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Voorwoord
Voor ons afstudeeronderzoek voeren wij een onderzoek uit voor de organisatie Amerpoort.
Amerpoort is een organisatie die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze
opdrachtgever is de nachtzorg van Amerpoort in Baarn.
In dit onderzoek staat de nachtzorg die aan mensen met een verstandelijke beperking wordt
geboden centraal. Amerpoort biedt nachtzorg aan verschillende doelgroepen, met ieder eigen
ondersteuningsbehoeften. Ook de medewerkers van de nachtzorg hebben eigen behoeften die in het
kader van dit onderzoek verzameld zijn. In dit onderzoek wordt bepaald in hoeverre de huidige
vormgeving van de nachtzorg aansluit bij de verschillende behoeften van zowel cliënten als
medewerkers van Amerpoort.
In dit onderzoeksrapport komen verschillende onderdelen terug. Als eerste is er een inleiding in
hoofdstuk 1, waarin de aanleiding, context en doelstelling van het onderzoek beschreven is. Naar
aanleiding van deze inleiding wordt een samenvatting van het vooronderzoek toegevoegd in
hoofdstuk 2. Vervolgens wordt de aanpak van het onderzoek beschreven en onderbouwd in
hoofdstuk 3. Na deze onderdelen worden de hoofd- en deelvragen beantwoord in hoofdstuk 4. De
beantwoording van de hoofd- en deelvragen vormt de basis van de conclusies in hoofdstuk 5,
waarna de aanbevelingen volgen in hoofdstuk 6. De evaluatie is toegevoegd in hoofdstuk 7, waarin
terug te vinden is welke keuzes er in het onderzoeksproces gemaakt zijn en welke invloed deze
keuzes op het onderzoek hebben gehad.
De geraadpleegde bronnen zijn te vinden in de bibliografie. In de bijlage is een operationalisatielijst
van gebruikte termen opgenomen waarin de termen gedefinieerd, toegelicht en uitgewerkt worden.
Ook is hierin het vooronderzoek terug te vinden.
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Hoofdstuk 1 - Inleiding
In dit onderzoek staat de zorg voor mensen in de nacht centraal. Slaap is een van de belangrijkste
onderdelen in het leven van een mens. De piramide van Maslow beschrijft verschillende behoeftes
van de mens. Deze behoeftes zijn opgebouwd in verschillende niveaus. Het eerste niveau bestaat uit
eten, drinken en slapen. Een mens begint onderaan en kan pas naar het volgende niveau als de
eerdere behoeftes zijn voldaan. Het hebben van slaap is dus een van de eerste behoeftes die ieder
mens nodig heeft (Kuiper & Zijsling, 2016).
Ook heeft het hebben van nachtrust invloed op de kwaliteit van bestaan. Kwaliteit van Bestaan
ontstaat wanneer de behoeften in de acht domeinen worden vervuld. De domeinen zijn voor
iedereen hetzelfde maar kunnen een individuele invulling hebben (Movisie, 2018).
De doelgroep die in dit onderzoek centraal staat is mensen met een verstandelijke beperking1. De
nachtzorg binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg heeft in Nederland recentelijk veel nationale
aandacht gekregen. Volgens VGN (2019) is de nachtzorg en het werk van de nachtzorg onzichtbaar.
Zelfs andere disciplines in de zorg zijn niet goed op de hoogte van de werkzaamheden die ‘s nachts
uitgevoerd worden. Dit is reden tot onderzoek en kwaliteitsverbetering geweest, dus heeft TNO een
onderzoek uitgevoerd naar de nachtzorg. Een belangrijke aanbeveling die uit dit rapport naar voren
komt is het leren van elkaar en met elkaar. Elke organisatie heeft zijn/haar eigen invulling van de
nachtzorg met elk eigen belemmerende en positieve factoren (Hinkema, Schoone & Vries, 2018).
Naar aanleiding van dit grote onderzoek in de nachtzorg is er een leernetwerk ontwikkeld waarin
organisaties en diens medewerkers in contact met elkaar kunnen komen. Er is dus een nieuwe blik op
nachtzorg, maar er is nog steeds veel onduidelijk. De onderzoeken naar knelpunten in de nachtzorg
zijn van de afgelopen drie jaar en de aanbevelingen zijn nog lang niet altijd geïmplementeerd. Zo
blijkt ook uit de signalen die zijn opgevangen op het symposium ‘Held in de Nacht’ (gesproken
communicatie, 3 februari 2020). Veel medewerkers van de nachtzorg uiten dat zij zich onzichtbaar
voelen en dat er lang niet genoeg bekend is over de nachtzorg. Juist deze onbekendheid zorgt ervoor
dat problemen die worden ervaren, niet adequaat genoeg opgelost kunnen worden in organisaties.
Het onderzoek speelt zich af bij de organisatie Amerpoort. Dit is een organisatie die zorg biedt aan
mensen met een verstandelijke beperking. Amerpoort heeft de doelgroep ‘mensen met een
verstandelijke beperking’ weer onderverdeeld in kleinere doelgroepen met ieder hun eigen
specifieke begeleidingsbehoefte:
- Licht verstandelijke beperking (LVB)
- Licht verstandelijke beperking met (multi) probleem gedrag (LVB+)
- Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)
- Ernstig verstandelijke en meervoudige beperking (EVMB)
- Geriatrie
Amerpoort biedt voor deze doelgroepen verschillende woonvormen aan die zowel op het
instellingsterrein in Baarn (Nieuwenoord) als in verschillende wijken gevestigd zijn. De nachtzorg
voor alle locaties wordt centraal geregeld vanuit Nieuwenoord.

1

Feldman (2016) maakt onderscheid in de volgende categorieën van mensen met een verstandelijke
beperking: licht (IQ 50-69), matig (IQ 35-49), ernstig (IQ 20-34) en diep (IQ <20)
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Aan de hand van het rapport van TNO (2018) heeft Amerpoort een projectgroep opgericht om de
kwaliteit van nachtzorg binnen Amerpoort in kaart te brengen. Uit het project nachtzorg van
Amerpoort (2019) kwamen onder andere de volgende aanbevelingen:
- Goede samenwerking en overdracht tussen dag- en nachtzorg, zowel in de dagelijkse
overdracht van de actuele situatie als tijdens de planbesprekingen is een aanbeveling;
- Per bewoner zijn verschillende afspraken en slaaptijden mogelijk;
- Nachtmedewerkers zijn toegerust voor de verschillende zorgvragen in de nacht;
Vanuit het nachtzorg team van Amerpoort is er de vraag of in er in de huidige manier van werken
zorg wordt geboden die het beste aansluit bij de behoeften van cliënten en medewerkers.
Medewerkers dienen nu kennis te hebben van de verschillende doelgroepen binnen Amerpoort
zodat ze zorg kunnen bieden aan alle cliënten in de nacht. Het is op dit moment onduidelijk in
hoeverre een specialistische aanpak de kwaliteit van de gegeven zorg verbetert en daarmee de
nachtrust van de cliënt verbetert. Door de huidige vormgeving van de nachtzorg kan het voor komen
dat bepaalde signalen te laat opgevangen worden of dat er niet op de juiste manier gehandeld
wordt. Dit komt doordat medewerkers met allerlei doelgroepen tegelijk werken, in plaats van dat zij
gekoppeld zijn aan specifieke doelgroepen en specialistische kennis hebben.
Nachtrust is van invloed op de kwaliteit van bestaan. Het niet adequaat signaleren van signalen
vanuit de doelgroep stagneert het bevorderen van het emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden,
en de persoonlijke relaties van de betrokkene. Het ontbreken van adequate zorg in de nacht kan een
negatieve invloed hebben op een goede nachtrust. Dit is juist het hele doel van de nachtzorg, dat
cliënten een kwalitatieve nachtrust kunnen hebben.

