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Missie & opbrengsten AWO 

• Missie 
- Met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage leveren aan 

de verbetering van 
- Kwaliteit van zorg 
- Kwaliteit van leven van ouderen en 
- Kwaliteit van leven van medewerkers 

   in de langdurige ouderenzorg 

 
• Werkwijze 

- Kennis  praktijk 
- Vragen uit praktijk  onderzoek 

- Nieuwe zorgvormen/ interventies 
- Hulpmiddelen  
- Nieuw zorgbeleid 

 
 



AWO project 



Aanleiding van het project (1) 

De mens staat 
centraal niet 
de ziekte 

Aansluiten bij de kracht 
van cliënten en hun 
netwerk 

Zorgverleners werken 
met de handen  op de 
rug 



Traditionele thuiszorg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe zorgverlening 

Focus op ziekte & beperkingen 
Alles uit handen nemen 

De mens staat centraal 
Bevorderen van zelfregie/ eigen kracht 

Aanleiding van het project (2) 
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Function Focused Care (FFC) 

• Volgens de FFC filosofie wordt getracht tijdens elk 
zorgmoment de zelfredzaamheid van cliënten te 
bevorderen, door rekening te houden met 
- wat cliënten zelf willen en kunnen 
- wat het sociaal netwerk hierin zou kunnen betekenen  
- factoren in de fysieke omgeving die een bevorderende of 

belemmerende rol kunnen spelen factoren 
 
 
 

 



Function Focused Care/ Reablement 

• FFC heeft aanwijzingen voor effectiviteit laten zien 
 

- vooral in de Amerikaanse intramurale setting  
 (verpleeghuis, kleinschalige woonvormen, ziekenhuis)  
 

- recentelijk ook veelbelovende uitkomsten in thuissituatie  
    Reablement, Restorative Home Support 
 (vooral in Uk, Nieuw-Zeeland, Australië, Scandinavië)  

 

 
 
 
 
     
 

 

Aanpassing nodig voor de 
Nederlandse thuiszorg 
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Aanpak ‘vertaling’ (2014-2015) 

• Raadplegen literatuur 
• Gesprekken met internationale experts 
• Werkbezoeken (VS, Nieuw-Zeeland, Australië) 

• Regionale werkgroep van zorgverleners/ beleidsmedewerkers                                                                                             
(Cicero, Envida, MeanderGroep Zuid-Limburg)                                                                         

 Conceptversie ‘Blijf Actief Thuis’ 
 

• Conceptversie ‘Blijf Actief Thuis’ voorgelegd aan  
- Medewerkers MeanderGroep Zuid-Limburg 
- Ouderenpanel 

 



Scholingsprogramma ‘Blijf Actief Thuis’ 



• Belang van zelfregie/ eigen kracht, consequenties van 
overnemen van (zorg-) taken  

 

• Mogelijkheden van de cliënt/ sociaal netwerk in kaart 
brengen 

 

• Werken met doelen en acties 
 

• Tips rondom het bevorderen van zelfregie/ eigen kracht 
- Zorgtaken op een andere manier uitvoeren 
- Communicatie aanpassen 
- Sociaal netwerk betrekken 
- Motiveren, motiveren, motiveren 

  

 
 

 

Scholingsprogramma - onderwerpen 





Filmpje Blijf Actief Thuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U2p0IikS9mw  
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Pilot ‘Blijf Actief Thuis’ 



Grootschalig 
onderzoek  
Blijf Actief Thuis 

Interventiegroep 
Brunssum 

Heerlerheide 
Kerkrade 

Simpelveld/ Bocholtz 
Nuth 

Baseline 

Blijf Actief Thuis 

scholing 
Geen aanvullende 

scholing 

Nameting: 12 maanden na baseline 

10 wijkteams uit 5 werkgebieden 
Brunssum 

Heerlerheide 
Kerkrade 

Simpelveld/ Bocholtz 
Nuth 

Werving deelnemers 
1) Alle V&V van wijkteams 
2) Selectie cliënten 
3) Selectie HbH  

Controlegroep 
Brunssum 

Heerlerheide 
Kerkrade 

Simpelveld/ Bocholtz 
Nuth 

Werving deelnemers 
1) Alle V&V van wijkteams 
2) Selectie cliënten 
3) Selectie HbH  Onderdelen 

- Effect evaluatie 
- Primaire uitkomstmaat: sedentair 

gedrag 
- Secundaire uitkomstmaten: o.a. dagelijks 

functioneren, kwaliteit van leven 

- Economische evaluatie 
- Procesevaluatie 
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Ervaringsdeskundigen aan het woord: 
Mandy Boosten 



Ervaringsdeskundigen aan het woord: 
Maria Wetzels 



Vragen??? 
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