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Inleiding
• Vergrijzing:
•

Stijging
chronische
zieken:
hogere
hospitalisatienood en specifieke zorgbehoeften
(Boltz et al., 2013)

•

2050: 1 gehospitaliseerde patiënt op 3= 75j
(Pacolet et al., 2005)

•

Elke vpk komt in contact met geriatrische patiënten
(Pacolet et al., 2005)

• Onvoldoende voorbereid:
•
•

Zorg vaak gefocust op technische zorg (Hall & Hoy, 2012)
ZH-ervaringen sterk beïnvloed door de relatie
die ouderen hebben met vpks
(Bridges et al., 2009)
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Inleiding
• Acute zorgmodellen ter optimalisatie zorg voor
ouderen (Wong et al., 2014)
•

‘Elder friendly hospital’ Dr. Belinda Parke
(Parke & Stevenson, 1999)

•

The Senior Friendly Hospital Framework (SFHF)
(Wong et al., 2014)

•
•

Nurses Improving Care for Health system Elders
(NICHE) (Fulmer et al., 2002)
IPZR als essentieel element

• Definitie IPZR

Doelstelling onderzoek
• Wat is de betekenis van IPZR voor de
gehospitaliseerde oudere, zijn mantelzorger en
de verpleegkundige?
• Wat is de relatie tussen behandel en zorggerelateerde factoren en de IPZR tussen
ouderen, hun mantelzorgers en
verpleegkundigen?
• Wat is de effectiviteit van interventies gericht op
het optimaliseren van de IPZR?
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Methodologie
• Literatuurreview
• Kwalitatief onderzoek
• Cross-sectionele studie: datacollectie adhv.
gevalideerde vragenlijst
• Focusgroepen met verpleegkundigen

Kwalitatief onderzoek
• Doel: inzicht in beleving en ervaringen van
gehospitaliseerde ouderen
• 14 semi-gestructureerde interviews
• Grounded theory
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Contextschets
• Verlies aan autonomie en controle
•
•

Fysieke autonomie
Gevoel zelf niets te kunnen beslissen/vastleggen

• Gevoel overgeleverd te zijn aan anderen

Contextschets: positieve IPZR
• Positieve IPZR:
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Contextschets: positieve IPZR
• Positieve IPZR:

Contextschets
•

Positieve IPZR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesse
Voldoende informatie
Aandachtig luisteren
Bereidheid om de zorgvraag te beantwoorden
Geduld
Moed geven
Tijd maken
Een extra’tje
Fysieke nabijheid
Afleiding
Beklijvende ervaringen
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Contextschets: negatieve IPZR
• Negatieve IPZR:

Contextschets: negatieve IPZR
• Negatieve IPZR:
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Contextschets
•

Negatieve IPZR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen interesse
Verbale agressie
Gebrek aan informatie
Niet beluisterd worden
Onrespectvolle benadering
Voorwaardelijke bereidheid
Focus op technische handelingen
Sociale contacten met collega’s worden prioriteit gegeven
Onterecht verantwoordelijk gesteld worden
Ongeloof ervaren
Eigen competenties/ eigen kennis wordt niet
gewaardeerd

Contextschets
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Contextschets
• Ervaringen mbt. IPZR versterken
afhankelijkheid
• Hoe gaan ouderen hiermee om?

fysieke

José roose, 2015
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Zich staande houden
• Streven
om
de
ziekenhuisopname
ongeschonden mogelijk door te komen
•

•

zo

Gevaar geschonden te worden:
•

Onterecht verantwoordelijk gesteld worden voor iets

•

Ongeloof ervaren

•

Eigen competenties/ eigen kennis wordt niet gewaardeerd

‘De zorg voor zichzelf garanderen’ leidt ertoe dat ze
de ziekenhuisopname ongeschonden doorkomen

De zorg voor zichzelf garanderen
• Zorg= Wat de oudere nodig heeft om de
ziekenhuisopname door te komen
• = streefdoel in contact met de vpks
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Niet als last beschouwd willen worden
door vpk
• Angst om garantie op zorg negatief
beïnvloeden
• Vermijden om als last beschouwd te worden

te

Zich aanpassen aan de vpk
• Zoekend naar eigen aandeel/ eigen plaats
binnen de relatie met de vpks
• Inleven in het perspectief van de vpks
• Betekenis geven aan het gedrag van de vpks en
wat ze gewaar worden
• Obv. betekenis gaan ze zich aanpassen aan de
vpks
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Omgaan met
onbeantwoorde noden en behoeften

Omgaan met
onbeantwoorde noden en behoeften
• Verklaringen zoeken
•
•

Obv. inleving in perspectief van de vpk
Obv. referentiekader mbt. ‘job van de vpk’

• Vpks verontschuldigen
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Aandeel van de vpk

Aandeel van de vpk
• Referentiekader toetsen aan ervaringen
• Confrontatie met het aandeel van de vpk:
•
•

Voorwaardelijke bereidheid
Sociale contacten met vpks
gegeven

worden

prioriteit
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Twijfel
• Confrontatie met verkeerde inschatting
•
•
•
•

Verklaringen en verontschuldigingen blijken ongeldig
Oudere kan voor zichzelf de garantie op zorg niet
verzekeren
Het aandeel van de vpk als extra element in de
context waarover de oudere geen controle heeft
Dubbele positie

Zich afstemmen
• Zich staande houden binnen dit nieuw gegeven:
•

Ouderen gaan zich afstemmen met als doel conflict
met de vpk te vermijden

13

19/04/2017

Zelf oplossingen zoeken
• In eigen zelfzorg voorzien
•
•

Als reactie op onbeantwoorde noden/behoeften
Vermijden om als last beschouwd te worden

• Opvolgen/waakzaam zijn

De zorg/ interactie gelaten ondergaan
• De zorg/interactie als gegeven waar ze zelf
geen invloed op hebben
• Zorg aanvaarden zoals aangeboden
• Specifieke gevoeligheden en/of klachten niet
communiceren
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Verwachtingen bijstellen
• Minimale eisen stellen:
•
•
•

Vanuit referentiekader mbt. ‘job vd vpk’
Verwachtingen beantwoord
Verwachtingen onbeantwoord
•

Gelaten ondergaan

•

Dubbele positie

Zich staande houden
De zorg voor zichzelf garanderen
• Een beredeneerde houding
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Bedankt voor uw aandacht

José roose, 2015
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