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Onderwerp 
Bewegen en beweegstimulering op afdeling Duet 

Afdeling 
Duet 

Verantwoordelijke 
 

Relevante documenten 
Cliënt en bewegen 
De verschillende beweegvormen. 
De prestatie indicatoren. 

Beoogd resultaat 

Eind 2015 zijn er binnen Duet heldere afspraken gemaakt ten aanzien 
van het bewegen op afdeling. Deze afspraken zijn per individu 
vastgelegd in het zorgleefplan.  
Medewerkers hebben kennis van zelfredzaamheid rondom de ADL en 
sport en spel activiteiten voor ouderen met dementie  
Medewerkers hebben kennis welke spel/sport materialen er kunnen 
worden ingezet en gaan hier bewust mee om. 
 

 
 

Doelgroep  

Op Afdeling Duet verblijven 31 ouderen met een dementie, in verschillende stadia van dementie.  
De Leeftijd van de cliënten is gemiddeld 85 jaar.  
Merendeel van de cliënten hebben ondersteuning,  begeleiding en soms volledige hulp  nodig om 
in beweging te komen. Ook het stimuleren door de verzorgende speelt hierbij een belangrijke rol. 
 

Aanleiding 

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat ouderen die in een verpleeghuis wonen veel te weinig 
bewegen. Regelmatig lichamelijke activiteiten kan de gevolgen van het verouderingsproces 
vertragen en vitaliteit stimuleren van ouderen op afdeling. Beweegstimulering voor de cliënten 
heeft een positieve invloed op de participatie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Naar 
aanleiding van de ontwikkelde bouwstenen van IGZ. De zogenaamde bouwstenen voor 
beweegstimulering van ouderen in het verpleeghuis en de verschillende beweegvormen heeft 
geleid om een plan van aanpak te maken voor afdeling Duet 
 

Huidige situatie 

Wat doen wij nu al op Duet op het gebied van bewegen, geordend naar de 4 beweegvormen: 
 

• Functioneel bewegen: 
 
 -Bewoners stimuleren te lopen eventueel onder begeleiding.; 
- Stimuleren zoveel mogelijk de zelfredzaamheid tijdens de ADL momenten (wassen, aankleden,  
eten en drinken, transfers, tanden poetsen etc) 
- Huishoudelijke karweitjes (mee helpen afwassen, afdrogen, stoffen van meubels tafels dekken 
en opruimen)  
- helpen met voorbereidingen koken of bakactiviteiten (aardappelen schillen, groente 
schoonmaken etc.) 
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- krant ophalen 
- boodschappen doen in het winkeltje va Walstede 
- de vuile was  wegbrengen 
- breien, haken, sjoelen 
- zelf koffie/ thee inschenken en voor familie. 
De cliënten worden zoveel mogelijk betrokken bij het huishouden, zoveel mogelijk als thuis. 
We werken cliënt gericht en naar wensen en behoeften van Cliënten. Het is aan hen waar ze 
hulp aan bieden, het wordt wel zoveel mogelijk gestimuleerd.   
-knutselactiviteiten  
 

• Recreatief bewegen 
-2x in de week op dinsdag en woensdag bewegen aan tafel/huiskamer. Hier wordt dan gebruik 
gemaakt van spulletjes in de beweegdoos 
- Voor het borgen van bewegen is op iedere etage een medewerker die daar zorg voor draagt. Zij 
krijgt ondersteuning van de AB en EVV.  
- 1x per week naar de gym in Walstede 
-Gebruik van een home trainer.  
-sjoelen in de huiskamer  
- Dagtochtjes zijn georganiseerd  
- Grote beweegactiviteit de derde woensdag van de maand (voor heel Walstede)  
 

• Preventief bewegen 
Wandel driedaagse 
Op trappers fietsen of home trainer 
Zolang mogelijk zelfstandig cliënten laten lopen  
Enkele cliënten worden doorbewogen door fysio  
 

• Therapeutisch bewegen 
Fysio wordt ingeschakeld. 
Afstanden binnen en buiten de afdeling worden zoveel mogelijk gelopen, met of zonder rollator 
 
 

Gewenste situatie 

 Wat wij willen  bereiken binnen de afdeling op het gebied van bewegen, waar mogelijk geordend 
naar de 4 beweegvormen en met verwijzing naar de bouwstenen IGZ.  

• Loopgroepje (recreatief en preventief) 
• Duidelijkheid over rollen (bv. Fysio: wie gaat bewegen) 
• Loopcircuit 
• De cliënten kunnen zelfstandig naar buiten/in de tuin wandelen.  
• Sport en spel materialen aan de muur in de gangen  
• Spelmateriaal voor buiten in de tuin (verplaatsbaar)  
• Pluktuin (om bloemstukjes te maken)  
• Bewegen is in het zorgplan opgenomen  
• PDL voor cliënten in een vergevorderd stadia van dementie.  
• Meer vrijwilligers/mantelzorgers  die ondersteuning bieden bij beweging 
• Meer afstemming/structuur/borging (bv. Met boodschap halen, post ophalen, vuil 

wegbrengen etc. niet altijd dezelfde cliënten 
• Cliënten bij opname vragen wat ze graag doen aan hobby`s/klusjes etc. (vermelden in 

levensdomeinen) 
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• Mantelzorgers betrekken bij beweegactiviteiten en informeren bij opname.  
• Bij opname vragen wat cliënten  graag doen, hobby’s. Hierbij kunnen de voorbeeld-  

vragen van de levensdomeinen gebruikt worden.  
• Afspraken worden per individu vast gelegd in het zorgleefplan, activiteitenblad of 

levensdomeinen. (moet in de werkgroep besproken worden waar hoort het thuis). en 
bespreekbaar gemaakt in een cliëntenbespreking.  

