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KENNISATELIER ARCHIPEL 
 

ARCHIPEL IS EEN PRAKTIJKGERICHTE ‘WERKPLAATS’ WAAR DE TOEPASBAARHEID EN DIRECTE VERTALING VAN NIEUWE PSYCHO-GERIATRISCHE 

OMGANGSVORMEN EN METHODIEKEN CENTRAAL STAAT.  HET ATELIER WIL BIJDRAGEN TOT EEN KENNISVERTALING VAN VOORHANDEN 

WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN EN BENADERINGSW  IJZEN MET HET OOG OP EEN IMPLEMENTATIE OP DE WERKVLOER WAARBIJ ER REKENING 

WORDT GEHOUDEN MET DE PRAGMATIEK VAN  DE DAGELIJKSE REALITEIT IN WOON– EN ZORGCENTRA.  

 

Archipel heeft een ‘psychogeriatrische insteek’.   De issues worden bekomen door literatuurstudie, door observaties binnen eigen voorzieningen, door analyse van 

binnen gekomen opmerkingen, door deelname aan externe vorming, maar ook door grensoverschrijdende uitwisseling van ervaring, kennis en ideeën met ‘best of 

class voorzieningen’.   

 

De kenniscreatie binnen Archipel is derhalve een samenspel van zowel stille kennis (ervaringskennis, feedback van gebruikers, praktijkkennis) als meer geformaliseerde 

kennis (professionele kennis, wetenschappelijke kennis). Het kennisatelier kan een ‘methodiek, omgangs- of begeleidingsvorm’ experimenteel introduceren of een 

ziektebeeld als aandachtsgebied’ nemen.  Bij zorgverbreding worden bestaande zorginhoudelijke methode/handelwijze uitgediept zodat deze beter aansluiten bij de 

behoeften en wensen van PMD.  Bij zorgverdieping worden nieuwe zorgaspecten/domeinen/ issues in de courante werking uitgediept. 

 

 

VOORBIJ DE EVIDENCE BASED DOCTRINE 

Het kennisatelier heeft geen ambitie om evidence based onderzoek uit te voeren, dit overstijgt de mogelijkheden van het kennisatelier en gaat voorbij aan het 

praktijkgerichte opzet. Om deze redenen hanteren wij dus ook geen naamgeving in de trend van ‘kenn is- of expertisecentrum’ wat eerder doet denken aan denktanks 

waar op academisch niveau onderzoek wordt gepleegd.   Een atelier is een “werkplaats”. Hiermede leggen wij de link met het praktijkgerichte opzet van het initiatief. 

Ons opzet is meer bescheiden doch fundamenteel. De focus is pragmatisch waarbij gezocht wordt naar toepasbaarheid en directe vertaling van bestaande of nieuwe 

inzichten die de professionalisering ten goede komen.  

 

Zorgverleners  behoeven de nodige kennis en inzicht om een antwoord te kunnen geven op de vele prangende dagelijkse vragen:  gewoon een beetje lief zijn is niet 

voldoende.   Archipel staat dus niet voor puur getheoretiseer maar wel voor ‘wroeten’ met een dagelijkse werkelijkheid in een  woon- en zorgcentrum waarbij 

verschillende aspecten op mekaar inwerken:  een beperkt middenkader, een equipe die te sterk wordt opgeslorpt waardoor er voor zorgverdieping weinig ruimte 

overblijft, de te sterke theoretische inslag van vele zorgconcepten waardoor de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk niet voor de hand ligt. 

 

Kortom, wij onderschrijven het belang van evidence based onderzoek en erkennen dat inzichten op basis van intuïtie geen basis kunnen vormen voor fundamentele 

uitspraken. Maar tezelfdertijd zien wij de beperking. Er is immers de vaststelling dat veel onderzoek vertrekt van premissen en randvoorwaarden die nauwelijks 

aanwezig zijn in de praktijk. Wat baat het dan inzichten te verwerven die nauwelijks implementeerbaar zijn.  Het kennisatelier wil prikkelen en realistische perspectieven 

aanreiken die inspirerend eerder dan frustrerend werken: 'dit is niet haalbaar'.  Wij nuanceren dus de doctrine van het evidence based denken voor de psychogeriatrie. 

Wat baat het een belangrijk inzicht  te verwerven als de lezer het inzicht niet (kan) toepassen. Fundamenteler is de opmerking dat  de meeste interventies en 

methodieken  individueel moeten vertaald worden. Er is wellicht geen enkele eenduidige methodiek die voor elke PMD geldt: steeds moet de cognitieve, lichamelijke 

en psychische achtergrond verdisconteerd worden, de persoonlijke interesses en voorkeuren. “One sizes fites itt all” is niet van toepassing in de psychogeriatrische 

zorg.

 

 

          Het kennisaterlier Archipel maakt deel uit van de zorggroep Begralim (www.begralim.be) 
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LEESWIJZER 

 
 
 
 

Een working paper heeft geen academische evidence-based ambitie (zie toelichting bij Kennisatelier Archipel). Het wil voornamelijk informatie aanreiken die 

praktisch en toepasbaar is.  

 

Wij vatten aan met een aantal inleidende beschouwingen omtrent het belang van een beweegbeleid in woon- en zorgcentra. Om dit beleid gestalte te geven werd 

een literatuurstudie verricht. Het sociaal ecologisch model deed ons inzien dat ook  het management ondubbelzinnig wordt gevat om een antwoord te formuleren. 

Zoals steeds vertrekken wij in de workingpapers van het kennisatelier van haalbare premissen: tussen droom en daad staat immers een werkelijkheid van 

voorhanden middelen en capaciteit. In de zoektocht naar een geïntegrerd paramedisch/beweegbeleid werd inspiratie gevonden in het gedachtengoed van 

‘psychomatorische therapie’. Omdat het uitzetten van deze therapie in de ouderenzorg geen evidentie is werd het ‘beweeg, beleef en ontmoet’ programma 

ontwikkeld. Deze drie componenten vormen een symbiose in het paramedisch/beweegbeleid.  

 

Ik wil uitdrukkelijk een aantal van onze (oud) medewerkers benoemen die inspiratie aanbrachten om deze paper te verfijnen:  

- Tine Liessens – ergotherapeut; 

- Helen Souvereyns, Bart Vossen, Meggy Vanstippelen, Rob Stringenz – kinesitherapeuten 

 

 

 

 

 

Veel inspiratie 
 

 
Abrahams johan 

directie@begralim.be 
 

 
 

 
 
 
 

            
Deze workingpaper werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van Limburg Sterk Merk voor het project ‘Limburgs Netwerk dementie’, een partnership 
tussen UC Leuven-Limburg, Expertisecentrum voor dementie Contact en vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg. 
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http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dAKlGFdvbrTpwM&tbnid=RovdJsNLI5h6fM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.uhasselt.be/UH/techtransfer/Over_Tech_Transfer_UHasselt/Historiek/Limburg-Sterk-Merk.html&ei=QScKUpGSJ-un0wWV04A4&psig=AFQjCNFJlXiU3Wxq2Si4ihSgK14HkPpnww&ust=1376483521688840
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DE TOESTAND IS RONDUIT DRAMATISCH 
 
Een rapport van de Nederlands gezondheidsinspectie ‘Onbewogen om bewegen’ (2012) hekelt de lichamelijke inactiviteit van ouderen in Nederlandse 

ouderenvoorzieningen en doet dit in ongemeen scherpe verwoordingen: ‘de toestand is ronduit dramatisch. Er geldt absoluut een  sense of urgence om het beleid bij 

te stellen. Nederlandse verpleegtehuizen zijn daarom verplicht vanaf 2015 een beweegbeleid uit te stippelen omdat preventie een absolute topprioriteit is. De 

Nederlandse zorgautoriteit wil, vanuit het oogpunt van structurele verankering van preventie, een programmatorische aandacht voor bewegen omdat er een 

‘toenemende bewijslast is voor de positieve impact op de gezondheid en zelfredzaamheid bij (kwetsbare) ouderen. In deze workingpaper wordt veelvuldig geput uit 

Nederlands onderzoekmateriaal. Meerdere instanties (TNO,…) leveren hiertoe relevante data toe.  

 

De lezing van dit rapport was de aanleiding om binnen het kennisatelier Archipel na te gaan hoe te komen tot een meer bewegingsgericht zorgbeleid. De wetenschap 

dat “bewegen”  één van de weinig consistent onderschreven evidence based geriatrische methodieken is bevestigen de noodzaak van gerichte actie. Het feit dat de 

woon- en zorggroep Begralim zich daarenboven profileren als ‘Huizen van beweging, beleving en ontmoeting’ vergemakkelijkte de uitdaging. 

 

 
  EEN SOCIAAL ECOLOGISCH MODEL  

 
Het  sociaal-ecologisch model reikt een kader aan om de verschillende interfererende factoren te begrijpen die het actief beweeggedrag van ouderen verklaren in een 

woon- en zorgcentrum. Het model onderlijnt ondubbelzinnig dat er niet alleen persoonlijke factoren spelen maar evenzeer sociale en organisationele aspecten  (Harris-
Kojoetin, 2005).  Bij organisationele factoren  denken wij bijvoorbeeld aan de ondersteunende cultuur van de organisatie met betrekking tot fysiek bewegen, de 

aanwezige staf, bij sociale factoren speelt o.a. de verbondenheid met medebewoners,… 

 
 

Kortom, een woonzorgcentrum wordt uitgedaagd om een zorginhoudelijk (paramedisch) beleid te ontwikkelen waarin duidelijk wordt aangeven wat men wil bereiken 
voor wie. Dergelijke beleid zorgt ervoor dat alle beslissingen elkaar versterken en dat er een zekere samenhang ontstaat. Het tegendeel is een versplintering van 

het denken: een stop and go politiek, een adhoc beleid waarbij telkenmale nieuwe richtingen, trends worden ingeslagen, projecten worden gestart en weer 
afgebroken. 

 

Het ontwikkelen van dergelijk zorgbeleid komt op de eerste plaats toe aan de professionele beroepskrachten die werkzaam zijn in een woonzorgcentrum. In de 

zorggroep Begralim neemt de directie samen met Kennisatelier echter de uitdaging op om zoveel mogelijk inzichten van evidence based medicine/practice te 
integreren in de beleidsvisie. Deze workingpaper is het resultaat van een proces dat ruim 2,5 jaar in beslag nam.  

  



5 

 

DE BAAT VAN BEWEGEN:   EVIDENTIE MAAR MET NUANCES 
 

In de psychogeriatrische literatuur wordt op een consistente basis gerapporteerd over de heilzame waarde van ‘beweging, tot op  hoge leeftijd’. Het is hier niet de 

plaats om uitgebreid in te gaan op dit studiemateriaal. Wij beperken ons tot een aantal inzichten. Geïnteresseerde lezers verwijzen wij naar beschikbare reviews op 

dit vlak (een referentielijst kan opgevraagd worden bij de auteur). 

 

Lichamelijke aspecten 

Over het algemeen lijken beweegprogramma’s een gunstig effect te hebben op het lichamelijk functioneren van fragiele ouderen. Regelmatige lichamelijke activiteit 

verbetert de spierkracht, het uithoudingsvermogen en de balans. Matige tot zeer intensieve krachttraining kan de spierkracht van fragiele ouderen vergroten. De 

effecten van een dergelijke training op functionele maten zoals loopsnelheid, snelheid van opstaan uit een stoel, traplopen en zelfervaren beperkingen zijn echter 

minder eenduidig. Verbetering van het dagelijks functioneren vergt waarschijnlijk meer dan het vergroten van de spierkracht alleen.  

 

Belangrijk is dat de (therapeutische beweeg)programma’s de juiste trainingsintensiteit hebben die minstens matig intensief moeten zijn. Voor ouderen gelden dezelfde 

trainingsprincipes als voor volwassenen. Wanneer de trainingsprikkel onvoldoende is, zal er geen vooruitgang plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat de trainer 

niet te terughoudend is wat betreft de trainingsintensiteit. Dit is geen gemakkelijke opdracht omdat ouderen aangeven dit niet zonder klachten te kunnen uitvoeren. 

Verder moet de progressie zeer geleidelijk plaatsvinden. Dus in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, is het mogelijk om fragiele ouderen te laten trainen met 

matige tot zware intensiteit. Gezien de slechte uitgangspositie van fragiele ouderen is bij deze groep theoretisch veel vooruitgang te boeken.  

 

Cognitieve impact 

Er is een toenemend bewijs voor de positieve effecten van fysieke activiteit op de ‘oudere’ hersenen. Ouder worden gaat gepaard met veranderingen in de hersenen 

die kunnen leiden tot cognitieve achteruitgang, zoals een afname van de hersenmassa. Leeftijdsgerelateerde achteruitgang van de hersenen vindt vooral plaats in de 

frontale hersengebieden. Dat zijn gebieden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoerende (executieve) functies, zoals het remmen van gedrag (inhibitie), verdeelde 

aandacht, planning en initiatief nemen.  Deze cognitieve functies reguleren andere belangrijke functies, zoals het geheugen. De frontale hersengebieden en de 

bijbehorende executieve functies spelen een cruciale rol in de mate van zelfredzaamheid. Het stimuleren van deze hersengebieden door fysieke activiteit is dan ook 

van groot belang. Belangrijk is te benadrukken dat de causualiteit van de positieve relatie tussen lichamelijke activiteit en cognitie nog dient aangetoond te worden.  

