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Voorwoord
Beste lezer,

hier voor u ligt ons voorstel met ideeën voor oplossingen om eenzaamheid bij
ouderen tegen te gaan in deze moeilijke, frustrerende en eenzame tijden (en
mogelijk ook daarna). Wij zijn vier enthousiaste studenten die vanuit ‘Studenten
tegen Corona het volgende vraagstuk van de organisatie Conforte kregen: Hoe
kan eenzaamheid onder, vaak dementerende, ouderen in verzorgingstehuizen
tegen worden gegaan? Wij zijn trots op het resultat en hopen dat er ouderen
mee geholpen kunnen worden.
Met vriendelijke groet,
Joyce Blommaart, Marléne Derksen, Albert Kok, Valentina Petrassi & Steven
Siccama
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Werk & Stage
Vraagstuk, Doelgroep & Doelstelling
De centrale vraag in dit project was zoals in het voorwoord genoemd: ”Hoe eenzaamheid
onder, vaak dementerende, ouderen in verzorgingstehuizen tegen te gaan?” Deze
vraagstelling is tot stand gekomen op basis van de briefing en aanvullende antwoorden
van Conforte zoals te vinden in bijlage 1a & 1b.
Vanuit deze informatie zijn ook de doelgroep en doelstelling als volgt gedefinieerd:
Doelgroep: “(beginnend) dementerende ouderen in verzorgingstehuizen die lijden aan
eenzaamheid door de Corona crisis.”
Doelstelling: het genereren van nuttige, eenvoudige en snel inzetbare ideeën en oplossingen
voor de genoemde doelgroep ten tijde van Corona.

