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‘Leren in de praktijk is
tweerichtingsverkeer’

Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg? Dat doen we toch al
jaren? Niet dus! Want leren in de praktijk is veel meer dan een gewone
stage. Leren in de praktijk is tweerichtingsverkeer. Een smeltkroes
waar de fijne kneepjes van de dagelijkse praktijk en de laatste inzichten
samenkomen. Een plek waar medewerkers en studenten samen leren,
werken, onderzoeken en innoveren. Klinkt dat haast te mooi om waar
te zijn? Toch gebeurt het al volop in LIN (leer- en innovatienetwerken)
en ZIC (zorginnovatiecentra). In dit magazine, dat tot stand is gekomen
door Hogeschool Inholland, De Wever en Zonnehuisgroep Amstelland,

Colofon

lees je er alles over.
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18. Daar vind je twee mooie onderzoeken die er zonder het ZIC niet
waren geweest. Natuurlijk gaat leren in de praktijk niet altijd vanzelf.
Maar dan zijn er gelukkig verrassende werkvormen die je op weg
helpen. Benieuwd wat bewoners van al die jonge gezichten op hun
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afdeling vinden? Ga snel naar pagina 10. Ook leren drie studenten uit

Redactie

allerlei richtingen hoe uitdagend revalidatiezorg in de praktijk is. En

Marjolein Albers

sla vooral de interviews met medewerkers Monika, Tamara en Esther
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niet over. Want wat blijkt? Werken in de verpleeghuiszorg is niet alleen

Tekst en fotografie
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Paul van Bodengraven

je (verder) te ontwikkelen.
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En al dat moois begint met leren in de praktijk. Veel leesplezier!

Vanhorenzeggen.com

Marjolein Albers (LIN) & Ragna Raaijmakers (ZIC)
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Student en verpleegkundige in gesprek
‘Het uitgangspunt is dat we van elkaar leren.’
Bewoners. ‘Al die namen kan ik niet onthouden.’
Carrière. Ouderenzorg is de moeite waard.
Workout. Samen met bewoners in shape.
Voor ik het vergeet. Leven met dementie.
Onderzoekenzo. 2 onderzoeken uitgelicht.
Martijn Junte. ‘De knuffel werd een tik op mijn kont.’
Leer en innoveer. 5 werkvormen op een rij.
Samen leren, samen werken. GRZ, wat?
Slik Slik. Eten uit een 3D-printer?
LIN & ZIC. Leren in de praktijk.
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Corrie Kreijmborg (57) werkt al 40 jaar
in de zorg. En – met een tussenpoos
van 3 jaar in de wijkverpleging – altijd
met mensen met dementie. Ze leerde
voor bejaardenverzorgster, later voor
verzorgende IG en rondde 5 jaar geleden
alsnog de opleiding voor verpleegkundige
af. Bij Zonnehuisgroep Amstelland is ze
EVV’er van een woning en zorgoudste.
Haar pg-afdeling kleinschalig wonen
op de tweede etage van Zonnehuis
Westwijk in Amstelveen is een leer- en
innovatienetwerk (LIN). In een LIN werken
studenten hbo-v – die boventallig op de
afdeling aanwezig zijn – samen met de
verzorgenden en verpleegkundigen aan
de kwaliteit van zorg.
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Een veilige omgeving waarin studenten én
medewerkers vragen kunnen stellen en zich
kunnen ontwikkelen: in een LIN (leer- en
innovatienetwerk) is dat heel gewoon. En
dat leidt tot mooie resultaten. Corrie
Kreijmborg, verpleegkundige en begeleider,
en Linda Gankema, student hbo-v, in gesprek.

‘Het uitgangspunt is dat we
van elkaar leren’

Corrie: Zeg Linda, hoe is het om als student te leren in
de praktijk?
Linda: “Ontzettend leuk. Natuurlijk leren we ook veel
op school, we oefenen allerlei handelingen. In de
praktijk leer je diezelfde handelingen uit te voeren bij
de bewoners. En dan blijkt er nog zoveel meer omheen
te spelen.”
Corrie: Het is echt compleet anders hè?
“Neem katheteriseren. De ene bewoner vindt dat
eng, een ander heeft pijn. Dat laat die pop op school
allemaal niet merken. Pas in de praktijk kun je zeggen
‘ik kan het’. En omdat we boventallig zijn, kijkt er altijd
iemand mee. Totdat die begeleider zegt dat je het alleen
mag doen.
Maar word jij soms niet gek van al die stagiaires om
je heen, Corrie?”
Helemaal niet! Ik vind het heel prettig, die extra
ondersteuning op de woning. Het geeft mij de
mogelijkheid dingen op te pakken waar ik anders
nauwelijks tijd voor heb. Zoals een keer iets individueel
met een bewoner doen. Of de zorgkaarten bijwerken.
Dat zijn A4’tjes waarop staat wat er in de dagelijkse

zorg moet gebeuren. Heel handig voor uitzendkrachten
en beginnende stagiaires. Maar dan moeten de
zorgkaarten wel up-to-date zijn.
“Er staat bijvoorbeeld op of iemand diabetes heeft en
met welke lift hij uit bed wordt gehaald. Heel fijn als je
dat al weet.”
En aan het eind van de stage vragen we de stagiaires
om de zorgkaarten in te vullen. Dan kennen ze de
bewoners zo goed!
“Geen minpuntjes dus aan een LIN?”
Nou, misschien dat de bewoners aan het begin van een
nieuwe stageperiode wat onrustiger zijn, als ze jullie
nog niet kennen. Al die jonge meiden! Maar dat draait
snel bij. En de administratieve rompslomp is best groot.
We moeten veel beoordelingsformulieren invullen en
ondertekenen. Ik vraag me wel eens af of dat nodig is.
Voor de rest ben ik heel blij met jullie! Ook omdat jullie
nieuwe inzichten meenemen van de opleiding. Daar
leren wij weer van. Soms zijn het hele kleine dingen.
Zoals het ontsmetten van het dopje van de katheterzak
bij het wisselen. Dat deden wij niet. Een stagiaire wees
ons daarop en dat nemen we dan over. Omdat het net
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‘Het LIN biedt
studenten de kans
te mógen leren‘
weer wat meer bescherming biedt tegen eventuele infecties.
Durven jullie dat soort dingen eigenlijk wel tegen ons te zeggen?
“Als jullie echt een fout maken, vind ik het wel lastig. Als het
gaat om een handeling die op meerdere manieren kan worden
uitgevoerd niet. Dan ben ik gewoon benieuwd waarom jullie voor
die manier kiezen. Maar het ligt er ook wel een beetje aan wie ik
voor me heb. Dat is een persoonlijk dingetje, ik ben best onzeker.
Hier in het LIN vind ik het wel makkelijker. Het uitgangspunt is
dat we van elkaar leren. Jullie zijn er dus al op voorbereid dat
wij met dingen komen. Jullie staan daarvoor open.”
We proberen hier een veilige omgeving te creëren.
“Ik voelde me ook al snel een collega. Dat is bij andere stages heel
anders.”
Jullie zijn ook mee geweest op bewonersvakantie, een midweek
naar Lunteren. Dat doen we één keer per jaar. Dan leer je de
bewoners, de collega’s en familieleden zo goed kennen. Zouden
we eigenlijk aan het begin van elke stageperiode moeten doen.
“Heel goed ook voor de band met de familie. Het contact was
daarna veel vanzelfsprekender.”
De familie kon soms een beetje mopperen over jullie. ‘Zitten die
meiden van het LIN weer bij elkaar’, hoorde ik dan. Maar een
familielid ziet alleen momentopnames. Als ze net binnenkomen
als ik even een whatsappje stuur dat ik wat later thuis ben,
kunnen ze ook denken dat ik altijd op mijn mobiel zit. Misschien
zijn de studenten net bezig aan een opdracht. Ondertussen wilde
de bewoonster die altijd graag dezelfde mensen om zich heen
heeft na de vakantie alleen nog maar door de meiden van het
LIN naar bed worden gebracht. Zaten er voor jou eigenlijk
mindere kanten aan het LIN, Linda?
“Voor mij was de balans een aandachtspunt. Voordat ik het
wist, deed ik – naast mijn schoolopdrachten – mee aan allerlei
projecten met medewerkers. Van alle stagiaires was ik de enige
derdejaars, dus dingen kwamen snel naar mij toe. Toen moest ik
grenzen stellen. Ik heb een paar projecten gekozen en me daar
volledig voor ingezet. Het was mij bijvoorbeeld opgevallen dat
niet elke bewoner een tandenborstel heeft. Hoe zorg je dan voor
goede mondhygiëne? Dat heb ik samen met de aandachtsvelder
mondhygiëne opgepakt. We hebben een presentatie gegeven
en een quizje gemaakt, met vragen over de bewoners. Zoals:
heeft deze mevrouw een prothese of haar eigen gebit? Voor de
bewustwording. Nu zie ik overal tandenborstels liggen.”
En we hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van vochtige
washandjes bij bewoners die angstig zijn voor water en niet
van douchen houden. Mensen met dementie begrijpen al die
nattigheid vaak niet meer. Daar kwam uit dat wassen met