1.1. Doelstelling

Dit onderzoek richt zich op de knelpunten zoals omschreven door de opdrachtgever. Op dit moment
is het onduidelijk voor de nachtzorg medewerkers van Amerpoort welke voordelen en nadelen het
opdelen van hun team in specialismen heeft, hier is inzicht over gewenst. De doelstelling van dit
onderzoek luidt als volgt: ‘Middels dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke voor- en nadelen er
voor cliënten en medewerkers heersen in het creëren van een nachtzorgteam waarin ieder
gespecialiseerd is in een van de doelgroepen’.

1.2. Onderzoeksvragen
Dit onderzoek gaat in op hoe de nachtzorg er nu uitziet, welke doelgroepen zij ondersteunen en
welke behoeften er in die doelgroepen liggen. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de belangen
van de cliënten en medewerkers worden behartigd met de huidige vormgeving.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
Wat zijn in de nachtzorg de gevolgen voor medewerkers en cliënten als het nachtzorgteam van
Amerpoort wordt georganiseerd aan de hand van specialismen?
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zullen de volgende deelvragen beantwoord worden:
1. Hoe wordt de nachtzorg op dit moment vorm gegeven binnen de organisatie Amerpoort?
2. Welke vormen van specialistische zorg biedt Amerpoort?
3. Hoe geven andere VGZ organisaties in Nederland de nachtzorg vorm?
4. Welke behoeften ten aanzien van werkzaamheden hebben medewerkers van het
nachtzorgteam van Amerpoort?
5. Welke ondersteuningsbehoeften hebben de verschillende doelgroepen van Amerpoort in de
nachtzorg?
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Hoofdstuk 2 – Vooronderzoek
In bijlage 7 is het volledige vooronderzoek terug te vinden. In dit hoofdstuk is een samenvatting van
de verkregen gegevens te lezen.

2.1. De nachtzorg in Nederland
De nachtzorg in Nederland levert 1/3 van de dagelijkse zorg aan mensen met een verstandelijke
beperking. Er is weinig inzicht in de werking van de nachtzorg en welke ervaringen de cliënten en
medewerkers van de nachtzorg hebben. Er zijn nieuwe inzichten opgedaan, door middel van
bijvoorbeeld het rapport TNO, maar de implementatie in de praktijk blijkt nog onvoldoende. Ook
gaan de zorgvragen van cliënten omhoog, dus de kwaliteit van de zorg moet ook omhoog. De vraag is
echter hoe dit gerealiseerd kan worden (F. Bluiminck, persoonlijke communicatie, 3 februari 2020).
Ook Niemeijer (persoonlijke communicatie, 3 februari 2020) stelt dat in de nachtzorg de kwaliteit van
bestaan en de autonomie van cliënten voorop staan. Het huidige kwaliteitskader gaat voornamelijk
over de ervaren veiligheid en of de zorg effectief is om dit te realiseren. Het uitgangspunt zou
moeten zijn dat er persoonsgerichte zorg geboden wordt, daarom ook de autonomie die voorop
staat.
TNO heeft in opdracht van de VGN een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de nachtzorg en
toepassing van domotica bij mensen met beperkingen. Hinkema, Schoone & Vries (2018) beschrijven
dat er in de gehandicaptensector betrokken en gedreven medewerkers aan het werk zijn, ook in de
nacht. De nachtzorg medewerkers willen meer zichtbaarheid binnen de 24-uurs zorg. In de praktijk
blijkt dan ook dat de samenwerking tussen nacht- en dagdiensten kan verbeteren, dit zou bijdragen
aan de zichtbaarheid van de zorg. Ook zijn er binnen de gehandicaptensector verschillende
instellingen en organisaties, waardoor er een variatie ontstaat in de praktijk. Elke organisatie heeft
een eigen aanpak van de 24-uurs zorg, maar de gezamenlijke visie van de nachtzorg is dat de nacht
om te slapen is.
Domotica is een belangrijk onderdeel van de nachtzorg in Nederland. Er wordt in toenemende mate
gebruik gemaakt van toezichthoudende domotica. Deze technologie draagt bij aan de kwaliteit van
de zorg, maar levert ook een dilemma omtrent veiligheid en privacy (Hinkema, Schoone & Vries,
2018). Niemeijer (persoonlijke communicatie, 3 februari 2020) stelt dat de inzet van domotica
mogelijke veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, waardoor mensen bang zijn om nieuwe domotica
te implementeren. De angst voor deze risico’s vormt namelijk vaak de houding van naasten van
cliënten. Iedereen in de Wet Langdurige Zorg heeft een CIZ-indicatie waarmee zij recht hebben op
permanent toezicht, een onderdeel van dit permanente toezicht kan domotica zijn (F. Tan,
persoonlijke communicatie, 3 februari 2020).
Een probleem in de gehandicaptenzorg is de slaapproblematiek van mensen met een beperking
(Zelm, 2015; Schrander-Stumpel, Curfs & Ree, 2005); Hylkema & Loos, 2017; Van der Horst, 2017).
Oorzaken van de hogere prevalentie van slaapproblemen bij mensen met een beperking kunnen
verkeerde slaaphygiëne, lichamelijke klachten en psychische problematiek zijn (Hylkema & Loos,
2017; Schrander-Stumpel, Curfs & Ree, 2005). Oorzaken van slechte nachtrust zijn
omgevingsfactoren, zoals het niet aansluiten van de bedtijd op de kalenderleeftijd van de cliënt of
een te donkere omgeving overdag waardoor slaaphormonen in de war raken. Naast de
omgevingsfactoren is er ook sprake van de persoonlijke factoren, zoals lichamelijke ongemakken
wegens het uitwerken van pijnbestrijding of psychische problematiek (Hylkema & Loos, 2017).
Begeleiders in de gehandicaptenzorg hebben een belangrijke rol in het verbeteren van de nachtrust
en slaapkwaliteit van mensen met een beperking. Om deze begeleiding correct in te zetten is een
multidisciplinaire begeleiding nodig (Schrander-Stumpel, Curfs & Ree, 2005; Van der Horst, 2017).
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2.2. Ervaringen van medewerkers van de nachtzorg
Medewerkers uit de nachtzorg geven aan (Symposium nachtzorg ‘Held in de Nacht’, persoonlijke
communicatie, 3 februari 2020) dat zij voor 1/3 van de zorg voor de cliënten verantwoordelijk zijn,
maar hier niet de erkenning voor krijgen. Zij voelen zich niet genoeg gezien door medewerkers vanuit
andere disciplines. Ook zorgen de nachtzorgmedewerkers voornamelijk voor een zo optimaal
mogelijke nachtzorg, dit wordt regelmatig belemmert door taken die zij vanuit andere disciplines
opgelegd krijgen. Dit gaat dan vooral over het verdrogen van cliënten waarbij dat niet noodzakelijk is
of het wekken van cliënten om het toilet te bezoeken, waarmee zij de slaap van de cliënten meer dan
nodig verstoren. De overdracht tussen de dagdienst en nachtdienst is lang niet altijd zorgvuldig, zo
blijkt dat er maar enkele organisaties zijn waarbij sprake is van een warme overdracht. Een warme
overdracht is een overdracht waarbij persoonlijk tussen medewerkers wordt gecommuniceerd, dus
niet middels een rapportagesysteem. Doordat deze overdracht niet soepel (genoeg) verloopt, heeft
de nachtdienst niet altijd de juiste informatie. Hierdoor kunnen zij niet adequaat handelen als een
cliënt een calamiteit of hulpvraag heeft ’s nachts.
Een knelpunt wat veel wordt genoemd door de medewerkers van de nachtzorg is dat zij regelmatig
taken uit moeten voeren die zij niet uit willen voeren. Dit kan gaan over taken die zij vanuit de
overdracht krijgen, zoals het extra wekken van een cliënt voor een toiletbezoek. Voornamelijk gaat
het echter over taken die niet passen bij de persoonlijke voorkeuren van medewerkers. Sommige
medewerkers vinden juist verzorgende taken leuk en nemen hier extra de taak voor, terwijl andere
medewerkers graag zorg bieden aan mensen met gedragsproblematiek. Nu moeten alle
medewerkers alle taken die bij de nachtzorg horen uitvoeren (Symposium nachtzorg ‘Held in de
Nacht’, persoonlijke communicatie, 3 februari 2020; Ruijven & Kraan, 2020).

