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Voorwoord
Ook 2021 stond grotendeels in het teken van de coronapandemie.
In verpleeghuizen was de druk enorm groot en dat merkten we in de
samenwerking binnen onze Academische Werkplaats (AW) Ouderen. Toch
hebben we weer resultaten bereikt om trots op te zijn!

voorwoord van de zelfevaluatie is ook van toepassing op dit jaarverslag:

De AW Ouderen breidde uit. We verwelkomden vier nieuwe collega’s en
een nieuwe participerende organisatie. Daarnaast publiceerden we diverse
wetenschappelijke publicaties op basis van bestaande literatuur en van
dataverzameling bij ouderen zelf en zorgprofessionals. Van veel van deze
publicaties is een blog, een korte Nederlandstalige samenvatting, op onze
website mensgerichteouderenzorg.nl te lezen. Jogé Boumans diende haar
proefschrift ‘Autonomy in healthcare for older adults. A realist perspective’ in
bij de leescommissie, met positief resultaat: de verdediging vindt plaats op
vrijdag 3 juni 2022.

We hopen dat we je met ons jaarverslag inspireren en dat ons onderzoek
en de producten die we ontwikkelen ervoor zorgen dat de ouderenzorg nóg
mensgerichter wordt.

“Wij zijn trots op waar we nu staan en gaan, gesterkt door de positieve evaluatie,
samen onze ambities verder verwezenlijken.”

Katrien Luijkx
Bijzonder hoogleraar Ouderenzorg en voorzitter van de AW Ouderen
Juni 2022

In de AW Ouderen, met de focus op mensgerichte ouderenzorg, is het
perspectief van ouderen belangrijk. Daarom stond 2021 in het teken van
de voorbereiding van het Platform Ouderen. Samen met drie ouderen
ontwikkelden we een manier om de stem van ouderen structureel en op
strategisch niveau te verankeren. Ouderen werden gevonden en eind 2021
stond het Platform Ouderen in de startblokken.
We schreven ook een zelfevaluatie over de jaren 2018-2020 ter
verantwoording van de structurele financiering die we jaarlijks van ZonMw
in opdracht van het ministerie van VWS ontvangen. De volgende zin uit het

De AW Ouderen ontvangt jaarlijks financiering van ZonMw in opdracht van het ministerie
van VWS. Hiermee wordt gewerkt aan de opbouw van de kennisinfrastructuur binnen het
programma Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg.
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De twee Werkplaatsen die we organiseerden om in co-creatie
wetenschappelijke onderzoeksresultaten te vertalen naar de zorgpraktijk
waren inspirerend en succesvol. Het resulteert bovendien in concrete
producten die bijdragen aan mensgerichte ouderenzorg.

Inhoudsopgave
In dit jaarverslag presenteren wij onze werkplaats en nemen we je mee naar het jaarbeeld van 2021.
Om direct naar de betreffende pagina te gaan kun je klikken op het gewenste onderwerp.
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Technologie
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evenementen

11 maart:

De SANO Wetenschapsdag (>350 deelnemers)

8 april:

Webinar Zoek het uit!: Intimiteit en seksualiteit
bij mensen met dementie in het verpleeghuis

adviseur communicatie en kennisvalorisatie

implementatiemakelaar

9
8

praktijkproducten en trainingen

blogs

(>100 deelnemers)

13 juli:

Mini Werkplaats Covid (20 deelnemers)

onderwijsdeskundige
5 oktober: De Werkplaats ‘Dat
bepaal ik zelf wel!
educatieontwikkelaars
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64 volgers
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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 zorgprofessionals.

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 zorgprofessionals
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
De AW Ouderen ontwikkelt sociaal-wetenschappelijke kennis met als doel om
bij te dragen aan meer mensgerichte ouderenzorg. Daarom bestuderen we
de wetenschappelijke literatuur en de ervaringen van ouderen, hun naasten
en zorgprofessionals, De onderzoeksresultaten maken wij, in co-creatie met
ouderen, zorgprofessionals en/of docenten, toegankelijk en begrijpelijk voor
de praktijk. Daarnaast faciliteren we, op afstand, de implementatie van de
producten en tools die we hebben ontwikkeld.
Onze werkwijze bestaat uit vijf stappen en wordt weergegeven in deze figuur.
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Klik hier voor meer informatie over de vijf stappen >

Werkwijze

Terug naar ‘Werkwijze’

Stap 1. Praktijkvraag

Stap 4. Implementatie

Stap 2. Promotieonderzoek

Klik hier om naar een overzicht te gaan van de producten die klaar zijn
voor implementatie >

Elk wetenschappelijk onderzoek komt tot stand in samenwerking tussen
wetenschap en zorgpraktijk. Bij Tranzo worden promotieonderzoeken vaak
uitgevoerd door medewerkers van de aangesloten partnerorganisaties, ook
wel science practitioners genoemd. Een science practitioner stuit in de
zorgpraktijk op een onderwerp waar zij/hij promotieonderzoek naar
wil doen en schrijft hiervoor samen met de begeleiders van Tranzo een
onderzoeksvoorstel.

Met wetenschappelijk promotieonderzoek ontwikkelen we kennis over de
leefwereld van ouderen en hun wensen en behoeften. Kennis die bruikbaar
is in de zorgpraktijk en bijdraagt aan het realiseren van meer mensgerichte
ouderenzorg. Een promotieonderzoek bestaat uit vijf deelstudies met elk
een eigen onderzoeksvraag en onderzoeksmethode. De resultaten worden
beschreven in wetenschappelijke artikelen. Een promotieonderzoek duurt vaak
vier tot zes jaar. Tussentijdse resultaten delen we met de zorgpraktijk.

Na de praktijkvertaling zijn onze instrumenten en werkwijzen klaar voor
implementatie. We weten dat een implementatie niet vanzelf gaat. We
zorgen ervoor dat onze instrumenten en werkwijzen duidelijk en toegankelijk
zijn. Mensen die de implementatie kunnen begeleiden scholen we en we
kijken mee bij de implementatie. Zo zorgen we ervoor dat de vertaling van
wetenschap naar praktijk goed verloopt. Experts binnen de AW Ouderen
kunnen hierbij adviseren.

Stap 5 Nieuw promotieonderzoek

De implementatie van producten en tools kan leiden tot nieuwe
onderzoeksvragen. Deze vragen kunnen aanleiding zijn voor het starten van
nieuw promotieonderzoek.