< 6 Doen! Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg

Linda Gankema (21) zit
nu in haar vierde jaar van
de opleiding hbo-v van
hogeschool Inholland. Het
afgelopen schooljaar liep ze
30 weken, 32 uur per week,
stage bij Zonnehuis Westwijk op de LIN-afdeling op de
tweede etage. Elke woning
heeft 2 à 3 studenten, uit
alle leerjaren. Linda werkt er
nu nog steeds als flexer. De
stage die ze daarvoor deed
was toevallig ook in een LIN,
bij Evean in de thuiszorg. Al
haar andere stages waren
‘normale’ stages.

‘Ik voelde
me al snel
een collega’

“Het LIN biedt
studenten de kans
te mógen leren”
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‘Hier mag
je het
zeggen als
je ergens
mee zit‘
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‘Studenten nemen nieuwe
inzichten mee van de opleiding.
Daar leren wij weer van’
vochtige washandjes veel minder prikkels geeft.
“Of het project voor partners van bewoners die wat jonger zijn.
Zo’n partner is op relatief jonge leeftijd opeens alleen. Wij zijn
gaan kijken hoe we die partners kunnen opvangen, het wat
draaglijker kunnen maken. Dat onderzoek loopt nog. Of het
snoezelbad, dat we met de stagiaires weer nieuw leven hebben
ingeblazen. Bewoners vinden dat heerlijk. En prompt viel het een
zoon op dat zijn vader zo ontspannen was. Deze zomer waren
er geen studenten en werd het snoezelbad gelijk weer minder
gebruikt.”
Als je alleen op een woning staat heb je daar gewoon geen tijd
voor. Daarom voegt een LIN zoveel toe. Ook voor de bewoners.
Er is meer ruimte voor individuele zorg, die aandacht is er volop.
In de zomermaanden missen de bewoners dat echt.
“Soms hoef je alleen maar bij iemand te zitten, zonder iets te
zeggen.”
Ook daarom is het zo belangrijk dat jullie boventallig zijn! Met
de huidige arbeidsmarktproblematiek is het verleidelijk om
jullie alleen op de groep te zetten. Daar moeten we voor waken.
“Behalve als we het zelf willen.”
Natuurlijk, maar het moet vanuit jullie komen. Ik vind het goed
dat het LIN jullie de kans biedt te mógen leren. En vertrouwen op
te bouwen, totdat jullie er klaar voor zijn. Zeker met eerstejaars
moet je zo voorzichtig zijn. Die hebben nog nooit iemand bloot
gezien of die zich bevuild heeft. Ze hebben nog nooit iemand
gewassen of een overlijden meegemaakt.
“Tijdens mijn stage was er een eerstejaars die het zo eng vond
allemaal. Ze wilde stoppen met de opleiding. Maar aan het
eind van haar stage keek ze er heel anders naar. Ze vond het
een fantastische plek en ging toch verder. Dankzij de veilige
omgeving van het LIN. Hier mag je het zeggen als je ergens mee
zit of als een bewoner lelijk tegen je heeft gedaan. Dat wordt goed
opgevangen.”
Ik ben zo blij dat jij voor de ouderenzorg kiest, Linda!
“Haha, wie weet! Ik wil in ieder geval verder in de langdurige
zorg. Ik houd van het opbouwen van een band en dat je steeds
meer kunt bereiken. Dat bewoners je herkennen en blij zijn om
je weer te zien. Ik miste ze direct toen mijn stage was afgelopen.
Zij ons ook, meerdere bewoners moesten huilen toen wij afscheid
namen op onze laatste stagedag. Ook met de andere 2 stagiaires
op mijn woning ben ik heel close geworden, terwijl ik ze daarvoor
nog niet kende. Dat komt echt door de setting van het LIN.”
Aan het eind van de stageperiode zijn we met elkaar –
medewerkers en studenten – naar de Toppers gegaan. Dat zegt
toch genoeg?
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‘Polonaise
in de rolstoel’
‘Al die namen kan
ik niet onthouden’
Naam Marrie Heijblom
Leeftijd 66 jaar
Woont 4 jaar in het verpleeghuis
Locatie Zorginnovatiecentrum

(ZIC) De Hazelaar

Leukste moment met student Grappen

maken met elkaar

“Ik woon hier nu bijna 4 jaar en het bevalt
me heel goed. Ik heb COPD en een vergroeide rugwervel. Hier heb ik alles bij de hand
en is alles aangepast. Veel studenten heb ik
al voorbij zien komen. Dat vind ik helemaal
niet erg, ik heb er geen moeite mee. Ik maak
graag grappen met de studenten.
Een keer zei ik tegen een stagiare dat ik heel
raar gedroomd had. Dat ik weggelopen was
en dat zij me achterna aan het rennen was.
Ze vroeg hoe het afgelopen was, waarop
ik met een heel serieus gezicht zei dat ik
dat niet wist: ‘had je me maar niet wakker
moeten maken!’. Ze wist eerst niet hoe te
reageren maar moest later heel hard lachen.
Ik lach vaak om de studenten. Bijvoorbeeld
die keer dat een jongen mijn schoenen
al aan had aangetrokken en daarna mijn
broek aan wilde doen. Hij snapte eerst niet
waarom ik zo hard moest lachen. Ik vertel
de nieuwelingen ook gewoon hoe ze mij het
beste ’s avonds aan de beademing kunnen
leggen. Ja, ik maak wel duidelijk wat ik wil.
Het enige nadeel van zoveel gezichten is dat
ik die namen niet allemaal kan onthouden.”

<10 Doen! Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg

Wat vinden de bewoners eigenlijk
van al die studenten? Worden ze
jong gehouden of is het te druk?
Drie bewoners doen verhaal.

