
Kenniscafé
Onderzoeksresultaten voor de praktijk: 
van bewustzijn, naar reflectie, 
naar (blijvende?) actie



Van regels naar relaties

Visie

Iemand echt zien, oftewel: telkens tot je door laten 

dringen wat iemand wil en/of nodig heeft op dit 

moment. En daar bij aansluiten, oftewel: dit het 

uitgangspunt laten zijn voor wat je doet en hoe je dat 

doet.   
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Wat is er nodig om 

onderzoeksresultaten 

om te zetten in 

blijvende acties?





Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg, van regels 

naar relaties
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Van regels naar relaties

Iemand echt zien, oftewel: telkens 

tot je door laten dringen wat 

iemand wil en/of nodig heeft op dit 

moment. En daar bij aansluiten, 

oftewel: dit het uitgangspunt laten 

zijn voor wat je doet en hoe je dat 

doet.   
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Onderzoek

Kwantitatief onderzoek

Harde en exacte 

gegevens

VB. Leeftijd 

Kwalitatief onderzoek

Het beschrijven van 

ervaringen, opvattingen 

of eigenschappen

VB. Hoe voelt u zich?



Onderzoek

Doel:

• Zicht krijgen op wat gebeurt er nu 

• Onderbouwen naar anderen







- Afspraken en acties
- Resultaten
- Niveaus van verandering
- Verspreiding verandering



Onderzoeksvraag:
Leidt de beweging van regels naar relaties er toe: 
- dat de zorg beter aansluit bij de wensen en behoeftes van de bewoners?
- tot een verbetering van de relaties in de driehoek bewoner, familie, 
medewerker/vrijwilliger?

Onderzoeksonderwerpen:
1. Bewoner leren kennen.
2. Zorg inrichten op wensen en behoeften van de bewoner.
3. Contact tussen familie en medewerkers.
4. Contact tussen medewerkers en vrijwilligers.



Onderzoeksactiviteiten

 Observeren tijdens vergaderingen en bijeenkomsten
 Observeren afdelingen
 Data onderzoek: dossiers, aantekeningen en rapporten
 Evaluatie bijeenkomsten
 Gesprekken en interviews



Niveaus van verandering

Niveau 1:
Veranderingen in de manier van praten over en denken over de in de actie onderzoek 
onderwerpen en thema’s.

Niveau 2: 
Veranderingen in activiteiten en manieren van handelen in de praktijk. Er worden 
alternatieven voor de huidige manieren ontwikkeld, de barrières  voor verandering om 
dingen anders te doen komen in beeld.  

Niveau 3: 
Veranderingen in de sociale relaties en sociale structuren. De relaties veranderen door te 
onderhandelen over geplande acties met sleutelfiguren in de organisatie.





Analyse

Alle data werd per onderwerp geanalyseerd op de volgende wijze: 
1. Verkennen van alle opgedane data
2. Coderen data
3. Zoeken naar thema’s
4. Kritisch bezien van thema’s
5. Vaststellen en definiëren van thema’s
6. Rapporteren
7. Terug geven bevindingen belanghebbenden 
8. Aanpassen rapportage aan de hand van bevindingen belanghebbenden





Resultaten
onderzoeksonderwerp
Bewoner leren kennen

Inhoudelijke thema’s

- Normatieve en 
narratieve informatie

- Iemand leren kennen
- Wederkerigheid

Proces thema’s

- Aansluiten bij medewerkers
- Eigenaarschap
- Samen

- Afspraken en acties
- Resultaten
- Niveaus van verandering
- Verspreiding verandering



Wat is er nodig om 

onderzoeksresultaten 

om te zetten in 

blijvende acties?



Vragenlijst voor:
- Bewoners
- Familie
- Medewerkers
- Vrijwilligers

Inhoud:
- Combinatie van vragen uit bestaande 
vragenlijsten
- Vragen gemaakt op onderwerpen 

die in Munnekeweij spelen
- Gesloten en open vragen

Onderzoeksvraag:
Leidt het veranderen van zorg geven op basis van de behoeftes en wensen van 
de bewoner tot een verbetering van ervaren kwaliteit van zorg en tevredenheid 
voor de bewoner, familie, medewerker en vrijwilliger in Munnekeweij?









