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Overgewicht voorkomen
vanaf de geboorte

Bewegen met 
verpleeghuisbewoners

met dementie
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In beweging voor
verpleeghuisbewoners
met dementie »

natascha de groot

pauline den 
toom-roeleveld
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Stilzitten leidt tot achteruitgang. 

Dat is in een heel kleine noten-

dop de conclusie van Mirre den 

Ouden -promovendus bij de  

Universiteit Maastricht- in haar 

publicatie Daily (In)Activities of 

Nursing Home Residents in Their 

Wards: An Observation Study. 

Daarom is ze met de gespeciali-

seerd verpleegkundigen 

Natascha de Groot, Pauline den 

Toom-Roeleveld en vele andere 

Limburgse zorgmedewerkers in 

beweging gekomen om verpleeg-

huisbewoners met dementie te 

activeren en hun zelfredzaam-

heid te vergroten.

uIt de wetenschap  

mirre den Ouden
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Mirre: ’Natascha werkt bij Meander en 
Pauline bij Zuyderland. Zij hebben 
meegewerkt aan een observatiestudie 
van de Academische Werkplaats Oude-
renzorg Zuid-Limburg. Conclusie: het 
overgrote deel van de bewoners op de 
psychogeriatrische afdelingen brengt 
zijn dagen zittend of liggend door. 
Duttend, slapend of veel tv-kijkend. 
Daarnaast blijkt uit meer dan 3000 
observaties bij verpleeghuisbewoners 
dat nog geen 2% zich bezighoudt met 
huishoudelijke activiteiten. Vervolgens 
hebben we bewoners op basis van de 
pilotstudie DAIly NURSE (Daily Activities 
and Independence by NURsing Staff 
Encouragement) op kleine schaal 
dagdagelijkse activiteiten laten uitvoe-
ren die voorheen als vanzelfsprekend 
werden uitgevoerd door de verpleging 
en verzorging. Tegelijkertijd hebben we 
een bewustwordingsproces in gang 
gezet: welke activiteiten worden 
overgenomen die de bewoner in wezen 
zelf kan uitvoeren om zijn zelfredzaam-
heid te vergroten? Beleid, coaching en 
educatie zijn daarbij de drie pijlers.  
Via beleid willen we de bewegingsactivi-
teiten organisatiebreed kenbaar maken, 
zodat ook iedereen de noodzaak inziet 
van meer bewegen. Door zogenoemde 
aandachtsfunctionarissen of kartrekkers 
naar voren te schuiven kunnen die een 
coachende rol op zich nemen. Doordat 
zij hun kennis op de afdeling delen met 
collega’s voorzien we in het belang van 
educatie.’

mirrE: 'HEt OVErgrOtE dEEL 
Van dE BEwOnErs BrEngt zijn 
dagEn zittEnd Of LiggEnd 
dOOr.'

Leerzame videobeelden
Natascha: ’Samen met bijvoorbeeld 
ergo- en fysiotherapeuten heb ik 
workshops gegeven binnen Mean-
der-verpleeghuis Lückerheide. We 
hebben ons - om te beginnen - op het 
ontbijt gericht. Om na te gaan hoe 
bewoners met dementie en de zorgme-
dewerkers zich dan gedragen, hebben 
we videobeelden gemaakt die we tijdens 
een eerste workshop hebben gedeeld 
met de afdelingsmedewerkers. Dat was 
zeker leerzaam. Je ziet dan hoe rumoe-
rig zo’n ontbijt in feite verloopt. Hoe wij 
als zorgmedewerkers lopen en rennen 
om de bewoners zelf zo weinig mogelijk 
te laten doen. Op die beelden zie je ook 
dat we bewoners onvoldoende meene-
men in wat ze willen eten of drinken 
tijdens het ontbijt. Tijdens de tweede 
workshop was meteen al sprake van een 
aanzienlijke verbetering. Zo dronk een 
van de bewoonsters nu een glas melk 
terwijl ze in het verleden koffie voorge-
schoteld kreeg. Dat glas schonk ze 
bovendien zelf in. Een andere bewoon-
ster was bezig haar boterham in kleine 
stukjes te snijden, zoals ze dat vroeger 
thuis ook altijd deed. Meer dan de helft 
van de bewoners smeert nu zijn eigen 
boterham. Wat helemaal mooi was om 
te zien: nadat we hen daartoe hadden 
uitgenodigd, hielpen bewoners na het 
ontbijt maar wat graag mee om de tafel 
op te ruimen en schoon te vegen.  
De werkdruk van de zorgmedewerkers 
neemt trouwens niet toe als je de 
zelfredzaamheid van bewoners stimu-
leert. Tijdens het ontbijt is er nu  
sprake van rust.’
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natascHa: 'dE wErkdruk 
nEEmt niEt tOE aLs jE dE zELf-
rEdzaamHEid Van BEwOnErs 
stimuLEErt.'