           
          Besluit  

Samengevat kan gesteld worden dat een fysiek actieve levensstijl, voldoende bewegen, ook op hogere leeftijd, zorgt voor belangrijke gezondheidswinst. De literatuur 

verwijst (met al dan niet consistentie onderzoeksresultaten) naar: betere cerebrale bloeddoorstroming (toename van capillairen - kleine bloedvaten), verbeterde 

slaapconditie, een toename van neurale plasticiteit (aanmaak van synapsen, remming van beta amyloidproductie ), betere cognitieve reactietijd, positieve impact op 

cardiovasculaire aandoeningen, een geringer botverlies, verbeterd slaap-waak ritme, een betere loopbalans, het behoud van / vertraging van achteruitgang van, een 

verminderde valincidentie, verminderde kans op opstipatie en decubitus,  een verbetering van het zelfbeeld en het zelfvertrouwenen. De gevonden effecten van de 

beweegprogramma’s zijn wisselend en worden op verschillende manieren gemeten. Voorbeelden hiervan zijn loopsnelheid, balans, spierkracht van de onderste extre- 

miteiten, het aantal valincidenten en ADL-afhankelijkheid. De beloften van therapeutisch bewegen zijn natuurlijk meer aantoonbaar dan recreatief bewgen. De  impact 

van (therapeutische) beweegprogramma's blijkt consistent gerapporteerd maar de  gezondheidsimpact is aan zekere voorwaarden (intensiteit, ...) gerelateerd.  

Voldoende argumenten om hier beleidsmatig op in te zetten.  

 
In het bijzonder verwijzen wij ook naar de positieve invloed die bewegen heeft op angst en depressie. Het is hier niet de plaats om de biochemische, fysiologische 

en psychologische mechanismen hieromtrent te ontraden.  Wij vermelden enkel het psychologisch mechanisme van de distraction hypothese die veronderstelt 

dat fysieke activiteit  afleiding geeft van zorgen en depressieve gedachten en hierbij zelfs  effectiever blijkt te zijn dan bijvoorbeeld gezondheidseducatie (Barkhe 

en Morgan, 1978). 
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BEWEGEN IN DE PRAKTIJK VAN EEN WOONZORGCENTRUM… RUST ROEST 
 
Wij zoomen in op de TNO-studie omtrent het beweegbeleid in Nederlandse zorgcentra: “Het niveau 

van lichamelijke activiteit van ouderen in zorginstellingen is zeer laag: bewoners van 

verpleeghuizen slechts vijf minuten per dag licht intensief. Het percentage ouderen dat niet voldoet 

aan de NNGB (zie verder) varieert van 86% in verzorgingshuizen tot 96% in somatische 

verpleeghuizen. Het overgrote deel van deze ouderen is zelfs (volledig) inactief. Er zijn geen 

precieze cijfers bekend over de mate van lichamelijke activiteit van ouderen in psychogeriatrische 

instellingen, maar het is wel aannemelijk dat het percentage inactieve ouderen in deze groep nog 

hoger ligt”.  

 

Cijfers over het beweegbeleid in de Vlaamse ouderenzorg zijn erg schaars, behoudens 

verdienstelijke publicaties die zich toespitsen op valpreventie. Omdat de (paramedische) 

omkaderingsnormen vergelijkbaar zijn mag verwacht worden dat de situatie op de werkvloer grote 

gelijkenissen toont. 

 

 

Op zoek naar oorzaken 

Wij trachten nu de oorzaken van het geringe bewegen nader te detecteren en onderscheiden daarbij zowel 'institutionele als bewonersgerelateerde factoren'.  

  

Institutionele oorzaken  

Hoewel alle betrokkenen beseffen dat bewegen een positieve invloed heeft op de tevredenheid, zelfredzaamheid en gezondheid van bewoners, bevestigen experts dat 

het belang van lichamelijke activiteit nog onvoldoende prioriteit krijgt in zorginstellingen (IGZ, 2012). Dit geldt in het bijzonder voor de inzet van bewegen als preventie.  

 

Eén en ander blijkt uit het feit dat er nauwelijks beleid of doelen expliciet zijn geformuleerd met betrekking tot beweegstimulering. Beweegstimulering wordt daarbij 

vaak genoemd als een onderdeel van het aanbod van algemene activiteiten en wordt niet benoemd als een preventieve activiteit. Daar waar bewegen wel wordt gezien 

als preventieve activiteit wordt het als middel voor andere kwaliteitsdoelen ingezet (preventie van vallen, beperken van fixatie). Daarnaast ontbreekt er structurele 

scholing/ kennisverspreiding op het specifieke gebied van beweegstimulering. In de praktijk vinden er in instellingen voor de ouderenzorg diverse recreatieve 

activiteiten plaats waarbij door de deelnemers wordt bewogen.  

 

Opvallend hierbij is dat de kinesitherapeut wel wordt genoemd als deskundige op het gebied van bewegen, maar relatief weinig wordt betrokken bij het 

initie ̈ren/uitwerken en uitvoeren van beweegstimulering. Bewegen  (zowel recreatief als functioneel) wordt te weinig vastgelegd  in het individuele zorgleefplan. Het 

merendeel van de aangeboden beweegactiviteiten zijn laagintensieve vormen. 

 

Aangezien er geen beleidsmatige duidelijkheid bestaat omtrent het belang van bewegen worden er in de dagelijkse praktijk kansen gemist tot activering: vb. in de 

recreatie of tijdens de zorgmomenten. Inactiviteit wordt ook uitgelokt omdat  veel handelingen worden (met goede bedoelingen) overgenomen (door professionals, 

familieleden, vrijwilligers). Dit is zeker een grote valkuil bij bewoners met dementie. In dit kader dient natuurlijk ook verwezen te worden naar de beperkte personele 

paramedische omkaderingsnorm die erg bescheiden is.  
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Natuurlijk zijn paramedici niet alleen verantwoordelijk voor het beweegbeleid, maar zij zijn wel degenen die vanuit hun kennis dit thema blijvend op de agenda kunnen 

zijn van hun collega’s. Al deze institutionele factoren doen nog sterker pleiten voor de juiste prioriteiten en aanpak. Juist bij de vaststelling van beperkte middelen is 

allocatie belangrijk.  

 

Persoonsgebonden factoren   

Er zijn meerdere persoonsgebonden oorzaken aan te geven waarom er slechts beperkt wordt bewogen in woon- en zorgcentra. Hiervoor zijn er meerdere, mekaar 

versterkende, oorzaken aan te geven.  

 

Fragiliteit  !1 

De eigenheid van de bewoners in woon- en zorgcentra, zijnde hoogbejaarden die geconfronteerd met fragiliteit en comorbiteit, is een sterk beïnvloedende factor voor 

de mogelijkheden van een beweegbeleid. Bewoners worden geconfronteerd met meerdere (chronische) aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, dementie, 

aandoeningen van het bewegingsstelsel, diabetes, CVA/hemiparese.  Gezien de hoge prevalentie van deze aandoeningen en de grote mate van zorgafhankelijkheid 

die hier ui voortvloeit is het ontwikkelen van preventieve maatregelen erg belangrijk, en bewegen is juist zo een preventieve maatregel. 

 

Hoewel verschillende factoren van invloed zijn op de mate van frailty spelen fysiek factoren een essentiële rol. In onderstaande figuur wordt het werkingsmechanisme, 

zoals verondersteld door Fries, van de fysieke zijde van frailty uiteengezet. In het model is een aantal factoren te onderscheiden die relevant zijn voor paramedici.  In 

eerste plaats worden de factoren comorbiteit (disease) en lichamelijke beperking (disability) genoemd. Verder blijken mobiliteit (walking speed) en lichamelijke actviteit 

(activity) belangrijke schakels te zijn. Als onderliggende factoren spelen spierkracht (strenght x power) en uithoudingsvermogen (VO2 max) eenrol.  Op basis van dit 

model heeft de paramedicus zijn invloed op de beinvloeding van frailty  door zich te richten op de mate van lichamelijke activiteit en op mobiliteit. 

Voorwaardenscheppend zou aandacht aan spierkracht en uithoudingsvermogen besteed moeten worden.  

 

 

 

                                                
1  ‘Frailty’ is een klinisch syndroom dat verwijst naar combinaties van symptomen en signalen als algemene zwakte, gewichtsverlies, moeheid en traagheid, zich sociaal terugtrekken, gestoorde 

mobiliteit en balans, afgezwakte cognitie. (Walston-2006) (Cawthon-2007). 
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In onderstaand schema wordt het frailtycontinuum in relatie gebracht met de  paramedische werkzaamheden. In de linker kolom wordt aard en doelstelling van de 

therapeutische interventie genoemd zoals deze past bij de ernst van frailty. Frailty wordt gezien als een continuum: men kan meer of minder kwetsbaar worden. Een 

gerichte therapeutische inzet kan de mate van frailty beinvloeden.  

 
 

Personen met dementie 

In woon- en zorgcentra vereisen personen met dementie extra aandacht. Door de progressieve cerebrale pathologie verliezen personen met dementie  hun mogelijkheid 

tot wandelen wat resulteert  in immobiliteit. Natuurlijk speelt op dit vlak ook klassieke ouderdomsmotoriek een rol: verlies van spiermassa, kracht en flexibiliteit maar 

ook visuele herkenning. De helft van de personen met dementie verliest de mogelijkheid tot zelfstandig bewegen na goed 7 of 8 jaren. De mogelijkheid om zich 

zelfstandig te verplaatsen, beperkt ook hun kansen om deel te nemen aan activiteiten: zij hebben minder opportuniteitenwaardoor ze hun fysische energie niet kwijt 

kunnen en ander gedrag ontwikkelen zoals agitatie. Het verlies van mobiliteit verhoogt de kans op infecties. Elke dag in bed verhoogd de kans op pneumonie met 

10%.  

 

In het bijzonder dient aandacht geschonken aan het optreden van paratonie, te verstaan als een vorm van te hoge spierspanning waarbij de weerstand tijdens het 

passief bewegen varieert zonder dat de persoon dit kan beïnvloeden, bemoeilijkt de dagelijkse verzorging. In het begin van dementie kan paratonie zich uiten in het 

niet goed kunnen ontspannen, in het verdere verloop kan dit overgaan in actief tegenbewegen. Op termijn leidt paratonie tot het verdwijnen van het loopvermogen 

waardoor men stoel- en of bedgebonden wordt.  
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Ouderen (en weerstand tegen) bewegen  

Ouderen hebben een zekere ambivalente verhouding ten opzichte van bewegen. Men onderschrijft 

doorgaans wel het belang van bewegen, de kinesitherapie is een welgekomen afwisseling in het 

dagelijkse leven van het woon-en zorgcentrum temeer omdat de kinesist in kleine groepen of zelfs 

individueel werkt, maar er is ook een zekere weerstand die ervoor zorgt dat ouderen minder bewegen: 

zoals de bezorgdheid om te vallen, de onzekerheid bij het bewegen en de louter fysiologische 

processen: geleidelijke teruggang van spierkracht en spierspanning, elasticiteitsverlies van kapsels en 

ligamenten rond gewrichten en wervelkolom, verkorting van amplitudo in het gewricht, verkleining 

van de inspanningstolerantie. Deze verschijnselen kunnen uitgroeien tot chronische aandoeningen. 

Pijn en chronische aandoeningen kunnen een hinderpaal vormen voor bewegen 

 

Dit kan dramatisch evolueren tot passiviteit en bedlegerigheid, de oudere kan de dagdagelijkse 

activiteiten niet meer uitvoeren en wordt afhankelijk. Dit alles doet het zorgteam dikwijls besluiten 

om een zekere terughoudendheid in te bouwen inzake intensiteit van een beweegprogramma. Elders 

schreven wij echter dat het trainen op voldoende hoog niveau om de fitheid (in dit geval spierkracht) 

en het functioneren te beïnvloeden in deze populatie niet te snel mag opgegeveno worden.  

 

Leven in de laatste levensfaze  

Een ander kernprobleem van het ouder is van fysisch/emotionele aspect. Op hoge leeftijd zien wij dat 

de mentale status verandert (meer vasthoudend aan bestaande patronen, minder nieuwsgierig) en 

bemerken wij veelvuldig allerhande Psychische problemen. Eén en ander is niet verwonderlijk als wij 

stilstaan bij de ingrijpende verwerkingsprocessen waarmede een hoogbejaarde wordt geconfronteerd: zingevingsvragen, vereenzaming, het uitzicht op de dood, het 

verlies van belangrijke derden, toenemende afhankelijkheid, het verlies van vitaliteit.  De mentale status wordt sterk bepaald door het (premorbide) copingmechanisme 

van de persoon. Gedrag is dus niet enkel een uiting van de innerlijke toestand maar ook een poging om invloed uit te oefenen op deze weerbarstige realiteit. Er bestaat 

een duidelijke relatie tussen lichamelijk en psyschisch  welbevinden. Lijden aan een (meerdere) chronische ziekten is een bron van stress en kan zo een belangrijke 

voorloper zijn van depressie en angst.  

