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BEWEGEN IN DE OUDERENZORG

RUUD DIRKSE

‘Verveling en inactiviteit
is een bron van veel
problemen’

ERIK SCHERDER

‘Bewegen is preventief
onderhoud van je
zelfstandigheid’

REMCO BOER

‘Denk beweeg
inclusief bij alles
wat je doet’
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In alledaagse handelingen zit ook beweging

OP DE COVER

Voor oudere mensen is actief blijven
en bewegen heel belangrijk. Het heeft
een positief effect op de eigenwaarde
en op de lichamelijke conditie.
Bovendien blijf je zo contact met je
omgeving. Zonder beweging en prikkels gaat het verstandelijk vermogen
sneller achteruit en inactiviteit kan
zorgen voor onrust en probleemgedrag.

VOORWOORD

Het is goed om te beseffen dat
bewegen niet alleen zit in een uurtje
fysiotherapie of een lange wandeling. Juist de alledaagse handelingen
kunnen voor kwetsbare ouderen het
verschil maken. Het loopje naar de
receptie om de krant te halen, zelf
koffie blijven zetten of zichzelf wassen, de trap nemen in plaats van de
lift. De mogelijkheden zijn eindeloos.

‘Kom in
beweging!’

INHOUD
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Keuze uit 24 sessies
op het landelijk
congres Bewegen
in de Ouderenzorg.
6 sessies uitgelicht.

4

‘Prikkel
je brein!’
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ezond voelen binnen de beperkingen die ouderdom nu eenmaal met zich meebrengt is een
groot goed. In theorie weten we allemaal
hoe belangrijk beweging hierbij is, ook
als bewegen geen vanzelfsprekendheid
meer is. De praktijk is echter weerbarstig. Veel mensen die afhankelijk zijn
van langdurige zorg bewegen te weinig.
Tijdsdruk is voor de zorgprofessionals
vaak een issue; het schiet er bij in om
cliënten zoveel mogelijk zelf te laten
doen. Onderzoek naar de gevolgen van
inactiviteit in verpleeghuizen liegt er
echter niet om: minder zelfredzaamheid,
verlies aan eigenwaarde en verzwakking

van lichamelijke en geestelijke conditie.
Dit betekent dat kwetsbare ouderen juist
sneller afhankelijk worden van intensieve hulp. Wat zorgt voor meer werkdruk
bij verzorgenden.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) heeft een beroep gedaan op de
ouderenzorg om bewegen en activeren
op te pakken als onderdeel van verantwoorde zorg. Vanaf 2015 gaat de
Inspectie er daadwerkelijk op toezien.
Gelukkig zien we dat bewegen steeds
meer prioriteit krijgt bij zowel verpleegen verzorgingshuizen als bij de politiek.
Met dit magazine hopen we u te inspireren om ook in beweging te komen.

U krijgt praktische
handvatten, boeiende
inzichten en noodzakelijke kennis van experts, wetenschappers
en belangenbehartigers. En natuurlijk
zijn deze partners ook aanwezig op ons
Landelijk Congres Bewegen in de
Ouderenzorg, op 19 januari in het
Spant! in Bussum. Ik hoop u dan ook
te mogen begroeten.
Voor nu wens ik u vooral veel
leesplezier.
JEROEN MEEDER

Directeur StudieArena
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Prof. dr. Erik Scherder

Klinisch neuropsycholoog, VU Medisch Centrum

‘Zoek de weg
van de meeste
weerstand’

CONGRESTIP VAN
ERIK SCHERDER
Mijn tip is sessie 2.6 ‘Dementie
en de kunst van het verleiden’.
Activeren van mensen met de
mentie is vaak lastig, maar deze
sessie zal veel aanknopings
punten bieden om mensen te
verleiden tot beweging. Meer
beweging is goed voor iemand
met dementie, maar is ook in het
belang van de mantelzorgers en
zorgprofessionals.
Klik hier voor meer info

Neuropsycholoog Erik Scherder is een man met een
missie. Zijn centrale boodschap aan de zorgsector?
“Zorg dat jouw cliënten bewegen, minimaal een half uur
per dag. Doe je dat niet, dan help je hun zelfstandigheid om
zeep.” Drie adviezen van een bevlogen wetenschapper.
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ZOEK ALTIJD DE WEG VAN DE
MEESTE WEERSTAND
“In Nederland brengt 35 procent van de
inwoners dagelijks 7 tot 16 uur zittend door.
En dat is dus nog buiten onze nachtrust
om. We zijn in razend tempo ons normale
activiteitenniveau aan het verliezen. Vooral
50-, 60- en 70-jarigen worden steeds inactiever. Niet zo gek, natuurlijk. Loop maar eens
een willekeurig verzorgingstehuis binnen.
Centraal in de hal staat de lift. Bewoners die
eerst nog wel trappen konden lopen, leren
dat binnen een paar maanden af. Waar ik me
over verbaas is hoe men in de zorg reageert
op mensen met dementie die geagiteerd zijn.
Vaak wordt geprobeerd hen zoveel mogelijk
op hun stoel te houden. Ik begrijp heel goed
de angst om met kwetsbare ouderen te gaan
bewegen. Je loopt natuurlijk risico op vallen,
stoten en andere kwetsuren. Maar de gezondheidsrisico’s van mensen niet laten bewegen
zijn vele malen groter. Uit onderzoek blijkt
dat fysieke inactiviteit tot meer agitatie lijdt
en ook tot schade aan het brein in de gebie-

den die een rol spelen bij cognitie en gedrag.
Met stilzitten zoeken we de risico’s dus op
en zetten we de deuren wagenwijd open
voor allerlei ellende. Daarom is mijn advies:
zoek voor jouw cliënten altijd de weg van de
meeste weerstand. Zorg dat ze ergens moeite
voor moeten doen. Daarmee prikkel je hun
brein. Laat hen de trap nemen in plaats van
de lift, bied activiteiten aan waarmee wat van
ze gevraagd wordt.”
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ORGANISEER PREVENTIEF
ONDERHOUD
“Bewegen is niet alleen goed voor onze
stemming. Uit onderzoeken blijkt dat het
ook goed is voor onze cognitieve functies.
Zo heeft bewegen bijvoorbeeld een direct
effect op de frontale lob, de prefrontale cortex
(PFC) aan de voorzijde van de schedel. In
dat hersengebied wordt onder andere de
remming van het geheugen geregeld. Remming heb je nodig om te focussen, om in te
schatten of iets wat je meemaakt wel of niet
belangrijk is. Zonder deze remming lijkt alles >>