2.3. De nachtzorg bij Amerpoort
Bij Amerpoort is er in 2019 een projectgroep opgericht omtrent de nachtzorg voor mensen met een
beperking. Uit dit onderzoekende project is gebleken dat een goede overdracht tussen dag- en
nachtdienst een aanbeveling is, zowel in de dagelijkse routine als tijdens planbesprekingen van
cliënten. Ondersteunende techniek, ofwel domotica, wordt ingezet op basis van individuele
behoeften, waarbij rekening moet worden gehouden met de balans tussen privacy en veiligheid voor
de cliënt. Op deze manier zijn er per cliënt verschillende afspraken over nachtondersteuning
mogelijk. De nachtdienstmedewerkers moeten in staat zijn de verschillende zorgvragen van cliënten
in de nacht te kunnen vervullen (Amerpoort, 2019).
Naar aanleiding van voorgaand project is er al het een ander in de nachtzorg bij Amerpoort
verandert, maar nog niet voldoende om de zorg echt op de cliënten af te kunnen stemmen. Cliënten
hebben steeds zwaardere zorgvragen en hebben daardoor specialistischere ondersteuning nodig. De
huidige nachtzorgmedewerkers zijn getraind om op basis van algemene kennis van de verschillende
doelgroepen bij Amerpoort begeleiding te bieden. Zij voeren vaak werkzaamheden uit die niet hun
voorkeuren hebben of werken met doelgroepen die niet hun voorkeur hebben (Persoonlijke
communicatie, 14 januari 2020). Ook een van de coördinerend begeleiders (Persoonlijke
communicatie, 11 februari 2020) stelt dat er in de huidige zorgverlening taken binnen de
werkzaamheden van medewerkers vallen die zij niet willen, zoals het uitvoeren van medische
handelingen. De individuele krachten van medewerkers worden nu niet benut, omdat de
medewerkers voor alle doelgroepen en daarmee alle zorgvragen in worden gezet. Zij vraagt zich af of
de cliënten op deze manier de beste zorg krijgen en of het beter zou zijn om gespecialiseerde zorg te
kunnen bieden aan de cliënten.

8

2.4. Verkennen van het vraagstuk
In dit vraagstuk staat de zorg voor mensen in de nacht centraal. Slaap is een van de belangrijkste
onderdelen in het leven van een mens. De piramide van Maslow beschrijft verschillende behoeftes
van de mens. Deze behoeftes zijn opgebouwd in verschillende niveaus. Het eerste niveau bestaat uit
eten, drinken en slapen. Een mens begint onderaan en kan pas naar het volgende niveau als de
eerdere behoeftes zijn voldaan. Het hebben van slaap is dus een van de eerste behoeftes die ieder
mens nodig heeft (Kuiper & Zijsling, 2016). Slaaponderzoekers beschrijven dat een goede nachtrust
een essentiële basis is voor gezonde hersenen. De slaapkwaliteit (de effectiviteit) is een belangrijk
onderdeel. Tijdens het slapen worden de hersenen ‘schoon gespoeld’. De emoties die mensen op
een dag hebben ervaren worden in de nacht verwerkt. Mensen kunnen de kwaliteit van hun slaap
verbeteren door het hebben van een goede slaaphygiëne (Hersenstichting, z.d.).
In de nacht maken mensen verschillende fases van slaap door. Dit zijn 5 fases die ieder mens
ongemerkt langsgaat.
• Fase 1: De sluimerslaap. Dit is een korte fase waar mensen nog gemakkelijk wakker worden.
Het lijkt net of je niet geslapen hebt.
• Fase 2: Lichte slaap. Ook in deze fase kan een mens nog gemakkelijk wakker worden en voelt
het alsof je nog niet hebt geslapen.
• Fase 3: Diepe slaap. In deze fase slaapt een mens ‘echt’. De ademhaling is rustig, de hartslag
gaat omlaag en de spieren ontspannen. In deze fase is het moeilijker om iemand wakker te
krijgen en is iemand gedesoriënteerd. Deze fase zorgt voor fysiek herstel.
• Fase 4: REM-slaap. De hersenen zijn in deze fase actief. Dit is ook de fase waarin een mens
droomt. Tijdens het dromen wordt informatie verwerkt, maar vaak herinner je hier niks meer
van als je wakker wordt. De functie van de REM-slaap is de geest te verfrissen en ervaringen
die we tijdens die dag hebben opgedaan te verwerken (Kenniscentrum slaapaandoeningen,
z.d.).
Het hebben van voldoende en goede nachtrust heeft veel invloed op het model van Kwaliteit van
Bestaan van Schalock. Het model van de Kwaliteit van Bestaan bestaat uit een vragenlijst die meet in
hoeverre de kwaliteit van leven wordt gestimuleerd en kijkt wat er verbeterd kan worden. Deze
vragenlijst is opgedeeld in 8 domeinen. Deze domeinen zijn: emotioneel welbevinden, persoonlijke
relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, lichamelijk welbevinden, zelfbeschikking,
sociale integratie en rechten (Movisie, 2018).
Het model van de Kwaliteit van Bestaan heeft een belangrijke positie binnen de gehandicaptenzorg.
Er wordt verwacht dat zorgorganisaties streven naar een optimale ontwikkeling/verzorging voor
mensen met een beperking. Het hebben van voldoende en goede slaap is van grote waarde voor een
goede ontwikkeling. Op het moment dat iemand een slechte nachtrust heeft kan dit grote gevolgen
hebben op de Kwaliteit van Bestaan. Iemand met een goede nachtrust zal hoger scoren op de 8
verschillende dimensies van Shalock.
Uit onderzoek van CNV Zorg & Welzijn (2018) naar de veiligheid in de gehandicaptenzorg blijkt dat er
een toename is in agressie binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Medewerkers van de
nachtzorg hebben dus ook te maken met agressie van cliënten. Gedragsproblemen worden binnen
de verstandelijke gehandicaptenzorg ook wel moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd. Vilans (z.d.)
omschrijft moeilijk verstaanbaar gedrag als gedrag wat niet meteen te begrijpen is, omdat het een
uiting is van een onderliggende vraag of emotie. Dit gedrag uit zich vaak in automutilatie of agressie
richting de omgeving. Moeilijk verstaanbaar gedrag kan veroorzaakt worden door
communicatieproblemen, een gemoedstoestand, de omgeving of lichamelijke ongemakken (Centrum
voor Consultatie en Expertise, z.d.). Uit een literatuuronderzoek in opdracht van het Centrum voor
Consultatie en Expertise (2011) is gebleken dat moeilijk verstaanbaar gedrag toeneemt bij
lichamelijke klachten. Ook hierbij is dus terug te zien hoe belangrijk een goede nachtrust is. Als er
sprake is van een slechte nachtrust kunnen er onder andere lichamelijke ongemakken ontstaan
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(Hylkema & Loos, 2017). Een toename in moeilijk verstaanbaar gedrag heeft ook invloed op het
model van Kwaliteit van Bestaan en dus op de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke
beperking.