Project opzet en methode

Om passende oplossingen te vinden zijn we begonnen met een doelgroep- en
probleemanalyse. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel een enquête onder
zorgpersoneel (n=46) als twee personae (zie bijlagen 2 & 3). De keuze voor
zorgpersoneel is gemaakt omdat dit het meest haalbaar was in de beschikbare
tijd. Zij zijn tevens een bereikbare en professionele groep die dicht bij de
daadwerkelijke doelgroep staat. Er is daarnaast voor deze twee specifieke
personae gekozen omdat ze congrueren met twee uiterste categorieën onder
ouderen in verzorgingshuizen, i.e. een relatief actieve/heldere en passieve/
onheldere oudere. De personae kunnen derhalve als representatie van de gehele
groep worden gezien. Verder heeft ieder teamlid rondvraag gedaan binnen het
eigen netwerk. Vervolgens zijn we gestart met het genereren van oplossingen.
Aangezien een individuele werkwijze slechts effectief bleek als ‘warming-up’,
hebben we gebruik gemaakt van een uitgebreide gemeenschappelijke Miro
brainstormsessie1 (zie bijlage 4 voor alle ideeën die hieruit voortvloeiden). De
sessie bestond uit drie rondes, i.e. een opwarmronde, probleemanalyse en
ideeën ronde. De brainstormsessie (en de evaluatie hiervan) dient als basis voor
de ideeën in dit verslag. Van deze sessie presenteren we enkel de relevante
resultaten in het volgende hoofdstuk en de enigszins waardevolle rest ideeën
in bijlage 4), aangezien het proces en alle andere producten van deze sessie
van weinig tot geen waarde zijn voor dit verslag.
Miro is een digitaal platform waarop brainstorms en teamwork gefaciliteerd kunnen worden. Het biedt
verschillende kant en klare middelen hiervoor. Er zijn verschillende brainstormtechnieken gebruikt welke
geïnspireerd zijn door het boek Delft Design Guide (Van Boeijen, A.G.C., Daalhuizen, J.J., Zijlstra, J.J.M. and
van der Schoor, R.S.A. (eds.)(2013) Delft Design Guide, Amsterdam: BIS Publishers.)
1
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Idee 1: Penvrienden voor jong en oud
Het idee zelf:
Het concept van penvrienden is over het algemeen wel bekend; twee individuen die op
een regelmatige basis met elkaar communiceren in de vorm van geschreven brieven.
Ons idee wijkt niet veel af van dit algemeen bekende beeld van penvrienden. Wij willen
dit idee implementeren in de zorg als een manier om de bewoners contact te laten
behouden met de buitenwereld, waarbij ze even nergens anders aan hoeven te denken
dan schrijven en/of knutselen.
Hoe helpt een penvriend eenzaamheid te verminderen, vraagt u? Nou, ons idee is om
verzorgingshuizen/verpleeghuizen te koppelen aan basis- en/of middelbare scholen
in de buurt, waarbij de leerlingen zich vrijwillig op kunnen geven als penvriend van een
van de bewoners. Zo kunnen er nieuwe (diepgaande) connecties ontstaan tussen jong
en oud. Voor de bewoners kan dit erg behulpzaam zijn omdat ze de kans hebben te
praten over hun zorgen en/of gedachtes, (of gewoon over het weer) zonder enige
haast of verplichting. Hiernaast is dit de perfecte gelegenheid voor het bevorderen van
persoonlijke ontwikkeling onder de jongeren. Een win-win situatie dus.
Op basis van persoonlijkheid, ziektebeeld en wensen van de patiënt kunnen de
penvrienden worden gekoppeld. Als blijkt dat er een goede relatie is opgebouwd tussen
de penvrienden kan er altijd worden gekeken naar alternatieve manieren om deze relatie
nog beter in stand te houden. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van zorgpakketjes
met leuke prulletjes, of iets heel persoonlijks opsturen, zoals je lievelingsknuffel. Zo kan
zowel de sociale, als intieme eenzaamheid onder ouderen bestreden worden.
Voordelen:
• Door creatief bezig te zijn kunnen de patiënten/bewoners/cliënten even hun
gedachten laten gaan en zich focussen op 1 ding. Dit zorgt voor meer rust en
positiviteit.
• Er is niet veel nodig om dit idee uit te voeren. De enige benodigdheden zijn
wat knutselspullen (die over het algemeen al ruimschoots aanwezig zijn in
verzorgingshuizen) en een penvriend.
• Je kunt weer laagdrempelig nieuwe connecties maken op een manier die goed
begrijpelijk is voor de bewoners en die makkelijk uitvoerbaar is.
• Het kan waar en wanneer je maar wilt.
• Het idee zou uiteindelijk door kunnen groeien tot iets heel persoonlijks, mocht de
band tussen de penvrienden heel goed zijn.
• De bewoners zullen zich meer gehoord voelen en hebben de ruimte om rustig hun
verhaal te doen.
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Uitdagingen:
• Niet alle ouderen kunnen schrijven (denk aan analfabeten of mensen met fysieke
beperkingen).
• De penvrienden moeten zich goed bewust zijn met wat voor mensen ze te maken
hebben en moeten rekening houden met eventuele beperkingen.
Benodigdheden:
• Pen en papier.
• (Indien gewenst) knutselspullen (Papier, lijm, pen, potlood, envelop, etc.).
• Eventueel postzegels.
• Penvriend.
Tijdsbesteding:
• Voor personeel neemt het weinig-geen tijd in beslag: alleen eventueel de brieven op
de post doen/wegbrengen.
• Voor de bewoners neemt het zo veel tijd in beslag als de bewoner zelf wilt: dit kan
veel of weinig tijd zijn en hangt volledig af van het soort brief dat wordt geschreven
(heel creatief, heel veel verhaal, etc.).
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Idee 2: Radio - ouderen uurtje
Het idee zelf:
De radio is natuurlijk veel gebruikt en goed bekend bij ouderen. Ons idee is dan ook
om een ‘ouderen uurtje’ op de radio te creëren. Hier kunnen ouderen verhalen delen,
kunnen familieleden of vrienden boodschappen inzenden en kan er muziek van vroeger
worden gedraaid. Dit werkt waarschijnlijk beter bij de lokale radio dan bij de nationale
radio, Radio Rijnmond heeft bijvoorbeeld al een ‘Muziek voor Volwassenen’ uur met
Johan Derksen. Wellicht is het mogelijk om het hiermee te combineren dat er tussen de
nummers door ‘shout-outs’ kunnen worden ingezonden. Hierdoor kunnen mensen zich
verbonden en gehoord voelen.
Voordelen:
• De radio is bekend bij ouderen en ze kunnen er mee werken.
• Ouderen voelen zich verbonden.
Uitdagingen:
• Een radiozender moet willen meewerken en in uitvoering omzetten.
Benodigdheden:
• Medewerking van een radiozender.
• Een radio voor de ouderen.
• Shout-outs van familieleden/vrienden.
Tijdsbesteding:
• Het verzorgend personeel moet misschien de radio goed instellen maar dat is het.
• De ouderen kunnen een uur per week luisteren.
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Idee 3: DiXit!
Het idee zelf:
Korte uitleg van het spel en de regels:
https://www.thegameroom.nl/gezelschapsspellen/dixit/
Een digitale versie, momenteel nog in ontwikkeling:
http://www.dixit-world.com/
Dixit is een relatief simpel en al bestaand gezelschapsspel, dat zich erg goed leent voor
gevarieerde groepen. Ook lijkt het spel geen probleem te zijn voor mensen met een
slechter geheugen, mits zij wel de regels gedurende het spel kunnen onthouden. DiXit
kenmerkt zich vooral door het feit dat creatief denken en inspelen op je medespelers
van belang is. Het is dus een spel dat in zekere zin samen en tegelijkertijd tegen elkaar
wordt gespeeld en de hersenen activeert.
Het gebruik zien wij op twee manieren voor ons: als eerste gewoon in een gezamenlijke
ruimte met iemand die het spel kan leiden. Iemand van de verzorging of een van de
fittere bewoners zou ideaal zijn. Als tweede kan het spel ook digitaal gespeelt worden.
In ieder geval 1 app variant wordt gemaakt momenteel (zie link hierboven).
Voordelen:
• Stimuleert de hersenen doordat creativiteit gevraagd wordt.
• Sociaal gericht spel, omdat communiceren en elkaar inschatten nodig is.
• Simpele regels, maar veel diepgang in het spel mogelijk.
• Werkt goed voor groepjes.
• Makkelijk te implementeren als deel van de dagbesteding.
Uitdagingen:
• Werkt matig tot slecht als men meer moeite heeft met het onthouden van regels (net
als elk spel), dit kan voor vooral verder gevorderde dementie een probleem vormen.
• Er is hoogstwaarschijnlijk iemand nodig om het spel te leiden, wat waarschijnlijk
neer komt op iemand van de zorg of een vrijwilliger. Het is dan maar de vraag of daar
tijd voor is.
• Een digitale variant zou het voorgaande nadeel weg kunnen nemen, maar heeft het