 

Habitatusverleis in het woon- en zorgcentrum 

Er is tenslotte de niet verwaarloosbare impact van een leven in een woon- en zorgcentrum. De verhuis naar een woon- en zorgcentrum is een ingrijpend gebeuren 

waar sterke gevoelens mee gepaard gaan. Aan de grondslag liggen voornamelijk twee oorzaken: het materiële verlies (de pijn om het verlaten van de vertrouwde 

thuissituatie) maar ook en vooral het socio-emotionele aspect: het besef van de eindigheid, de onzekerheid voor wat volgt, … Voornamelijk de confrontatie met 

leeftijdsgenoten, die ook lichamelijk en/of psychisch afhankelijk zijn, werpt hun sterk op de broosheid van hun eigen leven, op hun hulpeloosheid en kwetsbaarheid. 

Er is sprake van een echt verwerkingsproces met fasen van angst, onveiligheid, verwarring waarbij dit alles sterk wordt beïnvloed door het individuele copingproces 

maar ook door de realiteit al dan niet betrokken geweest te zijn bij het besluitvormingsproces om te verhuizen. 

 

Wij voegen alle elementen samen: 

Een bewoner in een woonzorgcentrum wordt geconfronteerd met omstandigheden die grote aanpassingen van hun vergen. Wij vertrekken van de thesis dat een gericht 

beweeg, beleef en ontmoetbeleid heilzaam kan bijdrage aan gestelde adaptatieve taken: 

 - omgaan met toenemende invaliditeit en afhankelijkheid; 

 - het verlaten van de thuissituatie en het (verplicht) moeten samenleven met even fragiele leeftijdsgenoten die de confrontatie met de eindigheid versterken; 

 - omgaan met de aspecten van institutionalisering die elke voorziening kenmerken; 

- het instandhouden van een emotionele balans, een positief zelfbeeld en het leven met een onzekere toekomst.  

De gevolgen van tien dagen bedrust zijn vergelijkbaar met vijftien jaar 

fysieke achteruitgang door veroudering, zo blijkt uit onderzoek (Kortebein 

2008). Bovendien hebben ouderen die weinig of niet lopen tijdens hun 

ziekenhuisverblijf gemiddeld een zes keer hogere kans op functieverlies, dan 

diegenen die meer dan twee keer per dag zelfstandig of met hulp lopen 

(Brown 2004) Een direct gevolg van bedrust en immobiliteit is een versnelde 

afname van spierkracht (meer in onderste extremiteiten dan bovenste 

extremiteiten) en een aanzienlijke achteruitgang in het 

uithoudingsvermogen. Spiermassaverlies kan wel 5% per week zijn en in zes 

weken kan tot 40% spierkracht verloren gaan. Maar ook andere effecten tgv 

bedrust treden op. De  perifere en centrale componenten van het 

cardiovasculaire systeem worden aangedaan door bedrust. De 

hartfrequentie in rust en na inspanning stijgt en het hartminuutvolume 

neemt af. Dit wordt ook wel cardiac deconditioning genoemd. Het resultaat 

kan orthostatische intolerantie zijn, wat het risico op duizeligheid en vallen 

verhoogt (Convertino 1997).Daarnaast zijn de eventuele gevolgen van 

bedrust en immobiliteit gedurende opname: Doorliggen,  Verstijving 

(contracturen), Longontsteking,  Urineweginfecties, Verminderde 

darmperistaltiek, Huidirritatie (smetten) 
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OP ZOEK NAAR EEN GEÏNTEGREERD PARAMEDISCH / BEWEEG PROGRAMMA 
 

Ontluisterende studieinzichten  omtrent een sterk onvolkomen ontbreken beweegbeleid in woon- en zorgcentra was dus de trigger voor een gericht intern onderzoek 

omtrent de situatie in de voorzieningen van de zorggroep Begralim.De bevindingen van ons exploratief onderzoek vatten wij als volgt samen:  

 voor de bewoners in de woonzorgcentra van de zorggroep Begralim werd de beweegnorm zeker niet behaald;  

 De (12) paramedici (kiné en ergo) werken niet structureel op een geïntegreerde wijze samen, de uitwisseling is beperkt tot rapporteringen in het zorgdossier 

 zowel kine als ergo geven een eigen persoonlijke invulling  aan hun functie-inhoud niettegenstaande een uitgeschreven functieprofiel de contouren van het 

professioneel handelen heeft bepaald.  

 

Kortom, er waren voldoende open vragen voor verder studiewerk binnen het Kennisatelier archipel.  

 

Wij formuleerden daarbij volgende pragmatische onderzoeksvragen: 

 hoe kunnen wij het bewegen stimuleren in onze woonzorgcentra, rekening houdend met de bestaande middelen en mogelijkheden; 

 waar kunnen kinesi- en ergotherapie, functies in een woonzorgcentrum die zich bij uitstek inlaten met bewegen, activatie, mobilisatie, mekaar ontmoeten in een 

multidisciplinair programma? 

 op welke wijze kunnen wij tot een meer eenduidig therapeutisch kinesitherapeutisch handelen komen en in uitbreiding: 'worden paramedici op de meest efficientie 

wijze ingezet?" 

 Hoe kan dit beweegprogramma passen in de  respect zorgvisie die steeds een holistisch raamwerk voorhoudt, met bijzondere aandacht voor personen met 

dementie. 

 

 

Waar kunnen kinesi- en ergotherapie mekaar ontmoeten in een multidisciplinair programma? 

Bij aanvang van het onderzoeksproject was er eerder sprake van een ad hoc multi disciplinariteit en zelfs enige vorm van roloverlap die onvoldoende uitgekristalisseerd 

was.  Wij formuleerden de uitdaging (interne beleidsnota) dat 'Multidisciplinair teamwerk een intense samenwerking vraagt waarbij de  uiteindelijke invloed op het 

herstel de som van de effecten van de afzonderlijke disciplines  te boven  moet gaan’. Kinesitherapie en ergotherapie zijn beide sleutelcomponenten in de 

multidisciplinaire revalidatie maar de vraag stelt zich op welke wijze zij kunnen samenwerken in  een beweeg, beleef en ontmoetprogramma (zie note ...). Wij gaan er 

vanuit dat elk een spectrum van therapeutische interventies heeft die dienstbaar kunnen zijn. 

 

 

Hoe het beweegbeleid stimuleren waarbij zowel lichamelijke fitheid, sociale verbondheid als psychische kwetsbaarheid aan bod komen ?  

Onze ambitie is dus een beleid  uit te stippelen waarbij recht wordt gedaan aan zowel de lichamelijke kwetsbaarheid maar ook aan de psychisch/relationele uitdagingen 

waarmede hoogbejaarden worden geconfronteerd.  
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Welke bestaande psychogeriatrische/paramedische  raamwerken kunnen inspiratie opleveren ?  

 
Archipel wil zoveel mogelijk voortbouwen op bestaande kennisinzichten. Daarbij wordt steeds de vraag gesteld of deze methodieken/omgangsvormen/therapeutische 

interventies breed inzetbaar/haalbaar zijn in de context van Vlaamse woon- en zorgcentra.  Wie de elementen van 'bewegen, adaptie en coping, psycho-sociaal 
welbevinden en relationeel ontmoeten'  samenbrengt komt al snel bij PMT. Maar ook het biopsychosociale model kan inspiratie aanreiken.  

 

  
Psychomotorische en sensomotorische therapie 

Deze bewegingstherapie hanteert de wetenschap dat de sensomotoriek vrij 

lang intact blijft om gerichte stimuleringsprogramma’s aan te bieden 

waardoor ook de psychosociale problematiek kan verwerkt worden. De 

mens wordt niet los gezien is van zijn lichaam, hij verbindt zich  primair met 

de wereld via horen, voelen, zien en handelen. Het doel van PMT  is te 

komen tot een soepeler, energetisch beter functionerend lichaam waardoor 

men in zijn geheel ook beter gaat functioneren. Daarbij wordt naast 

bewegingsoefeningen, met speciale aandacht voor lichaamsbeleving, ook 

gebruik gemaakt van (een combinatie) van ontspannings- en 

ademhalingsoefeningen, massage en vormen van non-verbale expressie.   

Er is voor de dagelijkse praktijk een gevalideerde gedragobservatieschaal 

PMT beschikbaar ‘Tijdschrift voor gerontologie  

 

Men maakt binnen de PMT een onderscheid tussen lichaamsgerichte en 

bewegingsgerichte methoden. Binnen de lichaamsgerichte methoden doen 

mensen lichamelijke ervaringen op in een body-awareness of een sensory-

awareness. Er wordt gewerkt op een gevoel van geestelijke en lichamelijke 

stabiliteit (grounding). Bij bewegingsgerichte methoden nemen bewoners 

deel aan bewegingsarrangementen die leerervaringen en positieve 

emotionele belevingen bieden. Bij de bewegingsgerichte benadering gaat 

het wat meer om de uitkomsten van het bewegen, op plezier en 

vaardigheid, terwijl bij de lichaamsgerichte aanpak de ervaring van het 

eigen lichaam, sensitiviteit en regulering van beweging meer centraal staan.  

 

PMT heeft zijn plaats verworven als een  therapeutische interventie binnen 

de geestelijke gezondheidszorg. Het is de verdienste van o.a. M.L. Droes 

geweest om PMT  toe te passen binnen de psychogeriatrische zorg. Wij 

verwijzen de geïnterseerde lezers naar haar proefschrift maar ook naar het 

gevulgariseerde en bruikbare boek: 'Beweeg met ons mee'. In dit laatste 

werk zijn meer dan 100 bewegingsactiviteiten uitgewerkt die later vertaling 

kregen in het 'bewegingactiveringsprogramma. 

 

Het biopsychosociale model (BPS-model) 

In het traditionele biomedische model staat men een strikte dichotomie van 

het lichaam en de geest voor.  

 

Het bps-model is voor het eerst beschreven door Engel (1981) en is een 

uitbreiding van het puur medische model. Het bps-model wordt ook wel een 

holistisch of integraal model genoemd, omdat zowel factoren die van invloed 

zijn op (chronische) pijn, alsook de invloed van (chronische) pijn op gedrag, 

cognities en emoties van de patiënt als aangrijpingspunten voor de 

behandeling worden gebruikt.  

 

Ook psychische factoren als emotionele labiliteit, copingstrategieën, de 

gedachten over pijn (‘beliefs’), het ervaren van controle over de situatie 

(‘self-control’) hebben invloed op het in stand houden of recidiveren van 

pijnklachten.  

 

In de huidige praktijk wordt het bps-model op twee manieren toegepast. In 

de eerste plaats op een multidimensionele manier, waarbij de 

fysiotherapeut naast de somatische factoren ook de psychologische en 

sociaal maatschappelijke factoren in kaart brengt. In de tweede plaats op 

een multidisciplinaire manier, waarbij verschillende disciplines vanuit hun 

eigen achtergrond de patiënt beoordelen en vervolgens binnen een 

patiëntenbespreking de bps-diagnose stellen. Inherent echter aan het 

kunnen werken in een multidisciplinair team is het kunnen toepassen van 

het bps-model en het kunnen denken op een multidimensionele wijze. Het 

werken met een bps-model vraagt dus van de fysiotherapeut dat hij niet 

alleen zijn kennis over somatische factoren inzet, maar ook een oordeel 

heeft over een aantal psychologische en sociaal-maatschappelijke factoren 

die van belang zijn voor de diagnostiek en behandeling van een patiënt met 

(chronische) pijn 

 
 
 



12 

 

         VAN PMT, BPS NAAR …….‘BEWEEG,  BELEEF EN ONTMOET’ 
 

 

Onze oorspronkelijke bedoeling om via het PMT programma de geformuleerde doelstelling te bereiken hebben wij verlaten omdat PMT  onvoldoende vertaald is naar 
de ouderenzorg. Zo zijn in de 'Jaarboeken PMT' nauwelijks relevante artikels terug te vinden inzake toepasbaarheid in de ouderenzorg. Een aangepaste vorm drong 

zich dus op.  De inherente gedachten van PMT hebben wij behouden maar omgezet in een eigen programmatorische opzet met als werktitel  'beweeg, beleef en 
ontmoet' .  Deze drieledigheid werd gedistillerd uit een  literatuurstudie omtrent de bevorderende factoren van een beweegbeleid: deze waren het enthousiasme van 

andere bewoners, het belang van  gezelligheid, bewegen op eigen niveau, persoonlijke benadering, inzet van nieuwe attractieve materialen.  
 

 
Naar een concretisering 

Het BBO beleid wil bijdragen tot een integratief en attractief beweeg en beleefmodel voor onze bewoners of scherper gesteld:  "meer bewegen door aangenaam en 

samen bewegen met heil voor lichaam en geest". Om dergelijk proces te optimaliseren realiseerden wij ons spoedig dat de paramedische taakuitvoering kritisch tegen 

het licht moest gehouden worden.  