‘Met stilzitten zetten we de deuren
wagenwijd open voor allerlei ellende’
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‘Ook met flink kauwen zet je
je hersenen in beweging’
even belangrijk en mis je focus, kun je niet
meer ordenen. Zonder remming heb je dus
eigenlijk geen geheugen. Met bewegen hou je
dus je hersenen in conditie.
Ook is bewegen goed voor je intern record,
ofwel je eigen referentie. Dat is het vermogen om te weten waarom je doet wat je doet,
waarom je bent waar je bent. Met intern
record bouw je een voorgeschiedenis op, wat
essentieel is voor je functioneren. Anders is
alles chaos. Wie voldoende beweegt doet een
maximale poging om beide functies zo goed
mogelijk hun werk te laten doen. Dat is
puur noodzakelijk preventief onderhoud
ter behoud van je zelfstandigheid. Aan de
zorgsector de opdracht om dat preventief
onderhoud elke dag opnieuw te organiseren. Voor de cliënten, maar ook voor jezelf.
Iedereen wordt ouder. Houd je cognitieve
reserves op peil; beweeg, zorg voor een verrijkte omgeving, fiets eens een andere route,
ontwikkel een nieuwe hobby. Kortom: houd
je brein fris.”
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KAUWEN IS OOK BEWEGEN
“De norm is: elke dag een onderhoudsbeurt van een half uur aaneengesloten
bewegen, matig intensief. Zodanig dat het je
WWW.DEMENTIEINBEWEGING.NL
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hartslag iets verhoogt, en dat je het er warm
van krijgt. Een rondje slenteren valt daar dus
bijvoorbeeld niet onder. Maar fietsen of stevig
doorwandelen, ofwel brisk walking, wel.
Uiteraard is dit niet voor iedereen uitvoerbaar. Denk bijvoorbeeld aan mensen die aan
hun bed gekluisterd zijn. Maar zelfs voor wie
fysiek niet veel meer kan, is er nog veel mogelijk. Denk aan de beweeg- en beleeftuinen
of aan bewegingsactiviteiten aan tafel. Het
kan zo simpel zijn als het naar elkaar rollen
van een bal over tafel. Dat zorgt meestal ook
nog voor een hoop plezier. Uit recente studies
blijkt dat ook kauwen heel goed is voor
activering van de hersenen. Dat activeert
zelfs circuits in meerdere hersendelen. Zorg
daarom dat jouw cliënten regelmatig echt
flink moeten kauwen, dat ze voedsel tot zich
nemen waar ze moeite voor moeten doen.
Serveer in plaats van groenten uit de blender liever ongekookte wortelen waar ze echt
hun tanden in moeten zetten. Door kauwen
neemt namelijk de doorbloeding van de
hersenen toe. Eigenlijk zijn we daarmee een
beetje aan het lopen.”
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BEWEGEN EN
PARKINSON
“Ik vind het verhaal
van Marc Vlemmix
een prachtig bewijs
dat bewegen een heel
belangrijk medicijn
is, juist voor mensen
met Parkinson bij wie
bewegen steeds moei
lijker wordt. Dansen
zorgt niet alleen voor
beweging, je creëert
ook die belangrijke
‘verrijkte’ omgeving.
Je bent in contact met
anderen, je bent in
een andere omgeving
en het spreekt andere
talenten in je aan. Je
oefent kracht en ba
lans, de emotie wordt
aangesproken en het
heeft bijna altijd een
positief effect op de
eigenwaarde en het
zelfvertrouwen. En lukt
het niet meer staand?
Dansen met ‘Dance
for Health’ kan ook
zittend.”

Marc Vlemmix- Dance for Health

DANSEN GENEEST NIET, HET TRANSFORMEERT WEL

‘Ik werd van patiënt weer mens’
Overtuigd worden van de kracht van bewegen? Luister dan naar het verhaal
van Marc Vlemmix van Dance for Health. Imponerend. Om stil van te worden.
En inspirerend om zelf in beweging te komen, om ook de kracht van dans te
ervaren. Laat dat nou precies zijn doel zijn.
“Ik moest er ziek voor worden
om de kracht van bewegen te
ontdekken. Op mijn 37e werd
bij mij Parkinson geconstateerd en in no-time zat ik
krachteloos en moedeloos op
de bank. Pijn, stijfheid en verslagenheid hielden mij daar.
Ik was patiënt en juist door
die ‘status’ verslechterde ik in
snel tempo. Kennelijk moest
ik heel diep gaan om het licht
weer te ontdekken.”
WONDERTJES
“Ik was destijds manager bij
een dansgezelschap en vroeg
ten einde raad dansdocent
Andrew Greenwood of hij
mij weer wat soepeler kon
krijgen. Hij nam mij mee de
dansvloer op. Wat er gebeurde was zo enerverend en
bevrijdend. Voor het eerst
voelde ik het harnas dat
Parkinson heet niet. Om een
lang verhaal kort te maken:
samen met Andrew heb ik
een dans ontwikkeld die mensen laat ervaren om binnen
hun beperking weer kracht
te vinden. Nee, het geneest
niet. Het transformeert wel.
Ik heb zoveel wondertjes

Klik op de foto en bekijk de uitzending van Marc bij RTL Late Night

mogen aanschouwen de
laatste jaren. Vorige week
nog in Italië, waar we nu ook
mensen opleiden. Een vrouw
had voor het eerst in jaren
weer controle over haar arm,
de trillingen waren gestopt.
Partners staan vaak versteld
van de veranderingen bij hun
geliefden en vragen ons of
ze een keer mogen komen
kijken bij het dansen.”
TWEEDE KANS
“Mijn wens? Ik hoop vurig

dat gemeenten, artsen, zorgverzekeraars en alle mensen
die zich maar aangesproken
voelen, mee willen gaan in
deze beweging zodat we nog
veel meer mensen kunnen
bereiken. Dansen heeft mij
een tweede kans gegeven. Een
tweede leven. Ik voel me weer
mens in plaats van patiënt, ik
zie mogelijkheden in plaats
van beperkingen. Die transformatie gun ik iedereen.”

WWW.DANCEFORHEALTH.NL

‘Ik zie mogelijkheden in plaats van beperkingen.
Die transformatie gun ik iedereen.’

