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Welkom
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Blijf In Beweging
Ondersteuning
Zorgprofessionals
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Blijf in beweging werkvorm
Afsluiting
Borrel
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Vitale Delta (2019-2026)

Werkpakketten Vitale Delta

• Consortium van vier hogescholen
• Verbeteren van vitaliteit en gezondheid van burgers
• Duurzaam borgen van sterke regionale infrastructuur voor
praktijkgericht onderzoek

3

4

Kennis Netwerk Ouderen en Preventie (2015-2017)

Praktijkprobleem duurzaam gezond bewegen

“We willen meer grip krijgen in hoe we ervoor kunnen zorgen dat cliënten
ook na afloop van een beweeginterventie duurzaam gezond blijven
bewegen, want het is frustrerend dat dit nu nog te vaak niet lukt.”
(fysiotherapeut, 8-5-2017).
‘Het is trekken aan een dood paard, soms vind ik het lastig om zelf
gemotiveerd te blijven.’ (praktijkondersteuner, 23-5-2017)
‘Hoe kan ik, gegeven de beperkte begeleidingstijd, achterhalen wat een
cliënt motiveert om gezond beweeggedrag lang vol te houden?’
(fysiotherapeut, 26-4-2018)
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Praktijkprobleem duurzaam gezond bewegen

Centrale onderzoeksvraag

‘50-90% deelnemers aan beweeginterventies valt terug in oude
ongezonde beweeggedrag’

Welke functioneringsprofielen en daarbij passende bouwstenen,
die de basis vormen voor opstellen van individuele
ondersteuningstrajecten, kunnen worden gedefinieerd om
zorgprofessionals tijdens contacttijd te ondersteunen bij het
bevorderen van duurzaam gezond beweeggedrag van hun
cliënten?

Duurzame gedragsverandering?
 Oplossingen bedacht door professionals en onderzoekers
 Context cliënt niet betrokken
Pas laat in de interventie aandacht voor bestendiging gedrag
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Werkpaketten (1 mei 2019 – 1 mei 2021)

Doelgroep
‘Zorgmodule Bewegen’ -> vijf zorgprofielen gedefinieerd

WP1

Ontwikkeling functioneringsprofielen

WP2

Ontwikkeling ondersteuningsroutes

WP3

Ontwerpen werkbare prototypes van de methodieken

WP4

Uitvoeren haalbaarheidsstudie

WP5

Communicatie en dissimilatie

https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-bewegen-volledige-tekst
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WP1 Ontwikkeling functioneringsprofielen
• Onderzoek – generatieve technieken:
Contextmapping
Storytelling
• Gedragsveranderingsmodellen
Behavioural Wheel of Change
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Waarom generatieve technieken
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Generatieve technieken
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WP3 Ontwerpen werkbare prototypes
van de methodieken

WP2 Ontwikkeling ondersteuningsroutes
• Literatuurstudie
• Buurtscan

15

16

WP4 Uitvoeren haalbaarheidsstudie

WP5 Communicatie en dissimilatie

• Studenten
• Professional

Onderwijs: uitkomsten en methodiek
Praktijk: versie 1.0 methode
Artikelen:
• Literatuurstudie
• Methodiek
• Contextmapping
• Storytelling
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Studentprojecten semester 1 2018/2019
HL

Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie (POF)
o 12 fysiotherapie

HR

Minor meedoen door sport en bewegen
o 2 fysiotherapie
o 4 sociaal werk
o 1 verpleegkunde
o 1 integrale veiligheidskunde
o 1 oefentherapie
Urban Health Project
o 8 verpleegkunde
Minor gezondheidszorg en wetenschap
o 2 verpleegkunde

HHS

Voorbereidingsopdracht afstuderen
o 1 communicatie en media
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Consortiumpartners
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Klankbordgroep
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BiBoZ Team
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Kennismaken met contextmapping
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Contextmapping - theorie

Wat betekent bewegen voor jou?

Maak een collage
Jouw afbeelding in het midden
plak / teken / schrijf
•
•
•
•

Reflecteer op jezelf
Gebruik je geheugen
Gebruik plaatjes en woorden
Het is jouw ervaring die telt

The path of expression (Sanders and Stappers, 2012)
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Contextmapping - data ophalen

Contextmapping - sensitizing
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Contextmapping – de analyse
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