 

Om 'tijd' te kopen, want het BBO programma diende te gebeuren binnen het bestaande paramedisch personeelskader, moesten wij bestaande methoden en routines 

kritisch doorlichten: 

 waarom neemt 'gangrevalidatie' zoveel aandacht in bij kinesisten en waarin verschilt gangrevalidatie ten gronde van 'bewegen tijdens de zorgmomenten'. 

Hiermede ontkennen wij natuurlijk het belang van wandelen en lopen niet: naast de fysiologische waarde kan wandelen ook beschouwd worden als een vorm  

van cognitie omdat het beroep doet op aandacht, planning, geheugen en andere perceptuele en cognitieve functies.  

 waarom slorpt ADL training bij ergotherapeuten zoveel tijd op als er in vele gevallen wordt vastgesteld dat deze training slechts beperkt of niet wordt voortgezet 

op het ogenblik dat zorgpersoneel terug overneemt? 

 waarom zijn paramedische behandeldoelen, behoudens specialistische behandelingen van specifieke pathologieen, dikwijls eng gekoppeld aan ADL en 

transferproblemen ? Voor dit laatste verwijzen wij naar de zeer lezenswaardige Nivel studie 'Paramedische zorg in verpleegtehuizen'.  

 

Kortom, het aanspreken van spier- en mobiliteitsfuncties, het ondersteunen en onderhouden van voorhanden functionaliteit, adl-training en dergelijke  is zonder meer 

verdedigbaar maar het BBO beleid trekt één en ander open door a. paramedici structureel en ruimtelijk te laten samenwerken; b. meer groepsmatig te werken en dat 

c. vanuit een perspectief dat ruimer is dan enkel functionaliteit.   

 

Hoegenaamd geen spectaculataire gedachten. Wij staan echter niet alleen met onze insteek. Weening komt in haar doktoraal proefschrift tot dezelfde eindclonclusie: 

"De fysiotherapeut moet niet alleen fysieke problemen behandelen, maar moet ook oog hebben voor psychologische en sociale problemen en dan in nauwe 

samenwerking met andere professionals in de ouderenzorg (Weening, 2013).  Kortom, wanneer wij aanvaarden dat bewoners meer zijn dan hun gebreken dan horen 

paramedici hun klassieke handelen te overstijgen.  Het verlies van functionaliteit hoort eenmaal bij het verouderingsproces en de meeste ouderen aanvaarden dit 

geleidelijk. Hun gedachten reiken verder dan hun functionele problemen en de paramedici hebben unieke kansen om deze kleine of grote zorgen mee op te nemen.  
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Het BBO beleid is dus een klassiek maar tegelijkertijd ook een verrijkt verhaal.  

 

 

Een klassiek verhaal 

Het kinesi- en ergotherapeutisch aanbod in onze voorzieningen vertrekt van 
de indiviudele behoeften van de bewoner. De doelstellingen van de therapie 

kunnen dus zeer uiteenlopend zijn en balanceren tussen 'maatwerk' en 
'standaardisering' (omwille van efficientie) 

- Behouden/verbeteren functionaliteit 
- Transfers adequaat leren nemen 

- Onderhouden/verbeteren mobiliteit 
- Onderhouden/verbeteren spierkracht 

- Verbeteren evenwicht/stabiliteit 
- Door bewegen mentale rust in de hand werken 

- Sta- en stapfunctie onderhouden of verbeteren 

- Bijstaan bij de keuze van loophulpmiddel 

- Comfortzorg 
- Relaxatie 

- Pijndemping 
- … 

 
In het BBO beleid hanteren wij gekende therapeutische behandelvormen, 

zoals  adl training, krachttraining, evenwichtstraining,transfertraining, 
warmtetherapie, massage, translatie, zenuwmobilisaties, ….. die 

multicompenent worden aangereikt om een zo groot mogelijke impact te 
sorteren. In tijd uitgedrukt spenderen onze paramedici de helft van hun 

arbeidstijd aan 'technische handelingen die gericht zijn op aandoeningen 
van het bewegingsapparaat', de overige arbeidstijd wordt ingezet voor het 

BBO traject.  
 

 

Een verrijkt verhaal 
Het BBO beleid is echter ook een verrijkt verhaal, een paramedisch verhaal 

'plus' en wel omwille van volgende redenen, aandacht voor  
- positieve lichaamsbelevingen; 

- psychosociaal en relationeel welbevinden 
- een integratief (paramedisch) verhaal 

- een tactiele benadering.  
 

Wij lichten nu concreet toe hoe de drie speerpunten werden uitgewerkt.  
 

 

 

 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

  
          Om het belang van het BBO-concept voor onze organisatie te onderlijnen werd ook een logo aangemaakt. 
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BEWEEG 
 

Boven beschreven wij bondig de heilzaamheid van een beweegbeleid. In het BBO beleid wordt er zowel belang gehecht aan het 'dagelijkse bewegen' als het 

‘therapeutisch bewegen'. Eén en ander gebeurt van uit de wetenschap dat "elke vorm van bewegen beter is dan geen bewegen" en dat de beweegnorm niet enkel kan 

behaald worden door enkel in te zetten op therapeutisch bewegen.  

 

Een bewegingsnorm 

Het ondermaatse beweegbeleid in Nederlandse verpleegvoorzieningen heeft aanleiding gegeven tot het ontwikkelen van een beweegnorm die de minimale 

beweegfrequentie en intensiteit weergeeft voor specifieke doelgroep van kwetsbare ouderen. Wij verliezen ons hier niet in een uitspraak over de verschillende 

beweegnormen die werden opgesteld, wij verwijzen naar enkele normen in voetnoot2.  Verschillende richtlijnen van het KNGF beschrijven een optimale 

therapiefrequentie van 3 tot 5 be- handelingen per week, met een minimale duur van 20-60 minuten per behandeling.  Zinvolle beweegstimulering (dagelijks, recreatief, 

therapeutisch) moet bewoners in staat stellen om elke dag tussen 15-30 minuten (matig) actief te bewegen, waarbij het type activiteit afgestemd is op de persoon en 

er dagelijks verspreid over de dag bewogen wordt.  Wij zijn wel geïnteresseerd om vanuit het BBO beleid bouwstenen aan te reiken waarmee een voorziening op 

structurele wijze invulling geeft aan de bevordering van beweeg en beleefstimulering. De focus ligt daarbij op de meest kwetsbare bewoners, zoals personen met 

dementie, die vanuit zichzelf onvoldoende bewegen.   

 

KINE-TRAJECT  

In het BBO luik: 'therapeutisch bewegen'  hanteren wij gekende therapeutische behandelvormen. Deze worden  multicompenent aangereikt om een zo groot mogelijke 

impact te sorteren. Multicomponent wil zeggen dat het bewegingsprogramma is opgesteld uit oefeningen die inspelen op kracht, uithouding, balans en beweeglijkh 

 
 

 

                                                
De Nederlandse "Norm Gezond Bewegen (NNGB) Oudere volwassenen (55 jaar en ouder)" bepaalt die minstens 30 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit op minimaal vijf dagen 
per week (in zomer en winter) vooropstelt. Matig intensief betekend voor 55-plussers bijvoorbeeld wandelen in een tempo van 4 km/uur of fietsen met een snelheid van 10 km/uur.  

 
Normen ouderen Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is vooral gericht op het onderhouden van gezondheid op de lange termijn. Een half uur ten minste matig intensieve lichamelijke 

activiteit op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week. Hoeft niet een half uur aaneensluitend en tijdsduur van een beweegblok minimaal 10 minuten. Voor niet actieve 
ouderen, zonder of met beperkingen, die de norm niet halen is elke extra hoeveelheid lichamelijke beweging zinvol, ongeacht duur, intensiteit, frequentie of type.  

 
Fitnorm is voor jong en oud gelijk en vereist ten minste drie keer per week (in zomer en winter) gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit. Deze norm is 

vooral gericht op het onderhouden van fysieke fitheid (uithoudingsvermogen, kracht en uithoudingsvermogen).  
Combinorm is de derde Nederlandse norm en is de optelsom van de NNGB en de fitnorm. Iemand voldoet aan de combinorm wanneer hij/zij aan tenminste één van de beide normen 
voldoet. Krachtnorm is specifiek voor ouderen. Tweemaal per week krachtoefeningen voor grote spiergroepen (armen, buik, rug en benen) om functionele achteruitgang en verlies van 

zelfstandigheid tegen te gaan.  Diabetes mellitus norm is combinatie van krachtnorm en fitnorm gericht op uithoudingsvermogen.  Sedentairgedrag norm als iemand structureel meer dan 
2 uur (?) achtereen zittend gedrag vertoont. Door sedentair gedrag kan iemand gezondheidsschade oplopen.   
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Vooraleer wij de componenten apart toelichten, eerste enkele kanttekeningen: 
 

 
Kanttekeningen 

• Therapeutisch bewegen moet schematisch, gestructureerd en gradueel opgebouwd zijn. 

Alleen op deze wijze kan men de meest effectieve oefenprikkels genereren. De prikkels moeten voldoende intensief zijn en regelmatig worden aangeboden om fysieke 

en mentale effecten te bekomen. 

• Therapeutisch bewegen is geïndividualiseerd. Dit wil zeggen dat de oefeningen op maat gesneden zijn en rekening houden met de toestand 

van de bewoner. 

• Het gebruik van toestellen maakt monitoring mogelijk. Gegevens kunnen systematisch worden bijgehouden en parameters kunnen 

individueel worden ingesteld. In een latere fase kunnen gegevens gebruikt worden voor gericht onderzoek naar mentale en fysieke effecten. 

Oefenresultaten kunnen worden teruggekoppeld naar de actieve bewoners. Deze informatie kan stimuleren om vol te houden en een gevoel 

van succesbeleving veroorzaken. Dit komt het zelfbeeld ten goede (fysiek competentiegevoel dat zich zelfs kan vertalen naar een algemeen 

competentiegevoel: ik kan nog iets en ik kan nog iets betekenen). 

• Systematische beweging geeft een hoger niveau van fysieke fitheid  en een vermindering van het risico op  chronische gezondheidsconditie. 

Bewegen moet taakgericht en doelgericht zijn om een verschuiving te verkrijgen in het bewustzijn (alchemie van de geest). Door 

taakgerichtheid komt de concentratie te liggenop de oefening. Hierdoor wordt men afgeleid van allerlei mentale beslommeringen. Het 

bewustzijn vult zich door de fysieke oefening met lichaamsbelevingen. 

 

Hieronder geven wij enige toelichting bij het multicomponente kine-programma. Wij verduidelijken ook steeds kort te termen (voor de ergotherapeuten die mogelijk 

minder vertrouwd zijn). 

 
UITHOUDING: aerobe oefeningen bij ouderen (elke activiteit die het hartritme laat toenemen over een bepaalde periode).  
Uithoudingsoefeningen vormen het hart van het bewegingsprogramma omdat zij de meest opvallende effecten geven qua conditie en gezondheid.  

 

Modaliteit: 

• 3/week oefenen gedurende 20 minuten aan iets hogere intensiteit (RPE 13-15, tot 75%van de max HR) of dagelijks (5/week) oefenen aan een matige intensiteit 

(RPE 11-13, vanaf 50% van de max HR); 

• De intensiteit wordt gemeten aan de hand van de Borgschaal of RPE-schaal (Borg's original ratings of perceived exertion scale). Ouderen oefenen best in de zone 

12-14 (redelijk zwaar). 

 

Toestellen: 

• Therafiets, ligfiets, ergometerfiets                 

• Loopband, evenwijdige barren 

• Trap, tractieapparaat 

• Stepper 

 

 

Assessment: 

• Six-minute walk test 

• Two-minute walk test 

RPE scale  
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KRACHT: PRT (progressive resistance training: gebruik van gewichten, toestellen die weerstand oproepen waardoor spieren/spiergroepen worden getraind). 
 

Bij het ouder worden ondergaat het menselijk lichaam verregaande fysieke en fysiologische veranderingen. Opvallend is de leeftijdsgebonden afname in 

dwarsgestreepte spiermassa of 'sarcopenie'. Dit proces start ongeveer op 25-jarige leeftijd en kent een sluipend verloop a ratio van 1% verlies aan spiermassa en 

spierkracht per levensjaar. Dit leidt tot een gemiddeld verlies van 30% spierkracht en 40% spiermassa tussen 20- en 70-jarige leeftijd. Vanaf het 70ste levensjaar 

neemt dit proces dramatische proporties aan met 30% à 40% afname in spierkracht per levensdecade. Het supplementaire verlies tussen 50 en 80 jaar zorgt voor een 

significante daling van de functionele capaciteiten. Een sedentaire levensstijl gaat de ontwikkeling van sarcopenie, musculaire ontstekingsreacties, sterk versnellen. 

Het uitvoeren van weerstandsoefeningen is een van de pijlers binnen de preventieve en therapeutische aanpak van disability bij oudere mensen (Batumans, 2004). 

