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Spreker: ClaudiaWelkom allemaal bij de eerste webinar van het NKOP. Goed om te horen dat er zo veel mensen de moeite nemen om naar de webinar te komen en luisteren. We willen jullie in deze webinar wat gaan vertellen over het onderzoek wat we gedaan hebben naar het bezoekverbod tijdens de eerste golf van het coronavirus in het verpleeghuis. Ik zal onszelf eerst even voorstellen en vervolgens vertellen wat u kan verwachten in dit webinar. 
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Kenmerken doelgroep

Thuiswonende Ouderen

Bij stapeling van problemen
disbalans door bv. verlies partner

Ontstaan of terugkeer
psychiatrische problematiek

Van 19% naar 25,6 % ouderen in 2040

Een op de 4 ouderen is verweduwd

18% volwassenen psychische stn. gehad
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Dubbele vergrijzingToenemend aantal thuiswonende ouderenBij ouder worden soms stapeling van problemen:	verlies gezondheid en sociale contactenDisbalans door heftige gebeurtenisPsychiatrische problematiek: 	stemmingsstoornis, angststoornis	



Medewerkers ervaren knelpunten in het
omgaan met: 

Depressie en eenzaamheid  

Gedragsproblemen en agressie

Gezamenlijk actieonderzoek door medewerkers
- Thuiszorg - Ouderenzorg - GGZ
- Welzijn - Huisartsenpraktijk - ROS
- Studenten hogeschool
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Op basis van signalen van medewerkers in het netwerk 	ouderenzorg, thuiszorg, welzijnsorganisatie en GGZThuiszorg Het Friese LandNoorderbreedteWelzijnsorganisatie Amaryllis LeeuwardenHuisartsenpraktijk AldlanVan Andel GGZ FrieslandRegionale Ondersteuningsorganisatie eerste lijnNHL Stenden hogeschoolIn de wijk Aldlan in Leeuwarden



Doelstelling van het onderzoek 

Elkaar ondersteunen in het omgaan met 
ouderen met psychische problemen.

Behoeftes van cliënten
Behoeftes van medewerkers:

Elkaar (beter) leren kennen en vinden
Mogelijkheden in de wijk meer kennen
Van elkaar leren

Via focusgroepen en interviews
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Doelstelling aan het begin van het onderzoeksproject geformuleerdBehoeftes van medewerkers in kaart brengen:Focusgroepen met medewerkers thuiszorg, welzijnsorg. En HA praktijkInterviews met medewerkers van alle organisatiesBehoeftes van cliënten: 	voelen zich niet altijd gehoord	continuïteit: wisseling medewerkers		weinig contact met huisarts 		eenzaam		behoefte aan sociaal contact



Gebruikte methodieken ontwerpfase

Brainstorm:        divergerend

COCD box:          convergerend

Mindmaps:        ontwerpend

Cyclisch proces: aanpassingen
Pilots met voor-en nametingen met 
interviews en vragenlijsten
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Bij ontwerpgericht onderzoek noemen we dit het double diamond modelCOCD box:Mark RaisonUitleg op vraagPilots gedaanUiteindelijk leidt dit toch een prototype



Door medewerkers ontwikkelde 
Interventies   

De sociale kaart rond de bewoner: 
De Wegwijzer

Onderlinge scholing en coaching:
In Gesprek!

En ook:

Netwerkbijeenkomsten

De sociale kaart van de wijk
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Opnoemen, daarna laten zien



Laatste praktische 
informatie

 Evaluatieformulier (link)
 Accreditatie 
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