
2.10  Verpleging en verzorging 
 
V&V 99.01 Onafhankelijke indicatiestelling bij cliënten met een somatische chroni-
sche aandoening 
Projectleider: dr. A.L. Francke  
Financier:  NWO-ZOB  
Status:   Activiteiten 2003: afronding proefschrift 
Uitvoering:  drs. M. Algera 
 
Sinds 1-1-1998 zijn gemeenten verplicht om middels Regionale Indicatie Organen (RIO's) de 
indicatiestelling te organiseren voor AWBZ-gefinancierde (thuis)zorg. Het belangrijkste doel 
van deze 'onafhankelijke' indicatiestelling is de aansluiting tussen geïndiceerde zorg, 
geleverde zorg en de zorgbehoefte van (chronisch zieke) cliënten te verbeteren. Er zijn daarbij 
globaal twee organisatievormen van de onafhankelijke indicatiestelling te onderscheiden. Bij 
de eerste organisatievorm neemt een RIO zowel de indicatiestelling bij meervoudige als die 
bij enkelvoudige zorgvragen voor haar rekening. Bij de tweede organisatievorm delegeert een 
RIO de indicatiestelling bij enkelvoudige zorgvragen aan de thuiszorg. In hoeverre de 
onafhankelijke indicatiestelling aan haar belangrijkste doel beantwoordt en de aansluiting 
tussen de geïndiceerde zorg, de geleverde zorg en de ervaren zorgbehoefte wordt verbeterd is 
nog onduidelijk en kan zelfs betwijfeld worden. Behalve bij de organisatievorm waarbinnen 
de enkelvoudige hulpvraag wordt uitbesteed aan de thuiszorg, zijn bij de indicatiestelling en 
de feitelijke zorgverlening nu immers verschillende instanties betrokken. Dit heeft mogelijk 
een negatief effect op de mate waarin de geïndiceerde en geleverde zorg en de zorgbehoefte 
van cliënten op elkaar aansluiten. Door middel van deze studie wordt beoogd meer inzicht te 
krijgen in de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen van de onafhankelijke 
indicatiestelling voor chronisch zieke cliënten. 
 
V&V 99.04 Inventarisatie Onderzoeks- & Ontwikkelingsprojecten Thuiszorg 
Projectleiding:  dr. A.J.E. de Veer 
Financier:  STOOM 
Status:   Activiteiten 2003: uitvoering tweejaarlijkse inventarisatie.  
Uitvoering:  Mw. I. Schutten 
 
Ter bevordering van de bekendheid en uitstraling van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk 
in de thuiszorg is een geautomatiseerd bestand gemaakt met daarin een beschrijving van de 
projecten in thuiszorginstellingen. De gegevensverzameling betreft alle activiteiten binnen de 
LVT-lidinstellingen die projectmatig worden aangepakt en het karakter hebben van onderzoek 
en/of ontwikkeling/verandering/innovatie. Het bestand wordt elke twee jaar geactualiseerd. 
 
VERPL 97.01 Effecten van het Resident Assessment Instrument (RAI) op de kwaliteit van zorg 
en kwaliteit van leven in somatische verpleeghuizen 

Projectleiding: dr. A. Kerkstra/prof. dr. M.W. Ribbe, vakgroep Verpleeghuisgeneeskunde VU 
Amsterdam 

Financier:  NWO/ZOB, Vereniging Zonnehuizen 
Status:   Activiteiten 2003: afronden proefschrift  
Uitvoering:  drs. C. Holtkamp 
 
De implementatie van het Resident Assessment Instrument (RAI) heeft tot doel de 
zorgbehoefte van verpleeghuisbewoners nauwkeurig in kaart te brengen, zodat de zorg aan 



deze bewoners beter afgestemd wordt op hun behoeften. In dit onderzoek wordt de 
implementatie van het RAI geëvalueerd in vier somatische verpleeghuizen, volgens een 
pretest posttest control group design. Nagegaan wordt welke effecten de implementatie van 
RAI heeft op: (a) de kloof tussen zorgbehoefte en zorggebruik van somatische verpleeg-
huisbewoners; (b) de kwaliteit van de verleende zorg en dan met name de coördinatie van 
zorg; (c ) de kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de somatische 
verpleeghuisbewoners; en (d) een aantal gezondheidsindicatoren, zoals voeding, decubitus, 
incontinentie, vallen en vochtbalans). 
 