• Informatie schriftelijk vastleggen voor nieuwe medewerkers afdeling. 
• Per kwartaal worden de eerste contact personen geïnformeerd over bewegen via de 

nieuwsbrief van Duet.  
• Creatieve medewerkers die vindingrijk zijn betreft activiteiten, spel/sport/huishouden etc.  

 
 

Wat is daar voor nodig. 

• Vrijwilligers/ mantelzorg 
• Scholing bewegen voor de medewerkers en training on the job.  
• Scholing PDL en training on the job.   
• Kartrekkers-> EVV, verzorgende, AB, andere discipline, werkgroepje 
• Multidisciplinair kijken naar prikkel van cliënt -> stemming en gedrag 
• De levensdomeinen onder de aandacht brengen bij E.V.V en bij opname hier vragen uit  

selecteren wat betreft bewegen. 
• Budget om materialen  te kopen  
• Loopgroep 1 x per week 
• Bewegen is opgenomen in het zorgleefplan 
• Bewegen standaard opnemen in de nieuwsbrief van Duet voor eerste vertegenwoordigers 

cliënten  
• Doorgang naar de binnentuin met mogelijkheden sport/spel/tuinieren  

 
Actielijst 
< Korte omschrijving van de acties( op basis van de knelpunten en tekortkomingen), die nodig 
zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te komen, welk resultaat je beoogt met deze 
acties, wie de actie uitvoert en voor wanneer. > 

Nr. Activiteit Resultaat Wie Wanneer 
(datum) 

1. Beweegmomenten worden 
vastgelegd in het 
zorgleefplan van de 
individuele cliënt  

Continuïteit van zorg.  EVV/Verzorgen
de 

 Doorlopend  

2. De E.V.Vers maken gebruik 
van de hulpvragen bij de 
levensdomeinen bij opname 
en daarna.  

Er is informatie t.a.v. wat de 
cliënt aan 
beweegactiviteiten deed 
voor opname en wat deze 
wil voort zetten op afdeling. 

EVV/Verzorgen
de 

Juli 2015 

3. Vraag voor vrijwilligers  
wordt uitgezet bij de 
Coördinator Welzijn. 

Er zijn 4 vrijwilligers 
beschikbaar voor de 
beweegactiviteiten 

Esther en 
Annemiek  

Juli 2015. 

4. Inzicht krijgen in het budget 
om spelmateriaal aan te 
schaffen  

Budget (begroting 2016 
opgenomen)  

Manager 
Walstede/ 
teamleider  

September 
2015 
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5.  In overleg met locatie 
manager over het belang 
van een tuin voor de PG 
cliënten  

 Cliënten kunnen 
zelfstandig naar buiten  

Teamleider  Maart in het 
overleg met 
locatiemanag
er.  

6. Loopgroep 1 x per week 
organiseren, structureel  

Cliënten gaan structureel 1 
x per week een wandeling 
maken door Tiel  

EVV en AB  Mei 2015  
 
 

7 
 
 
 
 

In de nieuwsbrief naar 
eerste contactpersonen van 
cliënten staat structureel 
een punt van bewegen 

 Een keer per kwartaal is 
de familie op de hoogte wat 
er aan activiteiten gedaan 
wordt en  

teamleider 1 x per 
kwartaal  

8 
 
 

Bij nieuwe opname komt het 
bewegen van cliënten aan 
bod bij familie en gevraagd 
om eventueel mee te 
ondersteunen 

Mantelzorgers zijn op de 
hoogte van alle activiteiten 
die met bewegen te maken 
hebben.  

EVV  
 
 
 
 
 

Continue 
doorlopend 
 
 
 
 

9  Scholing PDL 
 
 

Alle zorg medewerkers van 
Duet zijn geschoold in PDL 

Ergo / fysio  
 
 

In het jaarplan 
2016 
opgenomen  
 

10 Scholing bewegen 
 
 
 
 
 

Alle zorg medewerkers van 
Duet  zijn geschoold betreft 
bewegen (breed)  

Fysio  
e-learing (vanuit 
organisatie)  
thema in afd. 
vergadering 
door EVV/TL    
 

In het  
jaarplan van 
2016 
opgenomen  
 
 
 

11  Training on the job 
 
 
 

Alle zorg medewerkers 
krijgen coaching op de 
werkvloer betreft bewegen 
(PDL, sport en spel, ADL   

Verzorgende/ 
EVV/ TL  

Continue 
doorlopend  

 
 
Monitoren  Hoe en wie het proces monitort. 
Wie? Teamleider en EVV 
Wanneer? Doorlopend  
Hoe? 
 

• Observatie. 
• Coaching op de werkvloer door EVV?TL 
• Afspraken vanuit het zorgleefplan  
• Bewegen wordt in het evaluatiemoment van de dag opgenomen  
• Tijdens EVV overleg en in afd. vergadering brengt Annemiek van 

Gelderen bewegen onder de aandacht.  
• Volgen van de borgingschecklist: zie hoofdstuk 5 ‘Borging’. 

Aan wie wordt er 
wanneer verslag 
gedaan? 

Terugkoppeling van de bevindingen vindt plaats in de vergadering van de 
werkgroep Bewegen. 

 