CONGRESTIP VAN
MARC VLEMMIX
“Bij een congres over
bewegen zou je bijna
vergeten dat het doel
niet zozeer bewegen
is, maar dat je iets
doet wat bijdraagt
aan de kwaliteit van
leven. Mijn tip is om
dit bij alle sessies in je
achterhoofd te hou
den.”
Klik hier voor meer
info
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Remco Boer - Directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

‘Beweeginclusief ’ denken
brengt de zorg in beweging
De overgang van de AWBZ naar de Wmo biedt volop kansen om de kwaliteit
van de zorg te verbeteren en beweging te integreren. Dat zegt Remco Boer,
directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).
“Die kansen moeten we met elkaar benutten.”
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vooral instrumenteel gereageerd wordt
op zo’n ontwikkeling, met allerlei juridische en financiële vraagstukken die
worden opgeroepen. Wie gaat dat betalen? Wie is er verantwoordelijk? Welk
nieuw beleid moet worden ontwikkeld?
Natuurlijk zijn dat vraagstukken die om
een antwoord vragen. Maar schuif het
kwaliteitsdenken niet op de lange baan.
Juist nu is er ruimte om de kwaliteit
van de zorg te verbeteren. Om de zorg
‘beweeginclusief ’ te maken, om letterlijk en figuurlijk beweging in de zorg
te krijgen. Die ruimte moeten we met
elkaar benutten. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg levert de bouwstenen,
wij kunnen ze gebruiken om met elkaar
de beweegzorg opnieuw vorm te geven
en gefinancierd te krijgen.”

LONKEND PERSPECTIEF
Remco schetst een lonkend perspectief.
“Ik zie zorglocaties voor me waar het
bruist, waar verschillende generaties
zich prettig voelen, waar er interactie
is, waar beweging natuurlijk is, waar
binnen en buiten vloeiend in elkaar
overlopen.” Om dat perspectief werkelijkheid te laten worden, is tijd nodig,
voegt hij daar meteen aan toe. “En lef.
Ik hoop dat bestuurders hun mensen de
ruimte geven om initiatieven te ontwikkelen, om te experimenteren, om buiten
de muren van hun eigen organisatie te
kijken. Stel de kaders, maar geef binnen
die kaders de vrijheid om te bewegen.
Zodat bewegen een natuurlijk en logisch
onderdeel wordt in de zorg.”

WWW.NISB.NL

WWW.ZONMW.NL

ONDERZOEK
Het NISB werkt nauw samen met
prof. Erik Scherder van de VU
Amsterdam, maar ook met on
derzoekers van de universiteiten
van Groningen en Nijmegen.
Recent is een onderzoeksvoor
stel door ‘Memorabel’ gehono
reerd. Dit onderzoek richt zich
op de relatie tussen bewegen en
het voorkomen en vertragen van
dementie. Gezocht wordt naar
meer inzicht in onderliggende
fysiologische en neurologische
processen. Daarnaast ontwikkelt
het samenwerkingsverband in
terventies en methodieken.
Meer info op de site van NISB en
www.zonmw.nl.

Advertorial

CONGRESTIP VAN
REMCO BOER
“Ik tip sessie 1.8 over de
buurtsportcoach als ver
binder tussen zorg, sport
en bewegen. Ik vermoed
dat de buurtsportcoach
voor veel professionals
in de zorg nog een on
bekende collega is. De
buurtsportcoach helpt
zorginstellingen om
samen te werken met
aanbieders van sport en
bewegen in de buurt.”
Klik hier voor meer info

De MemoMoto:

vaker, langer en met meer plezier bewegen
Fysiek en mentaal langer fit met de MemoMoto

Het NISB is als kennisinstituut een partner
voor zorginstellingen, gemeenten en andere
organisaties in de zorg. Remco: “Ik ervaar
een enorme betrokkenheid in de zorg. Aan
goede ideeën is ook geen gebrek. Ik merk het
op de werkvloer, maar ook in een brainstorm, laatst met bestuurders. Het onderwerp
bewegen leeft. Men is nieuwsgierig en wil van
elkaar leren. Iedereen heeft dezelfde vraagstukken, dat vraagt om nauwe samenwerking
en kennisuitwisseling.”
Remco hoopt dat alle betrokken partners

‘Ik hoop dat bestuurders hun mensen
de ruimte geven om initiatieven te
ontwikkelen’

‘beweeginclusief ’ gaan denken bij alles wat ze
doen. “Natuurlijk bij de concrete alledaagse
zorg voor cliënten, maar bijvoorbeeld ook
bij het personeelsbeleid, huisvestingsbeleid,
bij dagbesteding of activiteitenprogramma’s.
Open je deuren en leg verbindingen. In de
wijk, met buurtgenoten en met andere organisaties. Inspireer elkaar, leer elkaar kennen.
Initiatieven die ik beluister zijn hoopgevend:
accommodaties worden beter benut, er worden nieuwe diensten ontwikkeld, er worden
nieuwe functies in het leven geroepen en
andere doelgroepen worden gevonden. Onze
site vult zich in rap tempo met voorbeelden,
we hopen op deze manier anderen ook weer
te inspireren.”
RUIMTE BENUTTEN
De transitie naar de Wmo brengt naast veel
kansen ook veel vraagstukken met zich mee,
>>
erkent Remco. “Het gevaar is echter dat er

Een ritje maken door de polders,
dat kan ook binnen. Veel bezoekers
van het congres Moderne Dementiezorg maken hun ‘meters’ op de
MemoMoto en iedereen is enthousiast over deze bewegingsstimulator. “Wat is de beeldkwaliteit goed!
Je hebt bijna niet meer door dat het
een film is.” Anderen geven aan dat
het makkelijk werkt met de bewegingssensor. “Je kunt ‘m zelfs in je
mouw stoppen, dan registreert hij
je armbewegingen. Het is dus ook
niet nodig om op een speciaal apparaat te zitten. Het kan wel vanaf
een hometrainer of een loopband,
maar vanuit een rolstoel werkt het
ook.” Het feit dat de MemoMoto

WWW.MEMOMOTO.NL

zonder kabels werkt, wordt ook als
positief beoordeeld. “Je struikelt niet
over draden en het zorgt ervoor dat
het apparaat makkelijk te verplaatsen is. Ideaal om te gebruiken in een
zorginstelling dus.”
De MemoMoto motiveert mensen
om in beweging te komen. Ontwikkelaar Mark Janssen: “Door te
bewegen krijgt de cliënt een realistische route te zien op een scherm.
De kinderboerderij waar ze zelf
ooit kwamen met hun kinderen, de
molen, de kerk in het centrum; ze
herkennen de beelden. Dit stimuleert niet alleen tot vaker bewegen,
het motiveert de gebruiker ook om
langer te bewegen. Bovendien wordt
de cognitie gestimuleerd door de op
maat gemaakte route.”
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Landelijk Congres Bewegen in de ouderenzorg - 19 januari 2015
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SESSIE 1.2 EN 2.13

SESSIE 1.3

SESSIE 1.7

SESSIE 2.1

SESSIE 2.5

HOE ZET IK EEN
EIGEN BEWEEG
PROJECT OP?

