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Samenvatting 

De Qwiek.up is een kantelbare mobiele projector waarmee in elke gewenste ruimte in het 

verpleeghuis beelden op de muur of het plafond kunnen worden geprojecteerd, begeleid door 

rustige of activerende muziek (belevingsmodules). De modules bestaan uit beeld en geluid die 

gekozen kunnen worden op basis van de behoefte, wensen en interesses van de cliënt. De Qwiek.up 

kan ook ingezet worden bij onbegrepen gedrag van cliënten met dementie tijdens de ADL-zorg. Het 

zijn situaties waarin cliënten soms agressief worden, of juist helemaal verstijven. Ook kunnen zij heel 

apathisch zijn en is contact maken amper mogelijk. Het zijn zorgmomenten die zowel voor de cliënt 

als de verpleegkundige of verzorgende als heel belastend ervaren kunnen worden. In de praktijk 

wordt de Qwiek.up in dit soort situaties lang niet altijd optimaal ingezet. Nog te vaak hangt een goed 

gebruik af van het enthousiasme voor het hulpmiddel van individuele medewerkers. Van een 

systematische, optimale inzet van de Qwiek.up is nog geen sprake.  

  In het door Zon Mw gesubsidieerde programma Goede Praktijkvoorbeelden Verpleging en 

Verzorging is, in samenwerking met twee verpleeghuizen (Sevagram, locatie Valkenheim en 

MeanderGroep Zuid-Limburg, locatie woongroepen Bocholtz), Qwiek BV en studenten en 

onderzoekers van Zuyd Hogeschool, een handreiking voor het gebruik van de Qwiek.up bij ADL 

ontwikkeld, geëvalueerd en bijgesteld. Deze handreiking Onbegrepen gedrag bij ADL? Goed gebruik 

van de Qwiek.up met bijbehorende documenten (goed gebruik kaart Qwiek.up ADL, zakkaartje 

stappenplan en keuzewaaier met een overzicht van de Qwiek.up belevingsmodules) is bedoeld om 

verpleegkundigen, verzorgenden en het multidisciplinair team binnen het verpleeghuis te 

ondersteunen in het doelgericht en passend inzetten van de Qwiek.up om onbegrepen gedrag tijdens 

de ADL te voorkomen of te verminderen. De handreiking is tot stand gekomen op basis van een 

literatuurstudie en gebaseerd op expertise van verpleegkundigen en verzorgenden uit de praktijk.  

  Het project bestond uit drie onderdelen: het uitvoeren van een literatuurstudie (scoping 

review), het ontwikkelen van de handreiking (fase 1) en het testen en bijstellen van de handreiking 

(fase 2). Uit de scoping review blijkt dat er nog weinig bewijs beschikbaar is over de toepassing en 

effecten van beeld- en geluidsinterventies ter voorkoming of vermindering van onbegrepen gedrag 

bij cliënten met dementie. Zes van de negen geïncludeerde studies deden aanbevelingen om bij de 

selectie van een beeld- en/of geluidsinterventie rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren 

van de cliënt. 

  In fase 1 werd de expertise in de toepassing van de Qwiek.up bij onbegrepen gedrag van 

verpleeghuisbewoners in kaart gebracht door voorbeelden te zoeken van ‘goed gebruik’ aan de hand 

van negen casuïstiek beschrijvingen, twaalf observaties en zes interviews. Op basis van deze 

informatie is de concept handreiking vervolgens samengesteld. De handreiking bestaat uit vijf 
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stappen (kijken-doel bepalen-kiezen-uitproberen-doen en bijstellen), die zijn voorzien van 

voorbeelden bij iedere stap.     Vervolgens is in fase 2 het gebruik van de concepthandreiking 

onderzocht bij verpleegkundigen en verzorgenden die ADL zorg verlenen op diverse pg-afdelingen 

binnen Valkenheim (Sevagram) en de groepswoningen Bocholtz (MeanderGroep Zuid-Limburg). Uit 

de evaluatie bleek dat verpleegkundigen en verzorgenden positief zijn over de handreiking en het 

gebruik van de Qwiek.up maar dat de inzet bij ADL nog niet zo vaak voorkomt en sterk afhangt van 

het gedrag van de cliënt. Uit observaties bleek dat de mogelijkheid van het kiezen van variaties 

binnen een module niet bekend was en dat de handreiking niet of nauwelijks geraadpleegd werd. 

Het gebruik van de Qwiek.up werd niet besproken binnen het multidisciplinair overleg en de familie 

werd zelden betrokken om bijvoorbeeld mee te denken over welke modules geschikt lijken. Al bleek 

gebruik van de handreiking beperkt, toch waren verpleegkundigen en verzorgenden wel enthousiast 

over de inhoud en vormgeving. Ze vonden de handreiking vooral geschikt voor nieuwe medewerkers 

en studenten. Uit de evaluatie bleek dat het aanwijzen van een kartrekker en een planmatige 

implementatie van de handreiking een belangrijke voorwaarde is voor ‘goed gebruik’. Daarom is voor 

zorgmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de Qwiek.up een document 

opgesteld Goed gebruik tips voor de invoering van de handreiking.  

  Er is in nauwe samenwerking met de praktijk en de leverancier op iteratieve wijze een 

duidelijke handreiking en bijbehorende documenten ontwikkeld. Corona maatregelen én de 

wateroverlast als gevolg van de hevige overstromingen (juli 2021) bij Valkenheim waren 

belemmerende factoren tijdens het proces waardoor de evaluatie van het gebruik van de 

handreiking beperkt heeft kunnen plaatsvinden. Voor ‘goed gebruik’ van de Qwiek.up bij ADL is meer 

nodig dan het verstrekken van een duidelijke handreiking, o.a. een systematische implementatie en 

meer aandacht voor het betrekken van de familie. Het blijft belangrijk om de rol van 

verpleegkundigen en verzorgenden in de omgang met onbegrepen gedrag bij ADL te versterken en 

afspraken vast te leggen over wie welke taak op zich neemt als het gaat om de inzet van 

hulpmiddelen zoals de Qwiek.up. 
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1.  Inleiding 

Dementie is volgens artsen en onderzoekers de volksziekte met de hoogste ziektelast (1). Onder 

onbegrepen gedrag verstaan we gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of het gevaar dat er 

ontstaat voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving (2). Voorbeelden 

van onbegrepen gedrag zijn apathisch, psychotisch, depressief, angstig en geagiteerd gedrag. 

Geagiteerd gedrag uit zich onder meer in rusteloosheid, prikkelbaar of agressief gedrag, roepen, 

nachtelijke onrust, seksueel ontremd/ongewenst gedrag, veelvuldig aandacht vragend gedrag en 

niet-coöperatief gedrag. Uit de Monitor Woonvormen Dementie blijkt dat onbegrepen gedrag vaak 

voorkomt bij verpleeghuisbewoners, bijvoorbeeld apathie en onverschilligheid bij 76% en agitatie en 

agressie bij 60% van de bewoners (3). Onbegrepen gedrag van cliënten1 met dementie levert veel 

werkdruk op voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&V), vooral tijdens de uitvoering van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). In dit project is voor de definiëring van ADL uitgegaan 

van de concept Zorgstandaard ADL. Het betreft wassen, aan- en uitkleden, toiletgang, uiterlijke 

verzorging, mobiliteit binnenshuis, eten en drinken (4).  

  Technologische innovaties, en specifiek beeld- en geluidsinterventies, kunnen afleiding 

bieden bij cliënten met dementie met onbegrepen gedrag waardoor zij zich minder verzetten en 

rustiger worden (5). Een voorbeeld van een technologische interventie is de Qwiek.up. Deze 

interventie bestaat uit een kantelbare mobiele projector waarmee in elke gewenste ruimte beelden 

op de muur of op het plafond kunnen worden geprojecteerd, begeleid door geluiden en rustige of 

juist activerende muziek (https://www.qwiek.eu/up). Onderzoek naar het gebruik van de Qwiek.up is 

tot dusver beperkt gebleven tot pilotstudies naar het effect op onbegrepen gedrag. Resultaten van 

deze pilots laten wel een positief beeld zien. Zo is gebleken dat onrustige cliënten beter ontspannen 

en dat apathische cliënten juist meer in beweging komen (6-8).  

  Wat betreft de meerwaarde voor de zorgverleners, meestal V&V, wordt gerapporteerd dat zij 

graag werken met de Qwiek.up. Het apparaat is met weinig knoppen eenvoudig te bedienen en 

gemakkelijk te verplaatsen vanwege de verrijd- en wendbaarheid. De inzet van de Qwiek.up draagt 

bij aan een veraangenaming van de werkzaamheden. De beelden vormen bijvoorbeeld ingang tot, en 

nieuwe stof voor, een gesprek met de cliënt. In situaties waarbij meerdere cliënten tegelijk zorg 

nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens het avondeten biedt deze interventie hen de mogelijkheid om 

een cliënt even alleen te laten terwijl de Qwiek.up kort voor afleiding of entertainment zorgt. Zo 

hebben V&V de handen vrij en toch het gevoel dat ze de cliënt niet zomaar alleen laten (9).    

  Bovenstaande onderzoeken geven aanwijzingen dat een beeld- en geluidsinterventie met de 

Qwiek.up onbegrepen gedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie voorkomen of verminderd 

 
1 of bewoners. 
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kan worden en kan bijdragen aan arbeidsbesparing en arbeidstevredenheid van V&V. Het op een 

goede manier gebruiken en implementeren van de Qwiek.up om het beste resultaat te bereiken 

blijkt echter nog niet zo eenvoudig en is van veel factoren afhankelijk.  De inzet van de Qwiek.up is in 

veel gevallen nog onvoldoende methodisch en persoonsgericht, d.w.z. aangepast aan de behoeften 

van de cliënt in de specifieke situatie (9). Dit is een generiek thema bij de inzet van zorgtechnologie: 

gebruik stagneert vaak omdat inpassing in de werkprocessen tijd vraagt en het veelal ontbreekt aan 

systematische implementatie en borging (10). Dat blijkt ook uit de vraag naar aanvullende trainingen 

en hulp bij de implementatie die regelmatig bij Qwiek BV binnenkomen vanuit zorginstellingen die de 

Qwiek.up gebruiken. Uit een evaluatie onder 20 bestaande klanten werd duidelijk dat 55% vond dat 

de Qwiek.up nog niet optimaal werd ingezet binnen de organisatie. De leverancier heeft mede 

daarom een implementatiepakket ontwikkeld bestaande uit een hand-out, een e-learning dossier en 

een training waarin een stappenplan is opgenomen. Dit stappenplan is echter vrij globaal en nog 

nauwelijks onderzocht op bruikbaarheid en hanteerbaarheid in de praktijk.  

  De doelstelling van dit ‘Goede Praktijkvoorbeelden V&V project’ is om de Qwiek.up ADL-

interventie te beschrijven als ‘goed praktijkvoorbeeld’ in de vorm van een praktische handreiking hoe 

de Qwiek.up in te zetten. Hiermee willen we bereiken dat V&V eenvoudig en doelgericht de 

Qwiek.up toepassen om daarmee onbegrepen gedrag van cliënten te verminderen of te voorkomen. 

Tevens willen we voorkomen dat eenmaal aangeschafte technologie zoals de Qwiek.up door tekort 

aan kennis suboptimaal wordt toegepast of zelfs ongebruikt in de kast blijft staan. Voor de drie 

onderdelen van het project 1) de literatuurstudie, 2) het ontwikkelen en 3) het evalueren van de 

handreiking zijn een drietal onderzoeksvragen opgesteld: 

• Wat is er bekend over het gebruik van beeld- en geluidsinterventies bij cliënten met dementie 

om onbegrepen gedrag te voorkomen of te verminderen bij algemene dagelijkse activiteiten? 

• Wat is een goede inhoud en vormgeving van de handreiking ‘Qwiek.up ADL’ voor de doelgroep 

V&V en hoe kan deze het beste geïmplementeerd worden? 

• Wat is de bruikbaarheid en hanteerbaarheid van de ontwikkelde handreiking? 
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2.  Methode 

In de periode oktober 2020 tot december 2021 is er in samenwerking met zorgorganisaties, Qwiek 

BV en studenten en onderzoekers van Zuyd Hogeschool een handreiking ontwikkeld, geëvalueerd en 

bijgesteld. Deze handreiking is in twee fasen tot stand gekomen. In fase 1 is de handreiking 

ontwikkeld op basis van een literatuurstudie en het ophalen van expertise van V&V in het gebruik 

van de Qwiek.up bij Sevagram, locatie Valkenheim. In fase 2 is de ontwikkelde handreiking getest op 

bruikbaarheid en hanteerbaarheid bij zowel Sevagram, locatie Valkenheim als bij MeanderGroep 

Zuid-Limburg, locatie woongroepen Bocholtz. Dit niet WMO-plichtige praktijkonderzoek werd 

goedgekeurd door de METC-Z (METCZ20210062). 