 

Modaliteit: 

• 2-3x/week oefenen van alle 'major muscle groups' (bilspieren, dijspieren, hamstrings, borstspieren, rugspieren, schouderspieren en buikspieren) of 4-6/week 'spilt 

sessions' (oefenen van bepaalde spiergroepen per dag 

• Opbouw van 50% van 1RM (het maximale gewicht dat je kan verplaatsen in 1 specifieke oefening met 1 herhaling) a rato van 30 herhalingen tot 80% van 1RM a 

rato van 10-15 herhalingen (Holton-curve) 

• Streven naar een matige tot hogere intensiteit. Qua vermoeidheid streven naar 12-15 op  de RPE-schaal (Borg's ratings of perceived exertion). Dit is een ervaren 

vermoeidheid van 'tamelijk zwaar'. 

• In de eerste 8 weken oefenen aan lichte intensiteit (50-60% van 1RM, RPE minder dan12)   

• Krachttraining best maximaal 20-30 minuten 

• Bewoners met acute gewrichtsontstekingen of gewrichtspijnen doen best geen krachttraining tot de ontsteking en de pijn terug onder controle zijn 

• Minstens 48 uur pauze nemen tussen het oefenen van dezelfde spiergroepen 

• Na een onderbreking van meer dan 3 weken terug opstarten aan een lagere weerstand (minder dan 50% van het gewicht dat men voordien gebruikte) 

• Progressief en gradueel opbouwen, zowel concentrisch als excentrisch oefenen 

• Ritmisch en rustig bewegen, explosiviteit vermijden 

• Geen compensatiebewegingen maken 

• Slechts lichte gewichtjes gebruiken. De controle van de beweging is minder zuiver dan bij gebruik van krachttoestellen waardoor er meer risico is op gewrichtsirritaties 

• Goed blijven ademen tijdens het oefenen (de adem inhouden tijdens de inspanning)vermijden (Valsalva) 

 

Toestellen: 

• Gerobank: gesloten keten oefening ter versterking van de dijspieren, hamstrings en bilspieren  

• Tractie-apparaat, manuele weerstandsoefeningen, step, transfers 

• Evenwijdige barren: diverse versterkende oefeningen mogelijk ter versterking van de benen 

 
Assessment: 

• Handdynamometer 

• Chair stand test 
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EVENWICHT 

Algemene verzwakking leidt tot zwakke spieren en een verstoord evenwichtsgevoel waardoor ouderen vaker vallen. Bij balansoefeningen speelt een interactie tussen 

verschillende systemen: het brein ontvangt informatie van de ogen, binnenoren, gewrichten en spieren, deze info wordt verwerkt en teruggestuurd naar het motorische 

systeem ter handhaving van het evenwicht. 

 

Modaliteit: 

• 3x/week gedurende 10 minuten balansoefeningen  

• Zowel het statisch als dynamisch evenwicht oefenen 

• 'Learning to keep the centre of gravity over the ankles at all times' - 'Improving the ability to scan from right to left while walking' 

 

Materiaal : 

• Wobble board, airex matjes 

• Sportraa, evenwijdige baren 

 

Assessement: 

 Dynamic gait index (DGI) 

 

 
MOBILITEIT/FLEXIBILITEIT 
Een ouder lichaam heeft de neiging om te verstijven. Tonische spieren gaan verkorten, fasische spieren gaan verzwakken. De gewrichtskapsels drogen langzaam uit 

door bewegingsarmoede. De houding en het lichaamsbesef veranderen. In bijlagen worden enkele oefeningen weergegeven.  

 

Modaliteit: 

• 2x/week gedurende 10 minuten 

• Stretchings gedurende 20-30 seconden  

• (Auto-)mobilisaties a rato van 10-30x 

• Oefeningen goed mogelijk in groep 

• Opgelet met impingement (inklemming) ter hoogte van de schoudergordel (rotator cuff) 

• Tai chi, yoga, stretching, mobilisaties 

 

Voorbeeld van een oefenreeks: 

 Laterale nek flexie 

• Nek rotaties 

• Schouders optrekken  

• Posterior arm reiken 

• Spinal flexie en extensie  

• Heup extension en flexie  

• Hamstring extensie in zit 

• Gluteal flexie en extensie  

• Voet rotaties 

• Arm rotaties 

• Overhead reiken 

• Schouder flexie en extensie 

• Bovenrug flexie en extensie  

 

Assessment 

• Chair sit and reach test 

• Back scratch test  
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ERGO TRAJECT  
Het BBO beleid wil echter een  integratief beleid zijn: multidisciplinariteit tussen kinesi- en ergotherapeuten. Wij zoomen hier in op de bijdrage van de ergotherapeut. 

Wij zouden dit luik ook na het multi-componente kine-traject hebben kunnen plaatsen.  

 

 

 

 
De ergo therapie richt zich op het trainen en stimuleren van de functionaliteit, motoriek, cognitie en sensoriek en hanteert hiervoor klassieke methoden en instrumenten:  
 

 Ergotherapie 

 

    Functionaliteit            < -- >                                          Motoriek        < -- >               Cognitie Sensoriek 

 

Transfers 

 

Fijne motoriek Individuele therapie Snoezelen 

Functionele huishoudelijke  

groepstherapie 
 

Oog-hand coördinatie groepstherapie Relaxatie 

Functionele huishoudelijke 
 individuele therapie 

 

Schrijfmotoriek  Aromatherapie 

 Actief/passieve mobilisatie bovenste 

ledematen 
 

 Tactiele prikkels/massages 
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Functionaliteit 

Het trainen van functionaliteit is een belangrijk  om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bewaren. De afname van een gerichte anamnese, het opstellen van een 

functionaliteitsplan zijn gekende instrumenten die de ergotherapeut benut. Het trainen van de functionaliteit gebeurt bij uitstek tijdens de dagelijkse levensmomenten. De 

ergo treedt hier op als initiator, hij stimuleert teamleden om elke kans op functionaliteit te benutten, levert noodzakelijke hulpmiddelen aan, hij volgt op. Bijzondere aandacht 

gaat uit naar transfers en functionele huishoudelijke individuele maar ook groepstherapie. Bewoners worden terug aangesproken op hun gekende rol van moeder, zorgende 

echtgenote door hen te laten participeren in huishoudelijke taken. Elke handeling wordt afzonderlijk naar waarde geschat en draagt positief mee tot het zelfbeeld. Andere 

bewoners kunnen tijdens deze sessie meegenieten van de herkenbare geuren en achteraf mee proeven. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats op de afdeling en wel in 

de livings die daarvoor zijn uitgerust.  

In het BBO concept wordt de bewoner benaderd met geëigende ergotools om de functionaliteit te oefenen. Gezelligheid en ontmoeting staat daarbij centraal in een niet 

competitieve geest.  

Motoriek 

Bij hoogbejaarden gaat de motoriek van de bovenste ledematen sterk achteruit. In de eerste plaats zal dit zichtbaar zijn in de schouder-, hand-, pols- en vingergewrichten.  

De ergotherapeut zal hier inzetten op een individuele behandeling door fijne motoriek, oog- handcoördinatie, schrijfmotoriek en actieve/passieve mobilisatie van de bovenste 

ledematen te oefenen.  

In het BBO-concept is de informatiedoorstroom tussen kiné en ergo prioritair. Dit vertaalt zich in 3 vaste gemeenschappelijke therapiemomenten in de BBO-ruimte per week. 

Het doorschuifsysteem tussen kine en erog biedt een waaier van diverse therapiemogelijkheden. Wij maken één en ander duidelijk met een voorbeeld. Een bewoner heeft na 

een CVA een halfzijdige verlamming en afasie overgehouden. Bij de kiné oefent zij op het haar sta-functie, evenwicht houden, stappen, … . De ergotherapeut gaat actieve 

mobilisatie oefeningen voor de schouder/arm/hand geven, functionaliteit wordt aangeleerd zoals boterhammen smeren, een vest alleen aantrekken, … . De ergotherapeut 

gaat deze bewoner ook cognitieve oefeningen laten uitvoeren om haar cognitieve functies te blijven stimuleren. Alles gebeurt in een collectief moment in de BBO ruimte.  

Cognitie 

Een belangrijk aantal hoogbejaarden vertoont cognitieve dysfuncties, wat zich vertaald in desoriëntatie in tijd en ruimte, achteruitgang van het korte termijn geheugen, 

begripsvermogen, taal en constructieve vaardigheden. Afhankelijk van de afhankelijkheid en ernst wordt een therapie aangeboden. In het B.B.O.-concept wordt er gewerkt 

met heterogene groepen. Bewoners worden aangemoedigd, geholpen, begrepen en gemotiveerd door medebewoners die vaak in een gelijkaardige situaties verkeren.  Om 

deze reden zal onze voorkeur gaan naar groepstherapie omdat we op deze manier meer bewoners gelijktijdig kunnen bereiken. Tijdens de individuele ergotherapie zal er 

echter ook aandacht besteed worden aan de persoonlijke noden. Enkele voorbeelden van activiteiten die klassiek zijn: geheugenclub in groep, cognitieve mozaïek,  

Sensoriek 

Wanneer het aanbieden van overwegend functionele therapie niet meer toereikend is, zal er een verschuiving plaatsvinden naar het aanbieden van een sensorische therapie. 

De fragiele bewoners worden op deze manier het meest bereikt, met een verhoging van hun levenskwaliteit. Door het gebruik van allerhande sensorische prikkels wordt er 

getracht een maximale ontspanning of relaxatie te bereiken. In de B.B.O.-ruimte is daarom geïnvesteerd in een aparte ‘rustige zone’ waar een waterbed en meerdere 

hoogwaardige relaxatiezetels aanwezig zijn.  Aromatherapie, massages zijn klassiekers.  
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BEWEEG EN BELEEF 
In het B.B.O. programma willen wij bewoners de mogelijkheid bieden om zich fysiek en mentaal aan te sterken.  

 

Body awareness (body awareness involves an attentional focus on and awareness of internal body sensations. Body awareness,as we define it here, is 

the subjective, phenomenological aspect of proprioception and interoception that enters conscious awareness, and is modifiable by mental processes including attention, 

interpretation, appraisal, beliefs, memories, conditioning, attitudes and affect) 
 

Boven werd uitgebreid ingegaan op de adaptieve  taken van  een hoogbejaarde: omgaan met invaliditeit, de woonzorgomgeving en daarnaast de instandhouding  van  

een emotionele balans en  een positief zelfbeeld. De kern van het 'beweeg en beleef' luik is dat men zowel door te bewegen/beleven/ontmoeten  de bewoner kan 

omgaan met zijn (negatieve) gedachten en emoties. Ons handelen wil het lichaam terug tot een thuis maken waar het goed vertoeven is. We proberen de bewoner op 

te laten gaan in beweging en beleving, wij geven zijn bewustzijn een andere, positieve inhoud, ook in de ontmoeting met anderen.  

 

Er is daarbij zeker  ruimte om de emotionaliteit uit te drukken in een communicatieve sfeer (zie verder). Een cognitief stimulerende prikkeling is ook waardevol in deze 

context maar primair gaat de aandacht uit naar het ombuigen van negatief (lichamelijke) sensaties tot positieve ervaringen door gericht (samen) te bewegen. Beweging 

kan daadwerkelijk bijdragen tot mentale verandering. 

 

Laat ons dit even praktisch vertalen door een simpele fietsactiviteit te beschouwen.  

Deze activiteit komt het  verstramde lichaam en de piekerende geest ten goede. Door te bewegen stromen allerlei prikkels binnen. Die prikkels zijn zintuiglijk van 

aard: men voelt de verandering van spierspanning, de gewrichten worden soepeler, de ademhaling wordt dieper, er ontstaat een inwendige warmte, de bewoner voelt 

zijn lichaam. De heilzame werking van het fietsen  reikt echter verder dan  het loutere  fysiologische. De bewoner kan 'zijn gedachten verzetten', 'hij wordt aangesproken 

als mens door de individuele aandacht die hij krijgt, het eentonig dagschema wordt even doorbroken, er is de ontmoeting met de medebewoner, en niet in het minst 

is er 'het bewust bewegen en beleven voor(-bij) de gedachten en emoties’. Er wordt maw. even ontsnapt aan de steeds aanwezige en vaak verstorende symbiose van 

gedachten en emoties. Dit betekent dat er een verschuiving ontstaat van het mentaal-cognitieve bewustzijn en/of het emotioneel-expressieve bewustzijn naar het 

somato-sensorische bewustzijn toe. Je zou kunnen zeggen dat het bewustzijn wordt schoongespoeld van negatieve gedachten en emoties door beweging en beleving.  

Bewegen en beleven horen samen binnen het somato-sensorisch bewustzijn. Ze bevinden zich op dezelfde schaal waarbij er een individuele verschuiving kan zijn 

richting meer beleven of meer bewegen afhankelijk van de toestand van de bewoner.  

