelt als science practitioner bij
de AW Ouderen. Zij doet onderzoek naar hoe het perspectief van ouderen op
de inzet van specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn onderdeel kan
worden van de samenwerking tussen ouderen, huisartsen en specialisten
ouderengeneeskunde om zo tot een meer passende efficiënte samenwerking
te komen. Charlotte werkt als specialist ouderengeneeskunde bij Thebe.

“Het mooiste aan mijn werk als specialist ouderengeneeskunde vind ik dat ik echt
de tijd kan nemen voor mensen. Mensen maken zelf keuzes en ik mag goede zorg
leveren passend bij hun wensen en behoeften in die laatste levensfase. Sinds ik
werkzaam ben als specialist ouderengeneeskunde wil ik meer samenwerken met
huisartsen. De groep thuiswonende ouderen wordt steeds complexer omdat mensen
minder snel naar het verpleeghuis gaan. Huisartsen hebben niet voldoende tijd en
kennis om deze groep mensen van medische zorg te voorzien, daarom schakelen zij
steeds vaker de specialist ouderengeneeskunde in. Dit wordt vaak ad hoc gedaan en
er wordt niet aan de ouderen gevraagd hoe zij de zorg ervaren of wat hun wensen
en behoeften zijn. Ik ben benieuwd of de samenwerking efficiënter wordt als er
meer vanuit de oudere wordt gedacht. Dit is dan ook de reden dat ik ben gestart
met mijn promotieonderzoek. Momenteel houd ik me bezig met het schrijven van
mijn onderzoeksplan. In 2021 start ik met mijn eerste deelstudie.
Naast mijn werk en onderzoek ben ik druk met mijn gezin; ik ben getrouwd met
Bas en we hebben samen vier kinderen. Ik doe pogingen om regelmatig een rondje
te hardlopen, maar dat schiet er nog weleens bij in. Verder gaan we graag naar het
bos, op bezoek bij familie en vrienden en houden we van kamperen.”

Charlotte van Weerelt
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Charlotte van Weerelt vertelt:
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September: Het boek ‘The new common’

Ook Katrien Luijkx heeft samen met Meriam Janssen, Annerieke Stoop,
Leonieke van Boekel en Marjolein Verbiest een hoofdstuk geschreven in
het boek. Zij stelden vast dat de lockdown van verpleeghuizen die door
de overheid werd opgelegd, niet strookt met het idee van mensgerichte
ouderenzorg, omdat ouderen zelf en hun naasten hierin niet gehoord zijn.
Wellicht waren er andere afwegingen gemaakt als de stem van deze groepen
gehoord was tijdens de besluitvorming. Zij pleiten ervoor om ook in crisis
situaties zoals de COVID-19 pandemie ervoor te zorgen dat bewoners van
verpleeghuizen en hun naasten goed gehoord worden.
De editors van het boek geven aan: “We hopen met dit boek de discussie aan
te jagen over de maatschappelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie en
wel op een zodanige wijze dat het boek over een jaar achterhaald is maar in
de tussenliggende twaalf maanden velen zal inspireren tot nieuwe inzichten,
gedachten en aanvullingen”.
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Het boek ‘The New Common’
In dit boek, onder redactie van Emile Aarts, Hein Fleuren, Margriet Sitskoorn
en Ton Wilthagen, wordt de overgang van het oude naar een nieuw “samen”
beschreven. Het woord “common” heeft veel interessante en relevante
betekenissen waaronder: gemeenschappelijk, gewoon, openbare plek,
collectief. Al deze elementen spelen een rol bij het beschrijven van de effecten
van de COVID-19 pandemie. En bij het inrichten van wat ook vaak de 1,5
meter samenleving of het nieuwe normaal wordt genoemd. Bijdragen zijn op
uitnodiging geleverd door ruim vijftig wetenschappers uit allerlei vakgebieden,
afkomstig uit alle vijf de faculteiten van Tilburg University. Deze zijn aangevuld
met enkele collega’s van andere universiteiten en een enkele auteur uit het
private domein.
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Oktober: Start nieuwe medewerker: Suzie Noten
In oktober 2020 startte Suzie Noten als onderzoeker op het project
‘Gevolgen maatregelen COVID-19’.
Suzie Noten vertelt:

Met dit onderzoek proberen we door interviews te achterhalen wat de impact
van de COVID-19 maatregelen is geweest op bewoners, naasten en vrijwilligers in
verpleeghuizen. Een voorbeeld van een maatregel is bijvoorbeeld het bezoekverbod
in verpleeghuizen. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit onderzoek te doen,
omdat we op deze manier de mensen op wie de maatregelen van toepassing zijn
een stem geven. Zo horen we van henzelf hoe zij de maatregelen ervoeren in plaats
van dat we het horen van de organisatie in het algemeen. Ik vind het niet alleen
belangrijk, maar ook leuk om onderzoek te doen. Het is een leuke zoektocht om
erachter te komen wat er speelt en het dan te
verbeteren. Hierbij speelt kennis vertalen naar de
zorgpraktijk natuurlijk een grote rol, en gelukkig
staat dit hoog in het vaandel bij de AW Ouderen!
Naast mijn nieuwe baan, ben ik in 2020 ook
op zoek gegaan naar nieuwe hobby’s, namelijk
Ukelele spelen en racefietsen. Daarnaast ben ik
ook vaak te vinden op de atletiekbaan voor
korte afstanden.”
Klik hier om naar het onderzoek
van Suzie Noten te gaan >

Suzie Noten
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“In oktober 2020 ben ik gestart als onderzoeker op een project met een heel
actueel thema in samenwerking met de universiteit van Leuven en universiteit van
Groningen, namelijk ‘Gevolgen rondom maatregelen COVID-19’.
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Oktober: Start onderzoek ‘Strategieën van ouderen om te
kunnen omgaan met contactisolatie in ziekenhuis’

Belangrijkste (voorlopige) resultaten:
Probleemgerichte copingstrategieën zouden gestimuleerd kunnen worden
doordat medewerkers op een mensgerichte manier zorg uitvoeren,
waaronder tijd hebben om naar patiënten te luisteren, voldoende
informatie verstrekken, gedeelde besluitvorming toepassen en ook door
de herkenbaarheid van zorgmedewerkers te vergroten door kleding aan te
passen door het aanbrengen van een foto of een naamplaatje. Vertrouwen in
de zorgmedewerker is een emotiegerichte copingstrategie die gestimuleerd
zou kunnen worden door de relatie tussen patiënten en medewerkers te
verbeteren.
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Vanwege de COVID-19 pandemie komen veel ouderen (55+) in contactisolatie
in een ziekenhuissetting. Contactisolatie wordt vaak ervaren als vervelend en
stressvol, omdat men zijn naasten niet kan zien, beperkt wordt in zijn vrijheid,
onzekerheid kan ervaren over ziektestatus en het verveling met zich mee kan
brengen. Op basis van bestaande kwalitatieve data is een (realist evaluation)
studie uitgevoerd om te verkennen hoe ouderen (55+) omgaan met
contactisolatie in een ziekenhuis gedurende de COVID-19 pandemie. Met de
uitkomsten kunnen zorgmedewerkers en beleidsmedewerkers aanpassingen
doorvoeren om het welzijn van toekomstige patiënten in contactisolatie te
verbeteren. Op basis van literatuur zijn aannames geformuleerd en getoetst
op basis van 21 interviews, enerzijds gericht op emotionele copingstrategieën
om met de situatie om te gaan, en anderzijds met probleemgerichte
copingstrategieën.

2020 in beeld

Terug naar ‘2020 in beeld’

November: Lancering website mensgerichteouderenzorg.nl
De AW Ouderen kent grofweg twee doelgroepen: een wetenschappelijke
doelgroep en de zorgpraktijk.
Onze huidige website richt zich voornamelijk op die wetenschappelijke
doelgroep. In ieder geval op mensen die affiniteit hebben met wetenschap.
Het is een website met veel tekst en weinig beeld. Op deze website staan de
onderzoeken van onze werkplaats centraal.
De meeste zorgprofessionals worden graag op een andere manier
geïnformeerd, zij bekijken bijvoorbeeld liever een filmpje of een factsheet. Zij
hebben behoefte aan praktische kennis die ze direct kunnen toepassen in hun
werk.

