Uitgelichte innovatie...

Interview met José van de woning Kastanje

Lekker geslapen?
Een enthousiaste José start het gesprek. “We doen
met onze woning Kastanje inderdaad mee aan
het onderzoek ‘Lekker geslapen?’ vanuit Innovatie
Impuls. Een slaaponderzoek hebben we een aantal
jaren geleden ook al gedaan. Destijds was dat een
stageopdracht. Het leek ons een mooi moment om
vergelijkingsmateriaal op te halen, omdat we weten
hoe belangrijk goed slapen is.” José is persoonlijk
begeleider op de woning Kastanje in Nieuw-Wehl,
de hoofdlocatie van Elver. Een groep waar al wat
oudere bewoners wonen. Inmiddels zijn vier bewoners
aangemeld voor het slaaponderzoek.
“De reden dat we ons opnieuw hebben opgegeven is
eigenlijk wel mooi. Daar waar corona aan de ene kant
veel beperkingen opleverde, gaf het ons ook nieuwe
inzichten. Dagbesteding werd vorig jaar stilgelegd en
verplaatst naar de woningen. Hierdoor hadden we 24
uur per dag zicht op onze bewoners en hun gedrag.
We zagen soms verveling en bewoners die minder

konden genieten. Maar ook andere dingen vielen
ons op. Doordat we in de ochtend meer tijd hadden
voor bijvoorbeeld het ontbijt viel het ons op dat
een van de bewoners tijdens het eten weer in slaap
viel. Belangrijke signalen waar we mee aan de slag
moesten vonden we. Duidelijk werd dat activering en
inspelen op de situatie van dat moment erg belangrijk
was.”
We waren benieuwd wat we zelf konden doen om
de bewoners individueel maar ook samen als groep
een nog prettigere dag te bezorgen. Toen de vraag
voor deelname aan het slaaponderzoek kwam werd
ik direct enthousiast. De basis voor een prettige dag
begint tenslotte bij een goede nachtrust. Ga jezelf
maar eens na. Hoe fit voel jij je na een gebroken of
korte nacht?”
Inmiddels is er binnen Elver een slaapteam opgericht.
Zij ondersteunen de deelnemende teams bij het

slaaponderzoek. Samen maken ze een stappenplan
en zorgen voor een goede rolverdeling binnen het
onderzoek. Loopt een team ergens tegenaan, dan
kan het slaapteam ondersteuning bieden of de juiste
expertise erbij betrekken. Ook is er ruime aandacht
voor slaaphygiëne. Dit is de eerste stap waar je
naar kijkt voordat er een slaaponderzoek wordt
opgezet. “Door het voldoen aan basisvoorwaarde
van een goede slaaphygiëne krijg je een zuiverdere
onderzoeksvraag. In sommige gevallen is het
voldoen aan basisvoorwaarde al genoeg en is verder
onderzoek niet nodig.”
Een andere uitdaging die een team tegenkomt is
gerelateerd aan tijd. Want welke keuzes maak je
binnen de beperkte uren die je op een woning hebt als
er bijzondere informatie uit de metingen naar voren
komt. “Dat is nog een gespreksonderwerp waar we
zeker nog aandacht aan moeten besteden”, licht José
toe. “Die tijd moet er uiteindelijk wel zijn want anders

is het niet zinvol om de metingen te doen. Daar zit
voor mij de uitdaging. Daar waar je voorheen een
vooraf opgesteld dagprogramma volgde kijk je nu
nog meer naar het individu. Wat heeft hij of zij op dat
moment nodig? Het maakt het nog persoonlijker en
vraagt meer flexibiliteit van jou als begeleider.”
De eerste metingen zijn sinds kort gestart. Kastanje
maakt gebruik van zowel de Motionwatch als de Emfit.
“We hopen dat we met dit onderzoek meer inzichten
krijgen in de slaapproblematiek. Die informatie is
belangrijk om overdag beter op de behoefte van
de bewoner in te kunnen spelen. Na een slechte
nacht kunnen we bijvoorbeeld het dagprogramma
aanpassen, terwijl na een goede nachtrust misschien
wel iets meer uitdaging mogelijk is. Uiteindelijk moet
het bijdragen aan een nog aangenamer leven. Dat is
ons streven.”