  Gedurende de projectperiode kwam het projectteam van Zuyd Hogeschool bestaande uit 

Nadine Spierts (NS), Marjolein Knibbeler (MK) Nena Kruithof (NK) en Monique Lexis (ML) o.l.v. Renée 

Verwey (RV) tweewekelijks bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werd de werkwijze binnen het project 

afgestemd, de handreiking ontwikkeld, de in, - en externe communicatie vormgegeven en werd de 

voortgang van het project besproken.  

2.1  Literatuurstudie 

Design 

De scoping review is gebaseerd op de methodiek zoals ontwikkeld door het Joanna Briggs Institute 

(11). De vijf fases van uitvoering van een scoping review werden doorlopen in de periode oktober 

2020-november 2021, namelijk fase 1 Identificeren van de onderzoeksvraag, fase 2 Identificeren van 

relevante studies, fase 3 Selecteren van studies, fase 4 In kaart brengen van de data en fase 5 

Samenvatten en rapporteren van de resultaten.  

Data-verzameling 

Aan de hand van de opgestelde onderzoeksvraag werd op systematische wijze literatuur gezocht in 

de wetenschappelijke database PubMed en de ‘grijze’ literatuur via Google en Google Scholar. Voor 

het bepalen van de juiste zoektermen werd gebruik gemaakt van synoniemen van de concepten 

‘beeld- en geluids-interventies’, ‘onbegrepen gedrag’ (specifiek apathie, agressief gedrag, angst, 

prikkelbaarheid, overmatige motorische onrust en ontremming), ‘ADL’ en ‘dementie’. De 

inclusiecriteria voor de selectie van literatuur waren: gepubliceerd in de afgelopen 10 jaar (tussen 

2011-2021); Engels of Nederlandstalig én toepassing (inhoud, proces en/of effectiviteit) van beeld- 

en geluidsinterventies bij onbegrepen gedrag bij cliënten met dementie door verpleegkundigen en/of 

verzorgenden. De gevonden artikelen en bronnen werden op titel en abstract gescreend en gescoord 

door twee onafhankelijke onderzoekers (NS, MK) op basis van de inclusiecriteria (0= exclusie/niet 

geschikt, 1=inclusie/geschikt, 2=twijfel). De onafhankelijke selectie van bronnen en artikelen van de 

beide onderzoekers werd met elkaar vergeleken. Vervolgens werden de artikelen full-tekst 
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gescreend op de inclusiecriteria. Bij verschillen in scores werd door middel van discussie tussen de 

twee onderzoekers consensus bereikt over de uiteindelijke score. Artikelen met scores 1 en 2 werden 

geïncludeerd. Vervolgens werden de volledige artikelen gescreend en werd beoordeeld of de inhoud 

voldeed aan de gestelde inclusiecriteria.  

Data-analyse 

Uit de geselecteerde artikelen en bronnen werd door twee onderzoekers (NK, MK) onafhankelijk van 

elkaar data geëxtraheerd aan de hand van een data-extractieformulier in Microsoft Excel met de 

volgende variabelen: algemene informatie (auteur, publicatiejaar), methode (design 

kwalitatief/kwantitatief), populatie en setting, type interventie, beïnvloedende factoren (bijv. keuze 

van de ruimte waarin de interventie wordt toegepast) en effectiviteit. Daarnaast werden de 

resultaten van de studies ingedeeld volgens de module ‘Kijken naar probleemgedrag bij mensen met 

dementie’ zoals ontwikkeld door het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) (zie figuur 1) (12). 

Het model bevat drie manieren van kijken naar probleemgedrag, namelijk 1 Breed kijken: kijken naar 

de wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving, 2 Meervoudig kijken: kijken naar de belevingen, 

belangen en de normen en waarden van de cliënt en zijn sociale omgeving en 3 Specifiek kijken: 

kijken naar de specifieke cliënt in een bepaalde context. De vier categorieën van het model, namelijk 

factoren van de cliënt, van de sociale omgeving, van de fysieke omgeving en van de organisatie 

werden toegevoegd aan het data-extractieformulier. 

  

Figuur 1 Model ‘Probleemgedrag bij mensen met dementie’ volgens het CCE. 

 

2.2  Ontwikkelen van de handreiking (fase 1) 

Design 

In de eerste vijf maanden van het project werd door middel van een iteratief co-creatie proces de 

handreiking door de onderzoekers samengesteld.  Input voor de handreiking bestond uit een 
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verkenning van reeds bekende literatuur en educatiemateriaal van Qwiek BV én expertise van V&V 

bij ADL zorg van cliënten met dementie en onbegrepen gedrag. 

Deelnemers en data-verzameling 

Expertise werd opgehaald door het organiseren van drie focusgroepen met diverse zorgmedewerkers 

van Valkenheim. Daaraan namen de volgende mensen deel: zes V&V van drie verschillende PG-

afdelingen, een Verpleegkundig Specialist, een zorg coördinator (JK), een afgevaardigde van de 

cliëntenraad, voormalig fysiotherapeut bij Valkenheim (CN) en een medewerker zorginnovatie. De 

focusgroepen vonden vanwege Coronamaatregelen online plaats d.m.v. Zoom. De bijeenkomsten 

werden opgenomen en naderhand samengevat.  

  In de eerste focusgroep werd het project toegelicht door de onderzoekers (NS, RV) en werd 

aan de V&V gevraagd om per afdeling twee casuïstiek beschrijvingen aan te leveren waarbij er sprake 

was van onbegrepen gedrag. De casuïstiek beschrijving werd ingevuld volgens een vooraf vastgesteld 

format. Dit format bestond uit drie onderdelen: beschrijving cliënt (o.a. leeftijd, fase dementie, 

sociale omgeving bv. familie/bezoek, mobiliteit), onbegrepen gedrag tijdens de ADL (o.a. wat gebeurt 

er precies, wanneer vindt het gedrag plaats, waar, welke factoren zijn van invloed, mogelijke 

aanleiding, hoe reageert de omgeving etc.), inzet Qwiek.up (o.a. plaatsing, welke module, hoelang 

staat hij aan, blijft V&V erbij). Het format werd afgeleid van het Model ‘Probleemgedrag bij mensen 

met dementie’ volgens het CCE (zie ook figuur 1, p. 9) (12).  

  In de tweede focusgroep werden de zes casuïstiek beschrijvingen besproken met de 

onderzoekers (NS, RV) en toegelicht en werden afspraken gemaakt over de volgende stap in het 

ophalen van de expertise, namelijk 2-3 gestructureerde observaties. Observaties door studenten van 

Zuyd Hogeschool konden helaas vanwege Corona maatregelen niet plaatsvinden. Om die reden 

werden er twee medewerkers van Valkenheim (JK en CN) aangesteld om te observeren binnen de 

eigen organisatie. De werkwijze werd van tevoren door de onderzoeker (RV) met de beide 

observatoren afgestemd en nadien werden de uitkomsten van deze observaties met hen besproken. 

Observaties vonden plaats aan de hand van een gestructureerde lijst waarin een aantal topics zoals 

‘situatie voorafgaand aan ADL’, ‘onbegrepen gedrag tijdens de ADL’, ‘beschrijving van de context’ en 

‘toepassing van de interventie’ (keuzemoment van inzet Qwiek.up, keuze module, gedrag van de 

cliënt, gedrag van de zorgverlener en effect van de inzet op het gedrag van de cliënt). Tevens bevatte 

de observatielijst items afgeleid van de Discomfort Scale-Dementia of Alzheimer Type (DS-DAT) (13) 

zoals non-verbale lichaamsuitdrukkingen die duiden op onrust: ‘hoorbaar en luidruchtig ademhalen’, 

‘gefronst gelaat’ en ‘zenuwachtige bewegingen’. Bij iedere observatie was ook ruimte voor narratieve 

bevindingen van de observator.  

  Tenslotte werd in de derde focusgroep de concepthandreiking besproken door twee 
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onderzoekers (MK, RV). Er werd gevraagd om een algemene eerste indruk, de naamgeving 

(handleiding versus handreiking), de mening over het stappenplan, de toevoeging van een 

keuzekaart (die later de vorm kreeg van een waaier) en een gebruikskaart per cliënt, over de 

betrokkenheid van familie/naasten bij het gebruik van de Qwiek.up, over de bespreking in het MDO 

en het opnemen van de afspraken over het gebruik van de Qwiek.up in het zorgleefplan. 

  Gelijktijdig aan het ophalen van expertise binnen Valkenheim, zijn er zes 

semigestructureerde interviews gehouden in twee rondes. In iedere ronde werden steeds drie 

zorgmedewerkers en experts dementiezorg bij andere verpleeghuizen in Nederland geïnterviewd 

door de onderzoekers (MK, NS, RV). De interviews bevatten de volgende topics: algemene inleiding 

(kenmerken, functie, ervaring in dementiezorg e.d.), ervaring met het gebruik van de Qwiek.up 

(doelen, werkwijze, belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik) en welke tips de 

geïnterviewde zou willen meegeven voor ‘goed gebruik’. Tevens werd ook aan de geïnterviewden uit 

de eerste ronde gevraagd om een casusbeschrijving volgens het eerder beschreven format aan te 

leveren. Bij de eerste ronde was de concepthandleiding nog niet opgesteld, bij de tweede wel en 

werd er door de onderzoekers als laatste gevraagd om feedback te geven op de concepthandreiking. 

Ook deze interviews vonden allen online plaats d.m.v. Microsoft Teams. Er werd tijdens ieder 

semigestructureerd interview een geluidsopname gemaakt die werd gebruikt voor het opstellen van 

een transcript of samenvatting van de interviews. 

Data-analyse en ontwikkeling handreiking en bijbehorende documenten 

Casuïstiek en observaties werden gecodeerd en belangrijke bevindingen hieruit werden vervolgens 

samengevat. De interviews werden via een beschrijvende content analyse geanalyseerd. Daaruit 

voortvloeiende vereisten voor de handreiking werden in een apart document bijgehouden. De 

concepthandreiking werd op basis van dit document verder gespecificeerd. Per stap van het 

stappenplan in de handreiking werden voorbeelden van goed gebruik toegevoegd. Op basis van de 

data werd in de projectgroep besloten dat er niet alleen een handreiking maar ook een keuzekaart 

en een gebruikskaart ontwikkeld zou worden. Daarnaast gaven vooral de interviews veel input voor 

de implementatiehandleiding (goed gebruik tips), waarvan ook een concept werd opgesteld.  

Het concept van de handreiking met alle bijbehorende documenten werd aan het eind van fase 1 van 

feedback voorzien door de projectgroep en de projectadviseurs, medewerkers van Qwiek BV en door 

de geïnterviewden tijdens de tweede ronde interviews.  Na de laatste aanpassingen is de 

concepthandreiking en de bijbehorende documenten door een student van de opleiding 

Communication and Multimedia Design (CMD) van Zuyd Hogeschool vormgegeven. 
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2.3  Evalueren van de handreiking (fase 2) 

Voorafgaand aan de start van fase 2 werd de hoofdvraag “Wat is de bruikbaarheid en 

hanteerbaarheid van de ontwikkelde handreiking voor het gebruik van de Qwiek.up door V&V bij ADL 

activiteiten waarbij sprake is van onbegrepen gedrag van cliënten met dementie?” verder 

geconcretiseerd. Hierbij werden de volgende deelvragen opgesteld: 

- Op welke momenten en op welke wijze wordt de Qwiek.up ingezet tijdens ADL? 

- Gebeurt deze inzet volgens de stappen zoals beschreven in de handreiking? 

- Biedt de handreiking handvatten voor het betrekken van familie en naasten bij de inzet en 

keuze van de Qwiek.up modules? 

- Biedt de handreiking handvatten voor de bespreking van de inzet van de Qwiek.up in het 

MDO?  

- Wat is de mening van V&V over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de handreiking? 

Wat werkt goed, wat niet en wat zijn onduidelijkheden en waarom? 

- Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren V&V bij de inzet van de Qwiek.up 

bij onbegrepen gedrag in ADL situaties? 

- Zijn deze factoren voldoende beschreven in de handreiking en worden daarover passende 

adviezen gegeven? 

Tevens werd een tweede zorginstelling, MeanderGroep Zuid-Limburg, woongroepen Bocholtz 

benaderd om deel te nemen aan fase 2 om hiermee het aantal V&V en bij het onderzoek betrokken 

cliënten te vergroten én het testen van de handreiking te laten plaatsvinden op een afdeling met 

V&V die de handreiking niet mee ontwikkeld hadden. 

