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Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

• Structurele samenwerking kennisinstellingen en zorgorganisaties
- Maastricht University | Zuyd Hogeschool | Gilde zorgcollege |Vista 

MeanderGroep | Sevagram | Envida | Zuyderland | Cicero | Vivantes | 
De Zorggroep | Land van Horne | Proteion

- 180 locaties; 27.000 medewerkers; 50.000 cliënten

• Doel: Met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan 
- kwaliteit van leven 
- kwaliteit van zorg 
- kwaliteit van werk

www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

http://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/


Inhoud

van de workshop



• Wat is reablement?
• Toepassing in het verpleeghuis
- Hoe werkt het?
- Ervaringen uit de praktijk
- Wetenschappelijk bewijs

• Aan de slag met reablement!



Reablement

Definitie



Evolutie van reablement

• 1962 Eerste verwijzing in literatuur

• Begin 2000 VS, VK, Australië, Nieuw Zeeland, Zweden
• 2008 Denemarken
•

• 2012 Noorwegen
• 2014 Nederland

• Recenter Ierland, Canada, Taiwan, Japan, Finland, 
België





Internationaal ReAble network

https://reable.auckland.ac.nz/

https://reable.auckland.ac.nz/


Kenmerken

• Van ‘zorgen voor…’ naar ‘zorgen dat…’
• Holistisch & doelgericht
• Interdisciplinair/ taakdelegatie
• Trainen en coachen van medewerkers
• Voor iedereen (ongeacht leeftijd, ziekte, setting)
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Reablement
in het verpleeghuis

Hoe werkt het?



Zelfredzaamheid, Eigen Regie, 
Levenskwaliteit & Functionaliteit (ZELF)

Beleid en omgeving Educatie zorgteams Doelen stellen Motivatie en coaching 



Reablement
in het verpleeghuis

Ervaringen uit de praktijk



Toepassing in het verpleeghuis

• Verzorging
• Maaltijden
• Huishoudelijke werkzaamheden
• Activiteiten



Reablement
in het verpleeghuis

Wetenschappelijk bewijs



• 28 afdelingen (per toeval toegewezen aan interventie- en 
controlegroep)

• Deelnemers: 300 verpleegkundigen en verzorgenden, 160 cliënten 
• Datacollectie: voorjaar 2021 – najaar 2022

Experiment 
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MAINtAIN vragenlijst
• Stimuleren van ADL activiteiten
• 8 items, 9-punt schaal
• Verpleegkundigen en verzorgenden
• Baseline (T0), na afloop van het programma (T1), 

na 9 maanden (T2)



Scores gehele onderzoek (9 point Likert schaal (nooit – altijd); 8 items)
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Stimuleren van activiteit door V&V

ZELF CONTROLE



Reablement
in het verpleeghuis

Aan de slag!



• Beleid/ fysieke omgeving
- Wat werkt bevorderend/ belemmerend in je organisatie?

• Training
- Wie moet getraind worden?
- Welke competenties hebben deze mensen nodig?

• Doelen stellen
- Hoe krijg je doelen boven tafel?
- Aan welke doelen zit je te denken?

• Motivatie en coaching
- Wie zou deze rol op zich kunnen nemen?



Januari 2023

https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/reablement-in-long-term-care-for-older-people

https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/reablement-in-long-term-care-for-older-people


Vragen?