‘Ik vond het altijd
jammer als ze weer
weggingen ’s middags’
Naam mevrouw Blom
Leeftijd 91 jaar
Woont sinds april 2018 in het

verpleeghuis
Locatie Zonnehuis Westwijk
Leukste moment met student Het
dagje naar de Keukenhof

“Het werken met ouderen gaat
student Linda goed af, dat heb ik
wel gezien. Natuurlijk merk je dat
de stagiaires nog dingen moeten
leren, maar dat vind ik juist leuk.
En het is heel gezellig met die
jonge meiden. Ik vond het altijd
jammer als ze weer weggingen ’s
middags.
Het allerleukste vond ik het
uitstapje naar de Keukenhof. Dat
hadden de stagiaires georganiseerd. Wat heb ik dat mooi gevonden! Het zonnetje scheen. En dan
al die bloemen, al die kleuren,
dat was schitterend. Ik was er al
twee keer eerder geweest, maar ik
blijf het mooi vinden. We hebben
nu iedere maand een uitstapje,
dankzij de stagiaires. We zijn al
naar Avifauna geweest, dat was
ook mooi. En we gaan nog naar
het Dolfinarium, maar daar heb
ik iets minder zin in. Binnenkort
start een nieuwe groep stagiaires.
Het zal weer even wennen zijn,
maar ik kijk er echt naar uit.”

>
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‘Ik mis de drie
stagiaires wel’
Naam mevrouw Den Drijver
Leeftijd 88 jaar
Woont sinds februari 2018 in

het verpleeghuis
Locatie Zonnehuis Westwijk
Leukste moment met student

Polonaise met de rolstoel!
“Studenten Linda, Laura en Sanne
vergeet ik niet hoor, ze waren zo’n
gezellig drietal! Verschil met de
medewerkers was er nauwelijks,
vind ik. De stagiaires moeten net
zo hard werken. Maar ze hebben
ook tijd voor een praatje, dat wel.
En daar houd ik van, ik ben een
kletskous. Ik houd ook van dansen. Vroeger heb ik veel gedanst,
zo gezellig! Nu lukt dat niet meer,
maar we doen nog wel gek. Dan
zet Linda de muziek aan en doen
we polonaise in de rolstoel, samen
met mevrouw Groot. Zo blijven
we lekker in beweging.
De stagiaires organiseerden ook
allemaal gezellige dingen. We
hebben een paasbrunch gehad en
een barbecue. De familie mocht
ook komen, ze namen allemaal
wat te eten en te drinken mee.
Ik kom uit een revalidatiehotel,
daar had ik het niet naar mijn
zin. Maar sinds ik hier ben, heb
ik geen moment meer naar mijn
oude huis verlangd. Ik mis de drie
stagiaires nu wel. Gelukkig komt
Linda hier nog vaak invallen. Van
de week zei ik nog tegen haar:
‘Zorg jij er nou voor dat die andere
twee ook weer terugkomen!’.”
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CARRIÈRE

Wat drijft de mensen die in de ouderenzorg werken? Wat maakt het
voor hen de moeite waard?

‘Je kunt alle
kanten op’
Hoe ben je in de ouderenzorg terecht gekomen?

‘De laatste stage van mijn opleiding HBO-verpleegkunde was in de
ouderenzorg. Dat was ontzettend leuk en interessant en ik kon daar
direct na de opleiding aan de slag’

Wat is het leukste van je werk?

MONIKA
ZWEKARS (31),

verpleegkundige en
Lecturer Practitioner
bij De Wever.

‘Werken in de ouderenzorg is ontzettend gevarieerd, geen dag is
hetzelfde. Van verpleegkundige handelingen tot lesgeven aan en
begeleiden van studenten, van overleggen met het team over de
beste zorg voor een cliënt tot samenwerken met verschillende
mensen uit verschillende disciplines; het is heel dynamisch.’

Lecturer Practitioner. Wat is dat?

‘Ik geef les en begeleid studenten in de praktijk en op Fontys
Hogeschool Mens en Gezondheid. Na een aantal jaren als
verpleegkundige te hebben gewerkt, merkte ik dat het les geven en
kennis overdragen me goed afging. Het fijne van deze functie is dat
ik ook in de praktijk les geef, in het verpleeghuis. Daardoor houd je
voeling met de praktijk wat je sterker maakt als docent.’

Waarom werken in de ouderenzorg?

‘Het is zinvol en dankbaar werk, en ook heel gevarieerd; je bent als
verpleegkundige echt de spin in het web die de zorg rond de cliënt
organiseert. Je werkt met heel veel mensen samen en kunt je in
allerlei richtingen ontwikkelen, bijvoorbeeld door te specialiseren
of zoals ik, meer richting het onderwijs te gaan. Er liggen echt heel
veel kansen!’

>
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AAN DE SLAG
Alle oefeningen worden zittend
uitgevoerd, maar ze kunnen ook
staand. Je hebt wel een medicine
ball en flexibeam of alternatieven
hierop nodig. Neem voor je start
de juiste houding aan en let erop
dat de bewoner dit ook doet.
Recht op zitten/staan, schouders
naar achteren draaien, buikspieren aanspannen en voeten
naast elkaar plaatsen plat op de
grond. Doe elke oefening 2 keer.

#VIDEO

BEKIJK
ALLE OEFENINGEN
ÉN EXTRA UITLEG OP
YOUTUBE VIA
https://bit.
ly/2CUXZlq

1

2

5
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Samen met
bewoners in shape
in 20 minuten
Bewoners laten bewegen én zelf ook
‘in shape’ blijven? Voor Doen! bedacht
Azmi Alubeid, beweegagoog bij Alrijne
Zorggroep, een partner workout van 20
minuten voor jong en oud. Doe de sessie
waar en wanneer je maar wilt!
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VROLIJKE SPORTROLLATOR

3

4

Om ouderen te helpen vitaal te
blijven brengt Alrijne de beweging
naar de bewoners door middel van
een rollator die is omgetoverd tot
sportrollator. Lees meer via www.
waardigheidentrots.nl/sportrollator

SOCIAL TIP!
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1 Kick (warming up)

Maak twee vuisten van je handen
waarbij de linkerhand op ooghoogte
is en de rechterhand op wanghoogte.
Stoot je linkerarm vooruit. Wissel dan
van kant: trek je linkerarm in en stoot
je rechterarm naar voren. Doe dit 30 sec.

2 Lift (warming up)

Ga op de punt van je stoel zitten en zorg
ervoor dat er ruimte ontstaat tussen je
rug en de rugleuning. Houd je armleuning stevig vast. Maak een voorwaartse
buiging zodat je schouders boven je
knieën hangen. Span je buikspieren aan.
Leun vervolgens achterover waarbij je rug
richting de rugleuning gaat. Neem hierbij
je knieën mee omhoog. Doe dit 30 sec.

3 Chest press

Zorg dat je elkaars handen met
gestrekte armen aan kunt raken.
Houd beiden de medicine ball vast op
borsthoogte. Duw de bal langzaam
richting je trainingsmaatje en stop vlak
voor de borst. Je maatje laat dit toe met
een lichte weerstand. Vervolgens duwt
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hij/zij de bal terug. Herhaal dit 10 keer.
Tip: Heb je geen medicine ball?
Gebruik dan een grote fles gevuld met
water of zand.

4 Chest pass

Houd de medicine ball op borsthoogte
met twee handen vast. Zorg daarbij
dat je handen aan de zijkant van de bal
geplaatst zijn en je vingers omhoog
wijzen. Gooi de bal over naar je
trainingsmaatje. Herhaal dit 10 keer.
Tip: Voor een grotere uitdaging stuiter
je de bal naar elkaar. Gooi de bal met
één stuiter tussen jullie in naar je
maatje.