Stap 3. Praktijkvertaling

Resultaten van een promotieonderzoek vertalen we naar producten en tools
waar de zorgpraktijk en het onderwijs direct met aan de slag kunnen. Dit doen
we in co-creatie met ouderen, (toekomstig) zorgprofessionals, docenten en
onderzoekers.
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Klik hier om naar een overzicht van de onderzoeken te gaan >

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
af hankelijk 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 zorgprofessionals hierbij kunnen helpen.
Overzicht onderzoeken eigen regie 2021 >
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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

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

Eigen regie van ouderen in
de langdurende intramurale
zorg
Hoe voeren ouderen eigen
regie en hoe reageren
zorgmedewerkers hierop?
Lees meer

Het verhaal als
kwaliteitsinstrument

Gevolgen maatregelen
rondom COVID-19

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

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

Lees meer

Lees meer

						

Pagina 1 / 2

JAARVERSLAG 2021

Zorgconcepten voor
mensen met dementie

Onderzoeken

Terug naar ‘Onderzoeken’

Eigen regie

Alcohol- en tabaksgebruik
in de intramurale
ouderenzorg

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

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

Lees meer

Lees meer
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Bewegingsvrijheid en
kwaliteit van leven bij
mensen met dementie
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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 onderzoeken kwaliteitsverbetering 2021 >
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Zorgprofessionals spelen 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’

Het verhaal als
kwaliteitsinstrument

Scholing als brug tussen
wetenschap en praktijk

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

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

Lees meer

Lees meer

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

Ouderen centraal in
samenwerking tussen
huisarts en SOG

Lees meer

Lees meer

De groep thuiswonende
ouderen wordt steeds groter en
hun zorgvragen complexer...
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Kwaliteitsverbetering

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 onderzoeken sociale netwerken en behoeften 2021 >
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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’

Sociale netwerken en behoeften

Impact van sociale
netwerkverandering op
thuiswonende ouderen

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

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

Lees meer

Lees meer

Dementia Dynamics in
Design
Nieuwe technologische
oplossingen ontwerpen die
ouderen met beginnende
dementie helpen...
Lees meer
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Gevolgen maatregelen
rondom COVID-19

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 onderzoeken technologie 2021 >
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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

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

Lees meer

Samen succesvol
toezichthoudende domotica
op psychogeriatrische
afdelingen inzetten
Dit onderzoek draagt eraan bij om
toezichthoudende domotica...
Lees meer

Dementia Dynamics in
Design
Nieuwe technologische
oplossingen ontwerpen die
ouderen met beginnende
dementie helpen...
Lees meer
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Dementie verlicht?!

Klaar voor implementatie

Spel Inteam (online)

Video’s Eigen regie

Video’s Intimiteit &
seksualiteit

Scholing Intimiteit &
seksualiteit

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
2021 hebben we de volgende producten ontwikkeld:

Samenwerking

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

In de AW Ouderen werken onderzoekers samen met ouderen en
zorgprofessionals 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 >

Platform
Ouderen >

Expertteam >

Onderwijs >

Landelijke
samenwerking >

Dankzij de samenwerking met ouderen en 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 en ouderen
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 zorgprofessionals
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

JAARVERSLAG 2021

Samenwerking

Samenwerking

Terug naar ‘Samenwerking’

Stuurgroep
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De stuurgroep van de AW Ouderen bestaat uit de bestuurders van de tien
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 en behaalde resultaten van de AW Ouderen. Er
wordt besproken wat de AW Ouderen het afgelopen jaar deed, wat de plannen
voor het komende jaar zijn en hoe deze aansluiten op de ambities van de
betrokkenen. Daarnaast bespreken we 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 tien 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.
Samen met de onderzoeksmakelaar signaleren contactpersonen kansen
en mogelijkheden om relevante kennis te ontwikkelen en het gebruik van
onderzoeksresultaten te faciliteren en te stimuleren.
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 2021 vertelden Suzie Noten, Willeke
Vos en Charlotte van Weerelt over hun onderzoek. Ook organiseerden we een
uitwisseling over een Commissie Wetenschap & Ethiek bij de zorgorganisaties.
Daarnaast is er intensief contact tussen contactpersonen en
onderzoeksmakelaars om de verbinding tussen wetenschap en zorgpraktijk
op maat en vraaggericht vorm te geven. Bovendien nodigen contactpersonen
zorgprofessionals uit voor onze evenementen, zoals de SANO
wetenschapsdag en De Werkplaats: ‘Dat bepaal ik zelf wel!’.

“Vanuit mijn rol als projectleider Expertisecentrum bij Thebe ben ik vanaf 2019
contactpersoon voor de AW Ouderen. Ik draag wetenschap een warm hart toe, wat
ook blijkt uit mijn eigen promotieonderzoek over cultuurveranderingen in de zorg
aan de School of Humanities van Tilburg University.
Thebe is lid van zowel de AW Ouderen van Tranzo als het UKON. In de VVT-sector
is er nog te vaak sprake van een ‘gap’ tussen wetenschap en praktijk. Op deze
manier proberen we de twee samen te brengen.
Bij Thebe vinden we het belangrijk om expertise
goed te ontwikkelen en wetenschappelijk te
onderbouwen. Daarnaast vinden we het belangrijk
om door middel van wetenschappelijk onderzoek
bij te dragen aan een betere profilering van de
ouderenzorg. Hopelijk kunnen we op deze manier
ervoor zorgen dat onze medewerkers, cliënten en
hun naasten meer bewust worden van het belang
van onderzoek voor kwaliteit van zorg en welzijn.
Ria Landa

We doen regelmatig mee aan onderzoeken van de AW Ouderen. Zo zijn we
betrokken bij het ZonMw onderzoek ‘Op weg naar mensgerichte ouderenzorg:
scholing als brug tussen wetenschap en praktijk’ van Irene Muller-Schoof waarin
we samen met het mbo, hbo en andere zorgorganisaties hebben meegewerkt
aan de ontwikkeling van een lesprogramma over de methodiek ‘Het verhaal als
kwaliteitsinstrument’. Ook zetten we de eerste stappen naar de implementatie
van het GRZ-evaluatie-instrument en is een van de leden van onze cliëntenraad
toegetreden tot het Platform Ouderen.
Voor de toekomst ligt de uitdaging voor Thebe bij het implementeren van
onderzoek in de praktijk, zodat het niet in een la beland. Zowel de stem van de
cliënt als de medewerker is hierin belangrijk. Vraag hen of ze nieuwe kennis en
instrumenten ook echt zullen gaan gebruiken en wat ze daarvoor nodig hebben.
Ook de samenwerking tussen behandelaren en hbo-v’ers binnen onderzoek is een
uitdaging voor de toekomst. Samen hebben we een gezamenlijk doel, namelijk de
kwaliteit van zorg verbeteren. Ieders expertise is daarin even belangrijk!”
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Contactpersoon Ria Landa van Thebe vertelt:

Samenwerking

Terug naar ‘Samenwerking’

Platform Ouderen

Platform Ouderen
De AW Ouderen wil met onderzoek bijdragen aan het realiseren van
mensgerichte ouderenzorg. In onze onderzoeken staat de leefwereld
van ouderen centraal. Door kennis te ontwikkelen over wat ouderen
belangrijk vinden, willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit en
toekomstbestendigheid van mensgerichte ouderenzorg. Om dit goed te
kunnen doen is het essentieel dat ouderen zelf aan het woord komen. Niet
alleen in het onderzoek, maar ook als structurele partner in de AW Ouderen.
Daarom hebben we in 2021 voorbereidingen getroffen om de inspraak van
ouderen structureel vorm te geven. Dit deden we samen met drie senioren:
Maria van den Oetelaar, Frans Bruinsma en Henk Breihmer.

interesse hadden om mee te denken over de oprichting van een “Ouderen
Denktank”. In een zestal bijeenkomsten hebben we samen gesproken over het
vinden van een goede manier, zodat ouderen invloed kunnen uitoefenen binnen de
AWO. Dit was een heel proces! We hebben ook flink gestoeid met de naamgeving
van deze Ouderen Denktank en zijn uiteindelijk uitgekomen bij het Platform
Ouderen. Gezamenlijk is er een reglement opgesteld waarin het doel, de opdracht,
de formele status, de samenstelling en de vergaderingen zijn beschreven. Dit
reglement is voorgelegd aan en besproken met het kernteam. De volgende stap
was om geschikte kandidaten te vinden die deel willen uitmaken van het Platform
Ouderen. Via de organisaties binnen de AW Ouderen is er gezocht naar geschikte
kandidaten en eind 2021 hebben kennismakingsgesprekken plaatsgevonden.