VERPL 99.02 Effecten van snoezelen op demente ouderen en zorgverleners in 
verpleeghuizen 
Projectleider: dr. A. Kerkstra 
Financier:  ZonMw 
Status:Uitvoering.. Activiteiten 2003: analyse gegevens en schrijven artikelen 
Uitvoering:  drs. J. van Weert 
 
Ondanks het feit dat snoezelen bij bewoners uit verpleeghuizen veel wordt toegepast, is de 
kennis over de effecten van snoezelen gering. Het doel van dit onderzoek is ten eerste na te 
gaan wat het effect van snoezelen is op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners die 
verzorging of verpleging nodig hebben. De verwachting is dat bewoners door snoezelen 
enerzijds minder gedragsproblemen als depressief, agressief, apathisch of geagiteerd gedrag 
vertonen. Anderzijds wordt verwacht dat de bewoners door het snoezelen meer positief 
gedrag vertonen als rustig, ontspannen gedrag en (glim)lachen. Ten tweede wordt onderzocht 
wat het effect van snoezelen is op de arbeidstevredenheid, burn-out, ervaren werklast en de 
ervaren problemen in de omgang met dementerende bewoners van ziekenverzorgenden. 
Doordat snoezelen ziekenverzorgenden handvatten kan bieden in de omgang en verzorging 
kan dit de zorgverlening wellicht vergemakkelijken en zullen ze daardoor met meer plezier 
met de bewoners omgaan.  
 
VERPL 99.04 Bewonerspanel verpleeghuizen 
Projectleider: dr. A. Kerkstra 
Financier:  ? 
Status:   Nadere oriëntatie op subsidie mogelijkheden 
Uitvoering:  ? 
 
Opvattingen van zorggebruikers vormen steeds vaker een basis voor beleid gericht op kwali-
teitsverbetering van de gezondheidszorg. Instellingen kunnen dat op tal van manieren inzicht 
krijgen in die opvattingen: door tevredenheidsonderzoek, het raadplegen van de cliëntenraad 
of het organiseren van groepsgesprekken. Wil men op landelijk niveau systematisch 
verzamelde gegevens van gebruikers in kaart brengen en monitoren dan is een bewonerspanel 
een geschikt instrument. In zo'n panel wordt een representatieve groep van bewoners van 
verpleeghuizen ondervraagd. Daarmee is het mogelijk een representatief beeld te krijgen van 
het gedrag en/of de meningen van bewoners, alsmede veranderingen in de tijd te signaleren. 
Uit een eerder verrichtte haalbaarheidsstudie bleek dat een bewonerspanel realiseerbaar is. 
 
V&V 02.03 Continuering van Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden 
Projectleider: dr. A.L. Francke  
Financier:  LCVV 
Status:   Uitvoering. Activiteiten 2003: halfjaarlijkse peilingen, inclusief  
 verzameling, analyse en rapportage) 



Uitvoering:  Dr. A. de Veer 
 
Beleidsmakers binnen de sector verpleging en verzorgenden hebben een groeiende behoefte 
aan inzicht in het oordeel van beroepsbeoefenaren over beroepsinhoudelijke onderwerpen en 
arbeidsomstandigheden. Via de beroepsverenigingen en de verpleegkundige adviesraden 
bereikt men echter geen ongeorganiseerde verpleegkundigen en verzorgenden. Bovendien is 
de organisatiegraad van de verzorgende beroepsgroep laag. In het kader van een eerder 
verrichte haalbaarheidsstudie is daarom een representatief panel van verpleegkundigen en 
verzorgenden opgezet. Continuering van het panel biedt een mogelijkheid om meningen en 
ervaringen over actuele onderwerpen snel te peilen. Daarnaast kan een continue panel een 
monitoringfunctie hebben en de mogelijkheid bieden om op gezette tijden gegevens te verza-
melen over bijvoorbeeld werkdruk, betrokkenheid bij beleids- en besluitvorming en 
tevredenheid met het werk. 
 
V&V 02.04 Richtlijnen voor verzorgenden voor de begeleiding van demente cliënten met 
gedragsproblematiek; inventarisatie, aanpassing en implementatie 

Projectleider: dr. A.L. Francke  
Financier:  ZonMw/programma V&V  
Status:   Uitvoering. Activiteiten 2003: gegevensverzameling, analyse en rapportage 
Uitvoering:  Drs. R. Verkaik 
 
De verzorging van dementerende mensen met gedragsproblemen doet een groot beroep op de 
inzet en deskundigheid van verzorgenden. Richtlijnen kunnen aan verzorgenden een handvat 
bieden voor de begeleiding van deze groep patiënten. Dit project heeft ten eerste als doel meer 
inzicht geven in welke richtlijnen er zijn ontwikkeld voor de begeleiding van dementerenden 
met gedragsproblematiek. Daarnaast wordt met dit project beoogd meer inzicht te geven in 
het wetenschappelijk gehalte van die richtlijnen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit 
van zorg voor dementerenden met gedragsproblematiek door de aanpassing van bestaande 
richtlijnen. 
 