5 Sledge hammer

Maatje 1 houd de medicine ball met
twee handen vast, zorg daarbij dat de
armen gestrekt zijn en op borsthoogte.
Maatje 2 houdt een flexibeam vast en
laat deze zover mogelijk naar achteren
bewegen. Ellebogen steken boven de
schouders uit. Maatje 2 slaat vervolgens
tegen de bal aan. Herhaal dit 10 keer en
wissel van taak.

Bekijk meer oefeningen en
filmpjes over bewegen op de
Facebookpagina Alles is bewegen
van Azmi. www.facebook.com/
alles.is.bewegen/

Tip: Heb je geen flexibeam? Gebruik
dan een opgerolde krant of tijdschrift.

6 Roll

Plaats je voet op de bal en rol deze naar
je maatje. Hij/zij stopt de bal door een
voet op de bal te plaatsen en rolt de bal
weer terug. Herhaal dit 10 keer.

7 Raise & twist

Maatje 1 houdt zijn/haar benen
gestrekt vooruit. Maatje 2 houd de
medicine ball klem tussen de enkels in.
Verplaats met gestrekte benen de bal
van links naar rechts boven de voeten
van maatje 1. Herhaal dit 10 keer.
Tip: Span je buik aan als je de bal
beweegt

8 Twist

Ga met rug tegen rug zitten, dus draai
de stoelen met de rugleuning naar
elkaar toe. Houd de medicine ball
met twee handen vast. Geef de bal op
schouderhoogte door naar je maatje en
hij/zij geeft de bal aan de andere kant
weer terug. Herhaal dit 10 keer.

>
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Leven metDementie
Wat gaat er om in mensen met dementie? Waar denken ze aan?

In de Witte Waas
kamer van de
Participatiekliniek
wordt dementie
nageboost

Wat herinneren ze zich wel en wat niet? Kortom, hoe is het om te
leven met dementie? Ervaar het zelf en pas de opgedane kennis toe
in de praktijk. Benieuwd waar dit kan? We zetten ze op een rijtje:

Into D’mentia

Een dementie-simulator waarin mensen kunnen ervaren hoe het
voelt om met dementie te leven. In deze speciaal ontwikkelde
simulator ervaren mensen verwarring, onzekerheid, desoriëntatie
en andere gevoelens die mensen met dementie dagelijks hebben.
De cursist is in de cabine gedurende 25 minuten ‘de persoon met
dementie’. www.intodmentia.nl/cabine/

Witte Waas kamer Participatiekliniek

Tijdens een uniek 24 uurs event in een leegstaande zorginstelling
in Megen leer je nieuwe wegen van jezelf, elkaar en de zorg
kennen. Door te ervaren hoe het is om oud en zorgafhankelijk
te zijn. In bijvoorbeeld de Witte Waas kamer wordt beginnende
dementie nagebootst. www.participatiekliniek.nl/in-huis-2

De Dementiebril

De Dementiebril bestaat uit een 360 graden simulatiefilm op een
Virtual Reality-bril en een online cursus (e-learning). De film laat
je in de huid van iemand met dementie kruipen. Zo is het mogelijk
te ervaren waar mensen met dementie in dagelijkse situaties
tegenaan lopen en hoe de omgeving op ze reageert.
www.dementiebril.nl
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Voor
ik
het
vergeet
alles over dementie
Test je kennis
Hoe goed kan jij omgaan
met dementie?

De meeste mensen voelen zich ongemakkelijk
als ze iemand met dementie ontmoeten.
Maar met de juiste kennis en vaardigheden
is omgaan met iemand met dementie
makkelijker dan je denkt. Ontdek hoe goed jij
om gaat met dementie en doe de gratis online
training ‘Goed omgaan met dementie’. Doe de
test! Ook leuk voor je vrienden of familie om
te doen! www.samendementievriendelijk.nl/
trainingsaanbod

Film en dementie

1Kunst van het verliezen

Met spiekbriefjes door
het leven moeten, omdat je de gewone woorden niet meer
kunt onthouden. Het overkomt de succesvolle taalwetenschapper
Dr. Alice Howland (Oscarwinnares Julianne Moore). Ze krijgt een
enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar
wordt vastgesteld. Vervolgens begint de aftakeling van Alice,
iets wat gevolgen heeft voor haar hele gezin.
Still Alice, nu te zien op Netflix.

Bevreemdend
Een ervaring van
verpleegkundige Babs
‘Ik vond het erg

indrukwekkend. Het is heel
bevreemdend om in een

ruimte te komen die je niet kent en waar
van alles van je verwacht wordt, zonder
dat je begrijpt waarom of hoe. Dat is

de realiteit waar mensen met dementie
dagelijks mee te maken hebben. Ik was

2 Voor het te laat is Annie Zwijnenberg en Margriet
Hermans lijden aan alzheimer. Ze willen de allesverwoestende
ontwikkeling van de ziekte niet afwachten en besluiten uit het
leven te stappen. Vervolgens begint het proces naar euthanasie
in de laatste maanden van hun leven.
Voor het te laat is, nu te zien op NPO START
3 Laatste roadtrip John (Donald Sutherland) en Ella

met wat ik tijdens Into D’mentia zou

(Helen Mirren), een echtpaar van 80. Hij heeft alzheimer en zij
heeft kanker. Maar dat weerhoudt hen er niet van om een roadtrip
te maken. Een laatste kans om samen op vakantie te gaan.
The Leisure Seeker, nu te koop op dvd en blu-ray.

manier waarop ik in mijn werk omga

4 Duivels dilemma Carla is van plan haar gouden huwelijk

benieuwd of mijn beeld van wat mensen

met dementie doormaken overeenkwam
beleven. Ik was blij om te merken dat de
met cliënten en mijn ervaring in de
cabine goed bij elkaar aansluit.’

Lees het hele verhaal van Babs de Vries
via www.waardigheidentrots.nl/intodementia

te vieren met haar man Frans, die dementie heeft en in een tehuis
woont. Dan komt ze erachter dat haar man in het tehuis een
nieuwe vriendin heeft, die eveneens dementie heeft. Hun liefde
is ontroerend en kinderlijk onschuldig. Maar het is ook pijnlijk.
De vraag is of Carla de situatie kan accepteren.
Het Gouden Huwelijk, nu te zien op NPO START

>
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Onderzoek enzo
In een ZIC (zorginnovatiecentra) ontstaat een lerende
cultuur, waarin iedereen gelijkwaardig is. Hier mogen
studenten hun steentje bijdragen aan betere zorg voor
ouderen. Graag zelfs! Bijvoorbeeld met onderzoek,
gebaseerd op bevindingen uit de dagelijkse praktijk.
Twee onderzoeken uitgelicht.