Maria van den Oetelaar vertelt:

Via De Wever heb ik al eerder kennis gemaakt met de AW Ouderen. De AW
Ouderen is onmisbaar om de verbinding te kunnen maken tussen de praktijk en
wetenschappelijk onderzoek.
Ik vind het belangrijk dat een aantal ouderen structureel (on)gevraagd advies kan
geven aan de AW Ouderen. Dit ter ondersteuning, bevraging en reflectie van de
onderzoeksprojecten. Het is noodzakelijk dat er werkwijzen worden ontwikkeld die
passen bij de behoeften en belevingswereld van ouderen. Het Platform Ouderen
moet een vanzelfsprekendheid worden binnen de AW Ouderen.
Begin 2021 zijn we alle drie benaderd door de AW Ouderen met de vraag of wij

Maria van den Oetelaar

Frans Bruinsma

Henk Breihmer
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“Ik ben ruim 40 jaar actief geweest in de ouderenzorg bij De Wever te Tilburg.
Ik ben in maart 2020 met pensioen gegaan. Frans Bruinsma heeft allerlei
bestuursfuncties vervuld in het onderwijs en Henk Breihmer heeft een technische
achtergrond en is verbonden geweest aan diverse universiteiten.

Er is nu een Platform Ouderen opgericht en geïnstalleerd bestaande uit 10
senioren, waaronder Frans, Henk en ondergetekende. In 2022 zullen we met
elkaar bespreken in welke fase de lopende onderzoeken zich bevinden en wat
we als Platform kunnen betekenen in de diverse onderzoeken. Ook zullen we
een onderzoek als voorbeeld bespreken en hoe we hierop als Platform kunnen
reflecteren. We zullen het proces van idee naar een praktijkvertalingsproduct volgen
en input geven voor nieuwe onderzoeken.”

Samenwerking
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Expertteam mensgerichte ouderenzorg

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.
Wil je lid worden van het expertteam mensgerichte ouderenzorg?
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Klik dan hier om je aan te melden >

Samenwerking
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Onderwijs

In 2020 startte de samenwerking met Esther Hoedjes, docent bij de
zorgopleiding van ROC Tilburg. Deze samenwerking is in 2021 gecontinueerd
en uitgebreid met Irene van Loon, docent bij de welzijnsopleiding van deze
onderwijsinstelling. Als educatieontwikkelaars bij de AW Ouderen vertaalden
zij onderzoeksresultaten naar hun les-programma’s en testten deze. Zo
ontwikkelden zij modules over eigen regie op basis van ons wetenschappelijk
onderzoek, droegen bij aan de ontwikkeling van de Praatplaat: ‘Over leven
met corona’ en gebruikten deze. Daarnaast waren zij medefacilitator van
De Werkplaats: ‘Dat bepaal ik zelf wel!’ en maakten hun studenten hiervoor
enthousiast.
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 met hen te delen. Ze doen dit door mee te
denken over 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.
In het door ZonMw gefinancierde onderzoek ‘Op weg naar mensgerichte

verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk’
hebben alle partijen (universiteit, hbo, mbo en zorgorganisaties) in twee
multidisciplinaire ontwikkelteams samengewerkt met als resultaat twee
toolboxen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Beide toolboxen
beogen bij te dragen aan mensgerichte verpleeghuiszorg. Eén toolbox is
ontwikkeld om het interprofessioneel leren en evalueren in zorg en welzijn
te ondersteunen en te werken met een zorg-evaluatie-instrument dat in
multidisciplinaire teams gebruikt kan worden om de kwaliteit van zorg te
verbeteren. De andere toolbox is ontwikkeld op basis van de narratieve
methode ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ en bevat werkvormen die
(toekomstig) zorgprofessionals leert hoe zij verhalen op kunnen halen bij
ouderen in de intramurale zorg ten behoeve van kwaliteitsverbetering.
Uiteraard zijn we trots op de samenwerking met Fontys PULSED. Zij hielpen
ons met het uitdenken, organiseren en faciliteren van de werkplaatsen. In
juli vond De Mini Werkplaats over het onderzoek naar de gevolgen van de
restrictieve maatregelen van COVID-19 voor verpleeghuisbewoners, hun
naasten en vrijwilligers. In oktober vond De Werkplaats: ‘Dat bepaal ik zelf
wel!’ plaats. Een evenement voor (toekomstige) zorgprofessionals waarbij het
onderzoek van Jolande van Loon over eigen regie centraal stond.
Wil je meer weten? Klik hier >
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De AW Ouderen werkt samen met diverse onderwijsinstellingen zodat kennis
uit onze onderzoeken ook terechtkomt bij toekomstig zorgprofessionals.
Samen met docenten van mbo’s in de 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
zorg- en welzijnsopleidingen. Alle ROC’s kunnen gebruik maken van deze
lesstof. We delen het op aanvraag en via het Consortium Beroepsonderwijs
hebben de daarbij aangesloten ROC’s toegang.

Samenwerking
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Landelijke samenwerking

CKMZ
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kennis maken = kennis delen

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 2021 liepen er zeventien wetenschappelijke onderzoeken
uitgevoerd door science practitioners, fulltime promovendi en senior
onderzoekers.
Vanaf december 2017 ontvangt de AW Ouderen jaarlijks financiering van
ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS. Hiermee wordt gewerkt
aan de opbouw van de kennisinfrastructuur binnen het programma
Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg. Met deze
financiering ontwikkelen we kennis die maatschappelijk en wetenschappelijk
relevant is en maken we onderzoeksresultaat bruikbaar en beschikbaar
voor de zorgpraktijk. Dit doen we altijd zoveel mogelijk samen met
zorgprofessionals en ouderen. Wij nemen ervaringen uit de zorgpraktijk mee
in lopend onderzoek. Vragen van zorgprofessionals zetten we om naar nieuwe
onderzoeksvragen. Op deze manier zorgen we ervoor dat ons onderzoek
relevant en bruikbaar is voor de zorgpraktijk. Zorgprofessionals krijgen nieuwe
inzichten door kennis uit wetenschappelijk onderzoek en kunnen deze kennis
inzetten in hun zorgpraktijk.
Het versterken van de samenwerking tussen wetenschap en praktijk
doen we binnen de AW Ouderen met verschillende mensen, zoals
onderzoeksmakelaars/senior onderzoekers, een adviseur communicatie &
kennisvalorisatie, een onderwijsontwikkelaar, implementatiemakelaar en een
content en design specialist.
Wil je meer weten over ons team?
Klik dan op een van de links.