• Behoeftes

• Redenen

• Oplossingen

• Acties 

Verdieping informatie





Wat is er nodig om 

onderzoeksresultaten 

om te zetten in 

blijvende acties?



Onderzoeksvraag:
Hoe ontwikkelen de basisveiligheid indicatoren van kwaliteit van zorg zich 
door de beweging van regels naar relaties?

Onderzoeksactiviteiten:
1.Medicatieveiligheid
2. Decubituspreventie
3. Gebruik van vrijheid beperkende maatregelen





Wat levert onderzoek op voor 

de praktijk?



Voeding

Elke dag kiezen tussen 
twee menu’s in plaats van 
twee weken van te voren. 





Elkaar leren kennen

Bewoner:

“Met sommige medewerkers kan ik het net wat beter 

vinden, dan deel ik wat meer en dan delen zij ook 

dingen met mij. Het is fijn dat ze er voor je zijn met een 

praatje en knuffel. Je kennen je net wat beter en helpen 

je door moeilijke momenten heen.”



Elkaar leren kennen

Familie:

“Er is meer rust op de tweede etage, meer mensen die ik ken 

dan vorige jaren. Het heeft echt effect een gezichtenboek op 

afdeling. Het is veel fijner als je weet met wie je te maken 

hebt. Je stapt dan ook makkelijker naar iemand toe en je 

weet wie er aan het zorgen is voor mijn moeder. Zo leer je 

elkaar makkelijker kennen. Het zijn dingen waarbij je je als 

mantelzorger meer thuis voelt!”



Elkaar leren kennen

Medewerker:

“Ik dacht eigenlijk dat ik de bewoners al goed kende, 

maar ik ben de bewoners beter gaan leren kennen dan 

ik al deed door meer te gaan vragen."



Wederkerigheid

Medewerker:

“Door te delen met de bewoner krijg je ook veel terug, 

dat waarderen de bewoners wel. Het is een gemiste 

kans dat ik dat eerder niet deed. Het maakt het werk 

nog leuker!”



Wat is er nodig om 

onderzoeksresultaten 

om te zetten in 

blijvende acties?



Persoonsgerichte zorg binnen 

de langdurige zorgverlening
Evelien de Raad



• Persoonsgerichte zorg

• Onderzoek & methode

• Stellingen

• Resultaten > gevonden visies

• Wat hebben wij hieraan?

Inleiding



Wat is persoonsgerichte zorg?



Voorkeuren van 

de patiënt

Informatie & 

Educatie

Coördinatie van 

zorg

Emotionele 

ondersteuning

Fysiek comfort

Familie & 

vrienden

Toegang tot zorg

8 dimensies van 

persoonsgerichte 

zorg

picker institute principles of 

patient-centred care

Continuïteit & 

transitie



Methode

Wat is de Q-methode?

”Met de Q-methode kun je op systematisch wijze subjectiviteit meten”

“Welke visies van 

persoonsgerichte zorg zijn er 

aanwezig bij cliënten en 

medewerkers binnen de 

langdurige zorgverlening?”



Enkele stellingen

Voorkeuren van de bewoner

Medewerkers houden rekening met uw 

wensen en behoeftes.

Emotionele ondersteuning

Er is aandacht voor u als u angstig, bezorgd, 

blij, enthousiast of verdrietig bent.



Enkele stellingen

Coördinatie van zorg

U weet wie er van de medewerkers uw zorg 

regelt en afspraken voor u maakt (EVV’er).

Fysiek comfort

Dat er ruimte is om mij terug te trekken om 

alleen te zijn



Enkele stellingen

Familie & vrienden

De medewerker uw familie en vrienden 

ondersteunen. Ze bieden een luisterend oor, 

erkennen hun behoefte en geven aandacht 

door bijvoorbeeld familiebijeenkomsten.

Informatie & Educatie

U kunt uw eigen zorgdossier lezen en inzien 

als u dat wilt.



Resultaten



Welke overeenkomsten en verschillende zijn 
er tussen de visies?



Wat kunnen wij met deze resultaten?

Nog verdere vragen?


