
“Als klanten 
voelen dat ze dingen 

kunnen, zijn ze 
veel positiever.”
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Whitney Hanssen, voorheen zichtbare 

schakel bij Meander Thuiszorg, nu be-

leidsmedewerker bij de afdeling Kwaliteit 

en Rowan Smeets, promovendus aan de 

Universiteit Maastricht, deden onderzoek 

in het kader van hun master thesis. Zij 

interviewden 19 thuiszorgmedewerkers 

(10 HbH en 9 V&V) in Kerkrade-West, 

een van de proefregio’s van ‘Blijf Actief 

Thuis’, over hun ervaringen. “Een mooi 

voorbeeld van hoe wetenschappelijk 

onderzoek en zorgpraktijk elkaar kun-

nen versterken”, vindt Silke Metzelthin, 

assistant professor aan de Universiteit 

Maastricht, vanuit de AWO een dag per 

week werkzaam bij Meander en contact-

persoon voor ‘Blijf Actief Thuis’.

Alledaags bewegen
Veel ouderen bewegen te weinig, terwijl 

dit onmisbaar is voor het behoud van 
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Steeds meer thuiszorgmedewerkers van Meander volgen het scholingsprogramma ‘Blijf Actief Thuis’, 
dat door de onderzoekers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) in samenwerking met 
de praktijk ontwikkeld is. Wat vinden deelnemers van dit scholingsprogramma? Levert het hen iets op; 
doen ze nu dingen anders dan voorheen?

het dagelijks functioneren. Als thuiszorg-

medewerkers hun klanten stimuleren 

om dagelijkse activiteiten in de zelfver-

zorging en het huishouden zo zelfstandig 

mogelijk uit te voeren, wordt bewegen 

onderdeel van de dagelijkse zorg die 

ouderen ontvangen. Medewerkers hebben 

nogal eens de neiging om handelingen 

over te nemen en het stimuleren van be-

wegen schiet er dan bij in. Het scholings-

programma ‘Blijf Actief Thuis’ bestaat 

uit een startbijeenkomst en een reeks 

intervisiebijeenkomsten. Hier leren mede-

werkers hoe ze deze verandering in de 

dagelijkse praktijk vorm kunnen geven. 

Daarnaast zorgen wekelijkse nieuws-

brieven en een opfrisbijeenkomst ervoor 

dat de nieuwe werkwijze een blijvend 

karakter krijgt.

Complimenten
Whitney en Rowan zetten de belangrijkste 

uitkomsten uit de interviews op een rijtje. 

“Werken volgens de uitgangspunten van 

‘Blijf Actief Thuis’ is een cultuuromslag 

en dat kost tijd en vraagt continu aan-

dacht. Medewerkers geven aan dat ze 

veel dingen uit de scholing al onbewust 

deden maar nu veel gerichter toepassen”. 

Als voorbeeld noemen ze het geven van 

een compliment aan de klant. Andere 

onderdelen, zoals het formuleren van 

doelen, werden iets minder opgepakt 

omdat medewerkers onder andere aan-

gaven niet altijd de tijd ervoor te vinden. 

Ze zijn enthousiast over positieve reacties 

van klanten op de aanpak. Vaak zien ze 

dat deze manier van werken behalve 

voor de klant ook voor henzelf voorde-

len heeft. Ze vinden dat ze tijd winnen 

en minder lichamelijk belast worden. 

Maar er zijn ook situaties waarin klanten 

weerstand vertonen om actief te blijven in 

dagelijkse activiteiten. Dan vinden mede-

werkers het nog lastig om het geleerde 

toe te passen in de praktijk.

Feedback
Met name thuishulpen zijn blij met de 

training, alleen al vanwege de intervisie-

bijeenkomsten. Ze vinden dat er buiten 

de scholing te weinig situaties zijn waarin 

ze elkaar spreken en als die er zijn, is er 

weinig tijd voor andere zaken dan prakti-

sche werkafspraken. Sommige medewer-

kers vinden het moeilijk om elkaar feed-

back te geven en in discussie te gaan 

over hun manier van werken. Vaak wordt 

dat nog ervaren als kritiek, blijkt uit de 

interviews. Tijdens de intervisiebijeen-

komsten krijgen dit soort gesprekken veel 

aandacht. Het bespreken van praktijk-

voorbeelden en de rollenspellen wordt 

door medewerkers erg gewaardeerd. 

Maar in de interviews is ook een aantal 

verbeterpunten aangedragen die in de 

scholing verwerkt zijn. Zo krijgen de 

opdrachten die als huiswerk zijn mee-

gegeven, meer aandacht. Ook sluiten nu 

collega’s die al veel ervaring hebben met 

de ‘Blijf Actief Thuis’ aanpak aan bij de 

scholingen. “Zij zijn rolmodellen uit de 

praktijk en dat spreekt meer aan dan 

kennis gebaseerd op wetenschappelijke 

inzichten” vertellen Whitney en Rowan 

met een glimlach.

Vervolgonderzoek
Op dit moment wordt bij MeanderGroep 

een grootschalig vervolgonderzoek uit-

gevoerd, waarin wordt gekeken of ‘Blijf 

Actief Thuis’ een positieve invloed heeft 

op gezondheid, welzijn en zorggebruik 

van ouderen. Vijf teams krijgen de scho-

ling en vijf andere teams fungeren als 

controlegroep. “Door deze teams te ver-

gelijken kunnen we straks uitspraken 

doen over het effect van deze aanpak op 

klanten (bijvoorbeeld behoud van zelf-

redzaamheid) en medewerkers (kennis 

en zelfvertrouwen). Het onderzoek is nu 

bijna halverwege, eind 2019 verwachten 

we de eerste resultaten”, aldus Silke. •

Een van de intervisiegroepen van 

thuishulpen in het kader van Blijf 

Actief Thuis met uiterst links Teuni 

Rooijackers, Maastricht University, 

die het vervolgonderzoek doet en 

samen met Meander Leren de 

scholingen verzorgt.

Whitney Hanssen (links) en Rowan Smeets deden onderzoek bij de deelnemers aan het scholingsprogramma Blijf Actief Thuis.

“Deze aanpak past 
perfect bij de missie 

en visie van Meander. 
In onze koers staat dat 

mensen zo lang als 
mogelijk zelfstandig 

blijven.”

Blijf Actief Thuis 
“Een cultuurverandering 
vraagt om continue aandacht”