2.5. Betrokkenheid van de praktijk
De nachtzorg heeft in Nederland recentelijk veel nationale aandacht gekregen.
Volgens VGN (2019) is de nachtzorg en het werk van de nachtzorg onzichtbaar. Zelfs andere
disciplines in de zorg zijn niet goed op de hoogte van de werkzaamheden die ‘s nachts uitgevoerd
worden. Dit is reden tot onderzoek en kwaliteitsverbetering geweest, dus heeft TNO een onderzoek
uitgevoerd naar de nachtzorg. Een belangrijke aanbeveling die uit dit rapport naar voren komt is het
leren van elkaar en met elkaar.
De opdrachtgever in dit onderzoek is het nachtzorgteam van Amerpoort. Het team loopt tegen het
gegeven aan dat sommige werknemers bepaalde doelgroepen niet fijn vinden om mee te werken. De
nachtzorg werkt ‘s nachts met 9 medewerkers. Hiervan zitten er continue 3 medewerkers achter de
apparatuur van de domotica. Er wordt onderling afgewisseld, zodat iedereen niet langer dan 1,5 uur
achter de apparatuur van de domotica zit. Door de andere 6 medewerkers worden twee vaste
rondes per nacht gelopen. Zij gaan langs bij bepaalde cliënten om ze te verdrogen, controleren of zij
slapen of het uitvoeren van andere standaard werkzaamheden. Daarnaast gaan zij af op oproepen of
bijzondere gebeurtenissen die worden geconstateerd met behulp van de domotica. Er wordt dus
verwacht dat medewerkers van de nachtzorg gespecialiseerd zijn in het begeleiden van allerlei
verschillende doelgroepen.
Door de huidige invulling van de nachtzorg kan het voor komen dat bepaalde signalen te laat
opgevangen worden of dat er niet op de juiste manier gehandeld wordt. Dit komt doordat
medewerkers met allerlei doelgroepen tegelijk werken, in plaats van dat zij gekoppeld zijn aan
specifieke doelgroepen en specialistische kennis hebben. Als dit gekoppeld wordt aan het model
Kwaliteit van Bestaan komen meerdere dimensies in het geding. Het niet adequaat signaleren van
signalen vanuit de doelgroep stagneert het bevorderen van het emotioneel welbevinden, fysiek
welbevinden, de rechten van mensen met een beperking en de interpersoonlijke relaties. Het
ontbreken van adequate zorg in de nacht kan een negatieve invloed hebben op een goede nachtrust.
Dit is juist het hele doel van de nachtzorg, dat cliënten een kwalitatieve nachtrust kunnen hebben.

10

Hoofdstuk 3 – Aanpak van het onderzoek
3.1. Onderzoeksmethode
Dit onderzoek heeft twee functies, namelijk een beschrijvende functie en een vergelijkende functie.
Volgens Oost & Markenhof (2010) heeft elk onderzoek een beschrijvende aard door middel van het
vooronderzoek. Bij een beschrijvend onderzoek ligt de nadruk op het in kaart brengen van een
praktijksituatie door middel van analyse van bronnen. Bronnen kunnen eerder onderzoek en overig
deskresearch zijn evenals praktijkkennis. In dit onderzoek wordt de huidige manier van het werken in
de nachtzorg en de specifieke behoeften van de betrokken doelgroepen beschreven. Deze informatie
komt uit deskresearch, interviews en observaties. Met name de eerste vier deelvragen hebben een
beschrijvende aard, hierin wordt namelijk de huidige situatie en de verschillende behoeften van
betrokkenen beschreven.
Volgens Oost & Markenhof (2010) heeft een onderzoek een vergelijkende functie als de
onderzoekers verschillen en overeenkomsten in kaart brengen.
In dit onderzoek worden de behoeften van de betrokkenen bij de praktijksituatie met de gang van
zaken zoals die nu is vergeleken. In deelvraag vijf wordt een vergelijking getrokken tussen wat de
onderzoekers geconstateerd hebben vanuit de praktijk en de behoeften die de doelgroepen van
Amerpoort hebben.
Als onderzoeksbenadering is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is een
onderzoek dat plaatsvindt in de werkelijkheid, dus een onderzoek wat zich afspeelt in het werkveld.
Door middel van de verschillende dataverzamelingsmethoden die worden gebruikt staan de
belevingswereld, referentiekader en de kennis van onze respondenten centraal (Verhoeven, 2014).
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het werkveld, namelijk binnen de nachtzorg van de organisatie
Amerpoort. Praktijkgericht onderzoek wordt gebruikt om vragen uit de professionele praktijk te
onderzoeken (Verhoef, Kuiper, Neijenhuis, Dekker- van Doorn & Rosendal, 2015). Doordat het
onderzoek in het werkveld wordt uitgevoerd en naar aanleiding van vragen uit de organisatie
Amerpoort is opgesteld is het ook een praktijkgericht onderzoek.

3.2. Operationalisatie
In dit onderzoek komen in de onderzoeksvragen een aantal abstracte begrippen naar voren. Deze
begrippen zijn uitgewerkt aan de hand van een operationalisatie schema (bijlage 1). In dit schema
zijn de begrippen nachtzorg, specialistische zorg, behoeften van medewerkers in de nacht,
ondersteuningsbehoeften van cliënten in de nacht en specialismen binnen het nachtzorgteam terug
te vinden. Deze begrippen zijn uitgewerkt aan de hand van een werkdefinitie waardoor duidelijk
wordt wat de onderzoekers onder deze begrippen verstaan. De begrippen zijn verder uitgewerkt in
(sub) dimensies waarin belangrijke aspecten van het begrip uitgelegd worden. Uit deze dimensies zijn
indicatoren opgesteld die de onderzoekers hebben gebruikt in hun dataverzamelingsmethoden.

3.3. Dataverzamelingsmethoden
Dit onderzoek zet drie dataverzamelingsmethodes in om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden.
Er is gekozen voor deskresearch, interviews en observaties. Al deze methoden zijn nuttig om de
huidige situatie te beschrijven en op zoek te gaan naar wensen in een nieuwe situatie. De uitkomsten
van het deskresearch kunnen worden gebruikt om de praktische kennis die naar voren zal komen uit
de interviews en observaties te ondersteunen. Ook zal het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk zijn
door de inzet van wetenschappelijke gegevens en gemeten gegevens vanuit de praktijk.
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3.3.1. Deskresearch en fieldresearch
In het onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch en fieldresearch. Deskresearch wordt
omschreven als het verzamelen van bronnen die al eerder in kaart gebracht zijn. Deskresearch kan
gebruikt worden om bepaalde vragen in het onderzoek te kunnen beantwoorden. Binnen de
deskresearch wordt onder andere gebruik gemaakt van secundaire literatuur. Dit houdt in dat er
literatuur gebruikt wordt wat door andere auteurs is geschreven, een voorbeeld hiervan zijn
handboeken en eerdere onderzoeken (Verhoeven, 2014). Het gebruik van deskresearch komt in het
vooronderzoek al naar voren, door in kaart te brengen welke informatie er in onderzoeken, artikelen
en rapporten over ‘nachtzorg’ wordt gegeven. Ook is er in het onderzoek gebruik gemaakt van
diverse bronnen die onder deskresearch vallen om de deelvragen te beantwoorden. Er is gebruik
gemaakt van eerdere onderzoeken naar de nachtzorg in de gehandicaptensector, rapporten van
Amerpoort en verwijzingen die het onderzoek onderbouwen.
Ook wordt er binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van fieldresearch. Fieldresearch wil zeggen dat
er informatie verzameld wordt binnen het werkveld, door bijvoorbeeld te observeren (Verhoeven,
2014). In dit onderzoek wordt dit gedaan door tweemaal mee te lopen bij de nachtdiensten en door
in gesprek te gaan met medewerkers. Informatie die door de observaties, een enquête en interviews
verzameld is, is gebruikt bij het beantwoorden van de deelvragen. De ingevulde enquete door de
nachtzorgmedewerkers van Amerpoort is een belangrijk onderdeel om de ervaring van de
medewerkers in kaart te brengen. Het interview met de gedragsdeskundige wordt gebruikt om de
behoeften van de cliënten te beschrijven. De observaties zijn van belang om de huidige gang van
zaken in de nachtzorg in kaart te kunnen brengen.

