Aanbevelingen


Verpleegkundigen en verzorgenden zijn geneigd om dagelijkse activiteiten van
bewoners over te nemen en deze activiteiten zelf uit te voeren in plaats van de
bewoner de activiteit te laten uitvoeren. Om dit te veranderen is bewustwording
nodig, bewustwording van eigen gedrag en mogelijke consequenties hiervan.
Deze bewustwording kan worden verkregen door middel van video-observaties

Dagelijkse activiteiten van
verpleeghuisbewoners en de rol van
verpleegkundigen en verzorgenden

van bijvoorbeeld het ontbijtmoment in de woonkamer van het verpleeghuis.


Om de grote mate van inactiviteit te verkleinen, zouden verpleeghuisbewoners
gestimuleerd moeten worden in dagelijkse activiteiten (ADL (algemene dagelijks
levensverrichtingen)) en met name HDL (huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen)) op hun afdeling. Hierbij hebben verpleegkundigen en verzorgenden
een sleutelrol. Zij kunnen bewoners stimuleren om bijvoorbeeld hun eigen brood
te smeren, te helpen bij het dekken van de tafel of zelf drinken in te schenken
(eventueel met ondersteuning). Om verpleeghuisbewoners te stimuleren in dagelijkse activiteiten, zouden zij meteen vanaf het moment van opname gestimuleerd moeten worden in activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren van de bewoner en activiteiten die zij thuis ook nog uitvoerden.



DAIly NURSE is een verpleegkundige interventie die verpleegkundigen en verzorgenden helpt bij het stimuleren van de dagelijkse activiteiten en de zelfredzaamheid van verpleeghuisbewoners. De interventie bestaat uit educatie, coaching en beleid. Om de interventie in het verpleeghuis toe te passen is een
handleiding ontwikkeld en deze handleiding is beschikbaar op de website.
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Wat zijn de dagelijkse activiteiten van
verpleeghuisbewoners?

Dat zijn de kernvragen in het
proefschrift van Mirre den Ouden.

Wat is de rol van verpleegkundigen en
verzorgenden bij de dagelijkse activiteiten van
verpleeghuisbewoners?

De titel van haar proefschrift luidt:
'Every step counts. Daily
activities of nursing home
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Aanleiding
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