probleem dat het waarschijnlijk moeilijker te leren is. Ook is een smartphone, tablet
of laptop nodig per deelnemer.
• Fysiek kaartspel, kan verspreiding van Corona in de hand werken.
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Benodigdheden:
• DiXit spel.
• Spelleider.
• Ruimte om te spelen.
• Na verloop van tijd mogelijk een uitbreidingsset met nieuwe kaarten, voor de variatie.
Benodigdheden digitale variant:
• Device per persoon.
• Dixit app & account per persoon.
Tijdsbesteding:
• De duur van het spel zelf is gemiddeld 30 minuten per potje, voor een gemiddelde
groep. Dit zal mogelijk wat langer duren bij ouderen. Meerdere potjes spelen is
uiteraard mogelijk.
• Voor de spelleider, welke waarschijnlijk verzorging of vrijwilliger is, net zo lang (30
min.). Wel is het goed om te realiseren dat als er in ieder geval een deelnemer is die
mentaal gezond is, die het spel mogelijk ook kan leiden.
Wat als dit toch te moeilijk is voor dementerenden?
We realiseren ons dat dit idee staat of valt met het goed kunnen houden aan de regels
en de aanwezigheid van een functionele spelleider. Zeker met een dementerende
doelgroep is dit een wankel punt. Vandaar hierbij een andere toepassing van DiXit.
In plaats van er een competitief spel van te maken, kan het ook een gespreksstarter zijn.
De afbeeldingen op de kaarten zijn zeer ambigu en bedoeld voor het oproepen van vele
associaties. Deze kaarten kunnen dus ook gebruikt worden om herinneringen op te
wekken bij deze ouderen en hen de bijbehorende verhalen te laten delen. Met elkaar, of
met wie er ook maar willen luisteren. Vervolgens kan er dan een gesprek op gang komen,
of kan er gevraagd worden naar de associaties van andere aanwezigen bij dezelfde
afbeelding. Op deze manier heeft gebruik van DiXit meer weg van groepstherapie, maar
juist daarin zijn verbondenheid, herkenning en horen en gehoord worden van belang.
De meeste groepstherapie sessies zijn bedoeld om de deelnemers te laten ervaren
dat ze niet alleen staan en daaruit kunnen ze dan kracht en aanmoediging halen. Bij
deze vorm van gebruik is een set van dit soort afbeeldingen genoeg, DiXit is enkel een
makkelijk beschikbare set van deze kaarten, maar kan vervangen worden door andere
kaarten en afbeeldingen.
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Idee 4: Lessen uit het verleden (in het hier en nu) - Gastlessen door
ouderen
Het idee zelf:
Ouderen hebben veel meegemaakt en hebben veel ervaring. Ook hebben zij van hun
vakgebied vaak veel kennis. Daarnaast vertellen ouderen (meestal) graag over zichzelf,
hun verleden, over wat ze meemaakten en deden. Zij zijn dan ook goede kandidaten
voor gastlessen op/voor scholen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is een
geschiedenisles, waarbij iemand die de Tweede Wereldoorlog nog heeft meegemaakt,
de val van de Berlijnse Muur, of de maanlanding, daar iets over komt vertellen. Maar
ook een monteur die komt vertellen over zijn werk bij een techniekles, of een oude
boswachter bij biologie, of een vrachtwagenchauffeur die door heel Europa reed bij
topografie, of een architect bij tekenles. De variatie aan mogelijkheden is zo groot als
het aantal verschillende mensen en beroepen in de wereld.
In plaats van een gastles komen geven, is het ook mogelijk om met een groepje kinderen
bij de ouderen langs te gaan. Dan kunnen zij vanachter de quarantaine scheiding hun
verhaal delen en vragen beantwoorden. Daarnaast biedt dat de mogelijkheid om meerdere
ouderen, verschillende verhalen te laten delen. Als laatste zou dit ook via Skype/zoom/
etc. kunnen worden gedaan, waarschijnlijk met wat technische ondersteuning.
Wat dit idee interessant maakt, is dat het twee generaties bij elkaar brengt en het
gelegenheid biedt om te praten en meer te leren van elkaar. Zeker voor de oudere,
die weinig bezoek meer krijgt van familie en vrienden, kan dit een manier zijn om meer
sociaal contact te hebben. Daarnaast zorgt het ervoor dat jongeren ook oog krijgen voor
de oudere generatie, wat voor hun (sociale) vorming en ontwikkeling nuttig kan zijn.
Voordelen:
• Kennisoverdracht op een manier die meer kan aanspreken. Een verhaal in een boek
komt toch anders over dan een echt persoon die het heeft meegemaakt.
• Twee generaties bij elkaar brengen, die elkaar anders weinig tegenkomen.
• Werkt ook goed voor sterk vereenzaamde ouderen.
• Kan weer energie en enthousiasme met zich meebrengen voor de oudere. Deels
ook doordat ze zich weer nuttiger (kunnen) gaan voelen.
• Kan helpen met op scholen meer ruimte creëren: een deel van de klas gaat bij een
oudere langs, een ander deel kan op school les krijgen.
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Uitdagingen:
• Logistiek uitdagend, zeker als het niet via een digitale route plaatsvindt.
• Vertellen en lesgeven kan niet iedereen even goed, de juiste oudere vinden bij het
juiste onderwerp kan lastig zijn.
• Lang niet alle onderwerpen op school lenen zich voor dit concept.
• Ouderen hebben mogelijk geen zin in omgang met kinderen.
• Dementie, gezondheidsklachten en weinig energie kunnen het geven van een
gastles moeilijk tot onmogelijk maken.
Benodigdheden:
• Iets of iemand die alles coördineert.
• Lesmateriaal.
• Geïnteresseerde deelnemers: Scholen en ouderen, bij voorkeur lokaal.
• In geval van een digitale les op afstand: videocall middelen.
Tijdsbesteding:
• 20-90 minuten voor de les/het verhaal.
• Onbekende hoeveelheid voorbereiding en reistijd.
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Bonus idee: Het knuffelkonijn (en andere mascottes)
Het idee zelf:
Het idee begon als een grapje, maar we willen het toch delen, want misschien is het
toch zo gek nog niet. Een van de vormen van eenzaamheid is die van het missen van
intimiteit. Het missen van een levenspartner, maar ook van directe familie. Hier hoort
ook een gebrek aan aanraking en dicht bij elkaar zijn bij, een fysiek en mentaal gevoel
van verbondenheid. Uit de enquête kwam dit ook vaak naar voren. Ouderen missen
heel sterk ook de fysieke aanraking met familie, zoals een dochter een knuffel kunnen
geven, de partner een kus, of een kleinkind even op schoot kunnen nemen. Dit zijn
allemaal dingen die door corona niet meer kunnen, omdat er altijd nog iets van een
raam of beeldscherm tussen zit. Zodoende kwam het idee van een Hazmat-pak voor
familieleden, zodat ze toch een soort van aanraking kunnen hebben, maar die dingen
zijn nogal onvriendelijk, dus vandaar iets eroverheen: een konijnpak of andere mascotte,
om het wat vriendelijker te maken.
Na wat gelach en overleg kwamen we uiteindelijk op het volgende:
sterker dementerende ouderen gaan vaak (een soort van) terug naar hun kindertijd. Een
knuffelbare levensgrote mascotte is dan niet eens zo’n vreemd idee, om juist voor hen
wat prettige intimiteit te geven, om dat soort eenzaamheid tegen te gaan. In plaats van
familie in een Hazmat-pak te stoppen is het misschien een beter idee om iemand die
toch al bij hen in de buurt mag komen gewoon in dat pak te stoppen. Daarom, iemand
van de verzorging, misschien met een extra n95 masker op dit te laten doen.
We realiseren ons dat dit idee best gek en vergezocht is, maar we wilden het toch
toevoegen als inspiratie. Misschien zorgt het voor extra nieuwe ideeën.
Voordelen:
• Makkelijk te doen.
• Het is een methode om intimiteits eenzaamheid tegen te gaan.
• Een mascotte pak beschermt waarschijnlijk vrij goed als het gaat om verspreiding
van Corona, waardoor de persoon in het pak misschien alleen een n95 masker o.i.d.
nodig heeft.
Uitdagingen:
• Het pak zelf kan waarschijnlijk wel makkelijk het virus en ander vuil verspreiden en
schoonhouden/maken is mogelijk lastig.
• Mascottes maken veel kinderen ook bang, mogelijk dat dit ook gebeurt bij sterk
dementerende ouderen. Het kan dus een averechtse werking hebben.
• Mascotte pakken zijn groot, warm en duur (de welbekende dieren-onesies van de
Primark kunnen een alternatief zijn).
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Benodigdheden:
• Mascotte/onesie.
• Vrijwilliger.
• Goede reinigingsmethode of stomerij.
• Mogelijk nog extra beschermingsmaterialen.
Tijdsbesteding:
• Variabel.