BEWEGINGS
ACTIVITEITEN AAN
TAFEL

BEWEGEN ALS
INTERVENTIE BIJ
(PROBLEEM)GEDRAG

STIMULEREN
VAN EEN GOEDE
BEWEEGHOUDING

AMBITIEUS
GERIATRISCH
REVALIDEREN

Beweegprojecten kunnen vanuit de
fysiotherapie, de ergotherapie, de
activiteitenbegeleiding en de verzorging
worden opgezet. Maar hoe zorgt u er
als enthousiaste eenling voor dat het
ook daadwerkelijk vorm krijgt binnen
de instelling? We delen graag een aantal
handige tips en twee praktijkvoorbeelden met u. Een voorbeeld is hoe op een
PG-afdeling een beweegprogramma is
gestart door de fysiotherapeut. Bij het
andere voorbeeld is het verzorgend personeel actief betrokken en is bewegen
volledig geïntegreerd in de zorg. Een
sessie dus met inspirerende praktijkvoorbeelden en uitwisseling van ideeën.

In een huiskamerproject of een dagvoorziening is het vaak een hele onderneming om tot een opstelling te komen
voor bewegingsactiviteiten. De ruimte
is bijvoorbeeld beperkt of het meubilair is zwaar. Gelukkig hoeft dit niet te
betekenen dat een bewegingsactiviteit
onmogelijk is. Rondom de tafel zijn veel
vaardigheden en bewegingsspelen op
een leuke manier uit te voeren. In deze
doe-sessie is aandacht voor de effecten
van bewegingsactiviteiten aan tafel en
gaat u actief aan de slag met een aantal
oefeningen. Tevens is er aandacht voor
speelse activiteiten die op een stoel uitgevoerd kunnen worden.

Olga Commandeur stelt dat beweegstimulering van ouderen begint met de
houding waarin ouderen zitten of staan.
Zij heeft veel ervaring met het verleiden
van ouderen (met en zonder hulpvraag)
tot meer beweging. In de workshop
leert u meer over de letterlijke houding
van ouderen en over de figuurlijke
houding van hun ondersteuners en
begeleiders om tot meer bewegen te
komen. Uiteraard gaat u aan de slag met
praktische beweegoefeningen.

IRIS FISCHER
fysiotherapeut Buitenhaeghe
DORIEN WESTRA
fysiotherapeut Bruggerbosch
ASTRID LANEN
fysiotherapeut Bruggerbosch

TREES WERRING-LAMMERS
Sportservice Zuid-Holland en
auteur Spelenderwijs in beweging:
actief aan tafel - handreiking
voor activiteitenbegeleiders en
vrijwilligers in de ouderenzorg

Steeds vaker wordt in de langdurige
zorg bewegen ingezet als interventie bij
‘lastig’ of onbegrepen gedrag. Hoe kunnen beweeginterventies ingezet worden
op het moment dat probleemgedrag
zich voordoet. En kun je met beweeg
interventies ook probleemgedrag voorkomen? In de praktijk wordt nogal eens
naar snelle oplossingen gegrepen, zoals
afzonderen of rustgevende medicatie tot
fixeren. Vaak met averechts resultaat.
Wat kunnen wij leren van de resultaten die zijn behaald bij de zorg voor
mensen met zware gedragsproblematiek
zoals Brandon? In deze sessie staan we
uitgebreid stil bij praktijkvoorbeelden
rond gedragsproblemen bij mensen met
dementie.

Bij revalidatie aan ouderen mag de lat
hoger worden gelegd. Hoe krijgen we
de juiste doelen, sfeer en samenwerking? Hoe werkt u hierbij interdisciplinair samen? Welke rol kan cognitieve
revalidatie betekenen ten aanzien van
het bewegen? Hoe kunt u ervoor zorgen
dat revalidanten ook zonder therapeut
revalideren? Een mooi voorbeeld is het
vernieuwende revalidatieprogramma
‘Laurens Therapeutisch Klimaat’. Hierbij
worden revalidanten de hele dag door
gestimuleerd om datgene te oefenen
wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk
te kunnen functioneren. Dit revalidatieprogramma is gericht op CVA-revalidanten maar kan ook worden ingezet
bij andere doelgroepen.

LENIE VERMEER
GZ-psycholoog Lelie zorggroep en
Trimbos-instituut en
PAUL TIMMERS
psychomotorisch therapeut ASVZ

MEER WETEN OVER HET INSPIRERENDE CONGRESPROGRAMMA MET
KIJK DAN OP: WWW.STUDIEARENA.NL

24 SESSIES?

OLGA COMMANDEUR
oud olympisch sporter en vitaliteitscoach voor meer bewegen door
en voor senioren

AAFKE DE GROOT
stafdocent Geriatrische Revalidatie
VUmc / specialist ouderengeneeskunde Vivium Zorggroep en
MARIEKE TERWEL
GZ-psycholoog en projectleider
therapeutisch klimaat Laurens
en auteur van het boek ‘Alles is
revalidatie’

SESSIE 2.8

AANDACHTS
FUNCTIONARISSEN
BEWEGEN OP ALLE
LOCATIES
Op alle zeventien locaties van Sevagram
werken ‘aandachtsfunctionarissen bewegen’. Zij zien erop toe dat alle collega’s
in hun handelen en activiteiten aandacht hebben voor het voldoende laten
bewegen van bewoners. Zij initiëren allerlei beweegactiviteiten en informeren
zowel bewoners als medewerkers over
het belang van bewegen. Dit heeft geleid
tot een verandering van de beweegcultuur en tot tal van vernieuwende
beweegprojecten.