3.3.2. Interview
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van interviews met betrokkenen. Denk hierbij aan de
verschillende VGZ-organisaties in Nederland, de gedragsdeskundige van Amerpoort en medewerkers
van de nachtzorg. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews.
Tijdens de telefonisch afgenomen interviews is gebruik gemaakt van gestructureerde interviews.
Bij halfgestructureerde interviews worden vooraf bepaalde onderwerpen vastgesteld, deze
onderwerpen worden ook wel topics genoemd. Tijdens een halfgestructureerd interview is de
respondent vrij om richting te geven aan het interview, maar zijn er een aantal onderwerpen die aan
bod moeten komen. Een gestructureerd interview is een interview waarbij de vragen vooraf zijn
opgesteld en op dezelfde manier aan verschillende respondenten aangeboden wordt. (Verhoeven,
2014). De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews tijdens de
verkennende gesprekken en telefonische interviews. Er is aan de hand van een topiclijst een
interview afgenomen. Hierdoor hebben de respondenten een eigen inbreng tijdens de interviews en
kunnen de antwoorden niet gestuurd worden door de onderzoekers. De andere interviews zijn per
mail afgenomen, waardoor er niet alleen met een topiclijst te werk is gegaan. Er zijn vooraf
geformuleerde vragen en stellingen in dezelfde volgorde aangeboden aan de medewerkers in de
nachtzorg middels de enquête. Daarnaast zijn er interviews per mail afgenomen, dit is aan de hand
van een vooraf opgestelde vragenlijst.
Om een compleet beeld te krijgen van de ervaringen van de medewerkers is een enquête opgesteld
en door 11 van de 30 medewerkers ingevuld. Verhoeven (2014) beschrijft dat een enquête een
dataverzameling instrument is waarbij respondenten een gestructureerde vragenlijst beantwoorden
met vooraf vastgestelde antwoorden. Een voordeel aan het werken met de enquête in dit onderzoek
is het vergroten van de informatie, veel medewerkers werken namelijk alleen ‘s nachts waardoor zij
moeilijker te bereiken zijn voor een interview. Daarnaast kan voor de gehele groep respondenten
geconcludeerd worden hoe zij denken over bepaalde onderwerpen, omdat de antwoorden uit de
enquête met elkaar vergeleken kunnen worden. Doordat een enquête niet persoonlijk wordt
afgenomen en de sociale druk daarmee minder is, verwachten de onderzoekers ook minder sociaal
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wenselijke antwoorden te krijgen.Een nadeel aan het uitvoeren van de enquête is de beperkte
mogelijkheid tot doorvragen, de respondenten kunnen slechts vastgestelde antwoorden geven. Er is
weinig ruimte tot eigen invulling. Dit willen de onderzoekers tegengaan door bij elke vraag ruimte te
geven voor overige opmerkingen en de respondenten vervolgvragen te stellen waar nodig.

3.3.3. Observaties
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van observaties, zodat de onderzoekers informatie direct
uit het werkveld kunnen halen. De enquête vragen zijn op basis van de door de onderzoekers
vergaarde informatie uit de observaties. Bij een observatie wordt er gekeken naar de gedragingen
van iemand. Je hebt meerdere vormen van observeren. Bij observeren wordt gebruik gemaakt van de
zintuigen van een persoon en de instrumenten die het vastleggen. Tijdens het observeren kan je als
onderzoeker verschillende vormen van observaties inzetten. Je kunt observeren in het veld, een
gestructureerde of ongestructureerde observatie afleggen, participerend of niet, direct of indirect
observeren of een verhulde of onverhulde rol binnen een observatie (Verhoeven, 2014). De
onderzoekers hebben twee observaties afgelegd in willekeurige volgorde. In verband met de Coronauitbraak was het niet mogelijk meer observaties af te leggen.
Een voordeel van de observaties is dat er op basis van ervaring gesproken kan worden over de
huidige gang van zaken bij de nachtzorg. Een nadeel is dat er niet voldoende geobserveerd is om een
meetbaar resultaat te kunnen krijgen. De onderzoekers moeten het doen met twee nachten die zij
op een bepaalde manier ervaren hebben. Variabelen kunnen zijn dat er zaken gemist kunnen
worden, omdat de onderzoekers minder alert zijn in de nacht en dat er per nacht andere
medewerkers aanwezig zullen zijn.
Voor dit onderzoek is gekozen om een ongestructureerde observatie in het veld te houden, dit komt
omdat de onderzoekers niet weten wat hun te wachten staat tijdens een nachtdienst. Er is hierbij
gebruik gemaakt van fieldnotes, waarbij de onderzoekers aantekeningen hebben gemaakt van wat zij
allemaal zijn tegenkomen tijdens de nachtdienst. Aan de hand van deze fieldnotes is er een topiclijst
gemaakt, zodat de observaties steeds meer gestructureerd konden worden. Ook namen de
onderzoekers tijdens hun observatie een participerende en onverhulde rol aan. De onderzoekers
draaiden een dienst mee met de nachtdienst en tijdens het meelopen is er geobserveerd. Het team
van de nachtdienst Amerpoort wist dat er onderzoek wordt gedaan en dat zij geobserveerd werden
tijdens de diensten.

3.4. Response

Om gegevens te verzamelen is er een enquête uitgezet, zijn VGZ-organisaties benaderd om mee te
werken aan interviews, is de betrokken gedragskundige van Amerpoort benaderd en is de manager
van de nachtzorg van Amerpoort benaderd. In de tabel hieronder is beschreven hoeveel enquêtes en
interviews zijn uitgezet, hoeveel daarvan zijn beantwoord en welk response percentage daarmee
overeenkomt.
Wat
Observaties
Enquête

Aantal uitgezet
2
30

Ontvangen
X
11

Interviews VGZorganisaties
Interviews
gedragskundige en
manager van de
nachtzorg

21

7

Percentage
X
11/30 x 100 = 36,6
procent
7/21 x 100 = 33,3 procent

2

1

1/ 2x 100 = 50 procent
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Een response percentage van 36,6 procent op de enquêtes is voldoende om een conclusie uit te
kunnen trekken. In dit onderzoek hebben de onderzoekers besloten minimaal 10 ingevulde enquêtes
te willen ontvangen, voordat zij uitspraken wilden doen over deze gegevens. Dit minimaal aantal is
gehaald. Toch hebben lang niet alle medewerkers de enquête ingevuld, de onderzoekers vermoeden
dat dit is doordat het werken in de nachtzorg door het Corona tijdperk chaotischer is en het belang
van reageren op de enquête daardoor naar de achtergrond verschuift. Desalniettemin is het
minimumaantal antwoorden behaald en kan er gesproken worden over de meningen en ervaringen
van het nachtzorgteam. Een respons van 36,6% is veel, maar op een kleine steekproef is dit niet
direct representatief. Een response percentage van 33,3 procent van VGZ-organisaties in Nederland
is voldoende om een conclusie over de werkwijze van andere organisaties te kunnen maken. Bij de
opmaak van dit onderzoek is het minimumaantal van drie VGZ-organisaties die meewerkten aan een
interview vastgesteld, dit zijn er uiteindelijk zeven geworden. Het had nog meer kunnen zijn, maar
meerdere organisaties hebben aangegeven door de drukte met het corona-virus niet bereid waren
om mee te werken.
De gedragskundige heeft onze mail met de interview vragen beantwoord, de manager niet. De
onderzoekers vermoeden dat dit door de drukte rondom het corona-virus is. De onderzoekers
hebben geen tweede poging gedaan om antwoorden op de interviewvragen te krijgen, omdat zij zich
niet op wilden dringen. Toch is dit niet van grote invloed op het onderzoek, omdat de vragen die
gesteld werden aan de manager in een eerder gesprek met hem al beantwoord en toegelicht zijn.