Naam onderzoek:
Ontwikkeling en
implementatie van een
risicoanalyse-tool

Uitgevoerd in opdracht van:
Fontys Hogeschool
en De Wever

Onderzoekers:
Fenne Stouthart en
Daniëlle van Ierland

Opleiding:
Bacheloropleiding
Verpleegkunde
(afstudeeropdracht)

Datum uitbrengen rapport:
15 mei 2018

Aanleiding: Op afdeling ZIC Rietveld van
de Wever worden cliënten door de gesloten
setting beperkt in hun bewegingsvrijheid ongeacht de mate van veiligheidsrisico. Daarom
worden momenteel technologische innovaties uitgetest die cliënten optimale vrijheid
kunnen geven. De vraag die daarbij speelt is
hoe je tot een gedegen risico-inventarisatie
en gezamenlijke besluitvorming komt tussen
cliënt, cliëntvertegenwoordiger en multidisciplinair team, bij het al dan niet inzetten
van vrijheid beperkende maatregelen? In
een vorig onderzoek is daarvoor een concept
risicoanalyse-tool ontwikkeld.
Probleemstelling: Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden naar aanleiding van het
ontwikkelen en uitproberen van de risicoanalyse-tool voor de definitieve implementatie in
de praktijk?
Methode: Het houden van focusgroep-onderzoeken met medewerkers van de afdeling Rietveld. Bij deze onderzoeken was er
een goede mix van verschillende betrokken
disciplines.
Resultaten: De ervaringen en verbeterpunten
die uit het uitproberen van de risicoanalysetool zijn geïdentificeerd. De thema’s die naar
voren kwamen waren: besluitvorming, focus

Bewegingsvrijheid en
een risicoanalyse-tool
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op de belangen van de cliënt, rol van subjectiviteit, inhoud van de tool en intensiviteit van
het faciliteren.
Conclusie: De risicoanalyse-tool biedt medewerkers ondersteuning bij de besluitvorming
rondom de bewegingsvrijheid van cliënten.
Het focust op het belang en de kwaliteit van
leven van de cliënt. Het is wel van belang dat
de tool voor een langere tijd wordt uitgetest
voordat deze definitief geïmplementeerd
wordt. Een aandachtspunt voor vervolgonderzoek is dat de tool niet specifiek genoeg
is, waardoor de uitkomsten verschillend te
interpreteren zijn.

Persoonsgerichte zorg
in de palliatieve fase
Aanleiding: In de palliatieve zorg ligt de focus vaak op pijn en
lichamelijke problemen. Terwijl anderen aspecten zoals gevoelens
en gedachten van de cliënt, kwaliteit van leven en zorg voor naasten
minstens zo belangrijk zijn. De zorg is vaak onvoldoende persoonsgericht.
Maar is dit ook het geval bij afdeling ZIC Miro van de Wever, waar
cliënten met een complexe, palliatieve en/of intensieve lichamelijke
zorgvraag verblijven?
Probleemstelling: In welke mate is de zorg op afdeling Miro
persoonsgericht?
Methode: Zorgmedewerkers zijn geobserveerd om te bepalen in welke
mate ze persoonsgericht werken. Ook zijn cliënten geïnterviewd om over
hun ervaringen met persoonsgerichte zorg te praten.
Resultaten: De zorgmedewerkers zijn vriendelijk, betrokken en kundig,
maar dit beperkt zich vooral tot de fysieke zorg en verpleegtechnische
handelingen. De cliënten zijn over het algemeen tevreden, maar gaven
aan dat er behoefte is aan aandacht voor de persoon achter de handeling.
Conclusie: Op Miro is een goede basis aanwezig voor het ontwikkelen
van meer persoonsgericht handelen. De randvoorwaarden om persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen zijn echter nog onvoldoende aanwezig.
Vervolg: Deze uitkomsten hebben geleid tot een vervolgonderzoek naar
op het meer persoonsgericht maken van het opnamegesprek. Ook wordt
er een consortium gevormd tussen zorginstellingen en verschillende
hogescholen.

Naam onderzoek:
Persoonsgerichte zorg in
de palliatieve fase

Uitgevoerd in opdracht van:
Fontys Hogeschool en
De Wever

Onderzoekers:
Renate Groothuis-Braker en
Marjo van Leent

Opleiding:
Bacheloropleiding Verpleegkunde
(afstudeeropdracht)

Datum uitbrengen rapport:
11 januari 2018

Meer weten
Wil je meer weten over onderzoek bij
De Wever. Mail naar Ragna Raaijmakers
r.raaijmakers@dewever.nl of Monika
Zwekars m.zwekars@dewever.nl

>
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COLUMN

‘De knuffel werd
een tik op mijn kont’
Tijdens zijn eindstage werd een bewoonster heel erg verliefd op verzorgende IG
Martijn Junte. Wat doe je dan? Martijn koos voor compassie, geduld en duidelijkheid.
‘Ik zag hoe moeilijk ze het met haar gevoelens had.’

Niet preuts ‘Het begon onschuldig. Mevrouw knuffelde graag, pakte

altijd je hand. Ik ben niet preuts en gaf haar een knuffel terug. Ik had ook echt een
klik met haar. Achteraf denk ik dat het daar is misgegaan. Mevrouw was altijd heel
zelfstandig geweest, maar door een infarct plotsklaps afhankelijk van anderen.
Als iemand dan niet alleen naar je luistert, maar ook hoort wat je zegt en een arm
om je heen slaat, kunnen je gevoelens zomaar een gekke wending nemen. Ze was
het realiteitsbesef een beetje kwijt.’

Seks ‘Mevrouw wilde steeds meer. De knuffel werd een tik op mijn kont, ze

maakte ondeugende opmerkingen. Ze wilde seks met mij. Sommige collega’s deden
er een beetje lacherig over, ik nam het serieus. Want ik zag hoe moeilijk ze het had.
Ze kon haar gevoelens niet kwijt. Mijn collega Herma, ook in haar eindstage, heeft
mij geholpen. Zij praatte met mevrouw als ik er niet was. Ondertussen bleef ik
vriendelijk maar duidelijk aangeven dat de liefde niet wederzijds was.
Zo probeerden we haar ervan te overtuigen dat het niets zou worden.’

Eerste vrouw

‘In eerste instantie kwam die boodschap niet over. Ik
moest mijn laatste joker inzetten. Ik vertelde haar dat ik homo ben. Haar reactie
was heel anders dan verwacht. “Ik heb zulke ondeugende gedachtes”, vertrouwde
ze Herma toe. “Ik wil de eerste vrouw zijn met wie hij naar bed gaat.” Tja, daar
moest ik een beetje om lachen. Ik nam het haar niet kwalijk, vond het eerder een
compliment dat ze er zo voor wilde gaan. Ik bleef haar ook gewoon verzorgen.’

Liefdesverdriet ‘Toen ze zelf ook inzag dat haar liefde onbeantwoord

bleef, is ze verhuisd naar een andere locatie. Herma en ik zijn nog op bezoek
geweest. Ze vertelde dat ze niet wist dat liefdesverdriet zoveel pijn doet. Toch denk
ik dat zij meer voor mij heeft betekend dan ik voor haar. Herma en ik studeerden af
op ‘ouderen en seksualiteit’. Inmiddels zijn we al 2 jaar aandachtsvelder intimiteit
en seksualiteit bij Viattence. Deze bewoonster heeft mijn vak enorm verbreed.’

Meer weten
Wil je meer lezen over intimiteit en
seksualiteit in het verpleeghuis? Ga
dan naar www.waardigheidentrots.nl/
intimiteit-seksualiteit
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CARRIÈRE

Wat drijft de mensen die in de ouderenzorg werken? Wat maakt het
voor hen de moeite waard?

‘Iedere
cliënt heeft
een eigen
verhaal’

Hoe ben je in de ouderenzorg terecht gekomen?

‘Na mijn opleiding MBO-verpleegkunde ben ik direct door gegaan met de
HBO-opleiding Verpleegkunde. Ik had al bijbaantjes in de ouderenzorg en
thuiszorg en kon na mijn laatste stage bij De Wever blijven werken.’