Nawoord

In de afgelopen maand hebben wij met plezier
aan het vraagstuk gewerkt. We hebben
verschillende
stappen
ondernomen
en
verschillende vergaderingen gehad waarna
wij in onze optiek een mooi product hebben
afgeleverd. Dit hebben we natuurlijk niet alleen
gedaan, wij willen daarom graag Prof. dr. P.J.
Stappers, van de TU Delft bedanken voor zijn
advies en natuurlijk Conforte en Studenten
tegen Corona. Wij hopen dat een van de ideeën
tot uitvoering kan worden gebracht en zijn
nieuwsgierig naar de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Joyce Blommaart, Marléne Derksen, Albert Kok,
Valentina Petrassi & Steven Siccama
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Bijlage 1: Briefing
Bijlage 1a: Oorspronkelijke briefing vanuit Studenten tegen Corona
Hii Guys.
Jullie hebben je allemaal aangemeld bij ‘Studenten tegen Corona’. Super goed en ontzettend
bedankt hiervoor! Wij hebben jullie gekoppeld aan de organisatie Conforte. Deze organisatie
heeft verschillende zorginstellingen in Rotterdam, die nu allemaal in lockdown zijn natuurlijk.
Zij zouden graag oplossingen willen voor de eenzaamheid en het sociale isolement waar
hun bewoners nu in terecht komen.
Hier de link naar de website waar alle informatie op staat. https://www.confortelab.nl/
corona/
Hier zijn al een aantal voorbeelden genoemd, maar wellicht kunnen jullie met nog wat goede
ideeën komen. Daarnaast staat het mailadres van jullie contactpersoon, Timme, hier ook.
Bijlage 1b: Aanvulling door Conforte op de briefing n.a.v. vragen vanuit het projectteam
He Marléne,
Wat mooi dat jullie met het onderwerp aan de slag gaan. Het tegengaan van eenzaamheid
blijft een belangrijk onderwerp.
Hieronder een reactie op je vragen:
1. Naar welk type eindresultaat zijn jullie op zoek? Hebben jullie behoefte aan een stapel
ideeën, enkele uitgewerkte concepten, werkende prototypen of een volledig product?
*We zijn op zoek naar oplossingen die medewerkers van verpleeghuizen zelf zo laagdrempelig
mogelijk kunnen inzetten voor hun bewoners. We zijn nadrukkelijk niet op zoek naar hele
technische of complexe oplossingen waar nog een ontwikkeltraject voor nodig is om ze goed
in te kunnen zetten. Die oplossingen kunnen prima ook procesdingen zijn bijvoorbeeld. *
2. Zijn jullie op zoek naar een fysiek ontwerp, een protocol, een bezigheid voor de bewoners
of meer een technologische oplossing tegen eenzaamheid?
Ik denk dat eenzaamheid verschillende onderliggende redenenen en ook verschillende
soorten oplossingen heeft. Dementerende mensen (±80% van de bewoners in verpleeghuizen
heeft hiermee te maken) hebben denk ik belang bij een ander soort oplossingen dan nietdementerenden. Persoonlijk denk ik dat de oplossing niet in iets heel technisch zit.
3. Wat zijn de mogelijkheden binnen het project om in contact te komen met de doelgroep?
Bestaat er een mogelijkheid om, ondanks de omstandigheden, interviews of vragenlijsten te
houden met medewerkers of bewoners binnen de aangesloten zorginstellingen? Met deze
informatie willen we achterhalen wat er wel mogelijk is binnen de RIVM maatregelen.
Dat zal eerlijk gezegd best ingewikkeld zijn. De verpleeghuizen zitten op slot, medewerkers
zijn druk en bewoners zelf vaak niet in staat om vragenlijsten in te vullen. Wat we kunnen
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doen is eventuele verzoeken van jullie kant uitzetten binnen ons netwerk van innovatie- en
projectmanagers. Ik zou er niet vanuit gaan dat jullie fysiek in de buurt van verpleeghuizen
kunnen komen of zelf bewoners gaan spreken helaas.
4. Kunnen jullie een beeld geven van het type cliënten waar jullie oplossingen voor zoeken?
Moeten we hierbij denken aan ouderen in aanleunwoningen, dementerenden, bewoners die
fysiek beperkt zijn of een hele andere groep ouderen? Welke doelgroep krijgt, volgens jullie,
op dit moment te weinig aandacht?
*Het grootste deel van de verpleeghuisbewoners heeft zoals gezegd te maken met enige vorm
van dementie. De rest heeft zware lichamelijke klachten. In een deel van de verpleeghuizen
gaat het om ‘kleinschalig wonen’, eigenlijk een soort studentenhuis voor ouderen met
individuele kamers en gezamenlijke eet- en woonkamers. Andere verpleeghuizen hebben
‘gangen’ met kamers en grotere eetzalen voor iedereen bijvoorbeeld. Wie het hardst
getroffen wordt weet ik niet. Dat zal een mix zijn van de (cognitieve) vermogens die mensen
nog hebben en de kwaliteit van hun netwerk. Mensen met veel actieve familie bijvoorbeeld
zijn niet de mensen waar ik me zorgen over maak. *
5. Voortvloeiend uit vraag 4 vragen wij ons af welke activiteiten door de bewoners het meest
worden gemist. Zijn dit de gezamenlijke activiteiten, zoals het gezamenlijk eten, het krijgen
van familiebezoek of de wandelingen buiten?
Ook hier is het wellicht flauwe antwoord weer dat het van de bewoners zelf afhangt. In
de verpleeghuizen zelf worden zeker nog gezamenlijke dingen gedaan. Pas als mensen
(vermoedelijk) corona hebben worden ze geïsoleerd. Vrijwilligers, familie en bijvoorbeeld
kappers, predikanten en zangers mogen de verpleeghuizen niet meer in voor activiteiten.
6. Uiteraard begrijpen wij dat z.s.m. een eindproduct de voorkeur heeft, want elke dag
eenzaamheid is er een teveel, maar wat is voor jullie een redelijk tijdsframe om resultaat
binnen te verwachten?
Ik denk wel dat resultaten binnen 4-8 weken zichtbaar moeten zijn om nog van ‘corona’
waarde te zijn. Los van corona zijn veel bewoners uberhaupt eenzaam, oplossingen daarvoor
zijn altijd welkom en waardevol.
Jullie zijn gelukkig niet de enigen die hieraan werken natuurlijk. Kijk, om dubbel werk te
voorkomen, ook eens naar ons overzicht van oplossingen bijvoorbeeld. Ook zijn er best wat
producten op de markt, ik zou ook even goed googlen.
Als jullie nog meer vragen hebben kunnen jullie me die altijd stellen.
Groeten en succes!
Timme Hovinga
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Bijlage 2: Enquête
Bijlage 2a: Standaardbericht uitnodiging deelnemers enquête
Hoi!
Werkt u in de ouderenzorg als professional of vrijwilliger en wilt u helpen met de eenzaamheid
onder ouderen (door Corona) tegen te gaan? Lees dan onderstaand bericht. Dit bericht
delen met mensen die u kent die in de ouderenzorg werken helpt ons ook enorm.
Wij van Studenten tegen Corona proberen een of meerdere oplossingen te ontwerpen om
de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Helaas kunnen wij hen nu niet gemakkelijk
bereiken, dus zoeken we andere manieren om een beter beeld te krijgen van hen. Niemand
weet meer over deze groep, dan zij die elke dag met deze ouderen werken en praten; U
dus. Daarom willen wij u vragen deze korte anonieme enquête in te vullen. Het zou 5 tot
10 minuten moeten duren en uw antwoorden kunnen ons enorm helpen om effectieve
oplossingen te ontwerpen.
Alvast bedankt!
De link naar de enquête:: https://forms.gle/MENA9ovtSWewJ1i26
Bijlage 2b: De enquête
Hierna volgt de volledige enquête zoals in Google Forms gecreëerd. Hierin staan meer
vragen dan uiteindelijk gebruikt, omdat op het moment van uitgave nog niet duidelijk was
wat we wel en niet zouden gebruiken uiteindelijk. De antwoorden van deze enquête hebben
uiteindelijk geleid tot de personae van bijlage 3 en een beter begrip van de situatie. Een
volledig overzicht van de gegeven antwoorden is in dit verslag weggelaten om het niet zinloos
lang te maken. Dit overzicht is aan te vragen via het volgende mailadres: albertkok93@
gmail.com . Wel is een deel verwerkt in clusters en een overzicht, welke direct gebruikt zijn
als inspiratie voor de brainstorm en als basis voor de personae. Deze clusters zijn terug te
vinden in bijlage 2c.
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Enquête: Eenzaamheid onder ouderen Visie van de professionals en
ervaringsdeskundigen
Bedankt voor uw interesse in deze enquête. Wij van Studenten tegen Corona werken aan een
project om de eenzaamheid onder ouderen in deze tijd van quarantaine en afstand te helpen
verminderen. Daarom zijn wij benieuwd naar wat de professionals en zij met veel ervaring in
de ouderenzorg in hun dagelijks werk tegenkomen en welke ideeën zij hebben. Vandaar dat
wij ook u vragen deze enquête in te vullen. De enquête zou 5 tot 10 minuten moeten duren,
afhankelijk van hoe uitgebreid uw antwoorden zijn.
Alle antwoorden in deze vragenlijst worden anoniem verwerkt en zullen nergens herkenbaar
gepubliceerd worden. Ze dienen enkel en alleen als inspiratie en startpunt voor dit project.
*Vereist
Ga naar vraag 1Ga naar vraag 1

