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Mirre den Ouden: ‘We troffen de 
verpleeghuisbewoners vooral zittend 
of liggend aan. Er gebeurt bijna niets 
in deze zorginstellingen!’

2626 U I T  H E T  V E L D

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat het 

droevig gesteld is met de mate van beweging die bewoners 

van verpleeghuizen hebben. Een observatiestudie naar 

de activiteiten van verpleeghuisbewoners laat zien dat 

verpleeghuisbewoners 90 procent van de tijd zitten of liggen. 

Het grootste deel van deze bewoners is inactief gedurende 

de dag. Het onderzoek vond vorig jaar plaats, afgelopen 

mei volgde publicatie in de Journal of the American Medical 

Directors Association.

Tekst: Frank van Geffen

Het onderzoek werd verricht door promovenda Mirre 

den Ouden, werkzaam bij de afdeling Health Services 

Research (Universiteit Maastricht), onder leiding van 

onder anderen senior onderzoeker Michel Bleijlevens, 

ook staffunctionaris bij Sevagram Zorgcentra in Heerlen. 

Het onderzoek maakt deel uit van het project Nurses 

on the move, dat zich richt op kwaliteitsverbetering van 

verpleeghuiszorg. Het project waarvan dit onderzoek deel 

uitmaakt, richt zich op het verbeteren van het bewegen 

en de zelfredzaamheid van verpleeghuisbewoners. De 

andere twee deelprojecten gaan over het toepassen van 

nieuwe kennis en verpleegkundig leiderschap.

Zitten of liggen De mate waarin ouderen van 65 jaar 

en ouder in verzorgings- en verpleeghuizen bewegen, 

is al eerder bekeken. Den Ouden: “In die studie werd 

onderzocht of die ouderen de Nationale Norm Gezond 

Bewegen (NNGB) haalden: dertig minuten matig intensief 

bewegen per dag. De resultaten lieten zien dat respec-

tievelijk 76 procent en 89 procent van de verzorgings- en 

verpleeghuisbewoners inactief was. Wij gingen anders te 

werk. In onze studie observeerden wij 723 bewoners van 

zeven zorginstellingen op vijf willekeurige momenten op 

de dag tussen 7.00 en 23.00 uur. We noteerden in welke 

activiteit de bewoners op dat moment betrokken waren. 

Daaruit bleek dat de bewoners van deze instellingen hun 

tijd voornamelijk doorbrachten met slapen, televisiekijken 

of nietsdoen. Activiteiten die we wel konden waarnemen, 

hadden te maken met algemene dagelijkse levensver-

richtingen (ADL’s) die voornamelijk verbonden waren met 

mobiliteit, en eten en drinken. Bewoners die bezig waren 

Rust roest

met huishoudelijke activiteiten (HDL’s), zagen we nauwe-

lijks (1 à 2 procent). We troffen de meesten vooral zittend 

of liggend aan. Dat was een verontrustende constatering: 

er gebeurt bijna niets in deze zorginstellingen!”

De verkeerde kant op Dat deze inactiviteit ongewenst 

is, behoeft geen betoog. Het wordt steeds duidelijker, dat 

door te bewegen gezondheidsklachten te voorkomen 

zijn. Denk aan positieve effecten op het fysiek, cognitief 

en sociaal functioneren. Wie te weinig beweegt, loopt het 

risico in een afhankelijke positie te komen. Helaas is de zorg 

in veel zorginstellingen zo ingericht, dat inactiviteit eerder 

gestimuleerd wordt dan dat bewoners ervan in beweging 

komen. Ondanks hun goede bedoelingen helpen zorgme-

dewerkers hun cliënten vaak juist de verkeerde kant op. 

Rust roest is hierop helaas zeer van toepassing.

Speerpunt Bleijlevens herkent deze situatie in zijn eigen 

praktijk. “Bij Sevagram ben ik sinds 2010 verantwoorde-

lijk voor het opzetten van beweegbeleid. Het moet in de 

hele organisatie een speerpunt zijn, anders krijg je dat 

niet van de grond. Cliënten hebben echt baat bij fysieke 

activiteiten, al wonen ze wel om een reden bij ons. Je kunt 

ze dus niet alle activiteiten laten uitvoeren. We hebben 

het activiteitenaanbod flink uitgebreid en aantrekkelijker 

gemaakt. Het aantal activiteiten nam toe van 40 naar 

160. Maar we zien ook dat we niet alleen daarin moeten 

veranderen. Uit het onderzoek blijkt dat de mensen zo’n 

90 procent van de tijd op de afdeling doorbrengen. Dan 

moeten we dáár juist zijn om hen te activeren in plaats 

van op andere plekken binnen het verpleeghuis. Meestal 

denken wij als beleidsmakers dat we weten wat de cliënt 

wil. Daar stemmen we het beweegaanbod op af. Maar 

Studie naar activiteiten van verpleeghuisbewoners
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Michel Bleijlevens: ‘Fysiotherapeuten 
moeten zichtbaarder zijn op de 
afdelingen in plaats van zich in de 
oefenzaal op te houden’
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werken. Die zien praktische bezwaren. Iemand in een 