Science
practioners >

Fulltime
promovendi >

Bijzonder
hoogleraar
ouderenzorg >

Onderzoeksmakelaars >

Kennisvalorisatieteam >
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Ons team
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Science practitioners

Suzan van Liempd vertelt:
“Ik werk als beleidsadviseur bij Mijzo. Eén van
mijn aandachtsgebieden is de doelgroep mensen
met dementie. Mijzo streeft naar leven in vrijheid
op eigen wijze; vrijheid om te kunnen zijn wie
je bent, waar je bent en te doen wat je wilt.
Bewegingsvrijheid is een belangrijk onderdeel
van onze visie op vrijheid. De vraag die in mijn
onderzoek dan ook centraal staat is: ‘Wat is de
invloed van bewegingsvrijheid op de gezondheid van
mensen met dementie in het verpleeghuis?’
Suzan van Liempd

Tussen 2019 en 2021 heb ik literatuuronderzoek naar
deze vraag gedaan en heb ik onderzoeksgegevens verzameld bij een groep bewoners
met dementie die verhuisden van een gesloten locatie naar de nieuwe ‘Riethorst’,
een locatie waar onze visie op vrijheid tot uiting komt. De veronderstelling is
dat deze bewoners een betere gezondheid ervaren op de nieuwe, open locatie
dan achter gesloten deuren. In 2022 zal ik de verzamelde onderzoeksgegevens
verwerken.
Ik houd van diversiteit in mijn werk. Daarom bevalt de combinatie tussen
beleidsadviseur en science practitioner mij uitstekend! Er is een waardevolle
kruisbestuiving tussen de twee functies. In de beleidsmatige kant van mijn werk als
adviseur kijk ik steeds scherper naar onderbouwingen van beleid. Daarnaast kan ik
mijn kennis van de verpleeghuiszorg goed inbrengen in de wetenschap. Mijn streven
is om met beide functies bij te dragen aan een betere wereld voor mensen met
dementie.”
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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 tien 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 en dit 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
zorgprofessionals van voornamelijk de aangesloten organisaties. Financiering
vindt meestal plaats op basis van subsidies, bijvoorbeeld van ZonMw.

Karien Waterschoot vertelt:

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.

Seksualiteit in verpleeghuizen kent namelijk verschillende uitdagingen, aangezien
deze omgeving zowel een thuis is voor bewoners met dementie als een werkplek
voor medewerkers. Uit onze kwalitatieve studie kwam naar voren hoezeer de
interpretatie van en omgang met intiem en seksueel gedrag met elkaar verweven
zijn. Deze resultaten zijn in 2021 gepubliceerd en heb ik, samen met een hele
berg wetenschappelijke literatuur, verwerkt in een onderzoeksvoorstel voor de rest
van het promotieonderzoek. Als alle andere deelstudies zijn afgerond weten we
hoe medewerkers het beste
ondersteund kunnen worden
om met het seksuele gedrag
van bewoners met dementie
om te gaan.
Al met al veel bureauwerk dus
in 2021. Ik kijk er dan ook naar
uit om in 2022 samen met
verzorgenden de volgende stap
te zetten en weer vaker in het
verpleeghuis te komen!”

Karien Waterschoot
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“Ik onderzoek hoe verzorgenden en verpleegkundigen een balans kunnen vinden
tussen hun eigen wensen en die van verpleeghuisbewoners met dementie op het
gebied van intimiteit en seksualiteit.

Ons team
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Bijzonder 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
zorgprofessionals 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 implementatiemakelaar, een content en design specialist en vijf
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 en buitenpromovendi..

Ons team
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Onderzoeksmakelaars/senior onderzoekers
In 2021 werkten er binnen de AW Ouderen vijf onderzoeksmakelaars/senior
onderzoekers: Meriam Janssen, Marjolein Verbiest, Annerieke Stoop, Aukelien
Schefffelaar en Sascha Bolt.

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

Meriam Janssen

Marjolein Verbiest

Aukelien Scheffelaar

Annerieke Stoop

Sascha Bolt
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In 2021 verving Sascha Annerieke
tijdens haar zwangerschapsverlof.
Daarnaast nam Sascha in 2021
TanteLouise over van Marjolein.

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.

Marjolein Verbiest vertelt:
“Ik sta met één been in het onderzoek en
met het andere been in de praktijk van de
ouderenzorg. Op de universiteit begeleid ik
promovendi en studenten bij hun onderzoek.
Het is een mooie manier om van dichtbij
betrokken te zijn bij het onderzoek en
onderzoekers te ondersteunen en motiveren
bij het leuke, maar soms ook taaie proces
van onderzoek doen. Samen vieren we de
hoogtepunten, zoals publicaties, presentaties
of andere vormen van kennisdeling.

Marjolein Verbiest

Hoe leuk ik het ook vind om onderzoek te doen, mijn drijfveer is om hiermee een
verschil te kunnen maken in de maatschappij. In vorige functies aan universiteiten
heb ik gemerkt dat de kloof tussen wetenschap en praktijk groot is. Om die kloof te
helpen dichten neem ik als onderzoeksmakelaar onderzoeksresultaten direct mee
naar de zorgpraktijk. Tegelijkertijd blijf ik ook goed op de hoogte van de uitdagingen
in de praktijk die we kunnen meenemen in nieuw onderzoek.
In ben sinds 2018 onderzoeksmakelaar bij Thebe en Surplus. In 2021 heb ik onder
andere samen met het Expertisecentrum van Thebe geholpen bij het opstellen van
een kennisagenda. Met input van cliënten, familie en medewerkers zijn vijf actuele
thema’s geselecteerd met elk een specifieke onderzoeksvraag. Hier wil Thebe de
komende 3 tot 5 jaar antwoord op krijgen. Een mooie uitdaging waar we hopelijk
vanuit de AW Ouderen een bijdrage aan kunnen leveren!“
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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 en 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

Marjolein Dankers

Lieke de Jong

Claudia van Erven

Lieke Verspeek

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:

Claudia van Erven vertelt:
“Terugkijkend op het jaar 2021 ben ik vooral trots op het feit dat we ondanks de
vele beperkingen door Covid er toch in geslaagd zijn om samen met de zorgpraktijk
uitkomsten vanuit wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk te vertalen. We
kwamen af en toe fysiek bij elkaar maar nog vaker digitaal en blijkbaar lukt het
dan ook om met elkaar goede ideeën uit te werken tot producten.
Een hoogtepunt van het jaar was natuurlijk De Werkplaats ‘Dat bepaal ik zelf wel!’
in oktober, waar 100 (toekomstig) zorgprofessionals in co-creatie en volgens de
Design Thinking methode het onderwerp eigen regie met elkaar verkenden. Twee
winnende ideeën worden in 2022 verder uitgewerkt tot echte producten. Dit proces
is ook te volgen op onze website.
Medio juni organiseerden we een Mini Werkplaats in samenwerking met Fontys
Pulsed over het onderzoek naar de gevolgen van de maatregelen rondom Covid
voor bewoners, naasten en vrijwilligers. Ook hier was het mooi om te zien dat de
zorgpraktijk al echt aan de slag kan met (tussentijdse) resultaten uit onderzoek.
Samen met de praktijk zijn we tijdens De Werkplaats aan de slag gegaan en zijn
diverse prototypes bedacht.
Het eerste prototype, een grote tekening met situaties uit de Covid periode, is getest
bij ouderen, vrijwilligers en medewerkers uit de zorg. Na diverse aanpassingen
en nieuwe testrondes mag het eindresultaat er zijn. Een grote Praatplaat: ‘Over
leven met corona’ spoort mensen aan om terug te kijken op deze periode. Wat kun
je bijvoorbeeld leren van deze periode om het in de toekomst anders en beter te
doen? De Praatplaat helpt ook om het onderwerp te bespreken met ouderen en
vrijwilligers daar waar bijvoorbeeld sprake is van onverwerkt verdriet.”
Klik hier voor meer informatie over de Praatplaat ‘Over leven met corona’ >
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In 2021 bestond het kennisvalorisatieteam uit vier personen met ieder
haar eigen expertise. Marjolein Dankers als adviseur communicatie en
kennisvalorisatie, Lieke de Jong als onderwijsontwikkelaar, Claudia van Erven
als implementatiemakelaar en Lieke Verspeek als content en design
specialist.

2021 in beeld
Blogs >

Video’s intimiteit en
seksualiteit >

2021

SANO
Wetenschapsdag online >

Start nieuwe
medewerker: Daniëlle
van Gaans >

Overige
onderzoeken >
Praktijkvertaling
Luisterliever >

COVID
Mini Werkplaats >

Start nieuwe
medewerker: Lieke
Verspeek >

Publicaties >

Start nieuwe
medewerker:
Sascha Bolt >

De Werkplaats:
‘Dat bepaal ik zelf wel!’>
>

Inteam Online >

2022
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Video’s eigen
regie >

Workshop ‘Zoek het
uit!’ Vilans >
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Januari: Video’s intimiteit en seksualiteit
Op basis van het promotieonderzoek van Tineke Roelofs over liefde, intimiteit
en seksualiteit in het verpleeghuis bij mensen met dementie heeft de AW
Ouderen drie filmpjes ontwikkeld. De filmpjes zijn bedoeld om het gesprek
te kunnen voeren over het thema liefde, intimiteit en seksualiteit in het
verpleeghuis.

			Bekijk hier de videofragmenten en bijbehorende werkvormen >

In de filmpjes komen casuïstieken uit de praktijk aan bod. (Toekomstige)
zorgverleners kunnen deze casuïstieken bekijken, met elkaar in gesprek gaan
over wat zij zien en kennis en ervaringen uitwisselen.
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Bij de videofragmenten zijn verschillende werkvormen ontwikkeld om zelf,
maar ook samen stil te staan bij de praktijksituaties die te zien zijn in de
video’s. Afhankelijk van het doel, de tijd die beschikbaar is en het aantal
deelnemers kan een passende werkvorm gekozen worden.

2021 in beeld
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Februari: Video’s eigen regie

Op basis van het promotieonderzoek van Jolande van Loon over eigen regie
van ouderen met een somatische aandoening in de langdurende intramurale
zorg heeft de AW Ouderen drie filmpjes ontwikkeld. De filmpjes zijn bedoeld
om het gesprek te kunnen voeren over het thema eigen regie.

			 Bekijk hier de videofragmenten >
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In de filmpjes komen casuïstieken uit de praktijk aan bod. (Toekomstige)
zorgprofessionals kunnen deze casuïstieken bekijken, met elkaar in gesprek
gaan over wat zij zien en kennis en ervaringen uitwisselen.
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Maart: SANO Wetenschapsdag - online
Op 11 maart vond de SANO Wetenschapsdag plaats. In Nederland zijn
er zes academische netwerken ouderenzorg. Samen vormen zij SANO:
samenwerkende academische netwerken ouderenzorg. In 2021 mocht
onze werkplaats de SANO wetenschapsdag organiseren. Meer dan 350
enthousiaste onderzoekers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers,
managers en andere mensen die betrokken zijn bij de zes academische
netwerken namen deel aan het online interactieve programma. Het doel van
deze dag was om elkaar te ontmoeten en de nieuwste wetenschappelijke
resultaten en kennis met elkaar te delen.

discussie en uitwisseling. Tijdens de deelsessies konden de deelnemers
zichzelf verdiepen in veel verschillende onderwerpen, zoals eigen regie,
implementatie en cliëntparticipatie in onderzoek. Ook verschillende mensen
binnen de AW Ouderen gaven een presentatie over hun onderzoek. Het was
een groot succes en we kijken terug op een inspirerend evenement.
Een aantal reacties van deelnemers:
“Leuk en gevarieerd programma; goede organisatie!”
“Mooi hoe wetenschap en zorgpraktijk vandaag aan bod kwamen.”
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Er waren drie plenaire sprekers. Caro Verlaan van CZ Zorgkantoor vertelde
over de inzet van technologie in de ouderenzorg. Prof. dr. Paul Iske inspireerde “Mooie afwisseling van onderwerpen, sprekers en workshops!”
de deelnemers over briljante mislukkingen. Prof. dr. Debby Gerritsen van
UKON, Radboudumc deelde haar kennis over welbevinden in de langdurige
“Zeer afwisselend en interactief voor een digitale bijeenkomst!”
zorg.
“Veel om mee te nemen in het onderwijs.”
Hiernaast waren er twee rondes met deelsessies. In elke deelsessie deelden
twee à drie onderzoekers of experts hun onderzoek en was er ruimte voor
“Goed gedaan met zoveel mensen online en dan toch interactie.”
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April: Workshop ‘Zoek het uit!’ Vilans
Op 8 april organiseerden we samen met Vilans een online workshop over
intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie in het verpleeghuis. De
workshop ‘Let’s talk about sex’ was een van de digitale congressen binnen
de reeks ‘Zoek het uit!’ congressen georganiseerd door Vilans om praktijk en
wetenschap met elkaar te verbinden. Ruim 100 zorgprofessionals namen deel
aan de workshop.
Onderzoeker Karien Waterschoot vertelt:

Meer weten? Bekijk hier de ‘Zoek het uit!’ informatie pagina over deze
workshop van Vilans >
Klik hier voor het visuele verslag van de dag >

Afbeeldingen: Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg Digitaal minicongres Zoek het uit! Vilans
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“Intimiteit en seksualiteit is een persoonlijk thema dat ons allemaal raakt. Het
vraagt van zorgmedewerkers in het verpleeghuis om hun eigen grenzen te kennen
én aan te geven. Tijdens de workshop combineerden we wetenschappelijke en
praktijkkennis. Tijdens de workshop vertelde ik op basis van mijn onderzoek hoe
zorgmedewerkers omgaan met de behoefte aan intimiteit en seksualiteit van
bewoners met dementie. Gedrag dat veel vragen oproept, maar waarvoor nog
weinig richtlijnen zijn. Hierna gingen deelnemers in wisselende groepjes met elkaar
in gesprek. Met behulp van casus filmpjes en het spel ‘Inteam’ enthousiasmeerde
onze onderwijsmedewerker Lieke de Jong de deelnemers om ervaringen uit te
wisselen.”
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Mei: Start nieuwe medewerker: Daniëlle van Gaans
In mei 2021 startte Daniëlle van Gaans als science practitioner bij de AW
Ouderen. Hiernaast werkt ze als verpleegkundig specialist bij Groenhuysen.