Algemene
informatie

De volgende vragen zijn bedoeld om uw antwoorden zo goed mogelijk te
verwerken.

1.

Wat voor werk doet u? *

2.

Waar werkt u? *

3.

Hoeveel jaar doet u dit werk al (ongeveer)? *

https://docs.google.com/forms/d/1bka7pqQrMKVFhPWvVA6lCfhpHozIXfsXyJpaia6mO4k/edit

1/7
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4.

Hoe recent was uw directe contact met ouderen? *
Markeer slechts één ovaal.
In de laatste 24 uur
In de laatste 7 dagen
In de laatste maand
In het laatste kwartaal
Langer dan 3 maanden geleden

5.

Hoe vaak en hoeveel had u contact met ouderen in deze periode? (Geef het
antwoord dat het beste klopt)
Markeer slechts één ovaal per rij.
Dag

Week

Maand

Kwartaal

1 keer per
2-5 keer per
Meer dan 5 keer per
Geen antwoord

Ga naar vraag 6

Sociaal
contact

6.

De volgende vragen zijn bedoeld om een beter beeld te krijgen van hoe de sociale
contacten nu zijn en hoe die waren voor Corona/Covid-19. Geef de antwoorden zoals u
zelf wilt. Wij weten dat het makkelijker kan zijn om over echte mensen te vertellen, maar
dat privacy ook erg belangrijk is. Wij verwerken alle antwoorden hoe dan ook anoniem,
maar als u liever zelfverzonnen namen gebruikt, dan heeft dat geen invloed op ons
onderzoek.

Beschrijf in het kort hoe een normale werkdag er op dit moment voor u uitziet.
Wat doet u en wie komt u allemaal tegen? *

https://docs.google.com/forms/d/1bka7pqQrMKVFhPWvVA6lCfhpHozIXfsXyJpaia6mO4k/edit
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7.

De afgelopen jaren praten/kletsen mijn clienten... *
Markeer slechts één ovaal.
2

1

3

4

5

...zeer weinig met mij.

8.

...zeer veel met mij.

Sinds Corona/Covid-19 is dit... *
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

...Veel minder geworden.

9.

10.

5
...Veel meer geworden.

Waar gaan dit soort gesprekjes voornamelijk over, tegenwoordig? *

Is dit anders dan voor Corona/Covid-19? *
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Nee

11.

Kunt u kort beschrijven wat er veranderd is in deze gesprekjes? *

https://docs.google.com/forms/d/1bka7pqQrMKVFhPWvVA6lCfhpHozIXfsXyJpaia6mO4k/edit

3/7
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12.

Gebaseerd op uw voorgaande antwoorden, waar denkt u dat uw cliënten
momenteel (het meest) behoefte aan hebben? *

Ga naar vraag 13

Bezigheden

Eenzaamheid zit in meer dan alleen het wel of niet hebben van gesprekken en
contacten. Ook de dingen die we doen, met wie en hoe, kunnen hier invloed op
hebben. De volgende vragen zijn bedoeld om meer inzicht te geven in de
bezigheden van ouderen en hoe die veranderd zijn.

13.

Beschrijf in het kort een normale dag van een client, nu. *

14.

Beschrijf hoe dit anders is dan een normale dag van een client van voor
Corona/Covid-19. Of, als dat makkelijker is, hoe een normale dag er toen
uberhaubt uitzag. *

https://docs.google.com/forms/d/1bka7pqQrMKVFhPWvVA6lCfhpHozIXfsXyJpaia6mO4k/edit
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15.

Ziet u in uw voorgaande twee antwoorden verschillen, opvallende momenten of
problemen, waarvan u denkt dat daaraan iets moet gebeuren? Zo ja, kunt u die
dan hieronder kort beschrijven? *

16.

Heeft u zelf al ideeën, suggesties of oplossingen bedacht hiervoor? Dan horen
we die graag, elk ideetje kan ons weer verder helpen. *

Ga naar vraag 17

Afronding

17.

Nu volgt een laatste set vragen. Deze zijn wat meer algemeen en praktischer.

Welke ouderen worden er volgens u het hardste geraakt, wat betreft
eenzaamheid, in deze Corona/Covid-19 crisis? Beschrijf deze groep kort. *

https://docs.google.com/forms/d/1bka7pqQrMKVFhPWvVA6lCfhpHozIXfsXyJpaia6mO4k/edit

5/7
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18.

