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Aanleiding van het project 
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De mens staat 
centraal niet 

de ziekte 

Aansluiten bij de kracht 
van cliënten en hun 

netwerk 

Zorgverleners werken 
met de handen op de rug 



Leren omdenken in de wijkverpleging… 
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Traditionele zorgverlening 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe zorgverlening 

Focus op ziekte & beperkingen 
Alles uit handen nemen 

De mens staat centraal 
Bevorderen van zelfregie/ eigen kracht 
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De oplossing – Reablement? 



• Toegepast in veel landen (Engeland, VS, Nieuw Zeeland, Australië, Canada, Ierland, Noorwegen, 
Denemarken, Zweden, Taiwan, Nederland) 
 

• “Help de cliënt zichzelf te helpen!’’ 
 

• Definitie: “Reablement usually follows a gradual functional decline or an acute episode of illness or injury. It is an 
assessment and goal-oriented based intervention, which is person- centered as well as holistic, delivered within 
the social and/or the health care system. It usually includes aspects of physical and daily activities training and 
involves assistance and motivational support. The aim is to enhance or maintain clients physical, social and 
mental functioning and improve their independence in daily life and quality of life and reduce or the need for 
long-term care.”  
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Reablement 



Scholingsprogramma 
‘Blijf Actief Thuis’ 

ONDERZOEK NAAR 

BLIJF ACTIEF THUIS 





Kick-off bijeenkomst 
 

Consequenties van het overnemen van zorgtaken 
/ voordelen van blijven bewegen 
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Gezond ouder worden – 
het belang van bewegen 
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Lichamelijke              
gesteldheid 
- ↑ Spieren 
- ↑ Uithoudingsvermogen 
- ↑ Coördinatie 
- … 

Voorkomen van klachten/ 
aandoeningen 
- ↓ Diabetes 
- ↓ Hart- en vaatziektes 
- ↓ Artrose 
- ↓ Incontinentie 
- ↓ Valpartijen 
- ...   

Sneller herstel  
- Na ziektes 
- Opnames 

(Sociale) participatie 
- Behoud van 

zelfredzaamheid 
- In stand houden van 

sociale contacten 
- ... 

Geestelijke gesteldheid 
- ↑ Energie 
- ↓ Angstgevoelens 
- ↓ Neerslachtigheid 
- ↓ Stress 
- ... 



• Als de cliënt het eigen spierweefsel op peil wil houden, dan moet hij of zij 
deze spieren minimaal drie keer per week maximaal aanspannen. Klopt 
deze stelling? 

• A. Juist 

• B. Niet juist 

• Deze stelling is niet juist. Spierweefsel regelmatig aanspannen op 30% van 
het maximum is al voldoende om achteruitgang hiervan tegen te gaan. 

Quizvraag! 
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Intervisie 1 

 
Fases van gedragsverandering/ 

motivatietechnieken 
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Iedereen is gemotiveerd 

… Als men iets wil! 

Stelling! 
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Fases van gedragsverandering 

ONDERZOEK NAAR 

BLIJF ACTIEF 

THUIS 

• Of cliënten open staan voor verandering is afhankelijk van hun 

fase van gedragsverandering 

1) Voorbereidingsfase 
                          

                          ‘Ik ga niet douchen, was mij                          

                          maar aan de wastafel. Weet u  

                          wat ik voor pijn heb!’ 

2) Actiefase 

 
                       ‘Vroeger verzorgde ik mezelf. Ik                    

                        vind het erg vervelend om nu van  

       anderen afhankelijk te moeten 

zijn.’ 



Intervisie 2 

 
Bewegen tijdens en buiten zorgmomenten 
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Het stimuleren van bewegen is onderdeel 
van de wijkverpleging 

Stelling! 
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In beweging – thuis en buitenshuis 
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Thuis Buitenshuis 



Intervisie 3 

 
Werken met doelen en actieplannen 
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Het stellen en evalueren van doelen samen met 
de cliënt is de verantwoordelijkheid van de 

wijkverpleegkundige. 

Stelling! 
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Werken met een zorgplan 
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Intervisie 4 
 

Betrekken van het sociaal netwerk 
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• Hoe groot is gemiddeld 
genomen het sociaal netwerk 
van kwetsbare ouderen? 

Quizvraag! 
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I. Zwart-Olde, M. Jacobs, M. Broese van Groenou; 2013 



• Wie hoort bij het netwerk? 

• Wat voor functie hebben deze mensen? 

• Hoe is de relatie met de cliënt? 

• Wat zijn hun wensen/ behoeften? 

• Hoe belastbaar is het netwerk? 

 

 
 

Sociaal netwerk in kaart brengen 
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… of middels een praatje 
tijdens de zorg! 



Intervisie 5 
 

Niveau van functioneren van cliënt  
in kaart brengen 
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In kaart brengen van zelfredzaamheid 

ONDERZOEK NAAR 

BLIJF ACTIEF THUIS 



Boostersessie 
 

Oefenen met acteurs 
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Welke moeilijke situaties komt u in de praktijk tegen? 

• Cliënt voelt zich te oud / te ziek  

• Cliënt is bang om te vallen 

• Cliënt heeft pijn / is moe 

• Cliënt denkt recht te hebben op zorg 

• Cliënt heeft geen zin 

• Sociaal netwerk biedt weerstand 

• … 

 

 

 

Gespreksvaardigheden oefenen 
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Ervaringen met Blijf Actief Thuis 
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• https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/research-
programme/15521 

• Achtergrondinformatie Blijf Actief Thuis project 

• Artikel over de beweegredenen en inhoud van het 
scholingsprogramma (Engelstalig) 

• Filmpje met ervaringen van medewerkers met Blijf Actief Thuis 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Meer informatie over Blijf Actief Thuis 
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