		
Meer weten over het onderzoek van Daniëlle? Bekijk haar 			
		 onderzoekspagina hier >

Daniëlle van Gaans vertelt:

In mei 2021 ben ik gestart bij de AW Ouderen. Het mooie aan de AW Ouderen
vind ik de duidelijke verbinding tussen wetenschap en praktijk: de resultaten vanuit
onderzoeken worden met aandacht vertaald naar bruikbare tools voor de praktijk.
De AW Ouderen biedt hierin op vele vlakken ondersteuning zodat de praktijk
optimaal profijt kan hebben van onderzoeksresultaten. Naast mijn onderzoek
ben ik voor 16 uur per week werkzaam als verpleegkundig specialist binnen de
ouderenzorg, bij Groenhuysen. De vragen die ik als verpleegkundig specialist
frequent tegenkom zijn de aanleiding geweest voor mijn onderzoek. Daarmee
vormt het geheel een mooie en relevante combinatie tussen onderzoek en praktijk
en hoop ik met mijn onderzoek bij te dragen aan mensgerichte ouderenzorg. Ik
vind het dan ook een verrijking dat ik mij ook op wetenschappelijk vlak verder mag
ontwikkelen.
Ik ben getrouwd en samen met mijn man hebben we twee dochters van 17 en 15
jaar. In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn loopmaatjes hardlopen in de bosrijke
omgeving van Roosendaal-zuid.”

Daniëlle van Gaans
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“Als science practitioner ben ik verbonden aan de AW Ouderen. Twee dagen per
week ben ik bezig met promotieonderzoek naar hoe toezichthoudende domotica
zo succesvol mogelijk ingezet kan worden bij mensen met dementie in het
verpleeghuis, waarbij er inzicht is in en begrip is voor de waarden, belangen en
verwachtingen van betrokken stakeholders. Daarnaast wil ik vanuit mijn onderzoek
in de praktijk advies uitbrengen over hoe we het besluitvormingsproces gezamenlijk
kunnen verbeteren. Hiermee hoop ik bij te dragen aan een breed draagvlak bij het
inzetten van toezichthoudende domotica.
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Juni: Start nieuwe medewerker: Lieke Verspeek
In juni 2021 startte Lieke Verspeek als content en design specialist bij AW
Ouderen.
Lieke Verspeek vertelt:

Wat ik kenmerkend vind aan de AW Ouderen is de creatieve en interactieve manier
van co-creatie die wordt gebruikt om kennis uit wetenschappelijk onderzoek
te vertalen naar de praktijk. Dit is een waardevolle manier om samen met
(toekomstige)zorgprofessionals, onderwijsdeskundigen en ouderen te zorgen dat er
een passend product of passende werkwijze wordt gecreëerd. De Design Thinking
methode die tijdens een co-creatie sessie wordt gebruikt past helemaal in mijn
straatje en geeft mij dan ook veel energie en inspiratie. Met mijn creativiteit,
oog voor detail en hart voor mijn medemens probeer ik iedere dag mijn steentje
bij te dragen aan de AW Ouderen. Dit alles om samen de ouderenzorg nog
mensgerichter te maken!
Ik woon samen met mijn vriend en onze knuffelige Labradoodle, Bibi. In mijn vrije
tijd ben ik graag bezig met interieurstyling, zowel ons eigen interieur als dat van
een ander. Daarnaast zie jij mij ook regelmatig met mijn spiegelreflexcamera in de
hand. Kortom als het maar creatief is, dan is het helemaal mijn ding!”

Lieke Verspeek
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“Met veel enthousiasme ben ik in juni 2021 begonnen bij de AW Ouderen. Als
content en design specialist ben ik onderdeel van het kennisvalorisatieteam. Mijn
werkdagen zijn gevuld met diverse werkzaamheden op het gebied van content
en design, zoals het vormgeven van scholingen, presentaties, werkvormen en het
creëren van content voor de website, nieuwsbrieven en onze social mediakanalen.
In 2021 was ik mede-organisator van De Werkplaats: ‘Dat bepaal ik zelf wel!’.
Dit was een geslaagde dag vol enthousiasme, inspiratie, creativiteit en interactie.
Daarnaast was ik nauw betrokken bij de uitwerking van de Praatplaat en werkte ik
samen met een illustrator om de plaat vorm te geven. Dit zijn twee highlights van
2021 waar ik super trots op ben!
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Juli: COVID Mini Werkplaats

Op basis van een ZonMw onderzoek naar de invloed van maatregelen in
verpleeghuizen tijdens de COVID-19 pandemie op bewoners, naasten en
vrijwilligers organiseerden we samen met Fontys Pulsed een inspirerende cocreatiedag.
Het doel van deze dag was om de resultaten van het onderzoek te vertalen
naar een product dat bruikbaar is in de praktijk. Bijna 20 vertegenwoordigers
van werkvloer, beleid en onderwijs (o.a. verzorgenden en verpleegkundigen,
teammanagers, beleidsmedewerkers en onderwijsontwikkelaars) en
onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen kwamen op deze dag samen om
aan de slag te gaan met de onderzoeksresultaten.

Na deze dag bleven de deelnemers, maar ook ouderen, hun naasten en
vrijwilligers in het verpleeghuis betrokken bij de verdere ontwikkeling van
een product. Er werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de
prototypes uit te werken tot een concreet praktijkproduct dat aansluit bij de
wensen en behoeften vanuit de zorgpraktijk en het onderwijs.
Het eindproduct is de Praatplaat: ‘Over leven met corona’ geworden, waarop
de inzichten en aanbevelingen uit het onderzoek worden afgebeeld. In 2022 is
de definitieve versie van de Praatplaat en bijbehorende werkvormen afgerond
en verspreid.
Klik hier voor meer informatie over de Praatplaat >

