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Betekenisvolle 
activiteiten in 
het WZC
Patricia De Vriendt, Elise Cornelis, 
Valerie Desmet & 

Ruben Vanbosseghem Levenskwaliteit 

Belangrijke uitkomst 
parameter

• het belang van levenskwaliteit bij de 
wzc-bewoners wordt steeds vaker 
erkend

• de realisatie van levenskwaliteit blijft 
echter moeilijk

• bewoners zijn, door hun grotere 
zorgbehoevendheid en afhankelijkheid, 
afhankelijk van anderen om in hun 
behoeften rond levenskwaliteit te 
voorzien 

Levenskwaliteit?

“de perceptie van een persoon op 
zijn/haar positie in het leven binnen de 
context van de cultuur en waardesysteem 
waarin men leeft en in relatie tot de eigen 
doelen, verwachtingen, standaarden en 
bezigheden”

(Wereldgezondheidsorganisatie)

Gemiddeld: 1,78 (range -5 tot +5)

Meest geantwoord: 3

Kwaliteit van Leven ACSA (Bernheim, 1999)

Even slecht 
als 

mijn slechtste periode

Even goed 
als 

mijn beste periode

De Vriendt et al, 2014
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Kwaliteit van leven is niet gelijk aan kwaliteit van zorg
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Wat beïnvloedt 
de 
levenskwaliteit 
in een WZC: 
internationaal

• Depressie, sense of self en identiteit, waardigheid, spiritueel 
welzijn, lichamelijke capaciteiten, enthousiasme bij verhuis, 
attitudes tov leven in een wzc,  educatie-niveau, socio-
economische status, verblijfsduur en religie

Persoonlijke factoren:

• Contacten en relaties met familie, partner, medebewoners, 
emotionele steun van de omgeving

Sociale factoren: 

• Fysieke omgeving, voeding, kwaliteit van zorg

Omgevingsfactoren (materiel):

• Toegang hebben tot activiteiten en therapieën, de 
mogelijkheid hebben om buitenshuis te gaan

Participatie in betekenisvolle activiteiten

Beïnvloedende 
factoren in 
Vlaanderen
(Maenhout et al, submitted, 
n=171)

• Depressie*, sense of self en identiteit, waardigheid, 
spiritueel welzijn, lichamelijke capaciteiten (= mobiliteit), 
enthousiasme bij verhuis, attitudes tov leven in een wzc,  
educatie-niveau*, socio-economische status, verblijfsduur 
en religie, gevoel gezond te zijn*, mate van zelfstandigheid

Persoonlijke factoren:

• Contacten en relaties met familie, partner, medebewoners, 
emotionele steun van de omgeving*

Sociale factoren: 

• Fysieke omgeving, voeding, kwaliteit van zorg

Omgevingsfactoren (materiel):

• Toegang hebben tot activiteiten en therapieën, de 
mogelijkheid hebben om buitenshuis te gaan, tevredenheid
met activiteiten

Participatie in betekenisvolle activiteiten

Tijd voor actie 
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Kwalitatieve en kwantitatieve studies in dit project
start 2013

1) Diepte interviews bewoners (n=15)
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Kwalitatieve en kwantitatieve studies in dit project 

1) Diepte interviews bewoners (n=15)

3) Focusgroepen met  zorgprofessionals (n=64) 

4) Participerende observatie in Good Practices
(n=21) 

2) Survey studie bewoners (n=143) -> 240

6) Piloot studie (WZC n=1; bewoners n=24)

5) Systematische literatuurstudie 

7) Ronde Tafels (WZC n=4; bewoners n=12; medewerkers/stakeholders n=16)

8) Flankerende projectjes (studie kleine woongemeenschap)

9) Grote studie met 6 WZCs
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Meer lezen ….