rolstoel naar de eetzaal rijden gaat nu eenmaal sneller dan 

hem ondersteunen bij het lopen. Maar door snel even de 

rolstoel te gebruiken, leert deze bewoner het lopen heel 

snel af en zit hij voorgoed in de rolstoel. Dat kost op den 

duur dus meer tijd. Door mensen zo veel mogelijk zelf te 

laten bewegen, geef je hun gevoel van eigenwaarde aan 

hen terug, maak je hen minder afhankelijk.”

En de fysiotherapeut? Fysiotherapeuten kunnen een 

belangrijke rol spelen bij het proces om bewoners van 

zorginstellingen in beweging te krijgen, vindt Bleijlevens. 

“Zij zijn specialisten op het gebied van bewegen. Maar 

dan moeten ze de focus wel verschuiven van de indivi-

duele behandeling naar advisering. Ze moeten proberen 

een klimaat te scheppen waarin bewoners actief zijn. 

Ze kunnen een coachende rol hebben voor bewoners, 

familieleden en personeel. Ze kunnen proberen bewoners 

die een beperking hebben, toch aan te zetten tot parti- 

ciperen. Daarin kunnen ook ergotherapeuten een rol spe- 

len. Beide groepen paramedici kennen de beperkingen  

die de diverse aandoeningen met zich mee brengen. 

Zodoende kunnen ze aanknopen bij ieders specifieke 

mogelijkheden en wensen. Dat vergt een goede samen-

werking tussen de fysiotherapeut en het verplegend en 

verzorgend personeel, net zo goed als met de activiteiten-

begeleider. Dat houdt in dat fysiotherapeuten zichtbaar- 

der moeten zijn 

op de afdelingen 

in plaats van zich 

voornamelijk in 

de oefenzaal op 

te houden. Dit 

onderzoek kan 

daarbij helpen. 

De resultaten wij- 

zen op de nood-

zaak van veran-

dering. Ze geven 

volop aanleiding 

om de discussie 

over bewegen te 

openen.”

misschien moeten wij dat niet bedenken, moeten we 

het juist zoeken in wat mensen deden voordat ze bij ons 

kwamen wonen: bedden opmaken, ontbijt klaarmaken, 

naar het toilet lopen, de planten water geven, de ADL’s 

en HDL’s dus. Wat mensen zelf nog kunnen, moeten we 

niet van hen overnemen. Met onze goedbedoelde zorgen 

maken we hen passief. Daardoor gaan spierkracht en 

uithoudingsvermogen vlot achteruit.”

Kentering Het probleem is al eerder onderkend, stelt 

Den Ouden: “Twee Amerikaanse studies van twintig 

jaar geleden gaven vergelijkbare resultaten te zien. Er is 

dus nog steeds veel verbetering mogelijk op dat vlak. 

We hebben in Nederland een mooie verzorgingsstaat 

ingericht, maar het is niet houdbaar om de zorg op die 

manier te blijven leveren. De kentering is al volop gaande, 

ook in de wetgeving. Ook in andere landen is men erop 

gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 

Verzorgingshuizen bestaan over een tijdje niet meer, in een 

verpleeghuis kom je alleen maar binnen met zwaardere 

indicaties. Aandacht voor bewegen blijft noodzakelijk. De 

interventie die wij ontwikkelen, past daar goed bij.”

 

Dagelijkse setting “Zoals ik al zei, moet het beginnen 

bij het beleid van een organisatie”, zegt Bleijlevens. “We 

moeten ons bewust worden van het feit dat bewegen 

van levensbelang is. Bewegen moet deel uitmaken van 

het zorgleefplan. Vervolgens moet je op zoek gaan naar 

kansen voor het bewegen in de gewone dagelijkse setting. 

Er gebeurt genoeg op een afdeling waarbij je bewoners 

kunt betrekken. Probeer hen te verleiden om actiever te 

worden, sluit aan bij de ADL’s en HDL’s. Ik weet dat dat 

weerstand kan oproepen bij mensen die in de praktijk 

Michel Bleijlevens bij de beweegtuin bij 

verpleeghuis Molenpark van Sevagram
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