NA(H)-zorg op maat
Onderzoekslijn van het
Lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg.

In deze nieuwsbrief:

Juni 2014

Nieuwsbrief



Kennismakingsperiode
afgerond

Kennismakingsperiode afgerond



Persbericht verschenen

De onderzoekslijn NA(H)zorg op maat is gestart met
een kennismakingsronde.
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Onderzoekslijn op
hersenletselcongres

Bij InteraktContour
De afgelopen tijd zijn lokaties bezocht waar begeleiding en zorg
plaatsvindt: op woonlokaties
en activiteitencentra, maar
ook door middel van
kennismakingsgesprekken
met ambulante teams en
het bijwonen van een intakegesprek en een neurogymbijeenkomst.
Met collegaonderzoekers
Diverse kennismakingsgesprekken zijn gevoerd met
collegaonderzoekers in het
veld: bijvoorbeeld van de
Haagse Hogeschool, de
Hogeschool Utrecht, Vilans,
Universiteit van Maastricht
en de Erasmus Universiteit
Rotterdam.

Met divers zorg– en begeleidingsaanbod in de
zorgketen
Door mee te lopen in het ziekenhuis, in een revalidatiecentrum en door kennismakingsgesprekken
met verschillende zorginitiatieven en samenwerkingsverbanden is het netwerk van zorgaanbod
gericht op NAH in de chronische fase in kaart
gebracht.
Met mensen met NAH
De onderzoekslijn is gestart met het onderzoek
naar ervaringen met de zorg in de chronische
fase door middel van interviews met mensen die
al geruime tijd NAH
hebben. Inmiddels zijn
15 interviews gehouden. Na de zomer vervolgt een onderzoeksteam dit onderzoek. Zie
ook het artikel
‘Hersenletsel...Hoe gaat
het nu met u?’ in deze
nieuwsbrief.

Persbericht verschenen
Windesheim Flevoland
schreef een persbericht over
de start van de
onderzoekslijn. Het persbericht had als titel:
“Windesheim benoemt associate lector, onderzoek naar
nazorg bij Niet aangeboren
hersenletsel”. Het artikel
verscheen op internet en in
de krant in Almere.

Het artikel leidde tot verschillende telefoontjes en
mailtjes. Er meldden zich
bijvoorbeeld mensen met
NAH aan voor het onderzoek. Dat was bijzonder
want er stond geen oproep
in om dit te doen: mensen
die het lazen hebben zichzelf
aangemeld. Ook hebben er
zich mensen aangemeld die

als onderzoekers aan het
onderzoek ‘Hersenletsel, hoe
gaat het nu met u?’ mee
willen werken.
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Doelen van de onderzoekslijn
De onderzoekslijn kent
verschillende doelen.
1) Kennis over zorg en begeleiding in de chronische
fase van NAH.
Om dit doel te bereiken
wordt onderzoek gedaan, te
beginnen met het
onderzoek ‘Hersenletsel..
Hoe gaat het nu met u?’
2) Ontwikkeling van een
Triage instrument chronische zorg NAH i.s.m.
zorgpraktijk.
Als eerste stap zijn diverse

triageinstrumenten die al
bestaan in kaart gebracht.
Het eerste jaar van de
onderzoekslijn staat in het
teken van een ontwerp van
een conceptinstrument.
3) Ontwikkeling van onderwijs over NAH
Met de opleidingen Logopedie en Verpleegkunde is een
Comaker in het leven
geroepen. Studenten die
een Comaker doen bij de
onderzoekslijn, doen een
opdracht en leveren een
product op. De studenten

die deelnemen zullen instromen in het onderzoek
‘Hersenletsel.. Hoe gaat het
nu met u?’.
4) Verspreiden van kennis
over NAH, vergroten van
kennis en begrip voor mensen met NAH.
De onderzoekslijn heeft een
NAH-PRbureau in het leven
geroepen (voorlopige werktitel). In het najaar zal dit
concept concreter vorm
gaan krijgen.

NAH in Almere - NAH ontmoetingscafe en Hersenletselteam
Windesheim Flevoland
bevindt zich in Almere.
NAH café
Om de locale aansluiting te
zoeken is al in een vroeg
stadium contact gezocht
met het NAH café. Een
prettig kennismakingsgesprek leidde er
vervolgens toe dat er een
aantal mensen zijn gevraagd of ze hun verhaal
wilden delen. Dat leverde

veel inzicht op in de manier
waarop mensen hun eigen
zorgtraject hebben ervaren.
Dinsdag 2 september is de
associate lector bij het NAH
café.
Hersenletselteam
In Almere fungeert het
hersenletselteam als
vraagbaak en expertisecentrum voor mensen met
NAH. Binnenkort wordt de
kennismaking voortgezet.

Een van de taken die het
hersenletselteam uitvoert is
het geven van voorlichting
over hersenletsel op allerlei
terreinen. De
onderzoekslijn en het
hersenletselteam kunnen
elkaar hierin versterken.
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Hersenletsel.. Hoe gaat het nu met u?
Vanaf september gaat het
onderzoek ‘Hersenletsel..
Hoe gaat het nu met u?’
van start. In de afgelopen
maanden hebben er al interviews plaatsgevonden
met mensen met NAH. Het
onderzoek vanaf september
zal hier op voortborduren.
Doel van het onderzoek is
om een aantal vragen te
kunnen beantwoorden:
Hoe wordt de professionele
zorg en begeleiding in de
chronische fase door mensen met NAH en mantelzorgers ervaren?
Wat maakt dat mensen het
weer zelf redden, welke
factoren vergroten de

zelfredzaamheid van mensen?
Is er sprake van onnodig
verlies in de chronische
fase van hersenletsel?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam dat bestaat uit
de associate lector, een
onderzoeker van het lectoraat, 3 studenten logopedie, 3 studenten verpleegkunde, een junior
onderzoeker en medewerkers van InteraktContour.
Door met een team te
werken kan veel aandacht
worden geschonken aan de
randvoorwaarden
waaronder interviews (of
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andere manieren om kennis
te delen) plaatsvinden. De
onderzoekslijn zal namelijk
zelf ook
‘onderzoeksmethoden op
maat’ ontwikkelen en inzetten.
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Voor



vragen over de
onderzoekslijn,



vragen over
samenwerking met
de onderzoekslijn



aanmelden voor het
onderzoek
’Hersenletsel.. Hoe
gaat het nu met u?’

Bel of mail naar:
Dr. Kitty Jurrius
Associate Lector NA(H)-zorg
op maat
K.jurrius@windesheim
flevoland.nl
088-4697678

Onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat
De onderzoekslijn NA(H)-zorg richt zich op onderzoek en praktijkontwikkeling op het gebied van de chronische zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
De onderzoekslijn ‘NA(H)- zorg op maat’ is verbonden aan het
lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland. Dit lectoraat doet onderzoek naar praktijkvraagstukken die verband houden met de inspraak en invloed
die cliënten en patiënten (de klant) hebben op
zorg, vooral de langdurige zorg. Docenten en
studenten van Windesheim Flevoland dragen
bij aan het onderzoek en de ontwikkeling van
instrumenten.
InteraktContour
InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als
gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk
of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van
hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is
alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning.
Onze cliënten en hun naasten boeken
resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt
daarvoor behandeling, begeleiding en
24-uurs zorg in Oost- en MiddenNederland.