MICHEL BLEIJLEVENS
aandachtsfunctionaris en staffunctionaris paramedische dienst
Plataan Sevagram
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Anja Jonkers - Programmadirecteur Ouderenzorg IGZ

Ruud Dirkse - Auteur, trainer en directeur van zorginnovatiebureau DAZ

Beweegstimulering:
de vrijblijvendheid voorbij

‘Verveling en inactiviteit is
een bron van veel problemen’

In 2015 moeten alle verpleeg- en verzorgingshuizen bewegen als onderdeel van
verantwoorde ouderenzorg hebben ingevoerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) heeft hier in 2012 samen met partijen uit het veld zeven bouwstenen voor
opgesteld en gaat daarop vanaf 2015 toetsen en zo nodig handhaven.

Veel oudere mensen, zeker mensen met dementie, bewegen heel weinig. Ruud Dirkse
van zorginnovatiebureau DAZ maakt zich hier boos om. “Ik zie het nog te veel: mensen vervelen zich enorm en willen op pad. Maar familie en personeel van zorginstellingen zijn bang
dat ze verdwalen. Of dat er ongelukken gebeuren. Ja natuurlijk kan dat gebeuren. Maar de
gevolgen van de huidige zorgaanpak zijn veel ernstiger.” En dus luidt Ruud de noodklok.

CONGRESTIP VAN
ANJA JONKERS
“Tijdens de sessie 2.10
‘Bewegingsgerichte
zorg in de praktijk’ gaan
deelnemers actief aan de
slag met een praktische
module die bewegingsge
richte zorg ondersteunt.
Dat lijkt me zeer leer
zaam.”
Klik hier voor meer info

Staat van de
Gezondheidszorg

Volgens Anja zal de toetsing op het onderdeel beweegstimulering in de loop van
2015 meegenomen worden in de reguliere
inspectiebezoeken. “Hierbij observeren we
ook steeds vaker, bijvoorbeeld een uur in een
woonkamer. Wat zijn de acties die medewerkers doen? Hoe zitten cliënten erbij? Worden
zij uitgedaagd om te bewegen? Als het nodig
blijkt, maken we inspecteurs speciaal vrij of
starten we een campagne. We hebben
in 2012 al met een aantal instellingen
onderzocht of de bouwstenen haalbaar
zijn. Hieruit bleek dat er al veel initiatieven zijn, en deze zijn de afgelopen
jaren alleen maar verder ontwikkeld. Ik
reken erop dat de bouwstenen van de
IGZ handvatten en inspiratie leveren,
zodat beweegstimulering een geïntegreerd en structureel onderdeel wordt
in de zorg.”

2012
ieve en
Preventie in de curat
zaak
langdurige zorg: nood
pen
voor kwetsbare groe

er

ov
Download de pdf
de Staat van de
g
Gezondheidszor

Utrecht, november 2012

Onderzoek van TNO (2010) wijst uit dat
instellingen bewegen belangrijk vinden en
positief zijn over beweegstimulering, maar
dat er in de praktijk weinig prioriteit aan
wordt gegeven vanwege gebrek aan tijd,
personeel en/of financiën. Anja Jonkers,
programmadirecteur Ouderenzorg en waarnemend hoofdinspecteur bij IGZ, vindt dit
een onwenselijke situatie. Het was voor ons
een aanleiding om de zeven bouwstenen (zie
kader) op te stellen.”

Meer informatie over de
bouwstenen:
www.nisb.nl/beleid/igz-bouwstenen.
html

BOUWSTENEN
BEWEEGSTIMULERING
1. Beleid
De instelling heeft beleid vastgesteld
over beweegstimulering
2. Cliënten betrekken
De instelling betrekt cliënten bij het
voorbereiden, uitvoeren en evalueren
van het beleid over beweegstimulering
3. Structuur
De instelling beschikt over een structuur
voor beweegstimulering
4. Scholing en voorlichting
De instelling zorgt voor deskundig
heidsbevordering voor medewerkers
en voorlichting voor medewerkers,
vrijwilligers, cliënten en hun familie over
belang, voordelen en mogelijkheden van
beweegstimulering
5. Zorgleefplan
De instelling legt afspraken over be
weegstimulering vast in het individuele
zorgleefplan van cliënten
6. Mogelijkheden beweegstimulering
De instelling beschikt over voldoende
mogelijkheden voor medewerkers, vrij
willigers, familie en cliënten om invulling
te geven aan beweegstimulering
7. Buurt betrekken
De instelling biedt haar cliënten mo
gelijkheden om gebruik te maken van
faciliteiten in de buurt en stelt haar
voorzieningen voor beweegstimulering
beschikbaar voor ouderen in de buurt

‘Bewegen is geen
therapie, maar
een essentieel
onderdeel van
ieders dagelijks
leven’

IS HET ZO ERNSTIG DAT JE ALARM
MOET SLAAN?
“Er zijn zorginstellingen waar ik echt de goede
beweging zie, letterlijk en figuurlijk. Maar de
cijfers blijven confronterend: van alle mensen in
verpleeghuizen is 95% inactief. Dit betekent dat
ze het minimum aan twee keer per jaar twintig
minuten bewegen niet halen. Nederland is kampioen gesloten deurenbeleid, we laten mensen
in hun stoel zitten of in bed liggen en vinden het
vervolgens raar dat ze probleemgedrag gaan vertonen. Ik vind dat een volstrekt normale reactie;
je zou er zelf toch ook gek van worden om niets
om handen te hebben? Mensen in verpleeg- en
verzorgingshuizen en al die ouderen die nog
thuis wonen, moeten tot beweging verleid worden. Verveling en inactiviteit is een bron van veel
problemen.”
MAAR ER GEBEURT TOCH AL HEEL
VEEL?
“Ja, initiatieven en innovaties genoeg. Dat moedig ik ook heel erg aan en op veel plekken slagen
projecten. Maar wat zie je ook gebeuren? Er
wordt een beweegtuin geopend, maar na enkele
weken zitten de ouderen in de tuin en zie je
zorgverleners en vrijwilligers rennen en vliegen >>

CONGRESTIP VAN
RUUD DIRKSE
“In sessie 2.7 vertel ik graag
meer over het aanleren van
looproutes.”
Klik hier voor meer info
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HOE ZIT HET MET DE
VEILIGHEID?
“In plaats van dat we kijken hoe we de
kwaliteit van leven kunnen verhogen,
dekken we ons in met allerlei juridische
constructies. Laat dat los! Risico’s horen
bij het leven en dus ook bij de zorg.
Als je alle risico’s wilt afdekken geeft
dat weer heel andere problemen, zoals
verveling. Denk aan de mogelijkheden:
is dat deurslot echt nodig? Ik schat in
dat het deurslot slechts voor 5 tot 10
procent van de bewoners echt nodig is.
Steeds meer instellingen zetten de deuren gelukkig weer open. Organiseer dat
cliënten elkaar gaan helpen en hou op
met mensen op ziektebeeld te sorteren
en hun ziekte centraal te stellen. Zorg
dat generaties elkaar ontmoeten, dan
volgt bewegen vaak vanzelf. Risico’s zijn
ook op een andere manier te verkleinen.
Met gerichte begeleiding en ondersteuning is het mogelijk om mensen met
dementie een vaste route aan te leren.