Wat doe je nu?

TAMARA
RAVESTIJN (30),

Geriatrisch revalidatie
verpleegkundige en
Zorgcoördinator
bij De Wever.

‘Toen De Wever begon met geriatrische revalidatiezorg ben ik begonnen
als Zorgcoördinator. Dat betekent dat je de verschillende aspecten
van de zorg rond de cliënt regelt, van opname tot ontslag. Ik heb een
aanvullende opleiding geriatrisch revalidatiezorg verpleegkundige
gedaan, waar ik weer veel nieuwe dingen heb geleerd, zoals de verbanden leggen tussen de ziektebeelden, klinisch redeneren (waarin
een cliëntencasus uitgediept volgens een methode), kwaliteitszorg etc.’

Wat is het leukste van je werk?

‘Zorg voor ouderen is heel complex. Iemand komt bij ons vanwege een
heupoperatie, maar daar zit vaak veel meer achter: waardoor iemand is
gevallen? Is er sprake van een of meerdere ziektes? Maar ook een sociale
component? Hoe woont die persoon? Is er een sociaal vangnet? Iedere
cliënt heeft een ander verhaal. Je begeleidt cliënten in leren omgaan
met hun klachten, zelf de regie kunnen pakken en motiveert ze om te
revalideren.’

Waarom werken in de ouderenzorg?

‘Het is afwisselend en gevarieerd werk. Je werkt zelfstandig samen
met veel verschillende disciplines en mensen. Je bouwt een band op
met cliënten en mantelzorgers, je gaat op zoek naar hun verhaal en de
beste manier om hen te helpen. Hoe mooi is het als dat goed lukt?’

>
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‘Leer en
innoveer de
zorg vooruit’

Praktijk en onderwijs met elkaar verweven. Dat kan
de zorg voor ouderen naar een hoger plan tillen.
Maar om te kunnen leren en innoveren in de praktijk
zijn werkvormen nodig. Het bedenken van een leuke
en leerzame werkvorm is niet altijd makkelijk –
wij hebben voor jou het ‘zware’ werk gedaan en
vijf innovatieve werkvormen op een rijtje gezet.
Dit geeft jou inspiratie om ook aan de slag te gaan.
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1

Omdraaidag
WAT IS HET?

EEN ERVARING

Tijdens een omdraaidag wisselen de
studenten en de medewerkers van taken.
Studenten voeren de zorg uit. Medewerkers
gaan aan de slag met niet-zorg taken, bijvoorbeeld het opzetten van een familienet.

Zorgmedewerker: “Kan ik nu niet meer
naar de bewoners? Oh mijn god, maar ik
weet zeker dat de studenten dit kunnen.”

UNIEK OMDAT

De omdraaidag is één van de werkvormen
uit de Menukaart Werkvormen
Leerinnovatienetwerk (LIN). Binnenkort
meer informatie over de menukaart
via www.waardigheidentrots.nl/tools/
menukaart/

Het studenten laat ervaren hoe het is
om de hele dag in de zorg te staan. Het
stimuleert medewerkers om op een andere
manier na te denken over de zorg.

DOOR NAAR

>

23

2

Een week in…

WAT IS HET?

Een interactieve training persoonsgerichte
zorg. In vier sessies leren medewerkers
met een camera het dagelijks leven in het
verpleeghuis vastleggen. Ze fotograferen
geluksmomentjes, waar ze met trots
naar kijken. Via het weekbord vinden de
mooiste foto’s hun weg naar bewoners en
familie.

UNIEK OMDAT
Medewerkers zelf in beeld brengen waar ze
het voor doen. En ze maken zichtbaar dat er
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nog steeds mooie momenten in het leven
van bewoners zijn. Fijn voor familieleden,
die bovendien veel beter op de hoogte zijn
van wat er allemaal gebeurt in huis.

een ervaring
“Medewerkers gaan meer stilstaan bij die
kleine momenten die zo belangrijk zijn.”

DOOR NAAR
Ook een training op jouw locatie volgen?
Meer informatie via
www.waardigheidentrots.nl/een-week-in

3

Escape room
WAT IS HET?
In de Escape Room Persoonsgerichte Zorg
kunnen zorgprofessionals en studenten
spelenderwijs leren hun gevoel en intuïtie
te gebruiken bij hun contact met bewoners.
Het leren kennen van de bewoner staat
centraal.

UNIEK OMDAT
Deelnemers “het appartement” echt volledig
binnenste buiten moeten keren om alles
over de nieuwe bewoner te weten te komen.
Ze gaan zelfs in gesprek met de virtuele
familie van de nieuwe bewoner. Pas als alle

puzzels zijn opgelost en het dossier volledig
is, openen de deuren van de escape room.

een ervaring
“Je wordt op een speelse manier geprikkeld
om op zoek te gaan naar zoveel mogelijk
informatie over de persoonlijke wensen van de
bewoner en deze te verwerken in het dossier.”

DOOR NAAR
Lees hoe je de escape room binnen jouw
organisatie kunt spelen en bekijk meer foto’s
via www.waardigheidentrots.nl/escaperoom

>
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4

Zorgsimulatiesessie

WAT IS HET?

een ervaring

Een lab waarin studenten en
zorgmedewerkers zich via ervaringsleren
actief af vragen wat goede zorg is.
Deelnemers zitten 24 uur in een sessie, in
de rol van zorgverlener of zorgvrager.

“Daar zit je dan, totaal afhankelijk op
die douchestoel. Die ruimte is echt, écht
koud. Nu let ik er goed op dat ik de deur
direct dicht doe – hoe warm ik het zelf
ook heb – en dat ik iemand snel een
handdoek omsla.”

UNIEK OMDAT
Het een mooie wisselwerking tussen
werkvloer en opleiding geeft. Deelnemers
gaan in een rol, maar blijven zichzelf.
Daardoor kunnen ze helder nadenken en
praten over hun belevingen van de zorg.
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DOOR NAAR
Ook een zorgsimulatiesessie ervaren?
Meer informatie via www.waardigheid
entrots.nl/zorgsimulatiesessie

5

Klinische
Koffie

WAT IS HET?
Tijdens de koffiepauze in de
ochtend wordt een (para)medisch
onderwerp dat speelt bij een
bewoner besproken. Het team
heeft één week de tijd om zich te
verdiepen in het onderwerp en
kennis en vragen te verzamelen.

UNIEK OMDAT
Het in een korte tijd (klinische)
kennis koppelt aan de praktijk.
En niet alleen V&V studenten
en medewerkers nemen deel,
maar ook voor het onderwerp
relevante behandelaren en hun
studenten.

een ervaring
“De kracht van de Klinische Koffie
zit hem in de laagdrempelige,
actieve manier om met én van
elkaar te leren; niemand heeft
alle wijsheid in pacht, maar met
elkaar komen we heel ver!”