Design 

Aan de hand van een mixed methods procesevaluatie is de toepassing van de handreiking in de 

periode februari-mei 2021 onderzocht op basis van het MRC-eaamwerk (14). De context, de 

implementatie en de werkingsmechanismen en de impact van de interventie werden onderzocht aan 

de hand van logfiles, rapportages, systematische observaties, focusgroepen en semigestructureerde 

interviews bij V&V die ADL zorg verleenden aan de geselecteerde cliënten binnen Valkenheim en 

cliënten van woongroepen Bocholtz voor wie zij de Qwiek.up inzetten. 

Deelnemers 

Er werden circa 20 V&V betrokken bij fase 2. Het betrof V&V die de Qwiek.up inzetten tijdens de ADL 

bij cliënten met dementie die onbegrepen gedrag vertoonden. Bij aanvang van het onderzoek is in 

overleg met de contactpersonen van Valkenheim en woongroepen Bocholtz een doelgerichte keuze 
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gemaakt voor welke cliënten(n=5) het gebruik van de Qwiek.up bij onbegrepen gedrag geïndiceerd 

was. Bij het bepalen welke cliënt geschikt was werd een doelgerichte variatie gehanteerd wat betreft 

fase van dementie, typen onbegrepen gedrag en variatie wat betreft de toepassing in verschillende 

ADL-situaties. Bij Valkenheim konden cliënten die in fase 1. deelgenomen hadden niet meedoen aan 

fase 2. Tevens konden cliënten waarvoor in de onderzoeksperiode geen MDO zou plaatsvinden ook 

niet geïncludeerd worden.  

 

Dataverzameling 

Er vonden verschillende vormen van dataverzameling plaats:  

- Gestructureerde observaties van ADL situaties waarbij de Qwiek.up werd ingezet aan de hand 

van de in fase 1 ontwikkelde observatielijst door twee verpleegkunde studenten van Zuyd 

Hogeschool. 

- Semigestructureerde interviews met V&V waarin naar meningen en ervaringen gevraagd 

werd (Valkenheim door een verpleegkundestudent op locatie, Bocholtz door onderzoeker 

(NK) online via Teams). 

- 2 focusgroepen met V&V en een medewerker van Qwiek BV (één per locatie) met de vraag 

welke verbeteringen aan de concepthandreiking en de bijbehorende documenten nodig 

waren door student verpleegkunde en onderzoekers (MK, NK, RV) online via Teams.  

- Logfiles van de vier Qwiek.ups (3 in Valkenheim, 1 in Bocholtz) die gebruikt werden op de 

locaties gedurende de periode april-juli 2021. Daaruit konden de volgende gegevens worden 

uitgelezen: dag/tijdstip aanzetten Qwiek.up, dag/tijdstip uitzetten Qwiek.up, welke module 

en variatie werd gebruikt en projectie op muur of plafond. Zuyd Hogeschool heeft deze 

gegevens ontvangen van Qwiek BV na het tekenen van een ‘overeenkomst 

gebruiksgegevens’ met de beide zorginstellingen. 

- Het voornemen om ook MDO’s te observeren heeft helaas vanwege de werkdruk op de 

afdelingen en door de Corona maatregelen niet kunnen plaatsvinden. 

 

Data-analyse 

Observaties werden gecodeerd en belangrijke bevindingen hieruit samengevat.  

Interviews en focusgroepen werden opgenomen, getranscribeerd of samengevat, en via een 

beschrijvende content analyse geanalyseerd. Deze analyses werden deels uitgevoerd door de 

studenten verpleegkunde onder begeleiding van onderzoekers (MK, NK). In de voltallige projectgroep 

werden vervolgens de resultaten van de procesevaluatie besproken en is bepaald welke aanvullingen 

en verbeteringen er aangebracht moesten worden aan de handreiking en de daarbij bijbehorende 

documenten. 
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Logfiles van de Qwiek.up zijn aan de hand van beschrijvende statistiek geanalyseerd in Microsoft 

Excel. 

2.4 Bijstellen van de handreiking en afronding project 

In de laatste twee maanden van het project werd de handreiking met bijbehorende documenten na 

diverse feedbackrondes (binnen de projectgroep, in overleg met vormgevers van Qwiek BV en met 

de projectadviseurs) in zijn definitieve vorm opgemaakt. Als afronding van het project werden tijdens 

een slotbijeenkomst met de projectgroep en betrokken contactpersonen van de zorginstellingen 

(fysieke bijeenkomst op Zuyd Hogeschool op 12 oktober 2021) de resultaten gepresenteerd en 

werden gezamenlijk de discussiepunten, conclusie en aanbevelingen vastgesteld. Tevens werden in 

dat overleg afspraken gemaakt over PR en disseminatie van de projectresultaten. 
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3.  Resultaten 

 

Figuur 2 Handreiking met bijbehorende documenten 

In figuur 2. Staan de projectresultaten in één overzicht weergegeven, ze zijn te downloaden op de 

website van Qwiek BV. De projectresultaten bestaan uit een vijftal onderdelen: 

1. Onbegrepen gedrag bij ADL? Handreiking: goed gebruik van de Qwiek.up 

2. Goed gebruik tips voor de invoering van de handreiking 

3. Goed gebruik kaart Qwiek.up ADL 

4. Zakkaartje stappenplan 

5. Keuzewaaier met een overzicht van de Qwiek.up belevingsmodules 

https://www.qwiek.eu/actueel/goed-gebruik-van-de-qwiekup-tijdens-onbegrepen-gedrag-bij-adl
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Daarnaast is de literatuurstudie in de vorm van een artikel aangeboden aan een Nederlandstalig 

wetenschappelijk tijdschrift. 

In de volgende paragrafen worden de projectresultaten per fase nader toegelicht. 

3.1 Ontwikkelen van de handreiking (fase 1)  

De ontwikkeling van de handreiking bestond uit een aantal onderdelen die hieronder zoveel mogelijk 

in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden beschreven worden.  

Verkenning bestaande literatuur en website 

Uitgaande van een reeds bestaand stappenplan (https://www.qwiek.eu/implementatie) voor de 

toepassing van de Qwiek.up in diverse settingen (ook voor groepsgewijze inzet met welzijn als doel) 

zijn er achtereenvolgend drie versies ontwikkeld van de handreiking specifiek gericht op de 

ouderenzorg en inzet bij ADL (zie tabel 1). In iedere volgende versie werd het stappenplan in de 

handreiking op basis van input uit de focusgroepen, casuïstiek, observaties en interviews 

doorontwikkeld en van passende voorbeelden voorzien. 

Tabel 1. Stappen in de handreiking (keuzes in indeling en naamgeving) 

Generiek stappenplan (Qwiek) Versie 1  Versie 2* Versie 3** Versie 4*** 

Observeer of er behoefte is Welke cliënt, welke 

situatie? 

Kijken Kijken Kijken 

Wat is er aan de 

hand in die situatie? 

Bedenk wat het doel is Welke modules zijn 

passend? 

Denken Denken Doel bepalen 

Kies de juiste beelden Kiezen Kiezen Kiezen 

Kies setting voor inzet Hoe wil je de 

Qwiek.up inzetten? 

Vul de gebruikskaart 

in voor op de kamer, 

deze afspraken 

opnemen in het 

zorgleefplan en 

bepreken in het MDO 

Uitproberen, 

overleggen en 

afspraken 

vastleggen 

Testen, overleggen 

en vaststellen 

Uitproberen 

Observeer de reactie Zet de Qwiek.up in 

volgens de 

gebruikskaart en 

evalueer regelmatig  

Doen en bijstellen Doen en bijstellen Doen en bijstellen 

Borg de inzet en het effect 

* Voorgelegd in de tweede focusgroep. 

**Gebruikt tijdens fase 2 van het project. 

***Definitieve versie einde van het project.  

https://www.qwiek.eu/implementatie
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Versie 1 van de handreiking verschilde van het generieke stappenplan van Qwiek BV omdat de focus 

van de handreiking al vooraf bepaald was, n.l. onbegrepen gedrag tijdens ADL voorkomen of 

verminderen. Dus de behoefte, het doel en de setting zouden al duidelijk moeten zijn op moment dat 

de handreiking geraadpleegd wordt. Tevens is vanaf het begin van dit onderzoeksproject gekozen 

voor het toevoegen van een gebruikskaart per cliënt aan de handreiking om methodisch- en cliënt 

gecentreerd gebruik te bevorderen, vandaar dat de stap ‘Vul de gebruikskaart in’ geïntroduceerd 

werd. In versie 2 en 3 van de conceptversie van de handreiking is het stappenplan teruggebracht van 

zes naar vijf stappen (‘kies setting’ werd weggelaten) en is vooral de woordkeuze van de stappen 

vereenvoudigd. In versie 4 van de conceptversie van de handreiking is toch weer de stap ‘doel 

bepalen’ teruggekomen omdat bleek dat bij de keuze van de modules een duidelijk onderscheid 

gemaakt wordt tussen ‘ontspannen’ en ‘activeren’ om onbegrepen gedrag te voorkomen of te 

verminderen.  

  In de 1e fase van het project werd tevens alle instructiemateriaal en informatie op de website 

bekeken door de onderzoekers (NS, RV) en werd door een productspecialist van Qwiek BV een 

demonstratie gegeven voor de projectgroep om het gebruik van de Qwiek.up zelf te ervaren. In deze 

sessie werden vragen beantwoord over het apparaat (praktische hantering o.a. dat kortdurende 

plaatsing in vochtige ruimtes zoals de badkamer wel mogelijk is en dat in een lichte ruimte de 

kwaliteit van de beelden wel wat afneemt) en de modules (de huidige modules, de indeling in 

thema’s op de website, waarbij de natuurmodules favoriet zijn en hierin ook de grootste keuze is, de 

beschrijving van de variaties per module en de stappen die nodig zijn voor het maken van eigen 

modules). Tenslotte werden ook vragen gesteld door de onderzoekers over de informatie op de 

website en het instructiemateriaal dat meegeleverd wordt bij aankoop van de Qwiek.up. Zo werd 

duidelijk dat klanten een overzicht per mail ontvangen van de beschikbare modules en dat zij 

toegang krijgen tot een aantal pagina’s op de website die specifiek ingaan op zaken waar rekening 

mee gehouden kan worden bij de implementatie van de Qwiek.up. 

  Voor de toepassing in ADL situaties bleek de reeds bestaande handleiding van de Qwiek.up 

(hoe het apparaat te bedienen) grotendeels te voorzien. Zeker ook omdat gebruik van de Qwiek.up 

erg eenvoudig bleek. Na de demonstratie is bewust gekozen om de naam van het op te leveren 

projectresultaat te wijzigen van handleiding naar handreiking, omdat de focus binnen dit project 

gericht is op het goed toepassen van een interventie en niet zozeer in het hanteren van ’de knoppen’ 

van de Qwiek.up. In de handreiking wordt wel verwezen naar de handleiding op de website van 

Qwiek voor als je de Qwiek.up voor het eerst wilt gaan gebruiken.  

 Uit de verkenning van de website bleek dat deze veel zinnige informatie bevatte over de 

toepassing van de Qwiek.up bij diverse doelgroepen zoals in de ouderenzorg en specifiek bij 

dementie, maar dat de informatie niet eenvoudig te vinden was c.q. op diverse pagina’s stond. 
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Vooral de informatie over de inhoud van de diverse modules vonden V&V niet overzichtelijk en de 

meeste V&V gaven aan dat zij nooit de website bezocht hadden, zo bleek uit de focusgroep. Om deze 

reden is Qwiek BV geadviseerd om een keuzekaart te ontwikkelen met een overzichtelijke lijst van 

modules zodat dit keuzeproces eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden. Aan het eind van het 

project is een prototype van een keuzewaaier ontwikkeld, omdat een waaier met aparte kaartjes per 

module de mogelijkheid geeft om gebruikers te informeren specifiek over enkel die modules die door 

de zorgorganisatie zijn aangeschaft.  

Focusgroepen 

Op basis van onderstaande indeling in ADL werd aan V&V gevraagd om te stemmen via menti.com bij 

welke vormen van ADL men inzet van de Qwiek.up het meest toepasselijk vond. Uit deze 

inventarisatie bleek dat de Qwiek.up maar weinig werd ingezet bij ADL en als dat gebeurde was dat 

vooral voorafgaand aan het wassen en bij aan en uitkleden en de uiterlijke verzorging.  

Tabel 2. Prioritering van de inzetbaarheid van de Qwiek.up tijdens de ADL volgens V&V 

 Aspect van ADL  Hierbij behorende (deel)-activiteiten 

1 Wassen  Wassen aan een wasbak bijv. met een washand, baden, douchen, lichaamsdelen 

afdrogen.    