OPNIEUW AANLEREN
VAN GEDRAG OM
BEWEGEN TE
STIMULEREN

Ruud Dirkse: “Mensen stoppen
soms met bewegen omdat ze
bepaalde handelingen niet meer
kunnen of bang zijn om te ver
dwalen. Veel kan echter opnieuw
aangeleerd worden, zodat iemand
toch in beweging blijft. Hoe? Het
onbewuste geheugen blijft lang
intact en het is juist dit deel dat
aangesproken moet worden bij
het (op)nieuw aanleren van han
delingen of routes. Het is essenti
eel om de handeling of route op te
knippen in kleine stukjes en die in
te laten slijpen. Dat kan door het
vaak te laten doen, maar ook door
te werken met associaties. Bij de
geur van de bakker linksaf, bij het
geluid van het spelende kinderen
op het schoolplein rechtdoor.
Emoties kunnen ook werken: de
aanblik van de kerktoren (waar ie
mand trouwde) betekent rechtsaf.
Met kleine overzichtelijke stapjes
voorkom je dat iemand faalt. Fa
len is niet goed voor de motivatie,
en het heeft op oudere leeftijd ook
geen leereffect. Verder is het be
langrijk om iemand niet te dwin
gen en angst weg te nemen.”

‘Zorg dat generaties elkaar ontmoeten,
dan volgt bewegen vaak vanzelf ’
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De voordelen hiervan zijn groot, zowel
voor de persoon met dementie zelf als
voor de personen in diens omgeving.
Mensen kunnen langer thuis wonen en
deurcodes zijn niet nodig.”

bewoner. Het maakt haar weer tot een
ander mens. Het grootste probleem? Dat
er op zondag geen krant is, daarom ligt
er nu een tijdschrift voor haar klaar.”

EN WAT LEVERT DAT NOU OP?
“Laat ik het illustreren met een voorbeeld. Er was een dame die erg veel aandacht vroeg van de verzorging en andere
bewoners hadden last van haar. Ze wilde
van de afdeling af, maar het deurslot
hield haar tegen. We hebben haar in
stappen geleerd om de krant te halen
bij de receptie. Eerst hebben zorgverleners haar de deurcode leren bedienen
en toen de route naar de receptie laten
oefenen. En de route weer terug. Dat
kost tijd, maar daar waren vrijwilligers
voor te vinden. Nu haalt ze iedere dag
de krant en die brengt ze naar de andere bewoners. Er wordt fundamenteel
anders naar haar gekeken: in plaats van
een lastpak is ze een dienstbare mede-

Landelijk Congres

WWW.ANDERSZORGEN.NL

WWW.OPNIEUWGELEERDOUDGEDAAN.NL

Ook interessant voor u: landelijk congres
met kopjes koffie. Mensen kijken naar
de tuin, in plaats van erin te bewegen.
Of erger, de tuin wordt helemaal niet
meer gebruikt. Soms komt het omdat
de tuin door een plaatselijke hovenier
is aangelegd in plaats van door een
specialist. Vaker nog zie je dat de tuinen
niet goed gebruikt worden. Ideeën en
beleidsplannen zijn er meer dan genoeg,
voorzieningen worden getroffen, maar
het schort in de uitvoering. Een mooie
tuin is een begin van een veranderproces, niet het eind. Dat is een gemiste
kans en zonde van de investering.”
WAT IS ER NODIG OM
OUDEREN MEER TE LATEN
BEWEGEN?
“Er moet ten eerste meer bekendheid
komen over het belang van bewegen,
waarom het zo goed is om te blijven
bewegen. Luister hiervoor naar de bevlogen neuropsycholoog Erik Scherder.
Ik kan het niet beter verwoorden dan

hij. Ik denk verder dat verzorgenden
een belangrijke rol kunnen gaan spelen
in de beweegstimulering, door bewegen
in allerlei dagelijkse handelingen te stimuleren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 2015 met
de bouwstenen toetsen of bewegen een
integraal onderdeel is van het zorgplan.
Terecht vind ik. Maar ook hier zeg ik:
dit op papier zetten is niet voldoende.
Er is een cultuurshift nodig: naar minder overnemen en verantwoord risico’s
nemen. Daar gaat tijd overheen en er
is training voor nodig. Goede voorbeelden kunnen inspireren. Een eerste
stap maak je al door jezelf af te vragen:
wat kan iemand zelf? In de dagelijkse
handelingen kun je iemand namelijk
heel veel laten bewegen, dat hoeft dus
echt niet van een uurtje fysiotherapie te
komen. Bewegen is geen therapie, maar
een essentieel onderdeel van ieders
dagelijks leven.”

Landelijk Congres

Vrijheidsbeperkende
maatregelen en
onvrijwillige zorg
Vrijheidsbeperkende
2 februari 2015 - De Werelt
maatregelen
enin Lunteren
onvrijwillige zorg
Inspelen op wetsvoorstel Zorg en Dwang

Vrijheidsbeperking thuis, verpleeghuis en ziekenhuis
Signaleren en voorkomen van onvrijwillige zorg

2 februari 2015 - De Werelt in Lunteren
Terugdringen van psychofarmaca en
gesloten afdelingen
Inspelen op wetsvoorstel Zorg en Dwang

Vrijheidsbeperking
thuis,
en ziekenhuis
Meer informatie?
Kijkverpleeghuis
op www.studiearena.nl
Signaleren en voorkomen van onvrijwillige zorg
Terugdringen
van www.studiearena.nl
psychofarmaca en
Inschrijven:

LEESTIP!