DOOR NAAR
Wil je meer weten over de
Klinische Koffie? Mail naar
jamielee.breuer@dewever.nl

>
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SAMEN LEREN, SAMEN WERKEN IN
DE GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

‘Mooi om te zien
hoeveel sterker
ouderen weer
naar huis gaan’
‘Je denkt van te voren toch dat het een
beetje saai is, met al die oude mensen.’ Een
veelvoorkomend beeld over werken in de
verpleeghuiszorg. Er valt met ouderen toch
niets meer te bereiken of verbeteren? Lotte,
Jamie-Lee en Anke liepen alle drie stage bij De
Wever en zijn daar nu in dienst. Alle drie hadden
ze een ander beeld van de verpleeghuiszorg
voordat ze bij De Wever op stage kwamen.
Maar dat bleek al snel heel anders.
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‘Het geeft mij
veel voldoening voor zorgen dat het juiste eten op
om herstel te zien tafel komt of de goede oefeningen doen om te herstellen is voor
en daaraan mee hen
extra moeilijk. In de meeste
gevallen
blijven de cliënten dan
te werken’
ook een paar weken tot maanden

‘Het is veel gezelliger dan in een
ziekenhuis’, vindt Jamie-Lee, verpleegkundige. ‘Je ziet de cliënten
veel langer, je kunt echt een band
met ze opbouwen.’ ‘En het is heel
uitdagend’, vult Lotte, fysiotherapeute aan. ‘De meeste mensen die
hier komen om te revalideren hebben
meerdere klachten. Het is soms puzzelen wat er
precies aan de hand is. Dat maakt het extra interessant.’

Al tijdens de opleiding leerden ze samenwerken in
een multidisciplinair team. Met collega’s uit allerlei
disciplines werk je samen om voor cliënten het best
mogelijke resultaat te behalen. Binnen de Multidisciplinaire Zorginnovatiecentra (m-ZIC) van De Wever
leren studenten uit allerlei richtingen samen het
vak in de praktijk. ‘Zo leer je waarvoor je bij andere
collega’s terecht kunt en hoe je samen de beste zorg
kunt bieden.’

MEER AAN DE HAND
Bij de geriatrische revalidatiezorg komen ouderen
met een complexe zorgvraag. Bijvoorbeeld iemand
die is gevallen en een heup heeft gebroken. Maar
vaak is er meer aan de hand. De val is bijvoorbeeld
veroorzaakt door duizeligheid, die weer het gevolg is
van een lage bloeddruk. En dat blijkt dan weer te komen doordat de cliënt in kwestie niet goed eet. Thuis
is er geen netwerk om iemand te ondersteunen bij
de revalidatie. En in de geriatrische revalidatiezorg
hebben de cliënten ook vaak problemen met geheugen of andere psychische aandoeningen waardoor
ze minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Er zelf

Definitie GRZ
Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende
multidisciplinaire op herstelgerichte zorg voor
kwetsbare mensen met meerdere (medische)
problemen, die na een ziekenhuisopname voor
revalidatie in een behandelcentrum worden
opgenomen. Steeds meer verpleeghuizen bieden
tegenwoordig GRZ aan.
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voordat ze voldoende hersteld zijn
om naar huis te gaan. Daar moet dan ook
vaak hulp geregeld worden.

GEWAARDEERD
‘De meeste mensen zijn zo blij met de hulp die je
geeft’, vertelt Jamie-Lee. ‘De waardering van ouderen
is groot, dan maakt het werk extra leuk.’ ‘Het is ook
mooi om te zien hoeveel sterker mensen weer naar
huis gaan’, zegt Lotte. ‘We helpen mensen om weer
zo goed mogelijk te functioneren, zodat ze – eventueel met hulp aan huis – weer zelfstandig verder kunnen. Het geeft mij veel voldoening om dat herstel te
zien en daaraan mee te werken.’

BREDE KIJK
Dat ze al in de opleiding in contact zijn gekomen met
collega’s uit andere richtingen en met andere kennis,
komt goed van pas in het werk. ‘Ik heb bij De Wever
een hele brede kijk op het werk gekregen’, zegt Anke,
ergotherapeute. ‘Mede daardoor heb ik gezien hoe
leuk en gevarieerd het is. Als ergotherapeut ben ik
niet alleen maar met mijn eigen vak bezig, maar
overleg ik met de collega’s hoe we samen de beste
behandeling of therapie kunnen bieden. Als team
stellen we de beste zorg voor de cliënt centraal en
samen zoeken we naar de beste oplossing en aanpak.
Ik ben blij dat we via deze manier van stagelopen
hebben kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij
de geriatrische revalidatiezorg. Mede daardoor heb ik
voor de verpleeghuiszorg gekozen.’

LEREN VAN ELKAAR
Door al in de opleiding te leren samen werken leren
studenten vanaf het begin over elkaars vakgebied.
‘Ik weet nu beter waarvoor ik een ergotherapeut of
een psycholoog kan inschakelen’, legt Lotte uit. ‘Als ik
merk dat een cliënt moeite heeft om de oefeningen
te onthouden, kunnen collega’s helpen met geheugentraining. Als we merken dat er thuis geen hulp of
ondersteuning is, dan kunnen andere collega’s dat

‘Werken in de
verpleeghuiszorg
is veel
afwisselender en
uitdagender dan
je denkt’

v.l.n.r. Ergotherapeute Anke,
verpleegkundige Jamie-Lee
en fysiotherapeute Lotte
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‘Het is soms
puzzelen wat er
precies aan de
hand is. Dat
maakt het extra
interessant’

Wist je dat?
• GRZ een heel ander zorgproces geeft dan
langdurige zorg.
De
• duur van GRZ maximaal 6 maanden is.
• GRZ multidisciplinair wordt aangepakt. Zo’n

•
•
•
•
•
•

team kan bestaan uit: verpleegkundige,
verzorgende, specialist ouderengeneeskunde,
verpleegkundig specialist, fysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtiste,
maatschappelijk werk, geestelijk verzorger en/
of muziek therapeut.
De meest voorkomende diagnoses van GRZrevalidanten zijn: CVA, electieve orthopedie,
trauma, amputaties en overige diagnoses.
GRZ-revalidanten vaak meer eiwitten nodig
hebben dan ‘normale’ revalidanten. Melk,
chocomelk, eieren, kwark en yoghurt bevatten
veel eiwitten.
Bij veel bedrust en amper bewegen kunnen
GRZ-revalidanten per week 5% en in 6 weken
40% spiermassa kwijtraken.
Iedere dag een kwartier lopen, het risico op
lichamelijke achteruitgang vermindert met
50%.
Het lopen met een bovenbeenprothese
100-150% meer energie kost
USER een instrument is om het
revalidatieproces meetbaar te maken en de
resultaten weer te geven naar de revalidant en
zorgverzekeraar. Lees meer over dit instrument
www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/
producten/producten/meetinstrument-user

gaan regelen, zodat mevrouw of meneer straks weer
veilig naar huis kan. Als we denken dat er medische belemmeringen zijn, schakelen we de specialist ouderengeneeskunde in. Als de voeding beter
afgestemd moet worden op de gezondheid, komt de
diëtiste langs. De drempels zijn laag, omdat we van
elkaar weten wat we kunnen. Dat is een heel groot
voordeel.’

DAAROM VERPLEEGHUISZORG!
Over de vraag waarom je zou moeten kiezen voor
een loopbaan in de verpleeghuiszorg hoeven ze niet
lang na te denken: ‘de variatie in het werk, geen
cliënt is hetzelfde’, zegt Jamie-Lee. ‘En de waardering
en warmte die je krijgt.’ ‘De samenwerking in het
multidisciplinaire team en de variatie in het werk
zijn voor mij de grote pluspunten’, aldus Anke. ‘En de
uitdagingen waar je voor komt te staan’, zegt Lotte.
‘Het gaat meestal om kwetsbare ouderen met meerdere ziekten. Het is zo mooi om die puzzel samen met
collega’s zo goed mogelijk op te lossen.’ Zijn er nog
nadelen te verzinnen aan werken in de verpleeghuiszorg? ‘Hooguit dat je steeds aan vrienden, kennissen
en wildvreemden moet uitleggen dat
het hartstikke leuk werk is’, lachen
ze alle drie. ‘Het is veel afwisselenBEKIJK DE VIDEO
der en uitdagender dan je denkt.
OVER EEN REVALIDATIEEn je krijgt er heel veel warmte,
LOCATIE VAN DE WEVER.
waardering en dankbaarheid
https://youtu.be/
voor terug.’