 

 
     Mentaal bewustzijn      Expressief-emotioneel bewustzijn  Somatosensorisch bewustzijn 

 

 

 

 

   

 Inwerken via plezierbeleving / sociaal contact Inwerken via tactiele sensaties 

Gedachten 

Positief 

Gedachten 

Negatief 

Emoties 

Positief 

Emoties 
Negatief 

Sensatie 
Positief 

Sensatie 

Negatief 
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In het somato-sensorische bewustzijn  zit het bewustzijn van de (positieve of negatieve)  sensaties. Door 

middel van positieve sensaties kunnen we  onze vaak verwarde gedachten en vertroebelde emoties verlaten 

om thuis te komen in het lichaam. Via beweegoefeningen kunnen we positieve sensaties teweeg brengen: 

de bewoner die zich oud en waardeloos voelt krijgt een doelstelling voorgehouden: “na één maand moet je 

5 keer van de stoel kunnen opstaan zonder handen te gebruiken, vandaag starten wij met 1 keer opstaan”. 

Als de persoon ervaart dat dit vandaag al 1 keer lukt doet hij een positieve ervaring op. Door het accent te 

leggen op taakgerichtheid (1 keer opstaan) en doelgerichtheid (5 keer na én maand) wordt de concentratie 

gericht op de sensatie. Er is een omslag van ‘negatieve emoties’ (ik kan niets meer) naar een positieve 

sensatie  (ik kan meer dan ik dacht).  

 

Aandacht voor plezierbeleving en sociaal contact in een woon-en zorgcentrum is belangrijk maar 

onvoldoende.   Met plezierbeleving  en sociaal contact verkrijgt men tijdelijk positieve emoties en daardoor 

ook positieve gedachten, maar het zal geen impact hebben op negatieve sensaties: pijn verminderd niet, 

spanningen worden niet lokaal waargenomen waardoor deze terug negatieve emoties ontlokken.  In het BBO 

beleid is er dus een zeer expliciete  aandacht voor het lichaam als toegangspoort tot een positieve beleving. 

Emotionaliteit kan zich immers vast zetten op het lichaam en zich hier uiten door spanningen, blokkades, 

pijn, verhoogde ademhaling,  apathie,… Paramedici kunnen deze lichamelijke uitingen observeren en 

detecteren. Ouderen hebben zich dikwijls van hun eigen lichaam gedistancieerd, zij beleven hun lichaam niet meer: zij hebben een verstoord lichaamsbewustzijn.  

Bewoners zijn er zich vaak niet van bewust van hoe hun lichaam spanningen en  blokkades heeft opgebouwd.  Door pijn, door ongemak distancieren zijn  van hun 

eigen lichaam, zij beleven hun lichaam niet meer, kortom er is een verstoord lichaamsbewustzijn.  

 

Bij bewoners is er dikwijls een conflict tussen lichaam en geest: lichaamssensaties worden niet meer ten volle gevoeld  doordat men vastzit in negatieve denkpatronen. 

Met het multicomponent programma, dat wil inwerken op negatieve sensaties,  proberen wij het lichaam bewust te laten bewegen en te beleven, los van de gesproken 

taal. Om blokkades op te heffen is het nodig de spieren te gebruiken of te behandelen met  manuele technieken alvorens ze succesvol te kunnen ontspannen. Onder 

de verkrampte spieren liggen vaak allerlei emoties begraven. Drukkingen, dwarse rekkingen, zachte massages en ritmisch gepulseerde bewegingen doen de 

spierspanning dalen. Gedoseerde dwarse of circulaire fricties kunnen verklevingen losmaken. Om de emotionele en fysieke spanningen te  ontladen zijn inspanning en 

tactiele input erg belangrijk. Het volstaat niet om te pogen de spieren bewust te ontspannen omdat men vaak niet weet en voelt dat men ze opspant. Door bewegen 

en beleven leert men zijn spieren en spanningen terug te voelen waarna ontlading mogelijk wordt. Het is voor de therapeut waardevol om blokkades te detecteren en 

ze de volle aandacht te geven. De kinesitherapeut is geplaatst door de aard van zijn werk om spierspanningen te voelen en op te sporen. Verhardingen, verklevingen, 

crepitaties en pijnpunten zijn relatief makkelijk te palperen. Ook de houding en de mimiek verraden allerlei musculaire onevenwichten. Het hoofd hangt voorover, de 

schouders worden opgetrokken en staan naar voren, de kaken worden op elkaar geklemd. Een goede ondersteuning waarbij het lichaam optimaal wordt gedragen is 

heilzaam voor een overspannen lichaam. Door tactiele stimuli wordt op limbisch niveau oxytocine vrijgegeven waardoor een natuurlijk gevoel van welbehagen ontstaat. 

 

De fase van het bewust (doen) inspannen van gespannen spieren of de applicatie van manuele technieken kan worden gevolgd door een fase waarin de focus ligt op 

zuiver  ontspannen. Vooral in deze fase kan men tot catharsis komen, het vrijkomen van allerlei emoties met een ontladend effect. Het is zinvol om na het bewegen 

en het manueel  behandelen te zorgen voor een heilzame rust op een relaxatiezetel of bed. Tactiele  prikkeling of ondersteuning is de moeder van de zintuiglijkheid. 

Aanvullend kan men zorgen voor rustgevende geluiden, geuren en beelden. 

 

Het BBO beleid wil derhalve het llichaam en het hoofd weer koppelen. Met een multicomponent programma willen wij dus komen tot een lichaamsbewust welbevinden 

met een tijdelijk ontspannen van de cognitieve geest.  

 

 

 

'This is about re-integrating the body and mind. A lot 

of people have mentally split off their body from their 

ego. It may have been because of fear of death or 

pain. They are no longer truly in touch with their 

body. The body fights back usually in the form of 

injury or illness. The body represses unwanted 

emotions through muscle tension. One set of muscles 

trying to show emotion, the second set trying to 

suppress that emotion. Lots of energy gets used in 

the process. As you dissolve these muscular blocks 

(basale stimulatie) you'll feel more alive, in touch 

with the involuntary processes and emotions that run 

your body. Become more integrated with your body 

and be more balanced, living in the moment rather 

than the past and the future that is the playing field 

of the ego (Ken Wilber – Integrating body and mand).  
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Wij passen bij wijze van voorbeeld  toe op ‘pijn aan de nek ten gevolge van een blokkade’, waar het programma kan er als volgt uit zien:  

1. Krachtoefening nek, de pijn wordt gevoeld, de aandacht wordt gebracht naar het lichaam.  We gaan de spieren eerst aanspannen  

2. gevolgd door stretchoefeningen van de nek. We gaan de spierlengte normaliseren en ons bewust worden van de pijnlijke punten. 

3. Daarna werken op ademhaling, we normaliseren de spierspanning,  

4. Daarna kan dit volgen door relaxatie. Relaxatie kan ook door het geven van rekkingen of door een ontspanning op bijvoorbeeld een warmwaterbed. Hierdoor 

werken we volledig in op de blokkade en kunnen we de blokkade losmaken.  

5. Met het losmaken van de blokkade komen ook vaak emoties vrij.  Dit zullen we vast allemaal al eens ervaren hebben als therapeut(e). 

6. Door samen na te praten, met bijvoorbeeld een smoothie, kunnen we nog eens praten over de losgekomen emoties en krijgen we de gedachten positiever. Een 

nieuwe smaak, bijvoorbeeld een smoothie, laat ons toe om ook weer ons lichaam te voelen, smaken te ervaren. 

 

Dit is de kern van het 'beweeg en beleef' beleid: een lichaamsgericht handelen dat ook beleven 

is,  functioneel-therapeutisch maar ook recreatief bewegen met heilzame sporen naar psychische 

(en psychosociaal) welbevinden. Ook in het alledaagse leven trachten mensen hun hoofd 

regelmatig leeg te maken door te genieten van een wandeling, fietsen, zwemmen of een kuur 

in een gezondheidsoord. Daarna voelt men zich vaak terug aangesterkt ook op cognitief en 

emotioneel gebied. De tegenwoordige zoektocht naar verdieping via yoga, zenmeditatie, 

mindfulness, dans en dergelijke speelt zich trouwens ook af op het vlak van het somato-

sensorische. Massage en andere manieren van aanraken met verschillende materialen - wellness 

- kunnen mensen helpen om hun lichaamsgevoel te versterken. Het helpt om zichzelf letterlijk 

en figuurlijk beter te voelen. Om in contact te komen en te blijven met zichzelf.  Voorbeelden 

daarvan zijn: een voetmassagebad,  een schuimbad, een douche en een massage met bodylotion 

of met een ander materiaal, zoals met een zachte bal over iemands schouders, … 

Wij vatten samen. 

De ontwikkeling van een 

eigen adequaat 

bewegingspatroon en positief 

lichaamsbewustzijn kan 

verstoord worden door 

psychische problematiek  

maar ook door somatoforme 

klachten. Door chronische 

somatische klachten 

(waaronder pijn) treedt een 

verstoring op van de 

lichaamsbeleving. De 

somatische prikkels gaan 

overheersen of men leert 

deze juist te negeren. Dit leidt er toe dat er steeds minder ruimte is voor adequate reacties op emotionele prikkels, voor positieve ervaringen en voor intimiteit. De 

langdurige stress die hiermee gepaard gaat, heeft ook weer invloed op het lichamelijk functioneren door neurologische en hormonale veranderingen (Van Buch-bach)  

 

GRENZEN EN BEPERKINGEN 

 

We moeten er rekening mee houden dat sommige 

bewoners geen door de therapeut veroorzaakte vermindering 

van externe spanningen verdragen. Indien deze spanningen 

geïntegreerd zijn in het systeem, zal een vermindering ervan 

ongemak, misselijkheid, onbehagen, hoofdpijn,…veroorzaken. 

Soms gelieerd aan onverwerkt of onuitgesproken psychisch 

trauma.  

Een verminderd functioneren van een orgaan (of dreigend falen) 

kan ook spierspanningen veroorzaken. Opheffen van 

spierspanningen kan de weerslag op een falend orgaan 

vergroten 

“In treating muscle tension we need to know the limits! 

We need to realize that organs are in  play!. Muscles do not 

always reflect emotion, but sometimes also the state or 

functioning of internal organs. Serious internal tension (organ 

failing) always gets deviated to the external body (muscles and 

adjoining soft tissue fasciae). We should always beware of trying 

to unblock that muscle too violently. It reminds me of the 

warning physiotherapists get to be careful with invasive 

unblocking of a tennis elbow, because a pending heart attack (of 

which the tennis elbow can be a sign) can be initiated by the 

unblocking” 
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In het BBO programma willen wij, zoals dit ook in psychomotorische interventies is voorzien, bijdragen aan het herstel van de verstoorde relatie met het lichaam door 

het aanreiken van veilige ervaringen waardoor het lichaamsbewustzijn en de zintuigen weer adequaat gaan functioneren, maar ook door het opnieuw oproepen van 

positieve en prettige gebeurtenissen die het lichaam in het verleden heeft vastgelegd. Wij laten voelen waar de blokkades en de spanningen zich bevinden, wij hebben 

ook aandacht voor succeservaringen, hoe klein ze ook zijn. Hier speelt de kracht van de groep maar ook andere elementen zoals het visualiseren van eventuele 

vooruitgang door bijvoorbeeld grafieken mee te geven. De competentiehypothese stelt dat het opdoen van succeservaringen het sterkste wapen is om de 

competentieverwachtingen in positieve zin bij te sturen. Wanneer positieve ervaringen toenemen, worden toevallige mislukkingen gemakkelijker verwerkt. Positieve 

ervaringen kunnen zelfs de drijfveer zijn voor extra inspanningen. 

 

 

 

Via lichamelijke technieken als manipulaties, tracties,massage, rekkingen wordt ingewerkt op spierspanningen en blokkades. 

Emotionele deblokkage wordt bereikt via ademhalingsoefeningen, aangename sensorische prikkels (warmte, trillingen, 

aroma’s, aanrakingen,...). Vergelijk het met het eten van een appel. Hoe vaak eten we bijvoorbeeld een appel zonder de 

appel te proeven. We eten de appel met onze gedachten en niet meer met ons lichaam, ons smaakpappillen. Als we iets 

nieuws proeven, dan zullen we dat bewuster doen. Met het BBO beleid willen wij de bewoners terug in contact laten komen 

met hun lichaam, zij moeten zich hun lichaam terug toe eigenen.  

Via lichaamsoefeningen brengen wij een kettingreactie op gang van sensomotorische prikkels. Er dringt zich een veelheid op 

van  proprioceptieve (lichaamseigen) en exteroceptieve (van buiten het lichaam) stimuli die een  bewust beleven met zich 

meebrengen. Het beleven neemt de plaats in van het denken.  Het bewustzijn wordt schoongespoeld van negatieve gedachten 

en emoties. Lichamelijke en omgevingssensaties worden bewust beleefd in het somato(lichamelijk)-sensorisch(de zintuigen 

als poort tussen onszelf en de omgeving) bewustzijn.  

 

 Het BBO beleid zorgt voor een ontmoeting op drie niveaus. Men ontmoet zijn eigen lichamelijkheid door de lichaamseigen (proprioceptieve) prikkels. Men ontmoet de 

omgeving door de lichaamsvreemde  (exteroceptieve) prikkels en men ontmoet de ander door de emotionele verbale en non-verbale prikkels (communicatie). De 

ontmoeting tussen lichaam en geest en de integratie van beide creëert een centaur-bewustzijn. Het samengaan tussen lichaam, geest, de omgeving en de ander 

creëert een zogenaamd eenheidsbewustzijn. 