Met de nieuwste inzichten
en praktische tips voor familie
en verzorgenden
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Nico Knibbe, LOCOmotion

ZelfredzaamheidsRadar

ZORGEN MET JE HANDEN OP JE RUG

‘Z
CONGRESTIP VAN
NICO KNIBBE
“De sessie 2.12 ‘Muziek
als aanjager van bewegen’ lijkt mij enorm
interessant. Stilstaan bij
muziek vind ik persoonlijk
erg lastig, dus daar liggen
denk ik heel veel moge
lijkheden.”
Klik hier voor meer info

orgen met je handen op je rug’.
We weten onmiddellijk wat ermee
bedoeld wordt, maar het ook daadwerkelijk doen, is in de praktijk
niet altijd eenvoudig. “Terwijl het zo ontzettend belangrijk is”, stelt Nico. “Voor jezelf om
de werklast te verlagen, maar natuurlijk ook
voor het welbevinden van de cliënt. En juist
omdat het in zo veel dagelijkse handelingen
zit, kan een zorgverlener het verschil maken.”
Nico waarschuwt vooral niet te wachten
op beleidsmakers, protocollen of directies.
“Want wat iemand vandaag nog kan, is hij
morgen wellicht verleerd. Meer laten bewegen zit in kleine dingen. Laat de cliënt
zelf tandenpoetsen, zichzelf wassen, zelf de
voeten op de steunen van de rolstoel zetten,
koffie zetten en opstaan. We hebben snel de
neiging de cliënt omhoog te trekken bij het
opstaan. ‘Helpen’ heet dat. Maar hoe harder
jij helpt, hoe minder de cliënt zelf zal doen.
Geef iemand de tijd en de rust om zoveel
mogelijk zelf te doen.”
WAARDIGHEID TERUGGEVEN
Nico geeft workshops waarin hij zorgverleners laat brainstormen over hoe zij hun
cliënten zo veel mogelijk zelf kunnen laten

doen. “Vaak word ik dan verrast. Zoals bij
dat verhaal over een man die bijna de hele
dag in zijn stoel zat en nogal eens te laat bij
het toilet aankwam. Hij was slecht aanspreekbaar en maakte een angstige indruk. Mijn
cursisten zijn echt op onderzoek uitgegaan;
waarom was deze man zo angstig? Toen bleek
dat hij vooral bang was om te vallen omdat
de afstand tot de volgende tafel of stoel voor
hem te groot was. Toen ze dit met een soort
parcours hadden opgelost, durfde de man zelf
weer naar de wc te gaan.”
Het loont dus om naar oplossingen te zoeken,
wil hij maar gezegd hebben. “Maak eens een
pas op de plaats. Natuurlijk kost het tijd om
te onderzoeken waarom deze man zo angstig
is, maar je kunt er ook veel tijd mee winnen
en vooral veel ellende mee voorkomen. Nu
heeft de man minder verschoningen nodig
en straks hoeft hij niet in een tillift omdat
de inactiviteit hem nog minder mobiel heeft
gemaakt. En belangrijker: je geeft deze man
zijn waardigheid terug. Dat is niet in tijd of
zorgkosten uit te drukken.”
TROOST
Nico erkent dat het soms lastig balanceren is. “Je werkt niet voor niets in de zorg.

Dan zit het zorgen in je bloed.
Tegelijkertijd roepen we dat de
zelfredzaamheid van cliënten
bevorderd moet worden, en
dat je moet zorgen ‘door op je
handen te zitten’. En ik maak het
nog lastiger. Want er zit ook een
grens aan het stimuleren van de
zelfredzaamheid. Bijna iedereen
herkent die grens, als je maar
goed kijkt. Op zo’n moment is
troost het belangrijkste. Dan
schud je die kussens eens extra
op en geef je dat kopje koffie in
de handen. Ook als je weet dat
iemand dat best zelf kan. Dan
houdt zelfredzaamheid op en
begint troost.”

WWW.LOCOMOTION.NU

© LOCOmotion/knibbe&knibbe 2013
Bron: CareDependencyScale (© Dijkstra et al., div.)

“Mobiliteit is als een vliegwiel. Als je stopt met bewegen, komen de
raderen tot stilstand en houdt alles op.” Volgens Nico Knibbe van
LOCOmotion kunnen zorgverleners het verschil maken door cliënten in
beweging te houden. Hoe? “Met enorm veel kleine handelingen in de dagelijkse praktijk. Maar het begint allemaal met een andere basishouding.”

cirk
el
heid
zaam
red
elf
nz
va

‘WAARDIGHEID IS NIET
IN TIJD OF ZORGKOSTEN
UIT TE DRUKKEN’

VERGROOT
de

1 geheel afhankelijk

2 grotendeels 3 deels afhankelijk/
afhankelijk

deels zelfredzaam

4 grotendeels

zelfredzaam

5 geheel zelfredzaam

Naam
Aan de
handcliënt:
van de ZelfredzaamheidsRadar check je op welke domeinen je cliënt wel, minder of niet
zelfredzaam is. Vervolgens maak je de stap naar verbeteringen.
Datum:

8 TIPS VOOR MEER ZELFREDZAAMHEID
1. Blijf alert op ‘onnodig overne
men’; wees je bewust dat dit
meestal ‘vanzelf’ gaat. Zorg dat
je basishouding verandert.
2. Zoek samen met collega’s of
familie naar mogelijkheden om
de zelfredzaamheid te bevorde
ren. Samen zie je meer. De zelf
redzaamheidsradar is hierbij een
handig hulpmiddel.
3. Help niet te snel; met iets meer
tijd en rust kan de cliënt wellicht
wel zelf opstaan. Werk eventueel

even in een andere ruimte om
iemand zo de tijd te geven.
4. Geef –hoe klein ook– een stukje
regie terug. Laat bijvoorbeeld
iemand zelf de knop van de tillift
bedienen.
5. Bespreek het onderwerp ‘zelf
redzaamheid’ met familie. Waar
om is dit zo belangrijk?
6. Soms ‘verleid’ je mensen met
een handeling. Hou die tanden
borstel voor de mond of leg het
washandje in de hand. Of geef

een zacht tikje in de knieholte.
Het lichaam reageert soms
beter dan het hoofd.
7. Ga niet in discussie, dwing
cliënten niet.
8. Meer inspiratie nodig? Kijk eens
op www.freelearning.nl.
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Dr. Hans Hobbelen, Lector Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care en
bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)

