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Oosterlengte: Thema Technologie 

 

Totaal 12 locaties. Zorgsoorten: Geriatrische revalidatie, verpleeghuiszorg, thuiszorg & dagbesteding 

Wmo.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,7 

 

Zeggenschap: ‘Bewegingsgerichte zorg’ 

Oosterlengte is één van de zes zorgaanbieders die deelnamen aan het thema Technologie.  

Het thema van deze groep betreft technologie als onderdeel van het zorgproces. Binnen de 

verpleeghuiszorg wordt zorgtechnologie steeds vaker ingezet als onderdeel van het zorgproces. 

Hierbij is de inzet van zorgtechnologie geen doel op zich, maar een middel om een ander doel te 

bereiken. Maar wanneer leidt de inzet van zorgtechnologie nu tot resultaat waar de cliënt blij van 

wordt? Wat vraagt de inzet van zorgtechnologie van de organisatie, de zorgprofessionals, 

mantelzorgers? Verschillende zorgaanbieders hebben gewerkt aan voorbeelden van zorg met 

ondersteuning van zorgtechnologie. Bijvoorbeeld binnen het thema “Deuren wagenwijd open voor 

mantelzorgers” met de inzet van een cliëntportaal of een digitale beleefplek. Ook is er aansluiting 

op het speerpunt “Kwaliteit door de ogen van de bewoner” middels een verbeterplan waarin de 

omgeving van de bewoner stimuleert tot beleven en bewegen; het verbeterplan met de digitale 

beleefplek, dat uitnodigt tot herinneren en herbeleven; een verbeterplan met een omgeving voor 

demente bewoners die als veilig, vrij en verantwoordelijk ervaren wordt. 

 

Oosterlengte heeft beweging optimaal geïntegreerd in het dagelijks doen en laten van de cliënt, zoals 

bij behandeling, lichamelijke verzorging, huishoudelijke activiteiten en overige dagbesteding. De 

organisatie heeft hierbij aangesloten op de beleidsvisie met betrekking tot integraal werken. Er zijn 

nadrukkelijk geen nieuwe werkwijzen en procedures ontworpen, maar de bestaande vormen zijn 

steeds weer getoetst aan de principes voor bewegingsgerichte zorg. Dit is ook vastgelegd in het 

organisatie brede kwaliteitsplan. Om beweging te stimuleren zijn diverse speerpunten uitgewerkt. De 

inrichting van de locatie is aangepast om beweging zo natuurlijk mogelijk te stimuleren.  

Oosterlengte nam met één locatie deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.  

 

Het project Bewegen en Beleven werd uitgevoerd op verschillende gebieden:  

- ‘De stadswandeling’ is onderdeel van de inrichting na nieuwbouw van de PG vleugel van Old 

Wolde, de grootste zorglocatie van Oosterlengte. Hier is een grote PG afdeling gerealiseerd 

waarin kleinschalig wonen is ondergebracht. De woningen zijn echter open en verbonden 

met elkaar via een ‘stratenstelsel’ van gangen. Deze gangen zijn daadwerkelijk ingericht als 

straten met Winschoter straatnamen en belevingshoekjes als een wachtruimte op een 

station, een parkhoek met bankje, kleuren en geuren, een museum, winkelpuien, 

voordeuren, etc. Wandelen over de gangen is hier als het maken van een stadswandeling 

waarbij onderweg veel te ervaren en beleven valt. 

- ‘Bewegingsgerichte zorg’ is een integrale aanpak om beweging bij cliënten op zo een 

natuurlijk mogelijke wijze te stimuleren. Hiervoor werden zgn. Klinkercolleges 

georganiseerd (De Klinker is het - geheel vernieuwde - cultuurhuis van Winschoten), werden 

medewerkers op de werkvloer gecoacht door de eigen fysiotherapeuten, maar ook werd 

bewegingsgerichte zorg opgenomen in het kwaliteitsplan van de organisatie. Activiteiten en 

inrichting van ruimten werd aangepast naar de focus op bewegen. 

- ‘Focus op welzijn’ was ondersteunend aan het geheel. Bewegingsgerichte zorg maakt hier 

feitelijk onderdeel van uit. De focus op welzijn werd ver doorgetrokken: zelfs de 

beschrijving van nieuwe functies werd er op aangepast. Zo kwam er een bewegingsagoog, 

en werden de fysiotherapeuten in een coachende rol in de teams neergezet, in het 
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zorgproces op de afdelingen. Activiteitenbegeleiding kwam terug, net als woonassistenten 

en zorgassistenten, maar alle in een aangepaste rol. Regieverpleegkundigen ondersteunen 

de teams zorgmedewerkers zowel zorginhoudelijk als in de ontwikkeling naar meer welzijn.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt en mantelzorger: Cliënten zijn rustiger, slapen beter door meer beweging en afleiding 

en doordat zij meer buiten zijn; revalidatie cliënten nemen meer eigenaarschap voor hun 

eigen hersteltraject. Op de PG afdeling zijn de beleefhoeken, de binnentuin en de 

verschillende huiskamers een uitkomst om te kunnen bewegen en beleven. Cliënten zijn meer 

zelfredzaam doordat er weinig van ze wordt overgenomen wat ze zelf nog kunnen. Dit draagt 

ook bij aan gevoel van eigenwaarde. Daarnaast beleven zij veel plezier aan de spelletjes en 

activiteiten die er voor ze worden georganiseerd, zoals knikkersjoelen (met banen naar 

handicap) en vissen. Ook zorgen ze vaak voor elkaar, omdat ze elkaar goed kennen en weten 

waarin de ander beperkt is. 