Op deze website staan de praktijkproducten centraal. Daarnaast presenteren
we onze onderzoeken op een toegankelijke, begrijpelijke en passievolle
manier.
Neem een kijkje en beoordeel zelf >
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Om zorgprofessionals een plek te geven waar zij op een laagdrempelige
manier voor hen relevante kennis kunnen vinden over onze onderzoeken
en praktijkproducten hebben wij een nieuwe website gelanceerd:
mensgerichteouderenzorg.nl

2020 in beeld

Terug naar ‘2020 in beeld’

December: Start onderzoek RELOCARE ‘Relocation in Long-term care’
Om de negatieve impact van (gedwongen) verhuizing op verpleeghuisbewoners te voorkomen of te beperken gaan wij samen met het Universitair
Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) een aanpak ontwikkelen
om de transities binnen en tussen verpleeghuizen gemakkelijker te laten
verlopen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Damien Broekharst en
begeleid door Wilco Achterberg (UNC-ZH), Monique Caljouw (UNC-ZH) en
Annerieke Stoop van onze AW Ouderen.
Het project behelst een literatuurstudie naar bestaande transitie initiatieven
in de internationale wetenschappelijke literatuur. Daarnaast wordt een
veldonderzoek uitgevoerd om recente transities in de langdurige zorg in
Nederland in beeld te brengen. Ook worden belemmerende en bevorderende
factoren tijdens de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van deze
transities bestudeerd. Vervolgens gaat het onderzoeksteam, door middel
van actieonderzoek, samen met managers, zorgprofessionals en bewoners
van verpleeghuizen een aanpak (door)ontwikkelen en implementeren dat
bij kan dragen aan een succesvolle en effectieve transitie binnen of tussen
verpleeghuizen.
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Klik hier voor meer informatie >
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December: Lancering spel, flyer met verhalenbundel en deurhanger
In 2019 hebben wij een inspiratiedag georganiseerd: Seksualiteit in het
verpleeghuis: hoezo n.v.t.?. Tijdens deze dag gingen ruim 100 (toekomstig)
zorgprofessionals aan de slag met het thema liefde, intimiteit en seksualiteit
in het verpleeghuis. Op basis van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek
hebben zij in groepen een oplossing bedacht om met dit thema in de praktijk
aan de slag te gaan. Alle ideeën zijn beoordeeld door een vakjury en de vijf
beste ideeën zijn gepresenteerd aan alle aanwezigen. In 2020 hebben wij
samen met drie groepen die deelnamen aan dit evenement, hun ideeën
verder uitgedacht en ontwikkeld. Op maandag 14 december hebben wij deze
producten gelanceerd.
Wij zijn heel trots op het resultaat: we hebben producten ontwikkeld die
helpen om het onderwerp liefde, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te
maken in de ouderenzorg.

De flyer met verhalenbundel helpt om dit thema bespreekbaar te maken met
een bewoner en zijn/haar partner. Het spel Inteam helpt zorgprofessionals om
het thema intimiteit en seksualiteit te bespreken, er kennis over op te doen
en ervaringen te delen. De deurhanger helpt om bewustwording te creëren bij
zorgprofessionals over dit onderwerp en onze producten.
Wil je meer informatie of heb je interesse in het spel of de flyer met
verhalenbundel en deurhanger? Kijk dan op onze website.

Bekijk hier de making of van het spel Inteam en de flyer met
verhalenbundel en deurhanger >
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Want stel je eens voor dat jij en je partner al 50 jaar samen zijn. Jouw partner
lijdt aan dementie en moet noodgedwongen verhuizen naar het verpleeghuis.
Voor beide partners is dit een ingrijpende gebeurtenis. Het zijn vaak de kleine
dingen die ze het meest missen, zoals: samen slapen, samen douchen, samen
eten en samen op de bank zitten.
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Publicaties