2 Aan- en uitkleden  Aan- en uitkleden van kledingstukken en steunkousen.  

3 Uiterlijke verzorging  Zorg dragen voor eigen uiterlijk waaronder: tandenpoetsen of verzorging van gebitten, 

gebruikelijke verzorging van vinger- en teennagels (nagelknippen), verzorging van haar 

(kammen, drogen, gebruik van producten), huidverzorging (gebruik van lotions of 

crèmes), gebruik van make-up of andere producten.  

4 Toiletgang  Weg naar, en veilig gebruik van het toilet: uitkleden, op het toilet gaan zitten, de 

behoefte doen (urineren & ontlasting), zichzelf schoonmaken na gebruik, toilet 

doorspoelen, opstaan, aankleden, gebruik en hanteren van incontinentiemateriaal, 

menstruele hygiëne. 

Gebruik van toiletalternatieven: toiletstoel (douche-of postoel) bedpan, urinaal. 

5 Eten & Drinken  Het naar de mond brengen van bereid eten of drinken, hanteren van (aangepast) bestek 

of bekers. 

6 Mobiliteit binnenshuis  Verplaatsen in de woning, transfers, positioneren in bed of (rol-)stoel, gebruik van 

loophulpmiddelen. 

 

Tijdens het wassen bleek gebruik van de Qwiek.up lastig te combineren. Enerzijds omdat V&V graag 

willen dat de cliënt zich richt op de ADL handeling (bv. meewerken bij het draaien). Anderzijds omdat 

deze handeling plaatsvindt in een lichte ruimte waardoor de beelden moeilijker te zien zijn. 

Je hebt licht nodig en de Qwiek.up kan je alleen goed zien in het donker. Ik kan een radio 

aanzetten als ik alleen muziek wil (5, verpleegkundige).  
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De deelnemers waren het erover eens dat informatie over de fase van dementie, de levensloop van 

de cliënt en de aanleiding voor het gedrag en de context waarin het gedrag plaatsvindt nodig is om te 

bepalen of de Qwiek.up inzet nodig is en wat een geschikte module is. Eén verzorgende was bezig 

met het maken van een module (beelden met schapen en Spaanse muziek) specifiek voor een 

bepaalde cliënt. Deelnemers waren het erover eens dat het handig zou zijn als vanuit Qwiek BV meer 

uitleg gegeven zou worden over het maken van een eigen module of dat zij daarvoor materiaal 

zouden kunnen aanleveren bij het bedrijf zodat Qwiek BV deze eigen module dan zou kunnen maken. 

Niemand van de aanwezigen had echter hiervoor de website bekeken (waarop deze uitleg te vinden 

is). 

  Tevens werd aangegeven dat er voor cliënten met ernstige gedragsproblemen in het MDO 

gedetailleerde plannen zijn waarin aanwijzingen staan hoe de ADL uit te voeren. De inzet van de 

Qwiek.up maakt daar echter geen onderdeel van uit. Sommige cliënten zijn in het onbegrepen 

gedrag moeilijk voorspelbaar, waardoor generieke afspraken hierover niet als ondersteunend 

ervaren worden. 

Je moet elke keer kijken wat op die dag en dat moment het beste past. Het is nooit 

voorspelbaar (3, verzorgende). 

In de laatste focusgroep werd gevraagd of men wilde reageren op het stappenplan zoals beschreven 

in versie 3 van de concept handreiking. Men was positief over het feit dat de handreiking beknopt 

was en men herkende de voorbeelden waarmee de stappen toegelicht en geïllustreerd werden. Men 

vond de stappen herkenbaar, maar er waren diverse meningen over de stap ‘doen en bijstellen’ en 

het belang van ‘observeren’. Er werd benadrukt dat -ook bij hele moeilijke en steeds onvoorspelbare 

situaties- het van belang is om de inzet van de Qwiek.up te blijven evalueren. 

Ik vind het belangrijk om te kijken naar welke modules ze (de cliënt) leuker vindt dan anderen, 

zodat je toch ‘iets’ van richting kunt bieden (1, zorg coördinator). 

Tevens vond men het belangrijk dat duidelijk uit de handreiking moest blijken dat het gebruik van de 

Qwiek.up bij iedere cliënt en in iedere situatie anders kan zijn. Tevens vond men dat niet alle stappen 

altijd genomen hoeven te worden.  

 In een ideale situatie doe je dit wel stapsgewijs, maar soms zet je hem ook ad hoc in. (4, 

verpleegkundige). 

Over het belang van het betrekken van de familie was men het eens om twee redenen, namelijk om 

hen te informeren over de inzet van de Qwiek.up én voor het ophalen van informatie over de 

levensloop en interesses e.d. ten behoeve van een goede keuze voor modules. Maar betrokkenheid 

van familie bleek in de praktijk bij Valkenheim beperkt omdat veel cliënten bijna geen bezoek van 

familie kregen. Ook ontbrak het V&V de tijd om hierover het gesprek met familie aan te gaan. Er was 
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daarom geen eenduidigheid over de vraag of de handreiking een ‘ideaalplaatje’ van het gebruik zou 

moeten schetsen (goed gebruik) of dat er daarnaast vooral ook gekeken moest worden naar de 

haalbaarheid en de inpassing in de werkprocessen van V&V (goed genoeg gebruik).  

  Over het bespreken van de inzet van de Qwiek.up in het MDO was men ook van mening dat 

het goed zou zijn als dit zou gebeuren, maar dat dit nog niet vaak voorkwam. Een van de deelnemers 

opperde dat het gebruik van hulpmiddelen, niet enkel de Qwiek.up maar ‘hulpmiddelen in het 

algemeen’ een standaard agendapunt zou moeten worden tijdens het bespreken van het 

zorgleefplan in het MDO.   

Casuïstiek en observaties 

Na een inventarisatie door V&V is tijdens de eerste focusgroep de volgende verdeling van casuïstiek 

afgesproken met de onderzoekers om zo toch zoveel mogelijk expertise op te halen over 

verschillende vormen van ADL en soorten onbegrepen gedrag (tabel 3). In alle gevallen betrof het 

cliënten in de laatste fase van dementie (verzonken fase). 

Tabel 3 Casuïstiek per afdeling 

Afdeling Geslacht Onbegrepen 

gedrag  

ADL-situatie Locatie Moment inzet 

Qwiek.up bij ADL 

Reactie client op 

Qwiek.up 

W. 

  

Vrouw Angstig, 

weglopen 

Wassen 

Aan, -uitkleden 

Uiterlijke verzorging 

Slaapkamer Voor en tijdens - Blijft angstig en 

verbaal onrustig 

Man Apathisch, 

onrustig 

Wassen 

Aan, -uitkleden 

Uiterlijke verzorging 

Slaapkamer Voor + Meer alert, meer 

ontspannen 

G. 

  

Vrouw Agressie, 

onrust 

Wassen 

Aan, -uitkleden 

Uiterlijke verzorging  

Eten en drinken 

Slaapkamer Voor en tijdens 

 

 

Na het eetmoment 

+ Minder roepgedrag 

Vrouw  Onrust  Wassen 

Aan, -uitkleden 

Uiterlijke verzorging  

Slaapkamer Als gedrag zich 

voordoet 

+ Rustiger, meer alert, 

meer open voor 

gesprek (over de 

beelden en de muziek) 

R. 

  

Vrouw Ontremming  Wassen 

Aan, -uitkleden 

Uiterlijke verzorging  

Slaapkamer Voor en na +/- Afhankelijk van 

situatie 

Man  Motorische 

onrust 

Wassen 

Aan, -uitkleden 

Uiterlijke verzorging 

Slaapkamer Voor en na  + Wordt meer 

ontspannen 
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Het bleek dat de Qwiek.up niet gebruikt werd tijdens de toiletgang en mobiliteit binnenshuis. De 

inzet van de Qwiek.up vond vooral plaats op de slaapkamer bij het wassen, aan- en uitkleden en 

uiterlijke verzorging en incidenteel bij het eten en drinken. Doelen van de inzet die genoemd werden 

waren ontspannen, afleiden en activeren. Het moment van inzet (voor-tijdens-na de ADL en wel of 

geen aanwezigheid van V&V) was per casus verschillend. Wel bleek uit de observaties dat soms 

vergeten werd door V&V om na afloop de Qwiek.up weer uit te zetten. In alle gevallen werd 

beschreven in welke mate de inzet effect had. Bij één cliënt was het onbegrepen gedrag zo 

onvoorspelbaar waardoor het moeilijk bleek om de inzet van de Qwiek.up bij die cliënt in één 

beschrijving vast te leggen, dit bleek ook uit de wisselende inzet en reactie op de Qwiek.up tijdens de 

observaties.  

Interviews 

Er hebben zes experts op het gebied van onbegrepen gedrag bij dementie deelgenomen aan een 

semigestructureerd interview in een tweetal rondes, waarvan één deelnemer niet bekend was met 

de inzet van de Qwiek.up. Zij was uitgenodigd naar aanleiding van een bijdrage over ADL zorg op 

LinkedIn, waarin het belang van specifieke routines en gebruiken in de ADL voor mensen met 

dementie benadrukt werd. De overige deelnemers zijn geworven via het netwerk van de 

onderzoekers en via een lijstje met klanten van Qwiek BV die bereid waren om benaderd te worden. 

De kenmerken van de geïnterviewden staan weergegeven in tabel 4. 

Tabel 4 Kenmerken geïnterviewden 

Eerste ronde Plaats zorginstelling Functie(s) geïnterviewde(n) 

  

  

  

Sittard Verzorgende en snoezelexpert 

Bocholtz Verpleegkundige en activiteitenbegeleider 

Lelystad Coach welzijn dagbesteding 

Tweede ronde Rotterdam Agogisch medewerker 

  

  

Cuyk Verpleegkundige 

Venlo Coördinator Hulpbijdementie  

 

De meeste geïnterviewden vervulden binnen de betreffende organisatie een kartrekkersrol voor het 

gebruik van de Qwiek.up. Drie geïnterviewden hadden zelf al een vorm van een handleiding 

ontwikkeld voor de zorgmedewerkers van hun organisatie. De resultaten van de semigestructureerde 

interviews zijn geordend in de volgende thema’s: gebruik Qwiek.up, inzet Qwiek.up, keuze 

belevingsmodule, bereidheid van V&V om de Qwiek.up te gebruiken en feedback op de 

concepthandleiding. 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bijmijdoetzedatnooit&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6770794600132096001
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Gebruik Qwiek.up  

Het merendeel van de geïnterviewden was enthousiast over de toepassingsmogelijkheden van de 

Qwiek.up.  

Een mooi warm ding, de uitvinding van de eeuw en we komen er eigenlijk tekort (2.2). 

Enkele geïnterviewden gaven aan dat er soms logistieke problemen ontstaan als er niet voldoende 

Qwiek.ups zijn binnen de zorgorganisatie of als de Qwiek.up bij een andere locatie of afdeling moet 

worden opgehaald. Wanneer iedere maand een andere afdeling gebruik mag maken van de 

Qwiek.up binnen de organisatie is structurele inzet bij ADL niet mogelijk. In het geval dat op iedere 

afdeling een Qwiek.up aanwezig is bleek de plaatsing van het apparaat wanneer deze niet gebruikt 

wordt ook van invloed. 

Wij plaatsen de Qwiek.up als hij niet gebruikt wordt op het kantoor van de medewerkers, 

zodat iedere nieuwe stagiaire vraagt; ‘wat is dat apparaat?’ (2.1). 

Bij één zorgorganisatie werd het tijdstip van het gebruik van de Qwiek.up in de cliëntenagenda 

opgenomen zodat iedereen weet bij wie op welk moment de Qwiek.up ‘bezet’ is.  

Inzet Qwiek.up 

Het moment van inzet van de Qwiek.up lijkt afhankelijk te zijn van het doel dat men beoogt te 

bereiken door de inzet van de Qwiek.up. Een meerderheid van de geïnterviewden zet de Qwiek.up in 

alvorens het ADL moment plaatsvindt. Dit om ontspanning of juist activatie te bereiken. Tijdens ADL 

wordt de Qwiek.up ingezet om afleiding te bieden zodat onbegrepen gedrag vermindert of 

voorkomen wordt. De ruimte waar de Qwiek.up wordt gebruikt is veelal de kamer van de cliënt. De 

Qwiek.up wordt tijdens eetmomenten bewust niet ingezet om cliënten niet af te leiden van de 

maaltijd, onrust is dan sowieso minder. Mocht een cliënt wel onrust vertonen, kan er altijd voor 

gekozen worden diegene op de kamer te laten eten en dan wel met inzet van de Qwiek.up.  