V&V 02.05 Ontwikkeling en evaluatie van een intervisiemethodiek ten behoeve van 
allochtone cliënten in de extramurale zorg 
Projectleider: dr. A.L. Francke  
Financier:  ZonMw/programma V&V 
Status:   Uitvoering. Activiteiten 2003: gegevensverzameling, analyse en rapportage 
Uitvoering:  drs. F. de Graaff 
 
Allochtone groepen maken relatief weinig gebruik van de voorzieningen van thuiszorg en van 
verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Een van de oorzaken is dat de geboden zorg niet goed 
aansluit bij de zorgbehoeften van allochtonen. Zorgverleners en voorzieningen zouden 
daarom hun aanbod meer moeten afstemmen op cultuur-specifieke behoeften. Om het proces 
van interculturaliseren te ondersteunen is de SALSA, een intervisiemethodiek die verzorgen-
den kunnen gebruiken bij de besprekingen van allochtone cliënten, ontwikkeld. Een doel van 
dit onderzoeksproject is nagaan in hoeverre deze intervisiemethodiek “evidence-based” is. 
Verder wordt met dit project beoogd een bijdrage te leveren aan de vervolmaking van deze 
methodiek en grootschaliger implementatie in de praktijk. 
 



Nieuw 
V&V 03.01 Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de 
beroepsopleiding en op het werk: een inventarisatie 
Projectleider: dr. A.L. Francke  
Financier:  NU’91 
Status:   Uitvoering deelonderzoek 1 in 2002. Activiteiten 2003: indien subsidie wordt 

toegekend, uitvoering deelonderzoeken 2 en 3 
Uitvoering:  drs. M. Speet 
 
Dit onderzoek heeft als thema individuele professionalisering, dat wil zeggen het proces 
waarin individuele (leerling)verpleegkundigen op basis van de kennis en inzichten die binnen 
de verpleegkundige beroepsgroep zijn ontwikkeld, een eigen visie op de aard en het belang 
van het verpleegkundig beroep ontwikkelen, evenals op hun beroepsmatige taken en 
verantwoordelijkheden. In het eerste deelonderzoek wordt onderzocht in hoeverre in 
middelbare en hogere beroepsopleidingen verpleegkunde de individuele professionalisering 
van leerling-verpleegkundigen stimuleren. Het tweede deelonderzoek moet inzicht geven in 
meningen en ervaringen van verpleegkundigen zelf ten aanzien van individuele 
professionalisering. Voor dit tweede deelonderzoek zullen verpleegkundigen uit het Panel 
Verpleegkundigen en Verzorgenden (zie V&V02.03) geraadpleegd worden. Het derde 
deelonderzoek is bedoeld om een beeld te krijgen van bruikbare methoden en strategieën om 
individuele professionalisering te stimuleren. 
 
Nieuw  
V&V 03.02 Hulpbehoefte van thuis verblijvende ouderen: de ontwikkeling en 
demonstratie van een Zelfbeoordeling van Hulpbehoefte instrument” 
Projectleiders:  dr. D. Frijters (Prismant) en dr. A.L. Francke (NIVEL)  
Financier:  ?  
Status:   in afwachting van subsidie 
Uitvoering:  ? 
 
De sterke toename van het aantal ouderen heeft de vraag naar mantelzorg, dat wil zeggen de 
informele zorg vanuit het sociale netwerk van patiënten, doen toenemen. Mantelzorgers 
hebben zelf op hun beurt soms ook ondersteuning nodig wanneer de zorglast te zwaar is. 
Ouderen en hun mantelzorgers vinden het vaak moeilijk om hun behoeften aan zorg en 
ondersteuning te benoemen. Dit project heeft als belangrijkste doel het ontwikkelen van een 
zelfbeoordelingsinstrument dat door thuiswonende ouderen en mantelzorgers gebruikt kan 
worden om hun zorgbehoefte en zorglast in kaart te brengen. Met behulp van dit instrument 
kunnen ouderen en mantelzorgers op een overzichtelijke en gestructureerde wijze informatie 
over zorgbehoefte en zorglast doorgeven aan bijvoorbeeld huisartsen, indicatie-adviseurs en 
thuiszorgorganisaties. 



 
 


