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Het innovatieproject Blijf
Actief Thuis richt zích op
een verhoging van de
fysíeke bewegíngsactiviteit bij thuiswonende
ouderen. De inzet van
het project: bevordering
van zelfredzaamheid,
verbetering van de
algehele lichamelijke en
geestelijke gesteldheid en
daarmee van de kwaliteit
van leven.

Het initiatief voor Blijf Actief Thuis werd
in zoi4 genomen door de Academische
Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.
De zeven zorgaanbieders MeanderGroep Zuid-Limburg, Envida, Sevagram,
Cicero Zorggroep, Orbis Medisch en
Zorgcentrum (Zuyderland~, Vivantes en
Mosae Zorggroep werken binnen de
academische werkplaats samen met
Zuyd Hogeschool en de Universiteit
Maastricht. Silke Metzelthin — postdoctoraal onderzoeker bij de Universiteit
Maastricht —wijst op de inbreng van
Function Focused Care, een nieuwe
zorgfilosofie die is ontwikkeld in de
Verenigde Staten en die aan de basis
staat van Blijf Actief Thuis. Deze filosofie helpt zorgprofessionals en mantelzorgers om ouderen te laten deelnemen
aan dagelijkse (beweegactiviteiten met
als doel vermijdbare functionele achteruitgang te voorkomen. Ook wijst ze op
het feit dat een vertaalslag gemaakt
dient te worden naar de Nederlandse
zorgmarkt om de Amerikaanse Function
Focused Care-filosofie en daarmee het
innovatieproject Blijf Actief Thuis tot
een succes te maken. Het maken van
die vertaalslag is de taak van een
interdisciplinaire werkgroep binnen de
Academische Werkplaats Ouderenzorg
Zuid-Limburg. Beleidsmakers, verpleegIcundigen,maar ook fysio- en ergotherapeuten, gespecialiseerde thuisbegeleiders en mantelzorgconsulenten
maken deel uit van die groep.
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Verschuiving en denker
Het succes van Blijf Actief Thuis wordt
volgens Petra Scholte — wijkverpleegI<undige en zichtbare schakel bij de
MeanderGroep —ook bepaald door de
mate waarin professionele zorgmedewerl<ers in staat zijn hun verlangen te
onderdrukken om handelingen van
cliënten over te nemen. Tijdsdruk I<an
daarbij een belemmerende factor zijn,
net als een te hoge werklast, een
ontoereikende personeelsbezetting of
onvoldoende training in het stimuleren
van zelfredzaamheid bij ouderen. Die
gewenste verschuiving in denken geldt
voor de professionele zorgmedewerkers
en voor de ouderen zelf, die in hun

-,

hoofd vaak nog vasthouden aan de
verworvenheden van de vroegere
verzorgingsstaat.

OOK BOODSCHAPPEN DOEN
DRAAGT BIJ AAN DE ALGEHELE
GEZOlVDNEID EN HET WELBEVINDEN VAN OUDEREN.

Petra Scholte noemt het voorbeeld van
een thuiswonende cliënt die in een
douchestoel plaatsneemt en wacht
totdat de wijkverpleegl<undige in actie
komt, terwijl ze zelf in staat is haar
bovenlichaam te wassen. »
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Silke Metzelthin vult aan dat Blijf Actief
Thuis zich niet uitsluitend concentreert
op het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren
van algemeen dagelijkse verrichtingen
zoals wassen en aankleden. Oolc boodschappen doen en in de tuin werken
bijvoorbeeld dragen bij aan de algehele
gezondheid en het welbevinden van
ouderen.

Zelfregie en Eigen Kracht
Als niet-officiële voorloper van Blijf
Actief Thuis refereert Petra Scholte aan
het project Zelfregie en Eigen Kracht.
Dat werd — in samenwerking met het
landelijke kenniscentrum Movisie — gestart in zoiz, waarbij medewerkers van
de MeanderGroep scholing volgden
rond het thema zelfredzaamheid om de
eerdergenoemde verschuiving in denken
mogelijk te maken. Om de daaraan
gekoppelde gedragsverandering op de
lange termijn te garanderen, maakt
nazorg — in de vorm van intervisie —deel
uit van het project Blijf Actief Thuis.
Bovendien worden zorgverleners én
ouderen continu gemotiveerd hun
nieuwe gedrag te laten voortduren.

Van theorie naar praktijk
Op dit ogenblik bevindt Blijf Actief
Thuis zich in de overgangsfase van
theorie naar praktijk. Vanaf november
zoi5 worden binnen het extramurale
werkgebied van de MeanderGroep de
eerste concrete ervaringen verwacht
rond het innovatieproject. Die ervaringen zijn afkomstig van zowel ouderen
als zorgverleners en ze zijn van cruciaal
belang om tot een daadwerkelijke en
definitieve zorgvernieuwing te komen.
Sillce Metzelthin benadrukt het belang

van een fasegewijze projectopbouw,
mede om de onvermijdelijke kinderziektes te overwinnen. Na de evaluatie
van de doelgroepervaringen wordt de
conceptgedachte van Blijf Actief Thuis in
~oi6 getest. Daartoe werken sommige
thuiszorgteams — de interventiegroep
— volgens het specifieke gedachtegoed
van Blijf Actief Thuis, terwijl andere
teams — de controlegroep —reguliere
zorg blijven bieden. De resultaten die
voortkomen uit de vergelijking van de
twee groepen bepaalt straks in welke
mate Blijf Actief Thuis bijdraagt aan een
positieve beweging binnen de zorg. «
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