 

1. Sensomotorisch beleven (bewegen) 

• Uithoudingsoefeningen 

• Krachtoefeningen  

• Balansoefeningen  

• Beweeglijkheidsoefeningen 

 

2.  Sensorisch beleven 

• Tactiele stimuli (manueel en via toestellen) 

• Kader van accoustische, visuele en aromatische stimuli 

 

          3. Sociaal en emotioneel-expressief beleven 

• ontmoeting met medebewoners / lotgenotencontact 

• Emotionele expressie in communicatie 

• Kringoefeningen  

• Tactiele ontmoeting 
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Zintuigbeweging  (sensorisch bewegen) 
Wanneer lichamelijke oefening niet langer mogelijk is, kunnen we de verschuiving naar het   somato-sensorisch bewustzijn induceren door 

zintuiglijke prikkeling.   Wij werken dit niet gedetailleerd uit omdat er voldoende literatuur aanwezig is omtrent zintuigactivering, snoezelen. 

Voor deze workingpaper is het van belang de omslag te benadrukken van ‘psychomotorische therapie naar sensomotorische therapie’ en de 

inzichten hieromtrent. Het belevingstraject richt zich op alle bewoners die op aangename wijze van zintuiglijkheid willen genieten. Het is 

voornamelijk waardevol voor bewoners die niet meer op systematische wijze kunnen oefenen. Voor ouderen met een problematische cognitie 

en verwarde emoties is het belevingstraject een thuiskomen in een wereld van deugddoende zintuiglijke prikkels. Deze prikkels vullen de 

bewustzijnsinhoud en nemen de plaats in van chaotische gedachten. Zo kan men tot innerlijke rust komen die zich kan veruitwendigen door 

een daling van spierspanningen en pijn. Vanuit het limbische systeem komt er oxytocine vrij door sensorische stimuli waardoor men een gevoel 

van welbevinden ervaart. Vooral de tastzin kan iemand het gevoel geven dat hij nog leeft en dat men van hem houdt. Het is de moeder van 

de zintuiglijkheid. Ook als de cognitie verstoord is, kan men nog bewust beleven. Via sensorische prikkeling kunnen wij de quality of life van 

meer of  minder verzonken bewoners verbeteren. De tast, muziek, visuele prikkels, aroma’s en smaak kunnen de bewustzijnsinhoud mooier 

kleuren.  

 

Vooral tactiele stimuli brengen een gunstig mentaal effect met zich mee. Door vrijgave van oxytocine op  limbisch niveau ontstaat er een 

natuurlijk gevoel van welbehagen. Het toedienen van tactiele manuele handgrepen is vanzelfsprekend een specialiteit binnen de kinesitherapie.  

De aanraking is tevens een ontmoeting omdat het een vorm is van non-verbale maar zeer  herkenbare communicatie. Een context creëren 

van samen beleven van lichaamseigen en lichaamsvreemde prikkels is de weg naar mentale en fysieke ontspanning en het  vrijmaken van 

blokkades. Op deze wijze herstelt het BBO beleid een balans tussen lichaam en geest. 

 

 

 

Het belevingstraject is een vorm van basale stimulatie. Door eenvoudige zintuiglijke prikkels proberen wij bewoners terug thuis te laten komen in hun lichaam: 're-

integrating the mind and the body.'  Wij proberen via het belevingstraject onze bewoners te helpen hun lichaam te herontdekken, het gewaar te worden op 

aangename wijze. Dit kan heilzaam zijn bij ouderen die door een verstoorde spierspanning, emotionaliteit en verdwaalde gedachten zijn afgesloten van zichzelf en 

de omgeving. Op deze wijze bouwen wij met de bewoner aan zijn lichaams-identiteit en een ogenblik van sensitief welzijn. 

 

Verder zullen wij de infratruturele voorwaarden omschrijven, hier geven wij een selectie van mogelijk inzetbare toestellen die in trajectvorm worden aangeboden: 

waterbed met trillingen en muziek, schommelstoel, relaxtiestoelen, trilplaat, interactieve project3 

 

                                                
Waterbed met trillingen en muziek. De dragende en heilzame kracht van het water wordt gecombineerd met de kalmerende werking van muziek die men niet 
alleen kan horen maar ook kan voelen. Het menselijk lichaam is ontvankelijk voor muzikale trillingen omdat het grotendeels bestaat uit water. De bewoner krijgt een 

veilig en geborgen gevoel zoals tijdens het verblijf in de baarmoeder.  
 

Trilplaat: de voeten steunen op een plaat die trillingen veroorzaakt waardoor de spieren ontspannen: men tot het hier en nu gebracht door tactiele sensaties.  
 

Interactieve projectie: personen met dementie zijn minder eenvoudig tot bewegen aan te zetten. We mogen niet stoppen met bewegen als de cognitie vertroebeld 
is! De interactieve projectie doet kleine bewegingen omvormen tot grote effecten, waardoor de motivatie tot bewegen groter wordt. Desalniettemin is dit toestel voor 

mensen zonder cognitieve problemen een plezierige afwisseling om tot bewegen te komen. 
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BEWEEG, BELEEF EN ONTMOET 
 

Eén aanleiding voor het ontwikkelen van het BBO beleid  was de vaststelling dat geëngageerde kinesisten, die bij uitstek gangmakers zouden moeten zijn inzake 

bewegen (of de inverse van  'passiviteiten van het dagelijks leven' indien activatie niet langer zinvol is) een erg verscheiden antwoord formuleerden op hun bijdrage 

terzake. Er was de vaststelling dat er geen gedeelde visie was hoe een ideaaltypische geriatrische kine-aanbod er uitziet. Zo was er geen eenduidigheid naar de 

verhouding tussen het individuele aanbod of een meer groepsmatige gebeuren, werd de noodzaak of meerwaarde van kinetoestellen verschillend ingevuld.  

Daarenboven was er vanuit de respect zorgvisie de vraag naar het voldoende bereiken van  de meest kwetsbare doelgroep (personen met dementie).  

 

In het BBO beleid staat “samen zijn” centraal tijdens het (therapeutisch) bewegen en beleven. Elke beweegactivatie draagt in de kiem ook het  ontmoeten in zich.  

Paramedische zorg wordt  zo ook sociale opbouwende zorg, het bewegen dient ook het ontmoeten en Vice versa. Een Kineruimte is dus bij uitstek ook een plaats van 

gezelligheid, ontspanning.  

 

Wij grijpen even terug naar de fietsactiviteit. Deze activiteit wordt opgetild boven het niveau van louter functioneel bewegen als er bewust wordt ingezet op ontmoeting. 

In de bbo ruimte hangt een gezellige sfeer, er speelt ontspannende muziek, er wordt een tasje koffie geschonken of iets hartelijks aangeboden.  

 

Elders schreven wij dat zorgverleners, zeker in de omgang met PMD, het gesprek moeten faciliteren (Abrahams, 2009). Bewoners hebben immers doorgaans niet veel 

te vertellen omdat hun ervaringshorizon beperkt is, opdat zij hun gedachten niet altijd vlot kunnen verwoorden, omdat  sommigen sterk op zichzelf terugplooien...  

Het bbo programma is op dit vlak ook interessant.  De aanzet tot een gesprek  in het BBO prograama wordt eenvoudig geïntieerd. De bewoner krijgt de nodige 

instructie krijgen, hij wordt aangemoedigd, een medebewoner wordt mee in het gesprek betrokken.  De gespreksonderwerpen zijn daarom minder kunstmatig omdat 

er kan ingespeeld op het nu moment. Er wordt opgemerkt dat de bewoner vandaag nog veel energie heeft, het nieuwe kapsel van een vrouwelijke bewoner komt ter 

sprake met een knipoog naar mannelijke fietsgenoot die toe is aan een knipbeurt, het hartelijke gebakje van vandaag is aanleiding voor een herinnering van vroeger,... 

Kortom, wij bevorderen de stemming door de alchemie van lichaam en geest. 

 

In het BBO beleid wordt dus zeer bewust ingezet op meer groepsgerichte activiteiten omdat wij het psychosociaal en relationeel welbevinden mee opnemen in het 

therapeutisch beweeg- en beleefprogramma dat daarenboven een integratief verhaal is van intense samenwerking tussen kine en ergotherapeuten maar ook de rest 

van het zorgteam.  Dit is direct ook ons antwoord op de vraag hoe paramedici op een meer efficiente wijze kunnen ingezet worden .  

 

Men kan zich de vraag stellen waarom paramedici de psychosociale zorg moeten integereren in hun handelen, buiten een standaard antwoord van 'holistisch handelen'.  

Het antwoord is simpel: bewegen, beleven biedt een unieke kans tot ontmoeten, tot een gesprek waar 'het leven' ter sprake kan komen. Wij moeten immers vaststellen 

dat in woon- en zorgcentra de psychosociale zorg doorgaans niet verankerd is in  specifieke programma's zoals individuele consuling. Individuele hulpverleners bieden 

een luisterend oor. Eén en ander gebeurt doorgaans sporadisch en eerder organisch in de dagelijkse zorg. Met het BBO beleid willen wij deze aandacht ook  verankeren 

in een beweegprogramma.  

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

JOINT CARE ? 
In de revalidatiewetenschap is er de nodige aandacht voor het concept van ‘joint care’, collectieve therapeutische activiteiten in groepsverband kunnen een toegevoegde 

waarde hebben (zonder individueel maatwerk uit te schakelen). Hierbij verwijst men naar ”genezende  groepsdynamische  factoren”.  Yalom (1978) omschrijft twaalf  

categorieën  van  groepsdynamische  factoren  met  een  genezende  werking (zie vootnoot)4 vanuit de idee dat “therapie is  in wezen een diepmenselijke ervaring en 

als gevolg hiervan zijn er oneindig veel wegen voor het therapeutische proces.”  

 

De effectiviteit van (paramedische) groepstherapie in de geriatrische kinesitherapie is nog maar beperkt onderzocht, een aantal gerandomiseerde interventiestudies 

evalueerde voornamelijk de psychologische impact, verder studiewerk inzake impact op frailty is dus aangewezen.  In het BBO-beleid willen wij ‘groepsmatig bewegen’ 

inschrijven omdat ‘samen bewegen’ nu immers ‘meer doet bewegen’. De groep houdt de belofte in van een zekere therapie.  

 

Therapie door de groep 

Er kunnen drie (groeps)therapieconcepten onderscheiden worden: therapie  in  de groep,  therapie van de groep en  therapie door de groep. Deze concepten bepalen 

natuurlijk de bewegingsactiviteiten die men selecteert.  In het B.B.O.-beleid zien wij voornamelijk baat bij de ‘therapie door de groep’.  Het ‘samen bewegen’ heeft als 

meerwaarde de ‘kans tot ontmoeting’ maar ook de ‘verbinding’ die er ontstaat tussen lotgenoten. Dit laatste kan een positieve uitwerking hebben, men voelt zich 

bijvoorbeeld gesterkt door het feit dat een medebewoner, met dezelfde pijnklachten, toch baat heeft bij het bewegingsprogramma. Men wordt in het BBO gebeuren 

even uit de sleur van elke dag gehaald om medebewoners te ontmoeten. 

 

Bewegen in groep ?  

De psychomotorische therapie onderscheidt vier bewegingsactiviteiten: 1. Individueel voor alle groepsleden, 2. Subgroepen, 3. Groep als geheel en 4. Individueel in 

de groep. De keuze voor één van deze typen bewegingsactiviteiten is van invloed op de interacties die de groepsleden met elkaar kunnen aangaan en mede het 

steunende of confronterende karakter van het bewegingsarrangement bepaald. Binnen een sessie kunnen de verschillende  typen worden afgewisseld om een bijdrage  

te  leveren aan het beoogde  resultaat (de Lange, 2005)  

 

 

                                                
4 1.  Altruïsme,  een  ander  helpen  bevordert  de  zelfwaardering  en  richt  de  aandacht  af  van  de  eigen persoon naar de buiten wereld  

2.  Groepscohesie, de mate van attractiviteit van de groep voor de groepsleden  
3.  Universaliteit, ontdekken dat anderen ook problemen hebben, geeft een opluchting en een gevoel van verbondenheid.  
4.  Leren van elkaar –  informatie geven,  informatie over psychische  stoornissen en  symptomen kan cognitieve houvast geven, waardoor een stuk onzekerheid wordt weggenomen.  
5.  Leren van elkaar –  resultaat,  inter-persoonlijke  relaties  spelen een  fundamentele  rol  in het  leven van de mens. De persoonlijkheid wordt gevormd door de ander.   
6.  Begeleiding,  door  feedback  leren  de  groepsleden  welke  aspecten  van  hun  gedrag  wel  en  niet sociaal acceptabel zijn.  
7.  Catharsis,  het  uiten  van  sterke  emoties,  voor duurzaam  effect  is  het  nodig  dat dit wordt  gevold door een (cognitief) verwerkingsproces.  
8.  Identificatie, na bootsen van gedrag van de therapeut en de groepsleden  
9.  Herbeleven  van  vroegere  gezinssituaties,  corrigerende  recapitulatie  van  het  primaire  gezin, gezinsconflicten worden opgehaald en opnieuw beleefd.   
10. Zelfinzicht, ontdekken waardoor ik denk, voel en handel zoals ik doe.   
11. Het wekken van hoop, o.a. door dat groepsleden van elkaar zien dat ze vooruit gaan.  
12. Existentiële factoren, de confrontatie met existentiële vraagstukken  
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In het BBO beleid is er een mix van bewegingsinterventies. 