Keuze belevingsmodule 

Wat betreft de keuze van de module vonden de geïnterviewden het van belang om de achtergrond, 

hobby’s en routines van de cliënt goed te kennen. Ze doen dit door goed te observeren en veel 

verschillende modules uit te proberen en ook door het bevragen van de familie. Er werd benadrukt 

hier voldoende tijd voor te nemen. Enkele geïnterviewden gaven aan dat medewerkers vaak 

onterecht zélf bepalen wat goed is voor de cliënt. Ze laten zich hierin subjectief leiden door o.a. eigen 

invulling, eigen behoefte, eigen keuze. Het scholen in hoe je voor een module kiest, waar je daarbij 

rekening dient te houden en wie je hierbij kunt betrekken is derhalve van belang. Over het algemeen 

blijken de natuurmodules veel gekozen te worden. In de keuze moet niet enkel gekeken worden naar 

de beelden, maar ook de geluiden kunnen diverse reacties bij cliënten teweegbrengen. Enkele 
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geïnterviewden gaven tevens aan dat het moeilijk te voorspellen is hoe cliënten reageren. Bij één 

zorgorganisatie worden veel eigen modules gemaakt omdat het aanbod vanuit Qwiek BV niet altijd 

goed past bij de culturele achtergronden van de cliënten.   

 

Bereidheid van V&V om de Qwiek.up te gebruiken 

Terugkerend thema uit de interviews is de bereidheid van V&V om de Qwiek.up te gebruiken. Dit 

blijkt zeker niet altijd vanzelfsprekend te zijn. Werkdruk op de afdeling en opleidingsniveau van 

verzorgenden werd door meerdere geïnterviewden genoemd als factor waar rekening mee 

gehouden moet worden. Om de Qwiek.up goed te introduceren en te gebruiken is een kartrekker 

binnen de organisatie en/of afdeling van groot belang, aldus de geïnterviewden. Er werden diverse 

tips voor de implementatie genoemd, zoals de taken van de kartrekker (Qwiek.up zelf laten ervaren 

en scholingsbijeenkomsten organiseren), de zichtbaarheid van de kartrekker (samen met V&V 

analyseren van het onbegrepen gedrag en de invloed van het gebruik van verschillende modules van 

de Qwiek.up op de cliënt), en vraagbaak en troubleshooter zijn (bijvoorbeeld voor het maken van 

eigen modules). Op basis van deze tips is vervolgens het document ‘Goed gebruik tips voor de 

invoering van de handreiking’ opgesteld. 

 

Feedback op de concepthandreiking 

Geïnterviewden van de 2de ronde waren positief over de concept handreiking. Ze vonden de 

handreiking beknopt, duidelijk, uitnodigend en voorzien van goede voorbeelden.  

  ‘Ik zou ermee kunnen werken’ (2.3). 

Datatriangulatie ten behoeve van de ontwikkeling van de handreiking en bijbehorende documenten 

Belangrijke vraag die niet helder beantwoord kon worden op basis van de observaties, focusgroepen 

en semigestructureerde interviews betrof wie nu de regie heeft over hoe de inzet van de Qwiek.up 

moet plaatsvinden. Zijn dat V&V die de ADL ondersteunen of is dat het behandelteam waarin 

psycholoog en vak therapeuten adviezen geven over hoe om te gaan met onbegrepen gedrag? In de 

handreiking is gekozen voor het stimuleren van een multidisciplinaire aanpak in de vorm van de 

slogan ‘Neem de tijd en doe het samen!’ Tevens is daarom in het document ‘Goed gebruik tips’ de 

volgende tip opgenomen: ‘Maak afspraken over de discipline (EVV-er, psycholoog, agogisch 

medewerker) die het gebruik van de Qwiek.up binnen het zorgplan regelt en bespreekt in het MDO.’  

  Omdat uit de focusgroepen en interviews bleek dat het gebruik van de Qwiek.up maatwerk 

is, is aan de handreiking bij stap 3 (Kiezen) het volgende toegevoegd: Gebruik de module 

keuzewaaier! Behoefte van de cliënt én de situatie bepalen de keuze. Tijdens het project werd 

duidelijk dat het maken van een keuze voor een passende module door V&V -aanvullend op de reeds 
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aangeschafte modules- beter ondersteund kon worden. Zo wist men niet welke modules aangeschaft 

waren door de zorgorganisatie en dat het aanbod modules vanuit Qwiek BV steeds verder uitgebreid 

wordt. De meeste V&V waren niet op de hoogte van de eenvoudige optie om zelf een module samen 

te stellen. Daarvoor is het nodig de webshop van Qwiek BV te raadplegen, dit gebeurde eigenlijk 

nauwelijks waardoor het maken van een alternatieve keuze beperkt bleef. Ook bleek tijdens de 

observaties dat de meeste V&V niet wisten dat iedere module diverse variaties kent. Men zette 

gewoon de eerste variatie aan en maakte ook geen bewuste keuze voor bepaalde muzieksporen (o.a. 

geluidssterkte). Qwiek BV heeft dit probleem opgepakt ten tijde van fase 2 van het project en een 

prototype ontwikkeld van een keuzewaaier om V&V hierbij op een eenvoudige en toegankelijke wijze 

te informeren en de keuze voor een passende belevingsmodule te ondersteunen. Dit prototype is 

voorgelegd aan de projectgroep maar evaluatie van het gebruik in de praktijk heeft nog niet 

plaatsgevonden.    

3.2  Evalueren van de handreiking (fase 2) 

De concept handreiking werd bij Sevagram, locatie Valkenheim en bij MeanderGroep Zuid-Limburg, 

woongroepen Bocholtz geëvalueerd. 

Evaluatie bij Valkenheim 

Bij aanvang van fase 2 waarbij het doel ‘Evalueren of de handreiking (en bijbehorende documenten) 

bruikbaar zijn en leiden tot een cliëntgerichte en methodische aanpak van onrust tijdens de ADL’ 

centraal stond, werd binnen Valkenheim enkel de ontwikkelde concept handreiking geëvalueerd op 

bruikbaarheid, de overige documenten (goed gebruik kaart Qwiek.up ADL, zakkaartje stappenplan en 

keuzekaart met een overzicht van de Qwiek.up belevingsmodules) waren in deze periode van fase 2 

nog niet gereed. Een student Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool was in het kader van haar 

afstuderen betrokken bij dit onderzoeksproject binnen Valkenheim gedurende de periode januari tot 

juli 2021. 

Observaties 

De student verpleegkunde observeerde in de periode maart-april 2021 binnen Valkenheim de inzet 

van de Qwiek.up en het gebruik van de handreiking door de V&V tijdens de ADL. In totaal werden er 

vijf V&V geobserveerd tijdens zorgmomenten bij vijf verschillende cliënten. Een samenvatting van de 

observaties wordt weergegeven in Tabel 5.  
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Tabel 5 Samenvatting van de observaties binnen Valkenheim 

Code  Observaties 

Implementatie 

handreiking 

De concept handreiking is via een instructiefilm naar de V&V gestuurd. Veel V&V waren hier 

niet van op de hoogte. Ze stonden wel open voor het gebruik ervan. Er werd echter geen tijd 

vrij gemaakt door V&V om zicht te verdiepen in de handreiking.   

Setting Bij elke observatie waren er twee V&V aanwezig. Bij iedere observatie gingen de V&V een 

wasbeurt of bad beurt op bed uitvoeren. De ADL werd op de kamer van de cliënt uitgevoerd.  

Onbegrepen gedrag Het onbegrepen gedrag verschilde o.a. agressief gedrag (schreeuwen, slaan, schoppen, knijpen) 

en apathisch gedrag (ogen gesloten, geen reactie op aanspreken). 

Positie en tijdstip 

Qwiek.up 

Bij iedere observatie werd de Qwiek.up geprojecteerd op het plafond. Het merendeel van de 

V&V startte de Qwiek.up op vóór het zorgmoment. Eén medewerker startte de Qwiek.up 

tijdens het zorgmoment op. 

Module/variatie De V&V kozen allemaal een ontspannende module: lente/zomer en boswandeling. Er werd 

geen gebruikt gemaakt van de verschillende variaties (de V&V waren hier niet van op de 

hoogte). Het merendeel van de V&V zette het volume van de Qwiek.up harder of zachter. 

Module keuze Bij de module keuze werd er rekening gehouden met de interesse van de cliënt, woonplaats of 

jeugdherinnering.  

Handreiking 1 V&V raadpleegde de handreiking bij het gebruik van de Qwiek.up. Geen enkele V&V volgde 

alle stappen van de handreiking.  

Tijdens zorgmoment Alle V&V attendeerden de cliënten op de beelden/geluiden tijdens het ADL moment. Het 

merendeel van de V&V liet de Qwiek.up aan staan na het zorgmoment en liet de cliënt hierbij 

alleen.  

Overleg 

 

Tijdens het zorgmoment overlegden de V&V onderling over het effect van de Qwiek.up en de 

module keuze. Na het zorgmoment werd er niet meer overlegd. Familie werd niet betrokken. 

Rapportage Het merendeel van de V&V rapporteerden het gebruik en effect in het zorgdossier.  

 

De Qwiek.up werd met name ingezet tijdens het wassen van de cliënt op bed in de eigen slaapkamer. 

De cliënt vertoonde hierbij agressief, maar ook apathisch gedrag. De Qwiek.up werd altijd 

voorafgaand aan de zorg aangezet en geprojecteerd op het plafond. Alle medewerkers kozen voor de 

ontspanningsmodule, er werd gevarieerd met het volume van de geluiden. Gedurende de projectie 

attendeerden de medewerkers de cliënten op de beelden. 

De ontwikkelde handreiking werd door één medewerker geraadpleegd, geen van de medewerkers 

volgde alle voorgestelde stappen. Opvallend is dat er weinig overleg tussen V&V plaatsvond over de 

inzet van de Qwiek.up en het effect hiervan op de cliënt. Familie werd niet betrokken.  

De observaties lieten zien dat het inzetten van de Qwiek.up in grote lijnen werd gedaan volgens de 

handleiding. Echter lijken de medewerkers zich niet volledig verdiept te hebben in de handleiding, zo 

zijn de medewerkers niet bekend met de verschillende variaties.  
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Semigestructureerde interviews 

Na de observaties werden er twee verpleegkundigen niveau 4, twee verzorgende IG en één helpende 

geïnterviewd. Tijdens de semigestructureerde interviews gaf het merendeel van de deelnemende 

V&V aan de Qwiek.up nauwelijks ingezet te hebben tijdens de ADL of wanneer onbegrepen gedrag 

zich voordeed tijdens de ADL. In het geval van inzet was het doel altijd: de cliënt ontspannen, 

afleiden of amusement bieden. Vier van de vijf geïnterviewde V&V gaven aan de handreiking fijn in 

gebruik te vinden. Ze noemden de handreiking: duidelijk, overzichtelijk en concreet. Eén V&V vond 

de handreiking te uitgebreid. Deze V&V zei hierover het volgende:  

‘’Een handreiking is wel fijn ja. Maar ik zou het wel wat beknopter willen en niet zo uitgebreid 

met veel tekst. Want het is vrij moeilijk om te onthouden wat er allemaal staat’’.  

Alle V&V zagen de handreiking meer als hulpmiddel voor nieuwe medewerkers en leerlingen dan 

voor henzelf. Eén geïnterviewde V&V vond dat de handreiking stimuleerde tot meer inzet van de 

Qwiek.up, de overige geïnterviewden dachten van niet omdat het gebruik van de Qwiek.up volgens 

hen samenhangt met het bieden van zorg op maat.  

’’Nee, bij sommige werkt het gewoon niet, het hangt sowieso af hoe de cliënten hier zijn, 

welke cliënten we op dit moment op de afdeling hebben en of ze daar behoefte aan hebben’’  

Een andere V&V sprak over intrinsieke motivatie die nodig is om de Qwiek.up meer in te zetten, het 

alleen aanbieden van een handreiking zou volgens haar geen effect hebben.  

Afsluitende focusgroep 

Enkele weken na de bovenbeschreven semigestructureerde interviews met de V&V die geobserveerd 

werden tijdens de inzet van de Qwiek.up tijdens de ADL, vond er een afsluitende focusgroep plaats. 

Aan deze focusgroep namen wegens omstandigheden geen V&V deel. Wel namen de 

afstudeerstudent (AG), innovatiemedewerker van Valkenheim (AR), een lid van de cliëntenraad (CN), 

één afgevaardigde van Qwiek.up (LP) en drie onderzoekers (NK, MK, RV) deel. Door de coronaregels 

vond deze focusgroep online plaats d.m.v. Zoom. Er werd een beeld- en geluidsopname gemaakt die 

werd gebruikt voor het opstellen van een samenvatting van de bevindingen van de focusgroep. 