3.5. Kwaliteit van het onderzoek
3.5.1. Betrouwbaarheid

Bij het doen van onderzoek is de kwaliteit van de resultaten altijd belangrijk. Tijdens een onderzoek
kunnen er toevallige fouten worden gemaakt. De betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten
geeft aan in hoeverre je onderzoek vrij is van toevallige fouten. Om de betrouwbaarheid te testen op
toevallige fouten moet een onderzoek herhaalbaar kunnen zijn. Bij de herhaling moeten de
onderzoeksresultaten tot dezelfde resultaten komen (Verhoeven, 2014). Dit onderzoek is
betrouwbaar, omdat de onderzoekers meerdere manieren inzetten om de betrouwbaarheid van de
resultaten te verhogen. Tijdens het afnemen van een enquête zullen zij soortgelijke vragen meerdere
keren laten terugkomen om te meten of hier hetzelfde op wordt gescoord. De onderzoekers maken
ook gebruik van peer feedback. De onderzoekers laten de resultaten nalezen door verschillende
partijen. Daarnaast wordt ook triangulatie ingezet. De onderzoekers gebruiken meerdere
dataverzamelingsmethoden om informatie te krijgen van de respondenten. Er wordt in dit onderzoek
gebruik gemaakt van observaties, enquêtes en interviews. Echter zijn wij wel afhankelijk van het
menselijk handelen en over een jaar kan de zorg er alweer heel anders uitzien. Dit onderzoek is
gebaseerd op de meningen van onze respondenten. Als dit onderzoek op een ander tijdstip wordt
uitgevoerd kan het zijn dat onze respondenten een ander antwoord geven. Dit kan bijvoorbeeld
komen door veranderingen die op micro, macro en meso niveau kunnen voorkomen. Denk hierbij
aan regels, teamsamenstelling, wetgeving, etc.

3.5.2. Validiteit
Bij validiteit gaan de onderzoekers na of het onderzoek vrij is van systematische fouten. Hierbij wordt
gekeken naar de echtheid en het waarheidsgehalte van je onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het
expres geven van een verkeerd antwoord, ook wel sociaal wenselijke antwoorden genoemd. Als een
vraag gevoelig ligt bij een van de respondenten kan het voor komen dat zij een antwoord geven wat
beter past bij een bepaald verwachtingspatroon (Verhoeven, 2014).
De onderzoekers maken gebruik van interne, externe en begripsvaliditeit. De interne validiteit van
een onderzoek zegt iets over de kwaliteit van de onderzoeksopzet van een onderzoek. Een
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onderzoek is pas intern valide als je de juiste conclusies kan trekken vanuit de gekozen
onderzoeksmethoden. Externe validiteit van een onderzoek is de mate waarin de getrokken
conclusies te generaliseren zijn naar de gehele populatie of andere groepen, situaties of personen.
De begripsvaliditeit van een onderzoek geeft aan in hoeverre het instrument meet wat gemeten
moet worden (Scribbr, z.d.).
Elke respondentengroep heeft dezelfde vragenlijst beantwoord, zodat de resultaten niet vertekent
kunnen worden. De onderzoekers hebben de respondenten gevraagd of hun naam gebruikt mag
worden tijdens het verwerken van de onderzoeksresultaten. Zij hebben ook de keus om anoniem te
blijven om sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk te voorkomen.
Echter zijn de onderzoekers ook bij de validiteit afhankelijk van het menselijk handelen. Het kan voor
komen dat in de tijd dat het onderzoek zich afspeelt respondenten niet meer werkzaam zijn bij
Amerpoort of dat er nieuwe medewerkers bij komen. Ook kan het menselijk handelen invloed
hebben op het testeffect, omdat de respondenten weten dat ze aan een onderzoek meedoen. De
uitkomsten worden getranscribeerd door de onderzoekers en vervolgens wordt dit bij de
respondenten gecontroleerd om de validiteit te vergroten. Om de begripsvaliditeit te vergroten is er
gebruik gemaakt van een operationalisatielijst.
Dit onderzoek is overdraagbaar aan de medewerkers van de nachtzorg. Volgens Lockhorst & Bekkers
(z.d.) is een onderzoek overdraagbaar als het aan verschillende punten voldoet. De ontvangers van
dit onderzoek kunnen leren van de uitkomsten. In dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen hoe
de informatie over de onderzoeksvraag tot stand is gekomen. Ook is dit onderzoek cumulatief. De
onderzoekers hebben gebruik gemaakt van (zo veel mogelijk) al bestaande kennis. Dit hebben ze
gedaan door het verzamelen van ervaring van nachtzorgmedewerkers en verschillende VGZorganisaties in Nederland. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken van de
TNO en van deskresearch. Naast cumulatief is dit onderzoek ook gecontextualiseerd. De setting en de
context waar het onderzoek heeft plaatsgevonden is helder omschreven en terug te vinden in dit
onderzoek. Ook zijn de inhoudelijke en de dialogische validiteit beschreven, omdat er verschillende
onderzoeksmethoden zijn gebruikt om antwoord te krijgen op de hoofdvraag. Er zijn meerdere
aanbevelingen gedaan waar ook een bruikbaar product is uitgekomen en is er tijdens dit onderzoek
een samenwerking geweest tussen de onderzoekers en de opdrachtgever. Omdat er nog weinig
onderzoeken zijn gedaan over de nachtzorg bij Amerpoort onderscheiden de onderzoekers zich van
de rest van de onderzoeken. Dit onderzoek is gericht op nieuwe inzichten die gebruikt kunnen
worden in de praktijk.
De resultaten van dit onderzoek zijn intern valide en navolgbaar. De uitspraken die zijn gedaan in het
onderzoek zijn gebaseerd op de uitkomsten van de enquêtes, interviews en gesprekken. In dit
onderzoek is gebruik gemaakt van duidelijke taal en zijn weinig statistische formules gebruikt. De
aanbevelingen zijn verschillende veranderingen geformuleerd op micro, meso en macro niveau. Tot
slot is er in dit onderzoek ook aandacht voor betekenisverlening. Het onderzoek heeft tijdens het
proces verschillende beperkingen gehad waar de onderzoekers rekening mee moesten houden
(Lockhorst & Bekkers, z.d.).