Cliënt & mantelzorger worden geactiveerd in denken en doen, waarbij men zal ervaren weer 

op een waardige wijze ‘grip’ te hebben op het leven, ‘er toe te doen’, ‘dat het uitmaakt dat 

je er bent’ 

- Professionals: Voor professionals is dit een cultuuromslag, die begonnen is op revalidatie en 

via PG nu ook op somatiek gemaakt wordt. Collega’s spreken elkaar steeds meer aan. De 

Verpleegkundige adviesraad ziet positieve effecten van het project. Professionals krijgen 

veel ruimte en vertrouwen om hun rol invulling te geven. Dit leidt tot werkplezier en maakt 

het aantrekkelijkheid om bij Oosterlengte te werken. Verzorgenden voelen zich gesteund 

door de nieuwe rol van regieverpleegkundige, die hen vakinhoudelijk helpt de kwaliteit te 

verbeteren. Welzijn is weer een onlosmakelijk onderdeel van de functie van verzorgende. 

Professionals kunnen zich goed richten op zorg en behandeling wat er echt toe doet. 

“Handen op de rug’ maar er staan en handelen wanneer dat nodig is’, dat vereist een hoge 

mate van deskundigheid en resulteert tevens in arbeidstevredenheid. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Film van Oosterlengte: Een kort filmpje met de (effecten van) vormen van bewegen en 

beleven met onder andere het trainingscircuit op de revalidatie, de ‘Stad in de stad’ 

beleefhoeken, de binnentuin van de PG, de fietscomputer op de fysiotherapie, het zwembad 

en aangepaste spelletjes voor de bewoners. 

- Folder over bewegen: een folder voor bewoners en familieleden over het belang van bewegen 

en tips over eenvoudige manieren om tot voldoende beweging te komen. 

- Trimbaanlijst met eigen oefeningen: een gepersonaliseerde lijst oefeningen die de 

fysiotherapeut per cliënt kan invullen, zodat deze zelfstandig en verantwoord oefeningen kan 

doen. 

- Presentatie over bewegingsgerichte zorg op Old Wolde, locatie in Winschoten. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De cultuuromslag wordt actief verder gebracht in training, coaching en sinds kort ook met moreel 

beraad. Er is een bewegingsagoog aangesteld die op alle locaties ondersteuning biedt en ook familie 

meeneemt in de visie over bewegingsgerichte zorg. De projectfase is ten einde. Belangrijk is nu om 

te blijven monitoren dat ze op koers blijven. Hiertoe zal Oosterlengte een gastvrijheidsbarometer 

invoeren, waarbij cliëntenraadsleden zélf de tevredenheid bij bewoners kunnen meten. Dit faciliteert 

direct waardevol contact tussen CR en bewoners. De kernwaarden Professioneel, Persoonlijk en 

Respectvol nemen ze ook mee in deze metingen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9xrGVmsk-E
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/het-nieuwe-expertisecentrum-old-wolde-een-stad-in-de-stad-de-bewoner-beweegt-mee-oosterlengte
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Gastvrijheidsbarometer.pdf
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Tips & Tops 

- Als je kiest voor een focus op bewegingsgerichte zorg, voer het dan door in alles wat je 

doet. Maak het een zo natuurlijk mogelijk onderdeel van het dagelijks leven van de cliënt 

en betrek naast alle professionals ook familie c.q. mantelzorgers.  

- Zorg dat je alle rollen die voorkomen in de zorg rondom cliënten meeneemt in de 

ontwikkeling. Alleen in naadloze afstemming op hetzelfde doel, komt bewegingsgerichte 

zorg goed van de grond. 

- Leg goed uit waaróm beweging zo belangrijk is dat je er een doel van hebt gemaakt. Ook 

voor cliënten zelf en hun familie, wordt het zo duidelijk waarom niet alles van hen wordt 

overgenomen. 

 

Meer weten:  

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

http://www.oosterlengte.nl/wp/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bewegen-en-beleven-bij-zorggroep-oosterlengte/  

https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/het-nieuwe-expertisecentrum-old-wolde-een-

stad-in-de-stad-de-bewoner-beweegt-mee-oosterlengte  

https://www.youtube.com/watch?v=C9xrGVmsk-E  
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