Tijdens deze focusgroep werden de resultaten en aanbevelingen van bovenbeschreven observaties 

en de semigestructureerde interviews doorlopen. De resultaten van de focusgroep staan in de 

volgende alinea beschreven. 

Feedback conceptversie handreiking en toepassing in de praktijk 

Deelnemers van de focusgroep vonden de concept handreiking bruikbaar, maar voornamelijk 

geschikt voor leerlingen en nieuwe medewerkers. Ze vonden de inhoud duidelijk, de tekst makkelijk 
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leesbaar en de stappen worden verduidelijk met voorbeelden. De handreiking stimuleert echter niet 

tot meer gebruik van de Qwiek.up bij onbegrepen gedrag tijdens de ADL. De deelnemers 

veronderstelden dat dit voornamelijk te maken heeft met het gedrag en veranderbereidheid van 

V&V op de afdelingen. Er werden een aantal verbeterpunten besproken, o.a. het stimuleren van 

eenduidigheid in de werkwijze bij de inzet van de Qwiek.up, beïnvloeden van V&V door een 

kartrekker aan te stellen die o.a. een klinische les zou kunnen geven over audiovisuele interventies, 

over de handreiking en het doel van de inzet van de Qwiek.up. Verder werden er praktische tips 

gegeven zoals het noteren van het gebruik van de Qwiek.up in de cliënten agenda en de handreiking 

aan de Qwiek.up bevestigen.  

Evaluatie bij woongroepen Bocholtz 

Observaties 

Een student verpleegkunde van Zuyd Hogeschool observeerde binnen woongroep Bocholtz van 3 tot 

17 mei 2021 de inzet van de Qwiek.up en het gebruik van de handreiking en bijbehorende document 

door de V&V tijdens de ADL. In totaal vonden er 15 observaties plaats bij zes cliënten. Er werden in 

deze periode zes V&V geobserveerd. Een samenvatting van de verschillende observaties wordt 

weergegeven in Tabel 6.  

Tabel 6 Samenvatting van de verschillende observaties binnen woongroep Bocholtz. 

Code  Observaties 

Implementatie 

concept 

handreiking 

De handreiking is zowel mondeling als digitaal voorgelegd aan de V&V van woonvorm 

Bocholtz. Verder is tijdens het testen van de concept handreiking de informatie die in 

de handreiking stond regelmatig herhaald en heeft de projectleider de handreiking met 

een aantal V&V individueel doorgenomen. Verder wilde hij een bijeenkomst 

organiseren m.b.t. het onderzoek. Echter, door Covid-19 heeft dit niet kunnen 

plaatsvinden.  

Setting Bij 11 observaties werd de ADL uitgevoerd op de slaapkamer. Bij 3 observaties werd de 

ADL op de gedeelde badkamer uitgevoerd en 1 observatie was in de gezamenlijke 

woonkamer.  

Soort zorg Bij 1 observatie werd wondzorg uitgevoerd. Bij 2 observaties werd er geen zorg 

uitgevoerd. Bij 12 observaties werd er ADL uitgevoerd op bed of gedeelde badkamer. 

Onbegrepen 

gedrag 

Het onbegrepen gedrag verschilde van agressief gedrag (schreeuwen, slaan, schoppen, 

knijpen), apathisch gedrag (ogen gesloten, geen reactie op aanspreken), 

prikkelbaarheid en onrust. 

Vijf van de zes cliënten stonden erom bekend om agressief gedrag te vertonen tijdens 

de verzorging. Het agressieve gedrag kwam bij drie van de vijf cliënten samen voor met 
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prikkelbaarheid. Apathisch gedrag kwam voor bij één cliënt. Dit kon in combinatie met 

agressief gedrag voorkomen. 

Positie en 

moment van inzet 

Qwiek.up 

Bij 13 observaties werd de Qwiek-up op het plafond geprojecteerd. Bij 2 observaties op 

de muur. Bij de projectie op de muur konden de cliënten de projectie niet goed zien, 

doordat de cliënt op bed leg. Bij de observaties op de gedeelde badkamer werd de 

Qwiek-up altijd op het plafond geprojecteerd. Dit werd gedaan, omdat er een kast 

tegen de muur stond waardoor de projectie niet op de muur kon worden gericht. 

Verder was er op de badkamer veel licht, waardoor de projectie niet goed zichtbaar 

was. Wanneer de Qwiek-up werd ingezet, verschillende erg: Bij 4 observaties werd de 

Qwiek-up vooraf en tijdens de zorg ingezet. Bij 5 observaties werd de Qwiek-up tijdens 

en na het zorgmoment ingezet. Bij 4 observaties werd de Qwiek-up alleen tijdens het 

zorgmoment ingezet en bij 2 observaties alleen na het zorgmoment.  

Wanneer de Qwiek-up werd gestart verschillende per V&V op de afdeling. Verder had 

de inzet te maken met het gedrag van de cliënt voorafgaand aan de verzorging. Tijdens 

2 observaties waren twee verschillende cliënten onrustig en prikkelbaar. De 

verpleegkundige heeft toen besloten om de Qwiek-up voorafgaand aan het 

zorgmoment aan te zetten om de cliënten proberen te laten ontspannen. 

Module/variatie V&V maakten allemaal een verschillende keuze qua modules. De gebruikte modules 

waren: 

   - Oostenrijk (5x)               - Lente & Zomer (1x) 

   - Dansen (5x)                     - Ambachten (1x) 

   - Sterrenhemel (1x)          - Boerderijleven (1x) 

Er werd in geen enkel geval gebruikt gemaakt van de verschillende variaties (V&V 

waren hier niet van op de hoogte). Het merendeel van de V&V zette het volume harder 

of zachter. Dit had te maken met het prikkelniveau en op welke manier de Qwiek-up 

werd ingezet. Wanneer de Qwiek-up alleen werd ingezet voor de muziek, werd het 

geluid harder gezet dan wanneer de beelden ook getoond werden. 

Module keuze Bij de module keuze werd er bij 7 observaties rekening gehouden met de interesse van 

de cliënt, vakanties, jeugdherinneringen of woonplaats. Bij 8 observaties was dit niet 

het geval.  

Concept 

handreiking 

Geen enkele V&V raadpleegde de concept handreiking bij het gebruik van de Qwiek.up. 

Verder heeft geen enkele V&V alle stappen van de concept handreiking gevolgd.  

Tijdens 

zorgmoment 

Het merendeel van de V&V attendeerden de cliënten op de beelden en/of geluiden 

tijdens het ADL moment.  Tijdens 7 observaties hebben de V&V de cliënten moeten 

attenderen op de beelden en/of geluiden. Dit kwam meerdere keren per zorgmoment 

voor. De meeste V&V gebruikten dit als afleiding.  
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Verpleegkundig 

handelen tijdens 

zorg naast inzet 

Bij 6 observaties lieten de V&V de Qwiek-up na het zorgmoment aan staan.  

Evaluatie inzet 

Qwiek-up 

 

Tijdens het zorgmoment overlegden de meeste V&V onderling niet over het effect van 

de Qwiek-up en de module keuze. Na het zorgmoment hebben twee V&V overlegd over 

het effect van de Qwiek-up op de cliënt. Familie werd in geen enkel geval betrokken. 

Rapportage en 

MDO 

Niet geobserveerd door de student. 

 

De Qwiek.up werd met name ingezet tijdens het wassen van de cliënt. Opvallend hierbij was dat 

iedere V&V de Qwiek.up inzette op zijn/haar eigen manier. Zo werd bijvoorbeeld de Qwiek.up 

ingezet voorafgaand, tijdens of na de ADL. De inzet van de Qwiek.up door de V&V hing sterk af van 

het gedrag van de cliënt voorafgaand aan de ADL en de reactie van de cliënt op de Qwiek.up tijdens 

de ADL. Sommige V&V overlegden vooraf met de cliënt welke module geschikt zou kunnen zijn, 

anderen V&V kozen zelf een module voor de cliënt. Er is een groot arsenaal aan modules beschikbaar 

voor de Qwiek.up binnen Bocholtz maar gedurende de observatieperiode werden veelal dezelfde 

modules afgespeeld. Er werd in geen enkel geval gebruik gemaakt van de verschillende variaties 

binnen de module. Het effect van de Qwiek.up, gedurende de observatieperiode, was bij iedere 

cliënt verschillend. Waar de ene cliënt rustig werd door de inzet van Qwiek.up en de zorg hierdoor 

goed uitgevoerd kon worden, was er bij een andere onrustige cliënt geen enkel effect merkbaar. De 

ontwikkelde concepthandreiking die bij de Qwiek.up lag, werd in geen enkel geval geraadpleegd door 

de V&V tijdens de observatieperiode. 

Semigestructureerde interviews 

In juni 2021 werden vijf van de zes V&V die geobserveerd werden tijdens de inzet van de Qwiek.up 

binnen woongroep Bocholtz, geïnterviewd door een van de onderzoekers (NK). Deze 

semigestructureerde interviews vonden allen, vanwege de Coronamaatregelen, online plaats d.m.v. 

Microsoft Teams. Er werden twee verpleegkundigen en drie verzorgenden geïnterviewd. Eén V&V die 

deelnam aan de observaties kon niet geïnterviewd worden omdat ze ten tijde van de interviews met 

zwangerschapsverlof was. Er werd tijdens ieder semigestructureerd interview een beeld- en 

geluidsopname gemaakt die werd gebruikt voor het opstellen van een samenvatting van de 

interviews. De resultaten van de semigestructureerde interviews worden in de onderstaande alinea’s 

beschreven. 
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Gebruik Qwiek.up  

Tijdens de interviews gaven alle deelnemende V&V aan dat ze positieve ervaringen hadden met het 

inzetten van de Qwiek.up bij cliënten die onbegrepen gedrag vertoonden tijdens de ADL.  

Gebruik conceptversie handreiking 

De vijf geïnterviewden gaven allen aan dat de concepthandreiking ‘niets nieuws’ voor hen was. Om 

die reden werd de handreiking door geen enkele V&V geraadpleegd tijdens de observatieperiode. De 

V&V gaven aan dat de handreiking een goed middel is om nieuw personeel te informeren over de 

inzet van de Qwiek.up maar dat zij zelf de handreiking niet (gaan) gebruiken. Positief vonden de V&V 

de vele voorbeelden in de handreiking.  De geïnterviewden gaven aan dat de inzet van de Qwiek.up 

echt maatwerk is: men moet er uitgebreid de tijd voor nemen en uitproberen wat wel of niet werkt 

bij de cliënt. Dat de inzet van de Qwiek.up maatwerk is, kwam onvoldoende naar voren in de 

handreiking volgens de V&V. Als verbeterpunten gaven de geïnterviewden aan dat er nog meer 

voorbeelden en voordelen van de inzet van de Qwiek.up benoemd zouden moeten worden in de 

handreiking. Ten aanzien van de keuzekaart gaven alle V&V aan dat er geen ‘one-size-fits-all’ 

methodiek is voor inzet van de Qwiek.up tijdens ADL. Een geïnterviewde zei hierover het volgende: 

‘… elke persoon is anders en bijvoorbeeld laatst een vrouw die houdt heel erg van dansen en 

we zetten die thema eigenlijk op voor ontspannen, terwijl die bij activeren staat.’  

Gebruik conceptversie keuzekaart 

Alle geïnterviewden vonden de concept keuzekaart té lang. Daarom werd de keuzekaart door geen 

enkele V&V gebruikt. Ook was de kleurindeling van de keuzekaart niet voor iedere V&V duidelijk (de 

rode en groene kleurindeling kwamen respectievelijk overeen met hoge en lage prikkelniveau ’s). Een 

verpleegkundige gaf aan dat niet iedere collega op haar afdeling bekend was met de term 

‘prikkelniveau’. De geïnterviewden adviseerden om de keuzekaart sterk in te korten en om alleen 

modules weer te geven die ook daadwerkelijk beschikbaar zijn binnen de organisatie/afdeling.  