‘MAAK ELKAAR ALS PROFESSIONAL
STERKER, DENK INTERDISCIPLINAIR’
Volgens Hans Hobbelen, lector aan de Hanzehogeschool Groningen, kan iedere
gezondheidsprofessional een steentje bijdragen aan het in beweging krijgen
van kwetsbare ouderen. Hans noemt vier aandachtspunten.
1. DENK HOLISTISCH
“Door de specialisaties in de zorgsector
zijn we slecht toegerust op de multimorbiditeit in het ziektebeeld van veel
ouderen. Het systeem is te hokkerig. We
hebben professionals nodig die sterk
zijn in klinisch redeneren en prioriteren
en de mens in zijn totaliteit ziet, ook in
interactie met zijn omgeving.
2. WERK ‘T-SHAPED’
“Het T-model laat zien dat je samen
meer kwaliteit levert. Het verticale deel
van de T staat voor jouw eigen vakinhoudelijke competenties. Met het horizontale deel van de T sta je open voor
interdisciplinaire samenwerking en heb

je basiskennis van aanpalende vakgebieden. Als voorbeeld noem ik de fysiotherapeut die zorgt voor spierversterkende
oefeningen en tegelijkertijd een eiwitrijk
dieet adviseert. Of de ergotherapeut
die weet wanneer een psycholoog of
een maatschappelijk werker nodig is. Je
hoeft niet álle kennis in huis te hebben,
als je maar weet wanneer een andere
specialist mee moet kijken.”
3. DURF INTERDISCIPLINAIR
“Interdisciplinair is wezenlijk anders
dan multidisciplinair; je komt op
elkaars vakgebied in plaats van vanuit
jouw vakgebied te melden wat er aan
de hand is. Het vergt moed om op de

stoel van een andere specialist te gaan
zitten. En kwetsbaarheid om een ander
op jouw terrein toe te laten. Schiet niet
meteen in de verdediging, maar maak
elkaar sterker. In het belang van de
patiënt én voor je eigen professionalisering.”
4. WEES PRO-ACTIEF
“Wacht niet tot de problemen zich voordoen, maar wees ze voor. Onder andere
met beweegstimulering. Beweging is
nodig om alle systemen in het menselijk
lichaam op gang te houden en dus de
beste preventie voor heel veel ziektebeelden. Verleid mensen tot beweging;
het is echt het beste medicijn.”
WWW.NVFGNET.NL

‘Je hoeft niet alle kennis in huis te hebben,
maar weet wanneer een andere specialist
mee moet kijken’

Partner congres 19 januari
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CONGRESTIP VAN
HANS HOBBELEN
“Mijn tip is sessie 1.4 over
stimulerende omgevingsfac
toren. Simpele aanpassingen
in de omgeving kunnen een
groot effect hebben en ik denk
dat deelnemers veel prakti
sche handvatten krijgen.”
Klik hier voor meer info

Yvonne Witter - Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ)

Lokale kracht brengt
de wijk in beweging
“Van bewegen word je blij. Dat zie je bij kinderen. Dat voelen we zelf. Dus
waarom zouden ouderen niet precies hetzelfde ervaren? Yvonne Witter
van KCWZ pleit voor meer bewegen in de wijk.

“Het is voor sommige
oudere mensen niet meer
zo vanzelfsprekend om te
bewegen, en de omgeving
is niet altijd stimulerend
genoeg. Daarom initiëren en
ondersteunen wij projecten
en burgerinitiatieven die
‘natuurlijk bewegen’ in de
wijk mogelijk maken. Denk
aan een beweegtuin waar
jong en oud terecht kunnen,
of een beweegroute die loopt
via straatmeubilair, of juist
meer bankjes, zodat het voor
ouderen mogelijk wordt
om met enkele pauzes toch
naar het winkelcentrum te
lopen. De wijk wordt een
prettiger plek om te verblijven als er meer plekken zijn
waar je wordt uitgedaagd
om te bewegen en elkaar
kunt ontmoeten. Samen
bewegen gaat eenzaamheid
tegen en zorgt dat mensen
langer zelfredzaam zijn. Er
zijn oneindig veel mogelijkheden om beweging te

stimuleren en een prettiger
leefomgeving te creëren. Wat
we nodig hebben is lokale
kracht: gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties
en particulieren die hier
samen aan willen werken.

Trek bij elkaar aan de bel,
inspireer elkaar en breng
de wijk in beweging. Het
Kenniscentrum Wonen-Zorg
(KCWZ) verspreidt goede
voorbeelden.”

WWW.KCWZ.NL

‘Samen bewegen gaat eenzaamheid tegen
en bevordert de zelfredzaamheid.’

CONGRESTIP VAN
YVONNE WITTER
“Ik vind sessies 1.3. over
bewegingsactiviteiten aan
tafel interessant omdat het
laat zien dat bewegen altijd
en overal kan. Sessie 2.4
over de beweeg- en bele
vingstuinen is ook boeiend,
onder andere omdat er veel
praktische tips worden
gegeven.”
Klik hier voor meer info
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Het congres Bewegen in de Ouderenzorg wordt georganiseerd door:

Landelijk Congres

In samenwerking met:

Bewegen in de
ouderenzorg
Inspiratie voor bewegen en activeren in de dagelijkse zorg

Op de informatiemarkt presenteren ook
deze organisaties hun innovaties:

Congresagenda
van StudieArena
19 januari 2015
Congres Bewegen in de
ouderenzorg

Chantal van Arensbergen
eigen regie in zorg en welzijn

2 februari 2015
Congres Vrijheidsbeperkende
maatregelen en onvrijwillige
zorg
2 april 2015
Congres Zorg voor ouderen
met een verstandelijke
beperking

UW LOGO HIER?

Heeft uw organisatie
innovaties te presenteren?
Mail dan naar:
info@studiearena.nl

20 april 2015
Congres Omgaan met
onbegrepen (probleem)gedrag
in de langdurige zorg
15 juni 2015
Congres Moderne
Dementiezorg Thuis

MEER INFORMATIE OVER DEZE ORGANISATIES VINDT U OP WWW.STUDIEARENA.NL

19 januari 2015 - Spant! in Bussum
Met speciale aandacht voor:
Bewegingsgerichte zorg in de praktijk
Functionele, recreatieve, preventieve en
therapeutische beweegoplossingen
Individuele beweegplannen en
multidisciplinaire samenwerking
24 deelsessies gericht op thuis en
intramuraal

Inschrijven: www.studiearena.nl
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Arena Magazine

Wilt u ook de volgende Arena ontvangen, met
als thema Onbegrepen (probleem)gedrag in
de Langdurige Zorg?
Mail naar: info@studiearena.nl

Arena Magazine is een uitgave van
www.studiearena.nl • tel. 035 539 4005
MEER INSPIRATIE?

Like StudieArena op Facebook
Volg StudieArena op Twitter
Discussieer mee in groep Moderne Dementiezorg