Dit is het 
verhaal 
van de zes WZC

Algemene opzet van de studie 

• Ingebed in de WZC-brede aanpak 
met het oog op een efficiënt en effectief psychofarmacabeleid

• Uittesten aanpak gericht op betekenisvolle activiteiten (BAM)

• Als non-farmacologische alternatief voor 

Onderzoeksopzet 

• Periode van oktober 2015 tot oktober 2017
• Experimenteel design met pre-post test (gepaarde T-toets)
• 5 + 1 WZC
• Onderzoekspersonen consecutief geïncludeerd:

• Cognitief gezonde bewoners met Katz-profiel O, A, B en C
• Exclusie: personen met dementie en acuut zieke personen
• Op basis van vrijwillige medewerking aan de studie 

• Interventieperiode: 5 maanden; vorming BAM aan de WZC
• Uitkomstmaten o.a.:

• Gebruik psychofarmaca
• Tevredenheid met aspecten van het dagelijks leven en het WZC
• Levenskwaliteit 

Pijlers van de BAM

• Methodisch 

Pijlers van de BAM

• Ondersteund door een protocol en assessment 
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Pijlers van de BAM
• Betekenisvolle activiteit staat centraal en komt tot stand door 

wisselwerking persoon, activiteit & omgeving

Pijlers van de BAM

• Persoonsgericht 

Pijlers van de BAM

• Verbinding vroeger, heden en toekomst 

Steekproef (n=121) 
Demografische kenmerken 

Mannen/vrouwen 40/81

Leeftijd 86,17 (6,94; 60-108)

(nog) levende partner of niet 13/108

Kinderen 2,06 (1,57; 0-7)

Katz-profielen
- O
- A
- B
- C

26
23
42
26

Verblijfsduur in maanden 33,04 (42,34; 1-314)

Gemiddelde (sd, range)
Frequentie 

Steekproef (n=121)
Meetinstrumenten

Mini Mental State Examination /30 25,29 (3,29; 16-30)

Geriatische Depressieschaal /15 3,80 (3,20; 0-13)

Risico op depressie 45 (37,2%)

Elderly Mobility Scale /20 13,20 (5,68; 0-20)

ACSA (levenskwaliteit) -5 tot +5 1,94 (2,52; -5 - +5)*

Gemiddelde (sd, range)
Frequentie (%)

* Significant verschil wb levenskwaliteit tussen bewoners met én zonder risico op depressie:
2,88 versus 0,33 p>0,001

De tevredenheid over het dagelijkse leven in 
het WZC steeg

AA-subschaal Pre Post Verschil 

Cultuur 75,65 (11,85; 40,00-93,33) 76,25 (11,48; 40,00-100,00) 0,610

Levensstijl 75,25 (9,50; 50,00-96,67) 75,08 (9,44; 36,67-93,33) 0,868

Psychologische aspecten 71,52 (10,77; 40,00-94,29) 74,53 (13,12; 40,00-100,00) 0,021*

Materiële omgeving 75,41 (8,75; 53,33-97,78) 75,24 (8,64; 44,44-95,56) 0,855

Sociale omgeving 64,33 (9,50; 36,00-84,00) 67,26 (8,75; 48,00-92,00) 0,003*

Economische aspecten 65,62 (15,61; 26,67-100,00) 69,31 (12,55; 40,00-93,33) 0,010*

Zorg 76,80 (8,47; 47,69-96,92) 77,51 (9,53; 43,08-100,00) 0,432

Ontspanning 66,78 (11,25; 32,50-90,00) 70,06 (11,24; 37,50-92,50) 0,006*

Participatie 68,53 (8,94; 44,00-98,00) 69,58 (9,10; 48,00-96,00) 0,278

Totaal 71,34 (7,06; 51,88-90,72) 72,78 (7,45; 46,67-89,57) 0,037*

Resultaat in %, hoe hoger hoe beter
Gemiddelde (sd, range)
* significant

Active Ageing Vragenlijst voor de WZC, Van Malderen et al, EJA, 2016
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Gebruik van psychofarmaca daalde

Medicatie per bewoner Pre meting Post meting Verschil pre-post 

Aantal geneesmiddelen 10,26 (0-24) 9,82 (0-23) 0,062

Aantal psychofarmaca 1,08 (0-5) 0,85 (0-4) <0,001*

Aantal antidepressiva 0,47 (0-2) 0,33 (0-2) 0,001*

Aantal sedativa 0,48 (0-3) 0,41 (0-3) 0,088**

Aantal antipsychotica 0,13 (0-2) 0,12 (0-2) 0,416

Gemiddelde (sd, range)
* Significant en ** randsignificant

Bewoners zonder psychofarmacon steeg 

Bewoners zonder/met  Pre Post 

Psychofarmacon 46/75 59/62

Antidepressiva 71/50 85/36

Sedativa 73/48 81/40

Antipsychotica 106/15 109/12 

Met behoud van 
levenskwaliteit! 

