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Bartiméus: Thema Deskundigheid professionals  

 

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Psychogeriatrie en een visuele en/of auditieve beperking.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,9 

 

Deskundigheid professionals ‘Eén ervaring zegt meer dan 1000 woorden’ 

Bartiméus is één van de zes deelnemers aan dit thema. Het thema van deze groep betreft de 

deskundigheidsbevordering van professionals. De verbeterplannen in dit thema zijn gericht op de 

veranderende rol van professionals in de langdurige zorg, waarin de behoeften van cliënten, en de 

relatie tussen cliënten, hun naasten en professionals steeds meer centraal wordt gesteld. De meeste 

zorgaanbieders hebben zich met hun verbeterplan gericht op deskundigheidsbevordering van zittende 

zorgprofessionals via een digitale leeromgeving en/of organisatie breed leerprogramma. Deze 

leeromgevingen gaan veelal over zorg voor ouderen met dementie, bevordering van eigenaarschap en 

innovatief vermogen van professionals, het samen leren (met naasten, zorgprofessionals, 

mantelzorgers en vrijwilligers) en het ontwikkelen van leren op de werkplek.  

 

Bartiméus vergroot haar rol als expertisecentrum. Dit gaat over kennis over zorg voor mensen met 

een visuele en/of auditieve beperking, waaronder ouderen met dementie die ook een visuele en/of 

auditieve beperking hebben. Bartiméus ontwikkelde tijdens Waardigheid en trots, Ruimte voor 

verpleeghuizen twee ambities: 

- Ervaringsles: Bartiméus ontwikkelde een krachtige ervaringsles voor zorgmedewerkers waarin 

het ouder worden, en de hiermee gepaard gaande fysieke beperkingen en ongemakken, 

worden gesimuleerd. Concreet doorleven medewerkers tijdens deze les hoe het is om te 

kampen met desoriëntatie, of met een fysieke, visuele en/of auditieve beperking. Hierbij 

gebruikt Bartiméus hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld verzwaringspakken, brillen die 

verschillende oogafwijkingen nabootsen en gehoorbeschermers. Zorgmedewerkers krijgen 

hierdoor meer inzicht in de emotionele, sociale en fysieke vragen waarmee  ouderen met 

dementie geconfronteerd worden. Als gevolg krijgen zij een beter beeld van hoe zij de 

cliënten kunnen ondersteunen en de zorg dus persoonsgerichter te maken. Deze ervaringsles 

is breed uitvoerbaar en kan op maat worden gemaakt voor interne zorgmedewerkers, externe 

medewerkers in andere zorg- en welzijnsorganisaties,  studenten en leerlingen voor 

opleidingen in de ouderenzorg (ROC’s, hogescholen), vrijwilligers en mantelzorgers, 

medewerkers van andere diensten en behandelaren. 

- (Be) Leefruimte voor de ouder wordende bewoner met dementie en een visuele/auditieve 

beperking: Bartiméus ondersteunt locaties en organisaties bij het creëren van leefruimtes die 

de kwaliteit van leven verbeteren van de ouder wordende bewoner met dementie én een 

visuele en/of auditieve beperking. Bartiméus ontwikkelde een overdraagbaar programma van 

eisen waarmee een leefruimte voor deze cliënten intramuraal en/of in de eigen woonsituatie 

kan worden ingericht. Daarnaast levert Bartiméus expertise voor het vraaggericht inrichten 

van leefruimtes waarin de cliënt zijn woonomgeving zintuiglijk beter beleeft en daarmee 

meer welbevinden ervaart. 

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntenraad is meegenomen in het traject van de ervaringslessen. 

De cliëntenraad is bij de start van het project geïnformeerd over de inhoud van de 

projectaanvragen en hebben hiervoor hun handtekening gezet. Bij het project over de 

(be)leefruimte hebben cliënten en hun vertegenwoordigers zitting genomen in een werkgroep 

die met elkaar in gesprek is gegaan over de vormgeving van de (be)leefruimte, beleeftuin en 
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beleefmuur bij de nieuwbouw. Merkbare effecten voor cliënten zijn: cliënten voelen zich 

veiliger en schrikken minder, omdat zorgverleners zich bewuster zijn van hun handelen en de 

handicap beter begrijpen. Hierdoor werken zij persoonsgerichter. De projectleider is van 

mening dat één ervaring meer zegt dan 1000 woorden. De impact is groter omdat de 

medewerker ervaart hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Daardoor blijft het beter 

hangen en zie je direct effecten. 

Cliënten zijn vanaf het begin betrokken bij het project (Be)leefruimte. Zij mochten onder 

andere meedenken over het ontwerp en inrichting van een leefruimte in de aanstaande 

nieuwbouw. ‘Dat ik het nog mag meemaken. Eerst was het een idee en nu komen anderen 

mij vragen stellen over hoe het gaat worden.’ 