Een aantal ervaringen van deelnemers:
“Mooi om te ervaren dat de mensen waar het om gaat (zowel professionals
als de doelgroep zelf ) een actieve rol krijgen waardoor zij zich later ook echt
eigenaar gaan voelen van het ontwikkelde product. Tot slot ben ik er na deze
dag van overtuigd dat co-creëren een effectieve tool is om ook binnen ons
eigen netwerk in te zetten.” - Adviseur Leren & ontwikkelen
“Voor mij was deze dag waardevol omdat de mogelijkheid geboden werd om
gezamenlijk een stukje te kunnen bijdragen aan een landelijk vraagstuk.”
“De energie die er op de dag plaatsvond, de kracht van de co-creatie,
het samen bedenken en uitdenken gericht op innovatie is mij het meest
bijgebleven.”
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Tijdens deze dag presenteerde onderzoeker Suzie Noten de resultaten van
het onderzoek. De deelnemers werden gestimuleerd om na te denken hoe de
inzichten uit het onderzoek gedeeld kunnen worden met collega’s en (mede-)
studenten zodat zij hiervan kunnen leren in de toekomst. Hierbij werden
interactieve en creatieve werkvormen ingezet. De deelnemers ontwikkelden
prototypes voor een mogelijk praktijkproduct en presenteerden deze aan het
einde van de dag.
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Augustus: Start nieuwe medewerker: Sascha Bolt
In augustus 2021 startte Sascha Bolt als senior onderzoeker en
onderzoeksmakelaar bij de AW Ouderen. Ze is recent gepromoveerd bij de AW
Ouderenzorg Zuid-Limburg op het onderwerp palliatieve zorg voor mensen
met dementie.
Sascha Bolt vertelt:
“Mijn werkdag bestaat uit afwisselend wetenschappelijke taken (zoals schrijven
aan artikelen en subsidieaanvragen, en begeleiden van promotieonderzoek) en
meer praktijkgerichte werkzaamheden. Als onderzoeksmakelaar denk ik mee
met zorgorganisaties over hoe zij bijvoorbeeld hun onderzoekscultuur kunnen
versterken. Daarnaast neem ik input uit de praktijk mee naar het onderzoek.
Ik ben onderzoekmakelaar bij TanteLouise. Daarnaast verving ik een collega
tijdens een zwangerschapsverlof en was ik als onderzoeksmakelaar betrokken bij
Mijzo en BrabantZorg. Hierdoor heb ik korte tijd al veel gezien en geleerd van de
verschillende partnerorganisaties van de AW Ouderen.

Thuis woon ik samen met mijn vriend en twee katjes – ook senioren. In mijn vrije
tijd knuffel ik veel met de katten en ben ik graag actief bezig in de buitenlucht:
wielrennen, hardlopen, wandelen, skiën… daar ben ik altijd voor te porren!”

Onderzoeken waar Sascha aan meewerkte in 2021:
https://platformuitkomstgerichtezorg.nl/praktijkvoorbeelden/2051410.		
aspx?t=Jeroen-Bosch-Ziekenhuis-implementeert-proactief-zorgplan-voorbetere-zorg-in-laatste-levensjaren
https://levensluister.nl/
https://www.mijzo.nl/innovatie/programma-langer-actief-thuis/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/
item/multidisciplinaire-consortia-onderzoeksprogramma-dementie/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/
item/inzet-van-proactieve-zorgplanning-in-de-praktijk/
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De AW Ouderen onderscheidt zich door de sterke focus op het vertalen van kennis
naar de praktijk. Er wordt flink geïnvesteerd in die vertaalslag, zodat de werkvloer
daadwerkelijk aan de slag kan met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Dat vind
ik super mooi en waardevol, want daar doen we het uiteindelijk toch voor? Ik in
ieder geval wel. Mijn interesse in de ouderenzorg en ‘drive’ om deze te verbeteren
komt grotendeels voort uit persoonlijke ervaringen. Mijn oma had de ziekte van
Alzheimer. De impact die dit had op oma zelf en op onze familie liet bij mij een
diepe indruk en fascinatie achter. Daarnaast begeef ik me in een schoonfamilie van
professionals in de (ouderen)zorg. Regelmatig is ons werk dan ook gespreksstof aan
de eettafel.

Sascha Bolt
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Oktober | De Werkplaats: ‘Dat bepaal ik zelf wel!’
Op 5 oktober 2021 organiseerden we De Werkplaats: ‘Dat bepaal ik zelf
wel!’. De opvolger van de succesvolle Inspiratiedag die we in 2019 hebben
georganiseerd.
Hoe grijzer hoe eigenwijzer
Worden mensen eigenwijzer naarmate ze ouder worden of zijn ouderen
simpelweg wijs en eigen? We willen allemaal zoveel mogelijk onze eigen
keuzes maken in het leven. Dit verandert niet als we ouder worden en
afhankelijk worden van zorg. De meeste ouderen weten heel goed wat ze wel
of niet willen en houden daarom graag zelf de regie over hun eigen leven.
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 eigen regie.

Delen, denken en ontwikkelen
Tijdens De Werkplaats stond het delen van ervaringen, samen nadenken over
het thema en het ontwikkelen van een idee centraal. Met behulp van de Design
Thinking methode gingen de teams aan de slag. Om nog wat extra inspiratie
op te doen was er de mogelijkheid om verschillende workshops te volgen.
Daarnaast was er gedurende de dag ook een expertteam aanwezig bestaande
uit: ouderen, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals om de
ideeën van de deelnemers te bekijken en om raad te geven.
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Van wetenschap naar de praktijk
Tijdens De Werkplaats stond het onderzoek van Jolande van Loon naar
eigen regie van ouderen in de langdurende intramurale zorg centraal. Zij
bestudeerde zowel het perspectief van ouderen als dat van zorgprofessionals.
Jolande deelde bij de start van dag haar belangrijkste onderzoeksresultaten.
Ruim 100 (toekomstige) zorgprofessionals gingen in multidisciplinaire teams
actief aan de slag om concrete, creatieve en innovatieve oplossingen te
bedenken om eigen regie in de ouderenzorg te bevorderen.
Meer weten over het onderzoek van Jolande? Bekijk haar onderzoekspagina
hier >
Bekijk hier de animatie ‘10 tips voor een gezamenlijke blik’ >

Pagina 1 / 2
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Hoe nu verder?
In 2022 werken we de ideeën verder uit. Dit doen we in co-creatie met de
winnende teams en net als tijdens De Werkplaats onder leiding van Fontys
PULSED. Tijdens dit proces toetsen we de concepten diverse keren bij de
doelgroep en bij Jolande van Loon, onderzoeker op dit thema. Het is natuurlijk
van groot belang dat ons product aansluit op de wensen en behoeften van de
eindgebruiker, zodat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt en de resultaten uit
het onderzoek van Jolande met hen worden gedeeld.

Benieuwd naar hoe de dag eruit zag? Bekijk de aftermovie hier >

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Houd onze social
mediakanalen in de gaten!

Ervaringen van de deelnemers
“Wat een mooie dag, met mensen die je s’ morgens nog niet kent en
waarmee je aan het eind van de dag een product mag presenteren.”
“Een hele dag bezig geweest met een belangrijk thema. Echt een aanrader
om eens mee te maken!”
“Een leerzame dag brainstormen en creativiteit met collega’s uit de zorg.”
“Goed georganiseerd en zeker heel leerzaam.”