Frequenties

Wat met de bewoners met 
een risico op depressie?

• Significant grootste winst levenskwaliteit voor de bewoners 
met een risico op depressie: - 0,62 versus 0,56 (p 0,036)

• Even grote winst voor gebruik psychofarmaca, vooral dan 
de anti-depressiva

• Winst voor de tevredenheid met het WZC grotendeels toe 
te schrijven aan de winst voor de bewoners met risico op 
depressie

Wat gebeurde er tijdens de BAM …

Wat gebeurde …

Aanknopen bij 
vroeger 

Wat gebeurde …
Bewoners 

samenbrengen

Aanknopen bij 
vroeger 
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Wat gebeurde …

Nieuwe 
vaardigheden 

inoefenen

Bewoners 
samenbrengen

Aanknopen bij 
vroeger 

Wat gebeurde …

Nieuwe 
vaardigheden 

inoefenen

Oude 
vaardigheden 

‘her’inoefenen
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samenbrengen
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Wat gebeurde …

Nieuwe 
vaardigheden 

inoefenen

Oude 
vaardigheden 

‘her’inoefenen

Bewoners 
samenbrengen

Hulpmiddelen
aanreiken

Aanknopen bij 
vroeger 

Wat gebeurde …

Nieuwe 
vaardigheden 

inoefenen

Oude 
vaardigheden 

‘her’inoefenen

Inspraak en 
participatie in 

de werking  

Bewoners 
samenbrengen

Hulpmiddelen
aanreiken

Aanknopen bij 
vroeger 

Kanttekening 

• Kwaliteitsverbetertraject secuur uitgevoerd

• Relatief kleine steekproef

• Geen controlegroep

• Frêle onderzoekspopulatie
• Drop-out vrij hoog (n=32): 153 -> 121 
• Redenen: overlijden, ziekte, cognitieve achteruitgang …

• Bruikbaarheid? 
• Enkel ouderen zonder majeure cognitieve problemen -> bewuste keuze
• +/- 293 bewoners (33%) van alle bewoners kwam in aanmerking voor dit specifieke 

project (range WZC: 6-66)
• Mits aanpassingen ook voor personen met dementie: volgend project!

Maar wat werkte 
er nu …?
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Het verhaal van de bewoner werd centraal element, we 
zochten naar hun ‘mentale beeld’ van de activiteiten

43 44EOS januari 2017

Kinesitherapeut Nathalie Heesterbeek helpt Willy
Vanheule weer op de ‘echte’ fiets

Besef … betekenisvol is meer dan activiteit, is ook SFEER en
verbondenheid

45

Besef … betekenisvol is meer dan activiteit, is ook SFEER en
verbondenheid

46

Activiteit als VEHIKEL

Het zit hem in het 
kleine …
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Doe maar 
normaal 

Besef …je kan de 
bewoner leren 

kennen op ieder 
moment van de 

dag, het is 
gewoon maar 

luisteren …

50

Het is geen 
receptenboek 
Wél een kookboek …

Creativiteit 
en open 

mind 

Niemand kan 
het alleen 
….. Het is 

TEAMwork

53

Conclusie

Ingebed in een WZC-brede strategie

slaagden we er allen samen in om - door meer in te zetten op 
betekenisvolle activiteiten – heel wat significante verbeteringen 
te realiseren.

Het gebruik van psychofarmaca (en vooral antidepressiva) 
daalde, de bewoners waren significant meer tevreden over het 
WZC; met name de psychosociale aspecten, sociale contacten 
en de activiteiten scoorden hoger na de interventieperiode. 

Vooral bewoners met een risico op depressie plukten daar 
significant meer vruchten van. 
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We need to reinvent our assumptions of old age in Nursing Homes 

Patricia.devriendt@arteveldehs.be

Vragen later? 

WHO, 2002

mailto:Patricia.devriendt@arteveldehs.be