3.5.3. Onafhankelijkheid
Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te kunnen meten moet het onderzoek onafhankelijk zijn.
De onderzoekers zijn allemaal betrokken bij het bieden van zorg in de verstandelijke
gehandicaptenzorg, maar zijn niet betrokken bij het nachtzorgteam van Amerpoort. De onderzoekers
hebben ook geen ervaring in het bieden van zorg in de nacht op verschillende niveaus. Hierdoor
kunnen zij op dit gebied onafhankelijk het onderzoek uitvoeren. Daarnaast kennen de onderzoekers
de medewerkers van het nachtzorg team niet. De onderzoekers kunnen hierdoor niet van tevoren
oordelen over de verschillende meningen, inzet of manier van werken van de medewerkers. Een
andere manier om de onafhankelijkheid in dit onderzoek te bewaken is het elimineren van een
financiële vergoeding. De onderzoekers krijgen geen vergoeding voor het uitvoeren van het
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onderzoek, waardoor zij vrijer zijn in het naar waarheid uitvoeren van het onderzoek. Echter zijn de
onderzoekers wel afhankelijk van de organisatie. Zij hebben het nachtzorgteam van Amerpoort nodig
om het onderzoek volledig te kunnen uitwerken. In de evaluatie wordt de kwaliteit van het
onderzoek geëvalueerd.

3.6. Onderzoeksethiek

Bij het uitvoeren van onderzoek loop je tegen verschillende ethische aspecten aan. Om antwoord te
kunnen geven op onze hoofdvraag zijn wij afhankelijk geweest van antwoorden die de medewerkers
van de nachtzorg, de manager, opdrachtgever en de andere organisaties ons gegeven hebben.
Onderzoeksethiek bepaalt mede de kwaliteit van het onderzoek. In deze paragraaf staan we stil bij
privacy, informatie en toestemming, en enkele principes van de wetenschappelijke gedragscode voor
wetenschappelijk onderzoek
Om informatie te verzamelen voor dit onderzoek hebben de onderzoekers meerdere
onderzoeksmethoden ingezet om een helder beeld te krijgen. Er is gebruik gemaakt van enquêtes,
interviews en observaties.
Bij het afnemen van de enquêtes is er gebruik gemaakt van een software voor online enquêtes,
Survio. Deze enquête bestaat uit 41 vragen die gebaseerd zijn om antwoord te krijgen op onze
deelvragen. De enquête is gedeeld via de e-mail. In deze mail is er expliciet beschreven wat er met de
verkregen informatie wordt gedaan: ‘’Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om te
categoriseren en om eventueel meer vragen te stellen. De persoonlijke gegevens worden niet in het
onderzoek verwerkt. Na afronding van dit onderzoek worden alle gegevens verwijderd. In de tussen
tijd bewaren wij de gegevens op de interne harde schrijf van onze computers die niet
gesynchroniseerd zijn met het internet.’’ Vervolgens is er een link toegevoegd waarna de nachtzorg
medewerkers met een wachtwoord konden inloggen om de enquête in te vullen. De enquête is
gedeeld met het Amerpoort e-mailadres van een van de onderzoekers. Zij is werkzaam bij Amerpoort
en hierdoor is gebruik gemaakt van een beveiligde werkomgeving met het versturen van de enquête.
In eerste instantie heeft de opdrachtgever de e-mail doorgestuurd naar alle nachtzorgmedewerkers.
Hier kregen de onderzoekers in het begin weinig respons op de enquête. Er is nogmaals een e-mail
uitgegaan naar de opdrachtgever om de enquête nogmaals door te sturen om meer antwoorden te
verzamelen, omdat de onderzoekers geen contact kregen van de opdrachtgever zijn ook alle
coördinerende begeleiders van het nachtzorgteam meegenomen.
Naar aanleiding van een ingevulde vragenlijst door een van de coördinerende medewerkers hebben
de onderzoekers telefonisch contact gehad met deze medewerker van het nachtzorgteam. Tijdens
het gesprek is door een van de onderzoekers aangegeven dat er meer respons moet komen vanuit
het nachtzorgteam om een betrouwbaar onderzoek aan te leveren. Hier is toen actie achter gezet en
zijn er meer ingevulde vragenlijsten gekomen. Bij het doorsturen van e-mails wordt er door de
onderzoekers ook een risico genomen. Op het moment dat iemand anders een e-mail doorstuurt is
het voor de onderzoekers niet zichtbaar naar wie dit dan wordt verstuurd. Er ontstaat een ruis. Deze
keuze hebben de onderzoekers in dit onderzoek wél moeten maken. Er was geen e-mailadres
waarmee de onderzoekers alle nachtzorg medewerkers tegelijk kon benaderen. Daarnaast konden
de verkregen antwoorden niet worden gedownload, waardoor we de gegevens zelf moesten
analyseren. Zoals beschreven zijn de persoonlijke gegevens hier niet in meegenomen.
Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag is er ook gebruik gemaakt van interviews. Deze interviews
zijn telefonisch afgenomen en opgenomen met een voice-recorder van een mobiele telefoon.
Hierdoor hebben de onderzoekers ervoor gezorgd dat de verkregen informatie niet ging dwalen op
het internet of op een onbekende app. Tijdens het interview is verteld dat het interview wordt
opgenomen waar toestemming voor nodig is. Vervolgens is er om goedkeuring gevraagd. Ook is er
afgesproken dat de uitgewerkte verbatims worden toegestuurd om nogmaals de goedkeuring te
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krijgen. Bij beide interviews is er goedkeuring gekomen, waardoor deze (wel anoniem) worden
gebruikt in het onderzoek.
Tot slot is er in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van observaties. Er zijn twee open observaties
geweest die tijdens de nachtdienst hebben plaatsgevonden. Bij deze observaties is er alleen
goedkeuring geweest bij de nachtzorg medewerkers. Het is niet mogelijk om aan alle cliënten die
overnachten bij Amerpoort toestemming te vragen. Dit is niet mogelijk omdat de nachtdienst aan
ruim 900 cliënten zorg biedt in de nacht. Daarnaast zijn er meerdere doelgroepen waarmee
niet/weinig verbaal contact haalbaar is en de eerste contactpersonen benaderen is een grote klus. Er
lopen vaker observators of extra medewerkers mee in de nacht, op dit soort momenten dragen de
nachtzorgmedewerkers de verantwoordelijkheid om de privacy van de cliënten te waarborgen. De
privacy wordt wel gewaarborgd tijdens de verschillende rondes die worden gelopen. Tijdens de
observaties zijn de onderzoekers niet mee naar binnen gegaan als een cliënt verschoond moest
worden of bij een wisselligging. Ook om onrust te voorkomen, omdat er een ‘onbekend gezicht’ bij is.
De observators hebben wel meegekeken bij de domotica. Hier wordt door middel van
camerabewaking, uitluisterapparatuur, deurverklikkers en epilepsie melders geobserveerd. Tijdens
de observatie staan deze technieken ook te draaien, hierdoor hebben de observators wel de cliënten
kunnen horen en zien. Om de privacy van deze cliënten te waarborgen worden de beelden die gezien
zijn niet gedeeld en namen blijven anoniem.