Hoe is deze groep het beste te bereiken volgens u? *

19.

Geef voor de volgende dingen aan hoe goed u denkt dat dat uw cliënten ermee om
kunnen gaan: *
Markeer slechts één ovaal per rij.
Totaal
niet/geen
kennis of
kunde

Een klein
beetje/met
grote
moeite

Matig/met
een klein
beetje
hulp

Redelijk/goed
genoeg

(Bijna)
volledig
zelfstandig

Als
experts/
leer va
hen ho
dit wer

Televisie +
Afstandsbediening
Radio
(Huis)Telefoon
Smartphone
Laptop/Computer
Handwerk en/of
knutselwerk
Pen en papier
Recorder/microfoon

https://docs.google.com/forms/d/1bka7pqQrMKVFhPWvVA6lCfhpHozIXfsXyJpaia6mO4k/edit
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20.

Hoe moeilijk denkt u dat het is voor uw cliënten om dit soort nieuwe dingen te
leren gebruiken? *
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

Zeer moeilijk/Onmogelijk

21.

5
Zeer makkelijk/Zonder moeite

Laatste vraag: Heeft u nog verdere ideeën, opmerkingen of suggesties voor
ons? Dit mag gaan over de eenzaamheid onder ouderen, maar ook over deze
vragenlijst, of iets anders wat u denkt dat nuttig kan zijn voor ons. *

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Formulieren

https://docs.google.com/forms/d/1bka7pqQrMKVFhPWvVA6lCfhpHozIXfsXyJpaia6mO4k/edit

7/7
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Bijlage 2c: Clusters behoeftes doelgroep & Overzicht gesprekken en veranderingen daarin
De afbeeldingen hierna zijn verkleind, de originele bestanden zijn aan te vragen via:
albertkok93@gmail.com . Imzoomen in een PDF viewer zou ook goed moeten werken.

Luisterend oor

Contact met familieleden,
mantelzorger, gezien
worden.. er komen
gedachten vanuit de
oorlog terug toen ze ook
zo eenzaam waren

Kinderen/familie om zich
heen te hebben. Sociale
contacten en leuke dingen
doen,.samen eten, Bingo,
koffie drinken ect.
Familie bezoek en meer
dagbesteding
Normaal dag ritme, maar
de dagbesteding

Aandacht en warmte

Een luisterend oor, een
lichamelijke contact. Een
beetje vrolijkheid op de
werkvloer.

Warmte, empathie,zorg

krijgen al extra aandacht
door
afdelingsondersteuners
die een praatje maken
spelletjes doen vidio
bellen en telefoneren
praten met psycoloog

Genegenheid

Luisterend oor en
aandacht

Liefde en
aandacht

Contact met anderen,
activiteiten

Luisterend oor
Steun, een luisterend oor

Contact en
doen

Aandacht voor wat speelt

Afleiding, niet persé
familieleden
Dat ze weer bezoek thuis
mogen ontvangen

Waar is behoefte aan?
Het normale leven niet de
1.5 meter samenleving die
is so wie so niet mogelijk
tijdens de zorg momenten

Menselijke omgang/het
praatje in de
wandelgangen?

Contact/bezoek

Meer bezoek.

1 op 1 contact met familie
op 1.5 meter afstand

Algemeen
Van alles. Nu bezoek via
speciale ruimte

Vroeger
Vroeger
Het verleden

Van alles
Over vroeger bijvoorbeeld
gezin, verleden, toekomst,
revalidatie

Vroeger en de covid.

Familie

Over alles en nog wat
maar bijna altijd ook over
het gemis van bezoek
Dat de kinderen niet
kunnen komen. Dat ze
niet naar de kinderen
kunnen
Covid, eenzaamheid,
geen bezoek, niet naar
buiten kunnen, rust zonder
familie, missen van
geliefden.
Wssrom krijg ik geen
bezoek ben xo eenzaam
mis mijn kinderen
Het missen van familie.
Niet naar buiten kunnen.
Waarom mag ik niet naar
de tuin. Waar is mijn
familie Wat is er aan de
hand
Covid, dat ze nergens
komen, of weinig tot geen
bezoek krijgen
Over van alles, ook
corona en waarom we op
slot zitten.

Opgeslotenheid
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Een deel van de mensen
in het echt zien van
familie.
Familie knuffelen
Bezoek kinderen en
kleinkinderen

familie of vrienden van
vroeger

Het is rustig bij ons betreft
corona,geen
besmettingen. Het gaat
zoals het gaat

Familie en eenzaamheid

Het echte familiecontact,
samen in het restaurant
een kopje koffie drinken of
eten

fysiek contact met
familie/naasten

Bezoek

Aan een praatje

Weinig sociaal contact
Verdriet van geen familie
zien
Corona en eenzaamheid

“Familie
knuffel”

Hun familie zien en
kunnen aanraken
Bezoekers (familie)

Even een praatje

Over het nieuws, familie

Duidelijkheid, nabijheid
van familie
Familie dichtbij, niet op
afstand of digitaal

Gewoon het even kunnen
ventileren.

Het lijfelijk gemis van
familieleden, kinderen,
kleinkinderen etc ondanks
dat er een
ontmoetingsraam
gerealiseeerd is

Gesprek kinderen dmv
beeldbellen

Contact met naasten en
de mogelijkheid om naar
buiten te kunnen

Familie en vrijheid

Praatje maken,
toekomstperspectief

Familie en bezoek

Dat contact met familie
goed kan blijven

Aandacht

Aandacht

Corona en dagelijks algemeen
Hoe het gaat, toch wel
vragen als ; hebben jullie
ook cliënten in de wijk die
het hebben. (Hier geef ik
eigenlijk niet echt
antwoord op ivm
beroepsgeheim) ik geef
meestal wel aan dat het
overal in de omgeving
heerst.. Vele zijn op de
hoogte door middel van de
brieven die vanuit de
Haven (*Verzorginstehuis
naam) aan de cliënten zijn
gestuurd. Hier staat
beschreven hoe het
binnen de Haven op het
moment is, een steun in
de rug voor de cliënt in de
wijk.

Bezoekbeperking, covid
uitbraak...
Over het virus
Hoe het zal verlopen
allemaal
corona. (joh!)
Dat ze niet fijn geslapen
hebben, zich opgesloten
voelen, Corona en de
maatregelen en verder
ook over normale
algemene dingen.