Gebruik conceptversie goed gebruik kaart 

Ook werd de geïnterviewden gevraagd naar hun mening over de conceptversie van de goed gebruik 

kaart. De geïnterviewden konden niet veel hierover zeggen omdat de kaart nog niet officieel in 

gebruik was genomen op de afdeling. Eén geïnterviewde had de goed gebruik kaart globaal bekeken 

en gaf aan enthousiast te zijn: 

‘Ik ga dan nog niet naar, voor een dienst, het hele zorgplan doorlezen. He, om te kijken wat 

haar voorgeschiedenis is. Dan is zo’n goed gebruik kaart … gewoon heel erg fijn.’  
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Toepassing Qwiek.up in MDO 

Ook werden de geïnterviewden gevraagd of de concept handreiking ervoor zorgt dat de (mogelijke) 

inzet van de Qwiek.up tijdens de ADL wordt besproken tijdens het MDO. Hierover waren de 

meningen van de V&V erg verdeeld. Er werd aangegeven dat de inzet van de Qwiek.up volledig de 

taak was van de V&V. Een verpleegkundige gaf aan dat hij liever instructies ontving van andere 

zorgverleners (o.a. ‘welke module moet er gekozen worden?’ ‘Hoe lang en wanneer moet de 

Qwiek.up aangezet worden?’). Dit zou volgens deze verpleegkundige voor structuur zorgen voor alle 

V&V op de afdeling. Een andere verpleegkundige gaf aan dat de handreiking één handvat biedt voor 

alle betrokken zorgverleners rondom de cliënt. Zo kan bv. een psycholoog betrokken worden bij het 

inschatten van het juiste prikkelniveau en kan de keuze van de module voorgelegd worden aan een 

activiteitenbegeleider.  

Rol familie inzet Qwiek.up 

Tenslotte werden de geïnterviewde V&V gevraagd of de handreiking handvaten biedt om familie van 

de cliënt te betrekken bij de inzet van de Qwiek.up tijdens ADL. Vrijwel alle V&V gaven aan dat 

families in het algemeen vaak moeilijk te betrekken zijn rondom het zorgproces van de cliënt. Niet 

iedere geïnterviewde vond het betrekken van de familie zinvol omdat V&V vaak goed op de hoogte 

zijn van het levensverhaal van de cliënt, en dus makkelijk een geschikte module van de Qwiek.up 

kunnen selecteren voor de cliënt.  

Afsluitende focusgroep Bocholtz 

Enkele weken na de bovenbeschreven semigestructureerde interviews met de V&V die geobserveerd 

werden tijdens de inzet van de Qwiek.up tijdens de ADL, vond er op 7 juli 2021 een afsluitende 

focusgroep plaats. Aan deze focusgroep namen twee V&V deel die werkzaam zijn bij Bocholtz en die 

eveneens deel hadden genomen aan de bovenbeschreven observaties en semigestructureerde 

interviews. Daarnaast namen de projectleider van Bocholtz (MB), één afgevaardigde van Qwiek.up 

(LP) en twee onderzoekers deel (NK, RV). Door de coronaregels vond deze focusgroep online plaats 

d.m.v. Microsoft Teams. Er werd een beeld- en geluidsopname gemaakt die werd gebruikt voor het 

opstellen van een samenvatting van de bevindingen van de focusgroep. Tijdens deze focusgroep 

werden de resultaten van bovenbeschreven observaties en de semigestructureerde interviews 

doorlopen, de belangrijkste bevindingen worden in de volgende alinea’s beschreven.  

Feedback conceptversie handreiking 

In de focusgroep kwam naar voren dat het toevoegen van icoontjes ter ondersteuning van de 

stappen die doorlopen moeten worden in de handreiking, ervoor kunnen zorgen dat de handreiking 
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visueel aantrekkelijker wordt. Er werd geopperd om een klein zakkaartje te ontwikkelen omdat V&V 

niet graag lange teksten lezen. 

Feedback conceptversie keuzekaart 

De focusgroep leverde geen nieuwe informatie op maar bevestigde de eerder beschreven 

bevindingen afkomstig van de semigestructureerde interviews t.a.v. van de concept keuzekaart: de 

concept keuzekaart is té lang en niet iedere V&V is bekend met de term ‘prikkelniveau’.  

Feedback conceptversie goed gebruik kaart 

Uit de focusgroep bleek dat de goed gebruik kaart binnen woongroep Bocholtz niet bij een cliënt op 

zijn/haar kamer gehangen mag worden i.v.m. de privacy. Een deelnemer opperde daarom om twee 

versies te maken van de goed gebruik kaart: één kaart die uitgeprint en opgehangen kan worden op 

de kamer van de cliënt en één kaart die digitaal aan het dossier toegevoegd kan worden (in PDF).  

Feedback conceptversie goed gebruik tips 

Net zoals bij de conceptversie van de handreiking, gaven de deelnemers van de focusgroep aan dat 

het document inhoudelijk goed is maar dat dit document visueel aantrekkelijker gemaakt zou 

moeten worden.  

Datatriangulatie ten behoeve van de ontwikkeling van de handreiking en bijbehorende documenten 

De resultaten van fase 2 impliceren dat er sprake was van data-saturatie, de vervolgstap was dan ook 

het ontwikkelen van de definitieve versies van de handreiking, keuzekaart, goed gebruik kaart en 

goed gebruik tips. De definitieve vormgeving en allerlaatste bijstellingen zijn tenslotte in overleg met 

Qwiek tot stand gekomen. In die fase is ook de website van Qwiek zodanig gewijzigd dat informatie 

over het gebruik van de Qwiek in de ouderenzorg en meer specifiek bij onbegrepen gedrag bij 

dementie overzichtelijk bijeengebracht is. 

3.3 Analyse logfiles 

Er bleken veel missende data te zijn (er was o.a. helemaal geen data beschikbaar van één van de drie 

Qwiek.ups van Valkenheim). Uit de gegevens die we wel hebben kunnen analyseren blijkt dat in de 

ochtend de Qwiek.up het meeste gebruikt wordt. De module boerderijleven werd het vaakst gekozen 

(36), gevolgd door de module lente en zomer (20) en de module dansen (15). 
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4.  Discussie  

Er is in nauwe samenwerking met de praktijk en de leverancier op iteratieve wijze een duidelijke 

handreiking en bijbehorende documenten ontwikkeld voor de inzet van de Qwiek.up in ADL situaties 

bij mensen met dementie en onbegrepen gedrag. Corona maatregelen én de forse wateroverlast bij 

Valkenheim waren belemmerende factoren tijdens het proces waardoor de evaluatie van het gebruik 

van de handreiking beperkt heeft kunnen plaatsvinden. Voor ‘goed gebruik’ van de Qwiek.up bij ADL 

is meer nodig dan het verstrekken van een duidelijke handreiking, o.a. een systematische 

implementatie en meer aandacht voor het betrekken van de familie. Het blijft belangrijk om de rol 

van V&V in de omgang met onbegrepen gedrag bij ADL te versterken en afspraken vast te leggen 

over wie welke taak op zich neemt als het gaat om de inzet van hulpmiddelen zoals de Qwiek.up. 

  Sterk punt aan dit project was de samenwerking met de praktijk en Qwiek BV, al werd deze 

samenwerking aanzienlijk bemoeilijkt door de Corona maatregelen. Vrijwel alle contact met 

deelnemers vond plaats via beeldbellen. Dat lukte niet altijd vanwege de technische mogelijkheden 

(het ontbrak bv aan voldoende laptops op de afdeling om ieder achter een eigen laptop te laten 

plaatsnemen) en mede daardoor kwam interactie tijdens focusgroepen soms moeilijk tot stand. Door 

de hoge werkdruk op de afdelingen (mede veroorzaakt door Corona maatregelen en aanverwant 

ziekteverzuim) was het lastig om V&V vrij te plannen voor deelname aan de interviews of 

focusgroepen. Tevens bleek er minder expertise te zijn bij V&V in het gebruik van de Qwiek.up bij 

ADL dan vooraf werd verondersteld. Toen bleek dat door wateroverlast Valkenheim moest sluiten en 

cliënten, personeel én Qwiek.ups verspreid werden over de andere locaties van Sevagram is besloten 

V&V van Valkenheim niet verder te betrekken in het geven van feedback op de laatste versie van de 

handreiking. Toch is de handreiking systematisch en stapsgewijs ontwikkeld d.m.v. diverse 

feedbackrondes en is alle input zorgvuldig afgewogen. Bij het maken van keuzes ontstond vaak het 

dilemma: willen we nu een handreiking ontwikkelen voor ‘ideaal gebruik’ of de handreiking zoveel 

mogelijk laten aansluiten bij de huidige werkprocessen? Uit de observaties bleek namelijk dat V&V 

vaak geen tijd hebben of nemen om de handreiking te lezen en geen eigenaarschap op zich nemen 

bij het gebruiken van de Qwiek.up. Dat is jammer, want ADL ondersteuning is toch een kerntaak van 

V&V. 

 Op basis van dit project doen we de volgende aanbevelingen voor de praktijk: 

• Zorg voor een systematische implementatie van de Qwiek.up binnen de organisatie en maak 

hier iemand voor verantwoordelijk (kartrekker, aanjager); 

• Volg de handreiking en besteed vooral tijd aan een bewuste keuze voor modules, waar 

mogelijk in samenspraak met familie; 
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• Maak vooraf duidelijke afspraken tussen V&V en het behandelteam over 

verantwoordelijkheden bij de inzet van de Qwiek.up bij ADL; 

• Blijf alert op de rol van V&V in de omgang met onbegrepen gedrag bij ADL en houd daarbij 

niet enkel aandacht voor agressie maar juist ook voor apathisch gedrag van cliënten. 

Tenslotte doen we de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek naar: 

• De rol van verzorgenden in de multidisciplinaire samenwerking bij onbegrepen gedrag van 

cliënten; 

• De rol van naasten/mantelzorgers bij de Qwiek.up ADL interventie; 

• De invloed op het onbegrepen gedrag per module (type) van de Qwiek.up; 

• De invloed van de Qwiek.up en de ontwikkelde handreiking op het onbegrepen gedrag van 

cliënten in andere settingen (bv. in de verstandelijk gehandicaptenzorg); 

• De invloed van de Qwiek.up en de ontwikkelde handreiking bij andere indicaties (bv. bij pijn). 
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Onbegrepen 
gedrag bij ADL?
Handreiking: goed gebruik van de Qwiek.up



Qwiek.up
Volg deze stappen als je 
de Qwiek.up inzet om 
onbegrepen gedrag bij 
ADL bij bewoners met 
dementie te voorkomen 
of te verminderen.
We geven je tips en 
voorbeelden om je te helpen 
zoeken naar de meest 
passende oplossing voor 

het verminderen van 
onbegrepen gedrag 

van de bewoner 
waar jij voor 
zorgt. Voor 
iedere bewoner 
zal het gebruik 

van de Qwiek.up 
anders zijn. 

Dat is afhankelijk 
van zijn of haar mobiliteit, 

stadium dementie én 
persoonlijke kenmerken. Het is 
maatwerk! 

Gebruik je de Qwiek.up 
voor het eerst? Het gebruik is 
eenvoudig, maar kijk ook op 
https://www.qwiek.eu/up voor 
meer informatie.

Onbegrepen Gedrag
Agressie, onrust, ontremming, 
bewegingsdrang en apathie.

ADL
Wassen, aan- en uitkleden, 
uiterlijke verzorging, toiletgang, 
eten, drinken en mobiliteit.

Stappenplan

1   Kijken
Wat gebeurt er precies als de bewoner het 
onbegrepen gedrag laat zien?
  Waar, wanneer (onverwacht, soms, regelmatig, vrijwel 

altijd) en bij welke handeling? Bijvoorbeeld: bij aanraking 
tijdens de verzorging.

  Welke factoren zijn van invloed? Denk aan gedrag dat 
de bewoner laat zien als reactie op handelingen door de 
zorgverlener. Bijvoorbeeld: de bewoner is gevoelig voor licht en 
schrikt bij het plotseling openen van de gordijnen.

  Wat helpt het gedrag te voorkomen of te verminderen?
 En wat juist niet? Bijvoorbeeld: rustige of herkenbare muziek 

lijkt een goed effect te hebben op de alertheid van de bewoner.
  Sluit lichamelijke factoren als oorzaak van het onbegrepen 

gedrag uit. Bijvoorbeeld: honger, pijn of een schommelende 
bloedsuikerspiegel.

  Wat is de invloed van medebewoners en andere 
omgevingsfactoren? Bijvoorbeeld: bij veel prikkels ontstaat er 
roepgedrag en verbale en fysieke agressie.

  Houd rekening met gewoonten en voorkeuren van de 
bewoner bij ADL. Bijvoorbeeld: de bewoner wast zich altijd aan 
de wastafel en wil niet onder de douche.

2   Doel bepalen
  Welk doel wil je bereiken met het gebruik van 

de Qwiek.up bij deze bewoner? Bijvoorbeeld: 
ontspanning, afleiding of activeren.

  In welke ADL situatie wil je bij deze bewoner 
de Qwiek.up gebruiken?

Vul het doel en de ADL situatie in 
op de goed gebruik kaart. 

Voorbeeld doel
We gebruiken de Qwiek.up als afleiding om de angst voor het 
nagelknippen te verminderen zodat mevrouw niet of minder 
overstuur raakt en ze zich niet verzet.

Neem de
tijd en doe
het samen!