#VIDEO

X6n7GV1kvoo

>
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Salamander
uit 3D-printer
van wortelselderij-puree

#VIDEO

BEKIJK HOE DE 3DPRINTER WERKT VIA
https://youtu.be/
q99voqjOknE

>

Wortels uit
3D-printer van
wortel-puree

Eten uit een
3D-printer
Innovatie in de verpleeghuiszorg

Je zult het maar hebben:
een slikstoornis. Sommige
ouderen hebben er last van
en het pureren van eten
is dan de beste de manier
om vezels, schilletjes
en andere zaken die het
slikken moeilijk maken
eruit te halen. Maar hoe
zorg je ervoor dat het eten
er dan nog lekker uitziet?
Verpleeghuis Zorgwaard
in Oud-Beijerland
experimenteert met een
3D-printer. “Eten dat er
mooi uitziet, wordt eerder
gegeten.”

Zoemend schuift de printer heen en weer, vlak boven een voorverwarmde
glasplaat. In een paar minuten verschijnt er een salamandertje, opgebouwd
uit wortel-selderij-puree. Vers, voedzaam en het ziet er nog mooi uit ook.
Samen met het bedrijf byFlow onderzoekt verpleeghuis Zorgwaard de
mogelijkheden van 3D-printen voor de maaltijden in de verpleeghuiszorg.
En daar blijkt heel wat mogelijk.

Wortelpuree of vleesmassa

De Focus 3D-voedselprinter kan alles verwerken wat tot een purée-achtige
massa is te maken. Groenten, fruit, maar ook vlees en vis. De ingrediënten
worden vers bereid en verwerkt tot puree. Daarna gaat het in een capsule
(cartridge) en kan de printer ermee aan de slag. Eventueel kan de puree
verrijkt worden met extra ingrediënten of dieetwensen. Moet mevrouw De
Boer extra eiwitten om aan te sterken? Of meneer Boularous een zoutarme
maaltijd? Kwestie van bijmengen in de capsule.
Vanuit een voorgeprogrammeerde opdracht print hij een aantrekkelijk
ogende maaltijd. Zoals nu voor mijn neus gebeurt in de vorm van een
salamander, maar je kunt er ook andere figuren mee maken, die aanzetten tot eten. Bijvoorbeeld wortelpuree in de vorm van een wortel, of een
vleesmassa in de vorm van een hamburger. Herkenbaar eten, maar dan in
gepureerde vorm. Ziet er toch net even wat lekkerder uit dan een prakje.
Lees meer over de 3D-printer via www.waardigheidentrots.nl/3d-printer
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CARRIÈRE

Wat drijft de mensen die in de ouderenzorg werken? Wat
maakt het voor hen de moeite waard?

‘Voor iedere
cliënt de beste
oplossing
zoeken’

Hoe ben je in de ouderenzorg terecht gekomen?

‘Mijn passie voor de zorg is ontstaan tijdens een stage bij de “Zusters”
in de Warmoesstraat, daar heb ik de thuiszorg ontdekt. Na allerlei
omzwervingen ben ik toch weer in de zorg terecht gekomen. In 2003
ben ik de HBO-opleiding Verpleegkunde duaal gaan doen vanuit de
thuiszorg. Sinds een jaar ben ik klaar met de master tot Verpleegkundig
Specialist.’

Wat doe je nu?

‘Als Verpleegkundig Specialist houd ik me bezig met veel verschillende
dingen. In het verpleeghuis ben ik de schakel tussen de artsen en de
verpleegkundigen, als zelfstandig behandelaar. In de thuiszorg bied ik
begeleiding in complexe zorg en palliatieve situaties. Met als doel de
kwaliteit van leven, en uiteindelijk kwaliteit van sterven, te verbeteren.

Wat is het leukste van je werk?

‘In dit werk kun je van betekenis zijn voor een ander. Het is zoveel meer
dan alleen maar de medische en verpleegkundigen handelingen. Als je
je verdiept in de mensen, kom je achter hun verhaal en kun je de zorg
en behandeling leveren die bij hen past. Luisteren, een band opbouwen,
nuttig zijn en samenwerken, dat maakt het voor mij waardevol.’

Waarom werken in de ouderenzorg?

‘Je kunt veel bereiken in de zorg. Er gebeurt veel in de ouderenzorg en
het werk is heel divers. Als je proactief bent kun je allerlei kanten op.
Door je te specialiseren, door nieuwe zaken op te pakken. Als je wilt
blijven ontwikkelen, samen met collega’s, dat kan dan in dit werk zeker!’
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ESTHER

LETSCHERT-BOER (46),
Verpleegkundig
Specialist chronische
zorg, in de thuiszorg
en de verpleeghuizen
van Zonnehuisgroep
Amstelland.

Waarom dit magazine
over leren in de praktijk?
Voor de ontwikkeling van het magazine Doen! hebben hogeschool
Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland (LIN) en De Wever (ZIC) de
handen ineen geslagen. LIN en ZIC zijn leeromgevingen die beide
werken volgens dezelfde principes. Dit magazine laat zien hoe studenten en zittende medewerkers van elkaar kunnen leren, om zo de
beste zorg aan de bewoners te geven. Stage lopen in de praktijk van de
verpleeghuiszorg is leuk én leerzaam. Daarnaast is het magazine ook
een inspiratie voor andere zorgorganisaties en onderwijsinstellingen,
om ook aan de slag te gaan met leren in de praktijk!

Contact

• LIN
•

Marjolein Albers,
marjolein.albers@inholland.nl
ZIC
Ragna Raaijmakers,
r.raaijmakers@dewever.nl

Een leer- en innovatienetwerk (LIN) of ZorgInnovatieCentrum (ZIC) in de
verpleeghuiszorg is een leeromgeving waarin studenten, zorgprofessionals,
docenten en bewoners nauw met elkaar samenwerken. Werken, leren,
onderzoeken en innoveren gaan hand in hand. En niet onbelangrijk: met LIN’s
en ZIC’s nemen het aantal stageplaatsen toe.

Leer- en innovatienetwerken (LIN)
Binnen een LIN zijn studenten boventallig op de afdeling aanwezig en
lopen ongeveer 5 maanden stage. LIN is een initiatief van het Lectoraat
Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen van hogeschool Inholland en
Zonnehuisgroep Amstelland. Het LIN wordt nu op meerdere plekken in NoordHolland geïmplementeerd
www.waardigheidentrots.nl/LIN

Zorginnovatiecentra (ZIC)
Kenmerkend aan de ZIC’s van De Wever is dat het aantal studenten ongeveer
gelijk is aan het aantal medewerkers en dat ze multidisciplinair ingericht zijn.
ZIC’s zijn ontstaan vanuit intensieve samenwerking tussen De Wever en Fontys
Hogeschool. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse andere hogescholen,
lectoraten, ROC’s, het UKON, en Tranzo (Tilburg University).
www.waardigheidentrots.nl/ZIC
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‘Pas in de
praktijk
kun je
zeggen ‘ik
kan het’
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