Pagina 2 / 2
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Expositie
De verschillende teams bedachten een idee en ontwikkelden dit tot een ‘shitty‘
prototype. Dit prototype presenteerde de verschillende teams aan het einde
van de dag tijdens de expositie. Zowel bezoekers als een vakjury bestaande
uit ouderen, onderzoekers en andere experts stemden welk idee zij het best
vonden. Aan het einde van de dag werden de twee winnende groepen bekend
gemaakt. Hun ideeën worden in 2022, samen met de deelnemers, verder
uitgewerkt.
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Praktijkvertaling Luisterliever

Willeke vertelt:
“Tijdens het eerste deel van mijn onderzoek hebben we de ervaringen van
thuiswonende ouderen met verandering in hun sociale netwerk onderzocht. Ook
onderzochten we de impact van gezondheidsachteruitgang door met ouderen zelf
hierover in gesprek te gaan. Hierover schreven we drie wetenschappelijke artikelen.
Het is mooi om te weten hoe het in elkaar steekt, maar wat kunnen we hier nou
mee? Uit de praktijk weten we dat de wijkverpleegkundige vaak een coördinerende
rol heeft bij de zorg voor ouderen waarvan de gezondheid achteruitgaat, maar dat
zij weinig handvaten krijgen voor zorg rondom het sociale welzijn.
Het doel van het praktijkvertalingsonderzoek was om een interventie te
ontwikkelen voor thuiszorgmedewerkers om het sociaal emotioneel welzijn van
ouderen te vergroten. Hierbij waren zorgmedewerkers zelf aan zet: “Wat heb ik
nodig, wat wil ik dan doen?”
We gebruikten de methode intervention mapping om tot een effectieve interventie
te komen. Een aantal wijkverpleegkundigen en een implementatiemakelaar
en onderzoekers van de AW Ouderen kwamen zes keer bij elkaar om het
intervention mapping proces vorm te geven. Er werden vervolgens drie design
workshops georganiseerd met ervaren wijkverpleegkundigen en een thuiscoach
om de interventie te ontwikkelen. Hierbij werden ook vragenlijsten afgenomen bij

zorgmedewerkers en het Zorgkantoor.
Het resultaat was een eerste versie van “De Luisterliever”, een interventie voor
thuiszorgmedewerkers om ouderen te ondersteunen zelf uit hun dal te komen.
Deze eerste versie bestond uit een set werkbladen en instructie die in gesprek met
de oudere gebruikt kunnen worden, volgens methoden van narratief luisteren,
motiverende gespreksvoering en
samen beslissen.
Eind 2021 is gestart
met het evalueren in de
praktijk -met ouderen en
wijkverpleegkundigen- en
is het voorgelegd aan
een implementatiegroep
(zorgverzekeraar,
managers en bestuursleden
thuiszorgorganisaties en
vertegenwoordigers van
thuiszorgteams, ouderen,
wijkverpleegkundigen). Naar
aanleiding daarvan is het
concept verder aangepast.
Deze evaluatie met de praktijk
en de doorontwikkeling van
de materialen vindt plaats in
2022.“
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Willeke Vos doet promotieonderzoek naar de impact van veranderingen
in het sociale netwerk op thuiswonende ouderen. Op basis van haar
onderzoeksresultaten werd in 2021 in een praktijkvertalingsonderzoek
een interventie ontwikkeld samen met ouderen, wijkverpleegkundigen en
thuisbegeleiders, managers en bestuurders en zorginkopers om ouderen te
helpen om zelf uit een dal te komen: “De Luisterliever”.
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Inteam Online

Eind 2020 lanceerden wij het bordspel Inteam. Dit spel hebben we ontwikkeld
samen met zorgprofessionals met als doel om het thema intimiteit en
seksualiteit bespreekbaar te maken bij zorgprofessionals die werken in het
verpleeghuis. Het spel is gebaseerd op de onderzoeksresultaten uit het
onderzoek van Tineke Roelofs over liefde, intimiteit en seksualiteit in het
verpleeghuis bij mensen met dementie.

Bekijk hier alles over het spel Inteam >

Een kleine opfrisser: hoe werkt het spel ook alweer?
Inteam helpt om intimiteit en seksualiteit van verpleeghuisbewoners
bespreekbaar te maken in het zorgteam. Inteam bestaat uit verschillende
categorieën en bevat kennisvragen, vragen over ervaringen en meningen de
zorgprofessionals en casuïstieken. Ook is het mogelijk om zelf vragen toe te
voegen.
In het spel is er geen goed of fout, het gaat erom dat inzichten en ervaringen
gedeeld worden. Na afloop van het spel kan het team bespreken welke
inzichten zijn opgedaan en welke besluiten ze willen nemen om beter
tegemoet te komen aan de wensen van bewoners en hun partners en om dit
onderwerp makkelijker met elkaar te bespreken.
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Veel (toekomstige) zorgprofessionals hebben het spel gespeeld en wij hebben
voornamelijk positieve feedback ontvangen. In deze feedback kwam ook de
behoefte naar voren om het spel online te kunnen spelen. In verband met de
coronapandemie, maar bijvoorbeeld ook om het spel te kunnen spelen met
collega’s van andere locaties. Daarom hebben wij een online variant gemaakt
van het spel Inteam. Je kunt dus kiezen voor het bordspel of het online spel,
zo is er altijd een vorm die bij je past.
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Mensgerichte zorg en
het gebruik van tabak,
alcohol en drugs in het
verpleeghuis

Inspraak van ouderen
in de werkplaats
vormgeven: een
interview

Eigen regie voor mensen
met een somatische
aandoening in het
verpleeghuis

Recht op bewegingsvrijheid voor mensen
met dementie in het
verpleeghuis

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Advance care planning:
juist tijdens de COVID19-pandemie

Een gedegen aanpak
voor narratief
onderzoek

Ouderwets bellen? De
beste optie als normaal
contact niet kan

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Benieuwd naar alle blogs
en nieuwsberichten die wij
hebben geschreven? Klik dan
hier >
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Overige onderzoeken

Naam onderzoek

Deelnemende organisaties

Onderzoeker(s)/
promovendus

Betrokken vanuit
AW Ouderen

Autonomie in samenspraak; een actie(f) interprofessioneel
leertraject gericht op ondersteunen van autonomie van clienten in de
verpleeghuiszorg

Fontys Hogeschool, Vitalis,
Thebe, De Wever,
Summa College,
AW Ouderen Tranzo

Miranda Snoeren,
Kevin Theunissen

Meriam Janssen

Naar een integrale benadering voor mensen met dementie en hun
naasten

Hogeschool Utrecht

Jacoba Huizinga

Aukelien Scheffelaar

Relocare: Het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van relocatie
initiatieven voor het verhuizen van verpleeghuisbewoners in en tussen
verpleeghuizen

Universitair Netwerk voor Care Damien Broekharst
sector Zuid-Holland

Annerieke Stoop

Betere zorg in de laatste levensjaren: de waarde van vroegtijdig spreken
over het levenseinde

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Carolien Burghout

Sascha Bolt

SUCCESS: StUdiying Conditions, output and impact of Community
Engagement Strategies in Six Dutch regions

RIVM

Esther de Weger

Katrien Luijkx

It is still my life! Naar een instrument voor behoud en ondersteuning
van eigen regie bij mensen met dementie in de langdurige zorg

UKON, Archipel, De Betuwe

Henny van der Weide

Katrien Luijkx
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In 2021 was de AW Ouderen betrokken bij de volgende (promotie)onderzoeken die geïnitieerd zijn vanuit een andere organisatie:
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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 zorgprofessionals? 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
- Doe meer aan een van onze evenementen. Klik hier om onze agenda te bekijken.
- 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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