De oorlog <> Corona
Over de moeilijke tijden
tijdens de oorlog, soms
begrijpen ze wat er speel,
maar vroeg was nog
moeilijker. Ze missen hun
kinderen die voor hun
zorgen.
Vergelijking Corona en de
oorlog. Het gevaar voor de
ouderen. Ze zijn vaak
bang. Zijn heel erg
eenzaam en vaak
verdrietig!
in zoverre hun ziektebeeld
het nog toelaat genieten
van familiebezoekjes
wandelingen buiten zijn
naar de winkel en dat dit
allemaal nu niet kan dat dit
erger voelt als oorlog want
toen mocht je nog naar
buiten
Over de situatie buiten en
de oorlog

Corona
Over corona maar ook
over dagelijkse dingen

De dood
Lichamelijke toestand en
welbevinden of
over naderend einde.
Angst om te overlijden

>>>>>

Angstiger
Er is veel angst en
onbegrip
Er komt meer angst bij
kijkdn
Mensen zijn eenzamer, en
angstiger

Angst
Angst, zorgen voor het
virus. Missen van
contacten.
Angst ,geen bezoek van
familie krijgen
Angst, boos op de
overheid, tv

Verwarring
Ik werk met
dementerenden.. dus dit
verschilt.. verwardheid is
toegenomen.
waarom familie niet komt,
of een onverklaarbaar
gevoel van verdriet dat ze
voelen

Geel = dementie
gerelateerde antwoorden
welke direct opvielen

De hele structuur van het
huis is weg. Geen familie
bezoek, de standard
activiteit zijn gestopt, geen
kapper, en de zorg
personeel is altijd druk
bezig.

Cliënten maken zich meer
zorgen over bv het werk
van de kinderen of
kleinkinderen . Zijn
angstiger voor sociaal
contact met anderen

Nu gaat het over corona,
wat zij wel/niet mogen. Ze
missen de activiteiten

Bezorgdheid, angst.

Onderwerp, familiebezoek
etc

Het gaat nu meer over
corona in de gesprekken
en de cliënten geven soms
aan dat ze angstig zijn

Het gevoel. Van
opgesloten zijn

Corona
Voor die tijd was dit
onderwerp niet actueel
voor corona gingen ze niet
over corona
Het grote onderwerp is
Corona en de
maatregelen hiervan

Corona, bezoek, kapper

Veranderde bezigheden en mogelijkheden en de
daarbij horende eenzaamheid

Ander onderwerp is er
haast niet. Komen minder
kinderen en vrienden op
bezoek

Veranderde focus van
verzorgende
Mensen raken meer
geïsoleerd en vragen
meer aandacht
We zijn nu meer bezig
omnte zorgen dat clienten
contact hebben met
familie
Je bent nu vooral bezig
om de cliënten gerust te
stellen.
korter, minder diepgang

Willen graag hun familie
zien

Mensen zijn het contact
kwijt en voelen zich alleen.
Telefonisch contact is niet
voldoende.

Het gaat erg over de zorg
door vak, impact van het
virus.. stukje eenzaamheid
dat er niemand op bezoek
kan komen.
De angst en de
eenzaamheid. Missen de
kinderen en de dagelijkse
sociale bezigheden.
Eerst geen bezoek, dus
dan proberen face timen.
Geen dagbesteding. Je
voelt de eenzaamheid,
geen contact met anderen
Mensen vragen meer naar
familie, willen naar buiten (
wandelen)

Meer verdriet, frustratie en emoties
Ik voel meer verdriet bij
onze cliënten

Paniek verdriet onbegrip
eenzaamheid

Veel verdriet angst
eenzaamheid
Verdrietig, verward en
mopperig

Veel verdriet mensen
lopen met hun ziel onder
de armbezig gehoufen
worden en praten muziek
spelletjes

Mensen worden nu wat
dwarse en bozer

Meer verdriet.
Clienten die lichaamlijk
erg achteruitgaan

verdriet eenzaamheid
depressie onrust boos dat
het zolang duurt

Intiemer.

Meer emotioneel

Verleden en oorlog zijn
terug in de herinnering?
Over oud worden in deze
tijd, oorlog, geen bezoek
sommigen denken dat ze
straf hebben en hebben
spijt van....? iets dat niet
relevant is?

Bijlage 3: Personae
Op de hierna volgende pagina’s zijn twee personae te zien. Hoe deze tot stand zijn gekomen
is te lezen in het verslag.
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Mien
79 jaar
Verzorgingstehuis met externe dagbesteding