3   Kiezen
Welke belevingsmodule en 
muziek passen het beste bij deze 
situatie en deze bewoner? Bijvoorbeeld: weet je 
niet welke module het beste past, start dan met 
een natuurmodule als je de bewoner tot rust wil 
brengen.

Gebruik de module keuzewaaier! 
Behoefte van de bewoner én 
de situatie bepalen de keuze.

Kies op basis van:
  Doel: ieder doel vereist een ander 

prikkelniveau. Bijvoorbeeld: een actieve 
module wanneer activering nodig is.

  Levensloop (cultuur, werk, hobby’s, 
interesses) van de bewoner (vraag familie). 
De bewoner komt bijvoorbeeld oorspronkelijk 
uit Spanje. Hij prefereert Spaanse muziek. Je ziet 
aan zijn gezicht dat de spanning afneemt als 
deze muziek wordt opgezet.

  Mogelijkheden/beperkingen van de bewoner. 
Bijvoorbeeld: aandacht, gezichtsvermogen en 
gehoor.

  Enkel beeld of enkel geluid gebruiken? 
Bijvoorbeeld: als een bewoner een kamer deelt, 
de gordijnen dichtdoen en enkel de beelden 
gebruiken. Daarmee maak je een ‘eigen rustige 
plek’ en worden de andere bewoners niet 
gestoord.

  Een eigen module maken? Bijvoorbeeld: voor 
bewoners met een Hindoestaanse achtergrond 
een aparte module maken met passende muziek 
en beelden.

Hoe en waar ga je de Qwiek.up gebruiken?
Denk daarbij aan:
  Plaatsing zodat de bewoner de beelden 

goed kan zien. Bijvoorbeeld: projectie op de 
wand of het plafond, met oog op eventuele 
bedlegerigheid.

  Tijdstip gebruik (vooraf, tijdens of na de 
ADL). Bijvoorbeeld een ontspannende module 

aanzetten als we voor het nagelknippen de 
nagels zacht laten worden in een waskom met 
warm water. Bij het knippen kiezen we dan voor 
een module die meer afleiding biedt.

  Tijdsduur van het gebruik. Het valt op dat 
zorgverleners de Qwiek.up wel eens lang laten 
doorspelen. Dit kan ook een negatieve uitwerking 
hebben omdat je hiermee gewenning riskeert en 
het gewenste effect zou kunnen verminderen.

  Instellingen (de variaties, prikkelniveaus en 
audiosporen). Bijvoorbeeld: zoek in de variaties 
op de verschillende modules over dieren naar 
dieren waar iemand vroeger ‘iets mee had’: 
kippen, schapen, duiven, enzovoort.

  Aanwezigheid van de zorgverlener. 
Bijvoorbeeld: samen kijken en benoemen wat 
je ziet, kan de bewoner helpen de aandacht te 
richten op de beelden.



4   Uitproberen
  Gebruik daarbij een goed gebruik 

kaart per bewoner. 
Je kunt verschillende goed gebruik kaarten 
invullen tijdens het testen.

  Observeer de inzet van de gekozen module 
een aantal keer bij de bewoner. Let dan 
op gedrag, (non)verbale communicatie e.d. 
Je ziet bijvoorbeeld de bewoner ontspannen, 
vriendelijker worden, soms zelfs lachen. 
Lichaamstaal observeren is heel belangrijk.

  Heb je goede keuzes gemaakt en wat zijn 
de ervaringen van je collega’s en de familie? 
Bijvoorbeeld: bespreek het gebruik van de Qwiek.
up bij de overdracht of informeer de familie over 
de modules die je inzet bij de bewoner.

  Vul de goed gebruik kaart in op basis 
van afspraken die zijn vastgelegd in het 
zorgleefplan na overleg met collega’s (in het 
MDO) en met de familie. Bijvoorbeeld: spreek 
af bij iedere bewoner om hulpmiddelen-gebruik 
als vast punt op de agenda van het MDO te 
zetten.

  Spreek af waar deze kaart bewaard wordt. 
Zorg dat iedereen weet wat is afgesproken over 
het gebruik van de Qwiek.up bij deze bewoner.

Met name het observeren is van groot belang. Hoe 
reageert de bewoner op de module? Blijft het effect 
hetzelfde of verandert de behoefte in de loop van 
tijd wellicht? Dit uitproberen en ontdekken kost 
tijd. Het duurt soms wel een aantal dagen.

5   Doen en bijstellen
  Gebruik je de Qwiek.up volgens 

de goed gebruik kaart?
  Bereik je het doel bij de bewoner?
  Observeer de reactie bij de bewoner en 

handel hiernaar. Wanneer de goed gebruik 
kaart niet meer voldoet, pas je die aan. 
Bespreek het in het MDO en neem het op in 
het zorgleefplan.

HSZ-QW-202109



Goed
gebruik 
tips
Invoering van de handreiking 
Goed Gebruik Qwiek.up bij 
onbegrepen gedrag tijdens 
ADL-zorg.

Ga jij jouw collega’s helpen om de Qwiek.up in te 
zetten? Maak dan gebruik van deze tips.

1   Stel één of meerdere
kartrekker(s) aan.

Om de inzet van de Qwiek.up bij onbegrepen gedrag 
bij ADL te stimuleren en te borgen, zijn enthousiaste 
kartrekkers nodig. Bijvoorbeeld een verpleegkundige 
of verzorgende met ervaring in de psychogeriatrie 
of een agogisch medewerker met als neventaak 
aandachtfunctionaris innovatie en zorgtechnologie. 
Kartrekkers moeten betrokken zijn bij de directe 
zorg en experts zijn / worden in het gebruik van 
de Qwiek.up. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle 
vragen over het gebruik van de Qwiek.up en de 
handreiking. Onderstaande aandachtsgebieden kan 
een kartrekker oppakken of in gang zetten:

Bevorderen goed gebruik van de Qwiek.up door te 
informeren, motiveren en enthousiasmeren
Het is belangrijk dat alle zorgmedewerkers 
weten dat er een Qwiek.up is en hoe deze 
ingezet kan worden. Dit kan via een nieuwsbrief 
of instructiemail, promotiemateriaal zoals een 
filmpje, podcast, vlog of blog. Maar vooral door 
demonstraties te geven.

Het is voor medewerkers en familie van meerwaarde 
om eerst zelf de Qwiek.up te ‘beleven’ alvorens 
deze wordt ingezet bij de bewoner. Familie 
informeren over de Qwiek.up biedt gelijk de 
mogelijkheid om met hen te bespreken welke 
modules de voorkeur hebben van de bewoner. 
Kijk op www.qwiek.eu/familie voor de familiefolder 
en tips om familie (meer) te betrekken.

Maak afspraken over de discipline (psycholoog, 
agogisch medewerker, EVV-er) die het gebruik 
van de Qwiek.up binnen het zorgplan regelt en 
bespreekt in het MDO. De belangrijkste reden 
voor een zorgmedewerker om de Qwiek.up te 
gebruiken, is het effect dat hij heeft op het gedrag 
van de bewoner. Stimuleer daarom het delen van 
succesverhalen.

De vier tips zijn geformuleerd op basis 
van gesprekken met ervaringsdeskundige 
zorgmedewerkers in diverse verpleeghuizen. 
Deze gesprekken zijn gehouden als onderdeel 
van het Zon Mw project ‘Qwiek.up ADL 
interventie’.



Bevorderen goed gebruik van de Qwiek.up per 
bewoner door een voorbeeldrol te vervullen
De kartrekker kan een voorbeeldrol vervullen bij het 
toepassen van de handreiking, in samenwerking met 
de verpleegkundige of verzorgende die aanspreekpunt 
is voor de familie (EVV-er). De zorgmedewerkers 
ontvangen hiervoor een ‘training on the job’ door 
tijdens de ADL het opgestelde plan bij de betreffende 
bewoner uit te voeren. Dat doen zij samen met de 
kartrekker. De goed gebruik kaart dient hierbij als 
hulpmiddel.

Functioneel beheer 
Taken die vallen onder functioneel beheer, zijn 
onderhoud en updates. Hierover dienen medewerkers 
en familie regelmatig te worden geïnformeerd. Dit kan 
bijvoorbeeld via een nieuwsbrief.

Subsidie aanvragen
Is er behoefte aan meerdere Qwiek.up’s in de 
organisatie? Dan kan de kartrekker samen met 
medewerkers die subsidies behandelen, mogelijkheden 
voor financiering onderzoeken.

2   Stimuleer het gebruik van de 
handreiking, de keuzewaaier en de 
goed gebruik kaarten. 

Stuur de handreiking digitaal naar medewerkers 
of hang hem op in posterformaat. Plastificeer de 
handreiking en bevestig hem aan de Qwiek.up. 
Stimuleer ook het gebruik van de keuzewaaier. Die is 
handig bij het maken van een weloverwogen keuze voor 
een module voor de betreffende bewoner. Hiermee 
zorg je voor een optimale inzet om onbegrepen gedrag 
te voorkomen of te verminderen. Zorg ervoor dat de 
keuzekaart actueel is, dus dat het duidelijk is welke 
modules jouw zorgorganisatie heeft aangeschaft. Het 
is ook raadzaam de goed gebruik kaart per bewoner 
in te vullen. Zorg ervoor dat lege kaarten klaarliggen 
(bijvoorbeeld tijdens het MDO) en spreek af waar deze 
kaart van iedere bewoner bewaard wordt.

3   Neem de tijd voor het goed gebruik 
van de qwiek.up bij onbegrepen gedrag 
te stimuleren en doe het vooral samen.

Plan bewust tijd om bewoners te observeren, familie 
te betrekken, het gebruik per bewoner te testen, de 
uitkomsten te bespreken in het MDO en medewerkers 
te scholen en te begeleiden. Bedenk altijd voor wie 
je het doet: de bewoner. Het zo aangenaam mogelijk 
maken van een ADL moment is van waarde voor zowel 
de bewoner als de zorgmedewerker. Vergeet vooral niet 
de aandacht op het goed gebruik van de Qwiek.up te 
blijven richten want afspraken verwateren, er komen 
nieuwe collega’s, nieuwe modules, enzovoort.

4   Maak afspraken over de plek van 
de Qwiek.up als hij niet wordt gebruikt.

Plaats de Qwiek.up op een makkelijk bereikbare, 
beschikbare en veilige plek als hij niet wordt gebruikt. 
Liefst op een plek waar het uitnodigt hem te pakken 
en te gebruiken. Bijvoorbeeld in een ruimte waar 
zorgmedewerkers rapporteren of pauzeren. 

Voor verdere informatie over de Qwiek.up en mogelijk 
bruikbare documenten verwijzen we je naar 
www.qwiek.eu.
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We kiezen voor
module

Deze module heeft 
prikkelniveau

  laag
  gemiddeld
  hoog

De variatie van
de module is

We kiezen voor 
audiospoor

We zetten de
Qwiek.up aan

                 minuten voorafgaand aan de ADL
  tijdens de ADL
                 minuten na de ADL

En projecteren op   de wand
  het plafond

Overige tips bij
het gebruik

Goed gebruik kaart Qwiek.up ADL.
Vul deze kaart in als je de Qwiek.up inzet bij onbegrepen gedrag bij ADL, 
zodat je collega’s en de familie van de bewoner weten hoe de Qwiek.up het 
beste gebruikt kan worden.

Datum:

 
 
Bij dhr./mevr.
gebruiken we de Qwiek.up bij onbegrepen gedrag op de volgende manier:

Bij dit onbegrepen 
gedrag (agressie, 
onrust, ontremming, 
bewegingsdrang of 
apathie) zetten we 
de Qwiek.up in

Op dit moment van 
de dag zetten we
de Qwiek.up in

  ochtend
  middag
  avond

Dan gebruiken we
de Qwiek.up

  voor ontspanning
  voor afleiding
  om te activeren
  om de aandacht te vangen
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Volg deze 5 stappen als je de Qwiek.up inzet 
om onbegrepen gedrag (agressie, onrust, enz.) 
bij ADL te voorkomen of te verminderen.

Stappenplan.

1  
Kijken

Wat gebeurt er 
precies als de 
bewoner het 
onbegrepen gedrag 
laat zien?

2  
Doel stellen

Welk doel wil je 
bereiken met de
inzet van de 
Qwiek.up? 
(bijvoorbeeld 
afleiding of activeren)



3   
Kiezen

Welke module
past het best bij
de bewoner?
Maak gebruik van
de keuzewaaier.

4  
Uitproberen

Observeer het effect 
van de Qwiek.up bij 
de bewoner en vul de 
goed gebruik kaart in.

5  
Doen en 

bijstellen

Zet de Qwiek.up in en 
blijf het onbegrepen 
gedrag observeren.
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