Klassiek zijn de oefeningen in kring die de sociale interactie intensifiëren. Men oefent samen, niet alleen. Tijdens het oefenen is er echter een zekere taakgerichtheid 

(in plaats van een gerichtheid op beslommeringen en problemen).  Zo ontstaat er een gunstige prikkeling van het bewegingsapparaat temidden van een aangenaam 

samenzijn. Het in kleine groepjes werken is een logische stap na het samen maar toch geïndividualiseerd bewegen in trajectvorm. In kringverband ontstaat er een 

andere geladenheid. De sociale interactie wordt prominenter waardoor er een verschuiving gebeurt op bewustzijnsniveau richting emotioneel-expressief bewustzijn. 

Groepsactiviteiten maken het makkelijker om emotionele onderwerpen aan te halen door de atmosfeer van openheid die ontstaat. Door de communicatieve sfeer komt 

men tot uitdrukking van de emotionaliteit. Hierdoor kan de emotionele balans zich herstellen. 

 

Elk BBO moment wordt echter ook doorbroken/afgesloten met een gezellige ontmoeting waar iets hartelijks wordt genuttigd met een tasje koffie. Gezelligheid moet 

voorop staan.  

 

Wij sluiten af met de bedenking dat een groep pas heilzaam kan zijn als er bepaalde voorwaarden zijn vervuld, zoals voldoende veiligheid, betrokkenheid op mekaar, 

empatisch begrip, non-evaluatieve acceptatie van mekaar… de paremedicus heeft hier een faciliterende rol te vervullen. Natuurlijk zijn er ook meerdere valkuilen die 

de chemie van de groep bepalen: groepsdruk, drukte maar ook de simpele wetenschap dat de samenstelling van de groep ‘tijd’ vergt (wachten op mekaar). Bij 

onvoldoende motivatie is het bij een groepstraining gemakkelijker om weg te blijven en wanneer te veel bijeenkomsten worden gemist door een of meer patiënten 

hangt de groep als los zand aan elkaar en is er geen meerwaarde van het oefenen in een groep.  

 

Talloze voorbeelden van kringoefeningen kan u terugvinden in het inspirerende boek ‘Beweeg met ons mee’ van M. Droes.  

 

Het is duidelijk dat er in kring heel wat bewegingsmodaliteiten mogelijk zijn. Bij RM Dröes ligt het 

accent meer op beweeglijkheid en minder op kracht, uithouding en balans. Balansoefeningen 

kunnen eenvoudig worden ingepast tijdens het bewegen de kring.  Kracht en uithouding worden 

eerder submaximaal geoefend omdat de weerstand en de hartfrequentie minder makkelijk te 

regelen zijn. Het effect op 'disability' en 'quality of life' (angst, depressie, zelfbeeld en 

zelfvertrouwen) is niet optimaal. Daarvoor zijn gestructureerde aerobe oefeningen en 

krachtoefeningen noodzakelijk. Kringoefeningen zijn niet multicomponent en kunnen daarom niet 

volstaan als oefening op zich. Als aanvulling op het bewegingstraject en het belevingstraject 

vormen ze echter een meerwaarde. Mobiliteit en balans komen aan bod en de emotionaliteit wordt 

in beweging gebracht als een spontane uitlaatklep voor innerlijke spanningen. Het originele 

programma van RM Dröes bevatte heel wat cognitieve stimuli bijvoorbeeld door het gebruik van 

namenoefeningen, tijdsassociaties, herkenningsoefeningen, realiteitsoriëntatie en ruimtelijke 

oriëntatie. Tegenwoordig is er evenwel een sterke tendens in de geestelijke gezondheidszorg 

(Roussard, 2012) om gedrag en ratio wat van elkaar los te koppelen en terug te gaan naar het 

zuivere bewegen. Het betreft het somato-sensorische bewustzijn of lichaamsbewustzijn: eventjes 

ontsnappen uit de cognitieve beslommeringen en terug thuiskomen in het lichaam. Deze trend 

willen wij volgen en daarom laten wij tijdens onze bewegingstherapie de cognitieve strategieën achterwege om des te meer bewust te worden van bewegings- en 

belevingssensaties. Natuurlijk kan het waardevol zijn om in een andere context cognitieve strategieën aan te bieden die de mentaal-cognitieve inhoud 

gunstig kunnen beïnvloeden. 
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Een integratief verhaal 

Boven werd reeds gesteld dat kinesitherapie en ergotherapie samenwerken. Maar er is meer. Omdat wij elke vorm van bewegen wil len stimuleren is het de bedoeling 

om in het BBO traject ook zorgkundigen en verpleegkundigen te betrekken.  Hierbij is er voor de ergotherapeut en kinesitherapeut een extra taak weggelegd : 

begeleiden,sturen, op weg helpen van deze zorgverleners totdat ze zelf hun weg kunnen vinden in het BBO opzet.  

 

In de praktijk  

Het samenspel van kiné en ergotherapeuten, het drieluik ‘bewegen, beleven en ontmoeten’ krijgt op een eenvoudige wijze invulling door de bewoner een zekere 
routing te laten gebeuren:  

 
 

Onthaal  (ontmoeting) 
Welkom en ontvangst van de bewoner voor de oefentherapie begint 

 Bij aanwezigheid van een ergotherapeut kan men bijvoorbeeld aanvatten met het klaarmaken van een fruitshake, een smoothie 
 Tactiel toenaderen (zachte aanraking door handdruk, hand op de schouder): bemoedigen.  

 

Bewegen en beleven  
 De bewoner vat nu het ‘beweegluik’ aan.  

 De therapie wordt zoveel mogelijk geconcentreerd en bewust uitgevoerd, gericht op een doel en met de juiste doelstelling van de oefeningen voor ogen. 
 Verschillende toestellen en materialen worden gebruikt: trilplaat, massagezetel, trilwaterbed, schommelstoel, manuele technieken, warmte. 

  
 Voor bewoners waarbij het bewegen minder evident is wordt er voornamelijk ingezoomd op ‘beleven’ in de relaxatieruimte.  

 
 Er wordt een evenwicht gezocht tussen: 

- kine- en ergotherapeutische insteek; 
- actief bewegen en genieten/uitrusten (relaxatiezetel, voetbadje).  

  
Bijzondere aandacht is er voor: 

o Sociaal contact  
o Positieve feedback over de oefeningen 

o Attractief bewegen en beleven 
o Onderling sociaal contact tussen de bewoners 

 

 

Afronding (onthaal) 
Er wordt afgesloten met iets hartigs.  

Het ontmoeten van medebewoners staat nu centraal.  
 

Een fotorapportage (beelden van de streek, fotomateriaal van vorige sessies, …) wordt getoond en vergemakkelijkt het gesprek.  
De ruimte waarin het BBO gebeuren plaatsvindt is uitnodigend door zijn vanzelfsprekendheid. Het bewegingsparcour, het belevingsparcour en de ontmoetingsplaats 

vloeien in mekaar over. Zo is het mogelijk dat een aantal bewoners actief aan het oefenen zijn, andere genieten van een belevingsmoment in de relaxatiestoel of 
het waterbed, nog anderen drinken een tasje koffie.  

 
Een groter bereik van bewoners 

Het geloof in een ‘joint care’ aanpak heeft ertoe bijgedragen dat wij, met eenzelfde team, nu meer bewoners kunnen bereiken. Zo kunnen een aantal beleefmomenten, 

zoals de relaxatiezetels, het waterbed, het voetbadje simultaan gebeuren met de werkzaamheden verrichten.  
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RANDVOORWAARDEN VOOR EEN SUCCESVOL BBO BELEID   
 

 

Een gedragen visie met impact op de functieprofielen van de paramedici 

Deze workingpaper werd aangevat met een verwijzing naar het ‘sociaal ecologisch model’ om het noodzakelijke engagement van het management te benadrukken. 

Zij moet, samen met de aanwezige professionals, de krijtlijnen uittekenen van een BBO beleid dat een symbiose is van een beweeg, beleef en ontmoetingstraject.  

 

Er dient een consensus te groeien over vraagstukken als: 

 de verhouding tussen  BBO-tijdsbesteding en individueel maatwerk voor de bewoner; 

 het evenwicht tussen groepsmatig en individueel werken (aandoeningen in het bewegingsapparaat die een specifieke therapeutische interventie vergen); 

 het bereiken van betrokkenheid van alle teamleden en de rol die de paramedici hiervoor moeten aannemen. 

In onze organisatie werden hiertoe belangrijke beslisingen genomen, zoals het ingrijpen op het functieprofiel van de paramedicie ( afbouw van ADL begeleiding door 

ergotherapeuten omdat de structurele verankering niet aanwezig was;  de  helft van de arbeidstijd van kinesisten werd verankerd in het BBO beleid, de overige 

arbeidstijd blijft individueel maatwerk).  

 

Een slimme agendering, werk met boegbeelden 

Een BBO-beleid uitstippelen vraagt een strategische agendering omdat meerdere personeelsgroepen betrokken moeten worden: het is een ruimer verhaal dan enkel 

dit van paramedici. Om het belang van het thema te benadrukken kan je ‘kopstukken inzetten die de cultuuromslag mee moeten bewerkstellingen. Dergelijke 

boegbeelden, rolmodellen (al dan niet breder dan uit de belevingswereld van de bewoners, familie en medewerkers) moeten enthousiasmeren omtrent het BBO beleid.  

 

Materiele voorwaarden 

De materiele voorwaarden zijn niet onbelangrijk.  De sensomotorische ruimte met zijn salon en diverse toestellen om te bewegen en zintuiglijk te genieten moeten 

aanspreken en enthousiast maken. De therapie moet een optimale kwaliteit bezitten. Dit betekent dat ze een veranderingsproces kan teweegbrengen om lichaam en 

geest te saneren: mens sana in corpore sano. 

 

De ruimte moet open en toegankelijk zijn en  heeft best een ruimtelijke opdeling tussen ontmoetings/belevingsruimte en therapieruimte  (ook al lopen die in elkaar 

over). Afhankelijk van de gekozen inzichten kan de opstelling er anders uit zien.  

 

In het bewegingsparcour staan er verschillende toestellen. Men kiest best voor combinatie van een kringopstelling waarbij de bewoners mekaar zien bewegen en 

een opstelling waarbij enkele toestelen waarbij bewoners naar buiten kunnen kijken (als er tenminste iets te zien is). Het belevingsparcour is best prikkelarm, men 

kan opteren voor verduistering en zachte muziek en dat steeds met hetzelfde doel: de somasensorische input. Best worden alles zintuigen aangepsroken. Tenslotte is 

er best een ontmoetingsruimte waar rust heerst zodat bewoners kunnen acclimatiseren (alvorens te starten of verder te gaan). In een ontspannen sfeer wordt 

interactie gestimuleerd (al dan niet ondersteund door bijvoorbeeld beeldprojectie). Er kunnen echter ook eenvoudige activiteiten gebeuren zoals bijvoorbeeld de krant 

lezen.  
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En de toekomst… ? 
 
De integratie van het BBO beleid heeft een vliegende start genomen, maar onze ambitie stopt niet. Ter zake benoemen wij alvast enkele speerpunten:  

 

Naar een bewegingsgericht zorg 

Hoe en wat kan jij doen om het bewegen te integreren in iemand dagelijks leven en specifiek   in het leveren van bewegingsgerichte zorg? Bewegingsgerichte zorg 

betekent dat de zorgverlening erop gericht is om de beweegmogelijkheden van de cliënt – tijdens de dagbesteding  en de zorgverlening – te benutten.   

 

Andere rol voor activiteitenbegeleiders, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verzorgenden en zelfs pastoraal medewerker 

Vraag de activiteitenbegeleiders om in hun programma aanbod gericht een aantal beweegactiviteiten te ontwikkelen. Laat hen inspireren uit onverwachte hoeken; 

muziek, dans, sport, spel. Ontwikkel een dagprogramma voor dementerenden waarin ADL, HDL en PDL worden uitgebreid met bewegen en spelletjes die mensen meer 

laten bewegen die je in de huiskamer kunt doen, zoals bijvoorbeeld: ballontennis, sjoelen en dansen.  

 

Grotere betrokkenheid van bewoners, familie  

Hierbij gaat het om de cliënten zelf en hun mante lzorgers. 1: Aansluiten bij wat mensen zelf willen Ga op individueel niveau na wat mensen zelf willen. Waar houden 

ze van, waar lagen/liggen hun interesses en vaardigheden? Overleg bij mensen met dementie ook met hun familie. Wees creatief in het zoeken naar mogelijkheden 

en betrek hier ook anderen bij, familie of vrijwilligers 

 

 

        
 

 

 

 

Abrahams johan  
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