- Professional: De ervaringsles is diverse keren gegeven binnen de organisatie. Professionals 

zijn positief over de lessen. Verschillende reacties betreffen: (1) ‘De les raakt je echt’, (2) 

‘het is dat ik weet dat het een simulatie is anders zou ik zo niet willen leven’, (3) ‘ik voelde 

me pas weer veilig toen iemand mij een arm bood’, (4) ‘ik zou slank zijn als ik deze 

beperkingen had want ik zou niet meer durven eten’, (5) ‘Ik loop nu in mijn werk anders over 

de gang. Ik ben alerter voor wat er in de weg zou kunnen staan voor cliënten’, en (6) ‘ik weet 

nu zeker dat ik goed gekozen heb om hier te gaan werken (nieuwe medewerker)’. De 

projectleider is van mening dat het een laagdrempelige ervaringsles is, die gebaseerd is op 

de praktijk. ‘Ik ben trots dat iets dat 2 jaar geleden begon als idee, nu handen en voeten is 

gegeven en merkbaar wordt in het handelen van verzorgenden.’ 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Deskundigheidsbevordering professionals: Publicatie van Waardigheid en trots met inzichten 

in verschillende wijze waarop zorgaanbieders deskundigheidsbevordering voor professionals 

kunnen vormgeven. Deze inzichten zijn geïllustreerd met verschillende praktijkvoorbeelden.   

- Ervaringsles: Een ervaringsles die afgestemd kan worden op verschillende doelgroepen. 

Centraal staat de doorleefde ervaring.  Bewustwording zorgt voor impact op de omgang met 

ouderen met dementie en een visuele en/of auditieve beperking. Deze ervaringsles is 

onderdeel van de scholing voor interne medewerkers en onderdeel van het integrale aanbod 

van Bartiméus voor diverse doelgroepen en geschikt voor het beroepsonderwijs van Zorg en 

Welzijn. De ervaringsles is vanaf september 2018 aan te vragen via de website van Bartiméus.  

- Tipkaarten: Kaarten met daarop tips hoe om te gaan met mensen met een visuele 

beperking.  

- Programma van eisen: Er is een programma van eisen en tips over hoe een leefruimte 

ingericht kan worden op basis van zintuiglijke elementen. Deze moet aansluiten op wat 

belangrijk is voor een bewoner, bijvoorbeeld het creëren van rust, reduceren van onrust en 

tijdsbeleving. Het is een hulpmiddel bij het inrichten van een passende omgeving voor een 

cliënt met behulp van een goede mix van zintuiglijke elementen (geur, reuk, smaak, 

visueel, auditief, sensitief, beweging). 

- Perspectieven op leefruimte: Aanvulling op ‘Leefruimte’ van Waardigheid en trots en 

programma van eisen, met daarin informatie over leefruimte voor oudere met dementie en 

een visuele en/of auditieve beperking. Het gaat om een inrichting van een leefruimte op 

basis van een cliëntgerichte en doelgerichte combinatie van varianten uit verschillende 

sensitieve categorieën.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Bartiméus gaat onderzoeken of de ervaringslessen daadwerkelijk effect hebben gehad op de 

deskundigheidsbevordering en op de cliënten. De doelgroepen en de geleerde lessen worden voor 

deze training geëvalueerd. De verzorgende IG krijgt een didactische training om de inhoudelijke 

expertise aan te vullen. Daarnaast zal het werkvormenrepertoire worden uitgebreid. Bartiméus wil 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-deskundigheidsbevordering-professionals/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/ervaringsles-bartimeus/
https://www.bartimeus.nl/tipkaarten-met-praktische-tips
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/180503-programma-van-eisen-leefomgeving-bartimeus.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/perspectieven-op-leefomgeving-vanuit-visie-naar-beleving/
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zijn ervaringen met de ervaringsles verder verspreiden via de bestaande communicatiekanalen. Alle 

nieuwe medewerkers krijgen twee keer per jaar de ervaringsles aangeboden. Hiermee hopen zij ook 

de integratie te maken met het nieuwe werken in de bestaande werkprocessen. Bartiméus zal 

accreditaties aanvragen voor onder andere de behandelaren. 

 

Bartiméus gaat experimenteren met de nieuwe (be)leefruimte. Kijken wat wel en niet werkt. Cliënten 

testen proefmaterialen uit. Op basis van deze pilot zal een definitief programma van eisen worden 

gemaakt dat behulpzaam is bij het inrichten van een (be)leefruimte. Bartiméus wil deze vooruitgang 

borging en aansluiting zoeken met relevante netwerken. 

 

Tips & Tops 

- Het is belangrijk om met cliënten en medewerkers rond de tafel te gaan zitten en het 

samen te doen. 

- Belangrijk is dat medewerkers het zelf kunnen ontwikkelen en dat het niet afhangt van het 

management. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/bartimeus/ 

https://www.bartimeus.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bij-bartimeus-weten-ze-hoe-je-hulpmiddelen-

implementeert/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-deskundigheidsbevordering-professionals/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/bartimeus/
https://www.bartimeus.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bij-bartimeus-weten-ze-hoe-je-hulpmiddelen-implementeert/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bij-bartimeus-weten-ze-hoe-je-hulpmiddelen-implementeert/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-deskundigheidsbevordering-professionals/

