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Zinvolle Zorg

Wat betekent het voor iemand 
om in een verpleeghuis te verblijven, 
te wonen, of te werken?

Promotieonderzoek in het verpleeghuis van
Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht
   



Praktijkonderzoek    

Waarover gaat het onderzoek?
Dit onderzoek gaat over wat het voor iemand betekent om tijdelijk in een 
verpleeghuis  te verblijven of er permanent te wonen. Maar ook over wat 
het voor iemand betekent om er te werken. 
Het gaat om de cliënten en bewoners (de zorgvragers) én om de medewer-
kers (de zorgverleners), in hun contact met elkaar (de zorgrelatie). 

Dit onderzoek gaat niet over ‘meten’ hoe het is (beoordelen van de zorg) 
maar over ‘ontdekken’ hoe het werkt (begrijpen van de zorg). 

Wat betekent het voor zorgvrager en zorgverlener om in de praktijk van 
alledag op elkaar aangewezen te zijn:
Welke momenten zijn dan belangrijk, welke factoren spelen daarbij een 
rol, wat is de persoonlijke ervaring, hoe is het contact?
Dat wil ik gaan onderzoeken. 

Wat levert het onderzoek op?
Als we beter begrijpen wat het betekent om in een verpleeghuis te verblij-
ven, te wonen  of te werken zullen we de zorg beter daarop kunnen af-
stemmen. Door deel te nemen aan het onderzoek levert u daar een bijdra-
ge aan. Bovendien kan het persoonlijk verrijkend zijn om iets te vertellen 
over de wisselwerking tussen zorg geven en zorg ontvangen. 

Opzet en werkwijze 

Waar en wanneer vindt het onderzoek plaats?
Van september 2015 tot juni 2016 loopt het onderzoek op de Amaryllis, 
één van de revalidatie-afdelingen en van september 2016 tot juni 2017 
op één van de woonafdelingen somatiek van de 1e etage. Het onderzoek 
vindt plaats in opdracht van de Raad van Bestuur en met instemming van 
de Cliëntenraad. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek bestaat uit observaties, interviews en focusgroepen. Ik zal 
mijzelf eerst voorstellen op de afdeling, voordat ik ga rondlopen, plaats-
neem in de huiskamer of meedoe met de maaltijd. 
Ik zal per afdeling zes cliënten en zes medewerkers vragen voor een per-
soonlijk interview (van ong. een uur).  
Aan het einde van elke onderzoeksperiode zullen er twee bijeenkomsten 
worden gehouden (van ong. anderhalf uur) waar ik mijn bevindingen zal 
voorleggen aan zorgvragers en zorgverleners om van hun reacties te leren.

Voorwaarden
De uitvoering van het onderzoek gebeurt geheel op basis van vrijwilligheid 
en onder bescherming van de privacy van de persoon in kwestie. Tevens 
rekening houdend met het werk- en dagritme op de afdeling, en in overleg 
met de manager en de teamleider. 