ADL en HDL
Pauline: ’De meeste winst qua beweging 
is te halen op het gebied van de ADL 
(Algemene dagelijkse levensverrich- 
tingen) en HDL (Huishoudelijke dagelijk-
se levensverrichtingen). Door bewoners 
daar actiever te laten zijn, verbeter je 
ook de sociale band met hen. Of, anders 
gezegd: verminder je hun eenzaamheid. 
Eenzaamheid onder ouderen is een 
belangrijk thema binnen de actuele 
discussie rond mensen die vinden dat 
hun leven ’voltooid’ is. Door een betere 
sociale band tussen zorgmedewerkers 
en bewoners ontstaat ruimte voor de 
bewoners om hun verhalen te delen. 
Het zijn vaak ontroerende en leerrijke 
herinneringen die na een lang leven  
uit hun rugzak tevoorschijn komen.  
Bij Zuyderland ben ik in oktober actief 
betrokken geweest bij drie workshops 
rond de pilotstudie DAIly NURSE.  
De deelnemers waren vanaf het begin 
enthousiast en al snel ontdekten we dat 
we actief bezig waren met het stimule-
ren van bewegen. Zo vertelde een 
collega dat ze de afwas nu op tafel doet. 
Een teil met heet water, een afdruiprek 
… en de bewoners beginnen uit zichzelf 
het vaatwerk af te drogen. Ik maak deel 
uit van de stuurgroep Bewegen en ben 
voorzitter van de regionale werkgroep 
Bewegen binnen twee zorgcentra van 
Zuyderland waar ik werkzaam ben. 
DAIly NURSE sluit goed aan bij het 
bewegingsbeleid van Zuyderland en is 
daar een praktische uitwerking van.’

Champignons snijden
Mirre: ’In december evalueren we 
binnen de focusgroep wat de effecten 
zijn van de DAIly NURSE-pilotstudie  
op de verpleeghuisbewoners met 
dementie en op de verpleging en 
verzorging. Op basis van die uitkomsten 
bepalen we hoe we een verdere,  
structurele bijdrage kunnen leveren  
aan bewegingsgerichte zorg. Daarbij kan 
het overigens ook gaan om anders 
bewegen. Ik noem het voorbeeld van 
een bewoner met dementie die hoofd-
zakelijk bezig was met rusteloos heen 
en weer lopen. Een van de verzorgenden 
heeft hem toen uitgenodigd om  
champignons te snijden voor de warme 
middagmaaltijd. Daardoor kwam hij  
tot rust. Sterker nog: hij viel voldaan in 
slaap toen alle champignons na een half 
uur waren gesneden. Ook de verzorgen-
de was geholpen door het werk dat  
haar uit handen was genomen.’ «

pauLinE: 'dOOr BEwOnErs tE 
actiVErEn, VErBEtEr jE Hun 
sOciaLE Band mEt  
zOrgmEdEwErkErs.'
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