26

Mien’s verhaal
“Hoe mijn dag is? De verzorging komt langs en ik krijg de hulp
die ik nodig heb en ga daarna wat van mijn dag maken. Dat lukt
een beetje. Ik doe een spelletje Patience, loop een rondje als dat
mag, maak m’n keukentje schoon, drink een bakkie koffie. Om
de paar dagen bel ik mijn dochter even en praat kort bij met m’n
kleinkinderen. Soms lees ik de krant, een boekje of tijdschrift, of
ik puzzel wat. Ik babbel ook zeker altijd kort met de zorg, als ze het
niet te druk hebben. En ‘s avonds, dan kijk ik nog even wat TV, en
daarna lekker slapen.”
“Wat ik mis, is even een boodschapje kunnen doen, m’n jongste
kleinkind op schoot nemen en mijn dochter omhelzen bij het
weerzien en gedag zeggen. Ik zie en spreek ze wel, maar ze voelen
toch ver weg.”
“Ik mis de dagbesteding ook wel. Ik kan mijzelf meestal aardig
vermaken, maar dat is toch anders dan met leeftijdsgenoten iets
samen doen. Even een babbeltje enzo. Simpel samen bezig zijn
met mensen die je snappen.”
“Weet je, ik voel me een beetje een dier in de dierentuin. Je krijgt
wel aandacht, er wordt voor je gezorgd, je hoeft je niet te vervelen,
maar toch word ik er niet blijer op, zo vanachter het glas enzo. Er
mist toch iets.”
“Ik hoop trouwens dat ik niet ziek word. Zo sterk ben ik niet meer
en sterven vind ik toch wel een beetje eng. Vooral ook juist nu,
niet omdat het voor mij zo anders zou zijn, maar voor mijn kinderen,
dat we niet echt afscheid zouden kunnen nemen, brrr. Dat gun je
niemand. Bah, gauw maar weer iets doen, die sombere gedachten
zijn niet goed voor me. Maar nu ik zo vaak alleen ben heb ik ze wel
steeds vaker. Nou, kom, bezig blijven! Dat is goed voor me.”
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Naam: Mien
Leeftijd: 79
Vroegere werk: kraamvrouw
Gezondheid: diabetes, steunkousen, ziet steeds slechter,
beginnend nierfalen & vermoedelijk beginnende dementie.
Religie: agnostisch
Woonsituatie: verzorgingstehuis met externe dagbesteding.
Gedrag:
Positief en actief ingesteld, vriendelijke in de omgang en zeer
sociaal. Komt graag buiten en onder de mensen. Snoept graag,
wat problemen met diabetes veroorzaakt.
Familie, vrienden en contacten:
- Man is 10 jaar geleden overleden aan darmkanker.
- Ziet haar kinderen en kleinkinderen ongeveer een keer in de
week.
- Geniet van de dagbesteding en heeft daar meerdere vrienden
en kennissen.
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Teunis
84 jaar
Gesloten afdeling verzorgingstehuis met gezamenlijke
woon-/eet-kamer
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Teunis’ verhaal
“Tja, ik doe weinig, wil ook niet zo veel meer doen eigenlijk. Voel me
opgesloten, maar wat doe je eraan? Ik staar veel uit het raam naar dat
tulpenveld daar met de vogels erboven. De vogels zijn in ieder geval
nog vrij, in de oorlog zag je die bijna niet, alleen wat kraaien.”
“De fysio komt wel elke dag nog een half uurtje voor wat oefeningen.
Daarna dut ik vaak wat in mijn stoel, geloof ik. De dagen lijken best wel
op elkaar, dus ik weet het niet helemaal zeker.”
“Ik kijk wel ‘s avonds het nieuws! Maar, daar word je ook niet blij van. En
daarna naar bed, al slaap ik wel slecht sinds Corona.”
“Ik snap het ook allemaal niet zo goed. Er kan medisch toch zoveel?
Waarom duurt het dan zo lang?”
“Oh, mijn vrouw, wat is ze ook alweer doen? Was ze nou even
boodschappen aan het doen? Of, was ik nou weer wat nukkig en deed
ik onaardig en is ze even een ommetje maken? Of,... hmmm... vergeet ik
iets, was er nou wat anders? Nou ja, misschien moet ik zo maar even
een bloemetje voor haar gaan halen. Een bosje tulpen, daar is ze zo gek
op! Laat ik gelijk maar gaan.”
(…)
“Oh, hè!? Ik mag niet weg van de zuster, iets met... Coronia ofzo? Wat
was dat nou ook alweer precies? Vervelend wel. Nou ja, ik zoek mijn
vrouw wel weer op. Ik wou haar toch nog spreken. Waar is ze eigenlijk?
Was ze nou tulpen kopen? Hmm. Doet me denken aan de oorlog dit.
Toen was het ook zo naar. Veel alleen zitten, niet naar buiten want
dat was gevaarlijk. Een keer, in een veld , toen ging het bijna mis. Ik
werd betrapt door een mof en het was na de avondklok en ik had
verzetspamfletten bij me, en een pistool. Ik zat ook in het verzet, weet
je. Maar ik was net iets sneller dan hij. Het was hij of ik, maar ik heb er
nog nachtmerries van. En bijna niemand snapt dat meer, hoe dat was,
hoe dat voelt, hoe het vreet aan je. Ik voel me soms zo alleen.”
“Niemand luistert ook echt naar je en iedereen heeft haast. En als ze
een keer echt luisteren, dan snappen ze het niet echt. Je ziet het in hun
ogen. Mijn vrouw snapte het wel, zij zat ook in het verzet, ik heb haar
daar ontmoet. Maar zij is een paar jaar geleden overleden. Ik mis mijn
lief toch zo. Gelukkig hoeft ze deze corona crisis niet mee te maken.
Die opgeslotenheid kon ze echt niet meer aan. Ik ga zo maar een bosje
tulpen kopen en bij haar graf zetten. Tulpen kon ze echt van genieten...”

30

Naam: Teunis
Leeftijd: 84
Vroegere werk: scheepsbouwkundig ingenieur
Gezondheid: COPD, gevorderde dementie, slechte lever,
beginnend parkinson.
Religie: protestants (streng gereformeerd)
Woonsituatie: gesloten afdeling verzorgingstehuis met
gezamenlijke woon-/eet-kamer
Gedrag: Nors, stil en afwezig, vaak ook verveeld en passief, kan
soms ineens helder maar emotioneel zijn. Blijft vaak liever op
zijn kamer dan dat hij meedoet en mee-eet in de gezamenlijke
ruimtes. Vergeet soms te eten.
Familie, vrienden en contacten:
- Vrouw is 2 jaar geleden overleden.
- Heeft 1 zoon in het buitenland waar weinig contact mee is.
- Sterk vereenzaamd, maar 2x in de maand komt er nog iemand
van de kerk op bezoek.
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Bijlage 4: Rest ideeën brainstormsessie
Spelletjes bibliotheek/spelotheek
Een plek om spellen uit te wisselen tussen de verschillende woongroepen. Eventueel
zouden de gebruikers een leuk berichtje achter kunnen laten bij het spel na deze te hebben
gebruikt, zodat de volgende gebruiker dit kan lezen en hier bijvoorbeeld leuke ideeën uit op
kan doen.
Grabbelton met positieve berichten
Bij de ingang van het bejaardentehuis/verzorgingstehuis zou een ton kunnen worden
geplaatst waar familieleden, bezoekers of wildvreemden positieve berichtjes op papier in
kunnen gooien. Na controle op gepastheid van deze berichten, zouden de briefjes kunnen
worden verdeeld over de verschillende woongroepen om hier vervolgens een leuke grabbelton
van te maken voor de bewoners. Wanneer zij de behoefte hebben om iets positiefs te zien/
horen kunnen zij grabbelen en een briefje uit de ton halen.
Thema avonden organiseren met gepaste afstand
Denk hierbij aan gezamenlijk een film kijken, naar muziek luisteren of nostalgische
herinneringen bespreken. Hierbij gaat het vooral om het samenzijn.
Muziek quiz
Via een telefoongesprek zouden familieleden bijvoorbeeld muziek kunnen afspelen waarna
de bewoners van het tehuis het nummer moeten raden. Als het nummer is geraden kan de
bewoner een liedje afspelen (of neuriën) zodat de familieleden dit vervolgens weer kunnen
raden. Dit is een leuke manier om samen even gezellig bezig te zijn, zonder je zorgen te
hoeven maken over alle corona-regels.
Boekenclub door en voor ouderen
Ouderen die graag actief en zelfstandig zouden willen blijven kunnen zich groeperen en
gezamenlijk een boekenclub organiseren. Dit is uiteraard een idee dat vooral voor de wat
minder beperkte bewoners van toepassing is.
Leensysteem platenspeler (LP)
In samenwerking met de lokale tweedehandswinkel ouderen de mogelijkheid bieden om
LP’s en een platenspeler binnen het bejaardentehuis te lenen. De oude nummers en het
klassieke gebruik van LP’s kunnen waardevolle herinneringen van vroeger oproepen.
Dit kan gespreksstof bieden met medebewoners, familieleden, de penvriend(in) en het
zorgpersoneel.
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