Vos, W. H., van Boekel, L. C., Janssen, M. M., Leenders, R. T. A. J., & Luijkx,
K. G. (2020). Exploring the impact of social network change: Experiences of
older adults aging in place. Health and Social Care in the Community, 28(1),
116-126. https://doi.org/10.1111/hsc.12846
Weger E. de, Vooren N.J.E. van, Drewes H.W., Luijkx K.G. and Baan C.A.
(2020). Searching for new community engagement approaches in the
Netherlands: a realist qualitative study. BMC Public Health (2020) 20:508
DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-020-08616-6
Scheffelaar, A., Bos, N., de Jong, M., Triemstra, M., Van Dulmen, S., Luijkx, K.,
Lessons learned from participatory research to enhance client participation
in long-term care research: a multiple case study. Res Involv Engagem 6, 27
(2020). https://doi.org/10.1186/s40900-020-00187-5
Scheffelaar A, Bos N, Triemstra M, Jong M de, Luijkx K, Dulmen S van (2020)
Qualitative instruments involving clients as co-researchers to assess and
improve the quality of care relationships in long-term care: an evaluation of
instruments to enhance client participation in quality research. BMJ Open
2020;10:e033034. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033034
Luijkx, K., Janssen, M., Stoop, A., Boekel, L. van, Verbiest, M. (2020). Involve
residents to ensure person-centered nursing home care during crises like
the COVID-19 outbreak, p. 150-155. In: Aarts, E., Fleuren, H., Sitskoorn, M.,
Wilthagen, T., (eds.) The New Common. How the COVID-19 Pandemic is
Transforming Society. Tilburg: Tilburg University. https://library.oapen.org/
handle/20.500.12657/48274

Leonieke van Boekel, Annerieke Stoop, Katrien G. Luijkx (2020). Uitbraak
COVID-19 in de verpleeghuiszorg. Wat kunnen we leren uit de literatuur
van andere rampen of crisissituaties? Tijdschrift voor Gerontologie en
Geriatrie, Jaar: 2020, Volume: 51. DOI: 10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.01.
Gepubliceerd op: 23/04/2020 https://doi.org/10.36613/tgg.18756832/2020.03.01
Van Boekel, L.C., Wouters, E.J.M, Grimberg, B.M., Boumans, J, Van der Meer,
N.J.M., Luijkx, K.G. (2020). Perspectieven van stakeholders over het gebruik
van technologie in de zorg voor thuiswonende ouderen met dementie. Een
systematische literatuurstudie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 51
(3). https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/perspectives-ofstakeholders-on-technology-use-in-the-care-of-com-2
Van Loon, J., Luijkx, K., Janssen, M., De Rooij, I., Janssen, B. (2020).
Bevorderende en belemmerende factoren voor eigen regie bij ouderen
met een somatische aandoening in het verpleeghuis. Tijdschrift voor
Ouderengeneeskunde (TvO), 1-8. https://research.tilburguniversity.edu/en/
publications/bevorderende-en-belemmerende-factoren-voor-eigen-regie-bijoudere
Kools, J.F.R.M., Boekel, L.C. van, Luijkx, K.G. (2020). Hoe ziet mensgerichte
zorg eruit in de praktijk? Een onderzoek naar hoe mensgerichte zorg wordt
vormgegeven in twee zorglocaties met verschillende zorgconcepten. Tilburg:
Tranzo, Tilburg University. https://research.tilburguniversity.edu/en/
publications/hoe-ziet-mensgerichte-zorg-eruit-in-de-praktijk-een-onderzoeknaa

JAARVERSLAG 2020

Luijkx, K.; van Boekel, L.; Janssen, M.; Verbiest, M.; Stoop, A. The Academic
Collaborative Center Older Adults: A Description of Co-Creation between
Science, Care Practice and Education with the Aim to Contribute to PersonCentered Care for Older Adults. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17,
9014. https://doi.org/10.3390/ijerph17239014

Help mee

Wil jij de ouderenzorg nóg 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.
Je kunt op diverse manieren met ons samenwerken:
- Doe promotieonderzoek als science practitioner
- Doe mee aan onderzoek
- Klik hier om onze agenda te bekijken
- Klik hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief
- Word lid van onze expertteams. Klik hier om je aan te melden
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Kijk voor meer informatie op mensgerichteouderenzorg.nl of tilburguniversity.edu/tranzo-ouderen

Contact
Heb je ideeën die je graag met ons wilt delen? Dat vinden wij hartstikke leuk!
Je kunt contact met ons opnemen via:
			
awouderentranzo@tilburguniversity.edu
		 +31 (0)13-4662969
		 tilburguniversity.edu/tranzo-ouderen
		 www.mensgerichteouderenzorg.nl
		 mensgerichteouderenzorg
		 mensgerichteouderenzorg

		

AW Ouderen Tranzo
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