3.6.1. Principes van integer onderzoek
Om bovengenoemde punten te kunnen waarborgen koppelen we dit aan de vijf principes van integer
onderzoek. Deze vijf punten zijn beschreven door de commissie Nederlandse gedragscode
wetenschappelijk integriteit (2018): eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en
verantwoordelijkheid. Bij transparantie is het belangrijk dat het voor anderen helder is op welke data
de onderzoekers zich hebben gericht, hoe deze zijn verkregen, de resultaten en wat de rol van
externe belanghebbenden is geweest. Bij dit onderzoek waren de onderzoekers vooral nieuwsgierig
naar de meningen en de ervaringen van de nachtzorgmedewerkers. Daarnaast zijn alle punten die
hierboven beschreven zijn over het afnemen van de enquêtes, observaties en interviews de
transparantie van het onderzoek.
Een ander punt van integer onderzoek is eerlijkheid. Door middel van het houden van een enquête
waarbij de nachtzorg medewerkers het ieder persoonlijk moest invullen, hebben we de uitkomsten
niet kunnen vervalsen. Deze uitkomsten zijn ook anoniem gedeeld in het onderzoek. Daarnaast
hebben is de verbatim van de telefonische gesprekken uitgewerkt en opgestuurd naar
desbetreffende persoon om dit van goedkeuring te voorzien. De verbatims van beide gesprekken zijn
goedgekeurd en ook gebruikt in het onderzoek. Ook zijn de onderzoekers open geweest over de
onzekerheidsmarges. De onderzoekers hebben aangegeven meer respons te moeten krijgen op de
enquête om een betrouwbaar onderzoek aan te leveren. Aan de hand van de uitkomsten van de
enquêtes, observaties en interviews zijn er een aantal conclusies en aanbevelingen gekomen
waarvan de onderzoekers vinden dat dit passend is op de visie van de nachtzorg.
Nog een ander punt is onafhankelijkheid. Het onderzoek is gericht op de werking van de huidige
nachtzorg. Vervolgens wordt er door middel van meningen en ervaringen van de
nachtzorgmedewerkers gekeken naar een andere invulling. In hoofdstuk twee wordt de
onafhankelijkheid van het onderzoek beschreven. Voor het laatste punt, verantwoordelijkheid,
hebben de onderzoekers zich binnen de grenzen van de betrokken personen moeten houden. In dit
geval is dat de opdrachtgever. Het onderzoek is gebaseerd op het vraagstuk van de opdrachtgever.
De voortgang en de uitkomsten van het onderzoek zijn meerdere malen besproken. Daarnaast is de
maatschappelijke relevantie van ons onderzoek ook helder. Sinds een paar jaar is het belang van de
nachtzorg meer in beeld gekomen. Het is 1/3 van de zorg die gegeven wordt aan mensen met een
beperking. Door middel van onderzoek kan dit deel van de zorg optimaal uitgevoerd worden.
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Hoofdstuk 4 – Resultaten
4.1. Overzicht uitkomsten enquête
Om te kunnen spreken over de behoeften, visie en werkwijze van het nachtzorgteam van Amerpoort
is er een enquête opgesteld en naar het gehele team gestuurd. De enquête bestaat uit vijf
onderwerpen met in totaal 41 vragen. Opeenvolgend zijn de onderwerpen persoonlijke gegevens,
werkzaamheden, doelgroepen, behoeften van cliënten en specialismen. Om een beeld te vormen
van de gegevens uit de enquête, worden een aantal vragen en stellingen hier opgenomen en worden
de antwoorden samengevat.
Een aantal stellingen zijn hieronder toegelicht. Hierbij is ook de standaarddeviatie berekend en een
vermoeden uitgesproken over hoe dit cijfer tot stand is gekomen. De standaarddeviatie is een
waarde die aangeeft hoeveel verschil er zit tussen het gemiddelde gegeven antwoord en de andere
antwoorden. Het cijfer zegt iets over in hoeverre gegeven antwoorden dicht bij elkaar liggen, waarbij
de standaarddeviatie laag is. Als de standaarddeviatie groter dan 2 is, kan er worden gesproken over
een groot verschil tussen de gegeven antwoorden.
Op de stelling ‘als ik werkzaamheden krijg waar ik mij niet fijn bij voel geef ik dit aan’ is met
gemiddeld een 7,5 gereageerd, waarbij 0 ‘totaal oneens’ weergeeft en 10 ‘helemaal mee eens’. Het
laagste cijfer dat is gegeven is een 5, het hoogste cijfer een 10. De berekende standaarddeviatie is
1,30. Dit getal is een stuk lager dan de 2 die als norm voor hoge afwijking wordt gehanteerd.
Vermoedelijk liggen de antwoorden op deze vraag dicht bij elkaar, omdat medewerkers weinig
werkzaamheden krijgen waar zij zich niet prettig bij voelen, of omdat medewerkers open
communiceren met elkaar over onprettige werkzaamheden.
Op de stelling ‘mijn werk in de nachtzorg is lastiger dan het werken overdag doordat ik met
meerdere doelgroepen tegelijk werk’ is met gemiddeld een 6,4 gereageerd. Het laagste cijfer dat
werd gegeven was een 1, het hoogste cijfer een 9. Het cijfer 9 is door 36,4 procent van de
respondenten gegeven. De berekende standaarddeviatie is 2,64, een aanzienlijk stuk hoger dan de 2
die als ‘grote afwijking’ wordt gezien. Er valt dus te zeggen dat er veel afwijking zit in de antwoorden
in deze vraag. Vermoedelijk is dit omdat er medewerkers zijn die juist met verschillende doelgroepen
willen werken en daardoor het werken met al die doelgroepen in de nacht niet als lastig ervaren.
Terwijl andere medewerkers juist wel een voorkeur hebben en door de grote veelzijdigheid aan
cliënten het werken wel lastiger vinden.
Voorbeelden van open vragen die zijn gesteld, zijn ‘welke doelgroep heeft uw voorkeur om mee te
werken in de nacht?’ en ‘welke doelgroep heeft niet/minder uw voorkeur om mee te werken in de
nacht?’ Elke medewerker geeft een open antwoord. Voorbeelden van deze antwoorden zijn vier keer
de voorkeur om met de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag te werken, of juist vier keer de
voorkeur om niet met de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag te werken.

4.2. Vormgeving nachtzorg binnen Amerpoort
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het van belang dat er gekeken wordt hoe de
nachtzorg bij Amerpoort op dit moment wordt vormgegeven. De deelvraag ‘Hoe wordt de nachtzorg
op dit moment vormgegeven binnen Amerpoort’ wordt beantwoord doormiddel van de twee
observaties tijdens de nachtzorg, gesprekken met medewerkers en de enquête die ingevuld is door
de medewerkers.

4.2.1. Locaties en medewerkers
Een van de coördinerend begeleiders van de nachtzorg vertelt (Persoonlijke communicatie, 11
februari 2020) tijdens een kennismakingsgesprek dat het nachtzorgteam van Amerpoort uit ongeveer
dertig medewerkers bestaat. Binnen dit team zijn er een aantal coördinerend begeleiders die naast
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het werken in de nacht het team coachen en zorgen dat de werkzaamheden goed verlopen.
Elke nacht zijn er negen medewerkers aanwezig die zorg verlenen aan ongeveer 900 cliënten.
Hiervan wonen 400 cliënten op de locatie Nieuwenoord in Baarn. Het hoofdgebouw op Nieuwenoord
wordt gezien als de nachtzorgcentrale. Vanuit hier wordt de nachtzorg gecoördineerd doormiddel
van domotica apparatuur. Wanneer er via de domotica apparatuur belangrijke signalen worden
gesignaleerd verlenen de negen medewerkers directe zorg aan de cliënten op Nieuwenoord of sturen
de wakende diensten op de locaties Kwatrijn, Hoenderberg, Kerkelanden en Vosseveld op afstand
aan. Daarnaast zijn er ook verschillende buitenlocaties van Amerpoort die in een woonwijk gevestigd
zijn waarbij er gewerkt wordt met slaapdiensten. Bij calamiteiten worden deze slaapdiensten gebeld
door de nachtzorgcentrale.

4.2.2. Begin- en eindtijd diensten
Er zijn elke nacht verschillende begintijden van een dienst. Er beginnen drie medewerkers om 21.45
uur met hun dienst achter de domotica apparatuur omdat er vanaf 22.15 uur geen medewerkers
meer aanwezig zijn op de woningen op Nieuwenoord. De medewerkers van de nachtdienst
monitoren vanaf dat moment alle cliënten van Amerpoort via de domotica apparatuur en
waarborgen zo de veiligheid van de cliënten. De andere zes medewerkers starten om 22.00 uur met
hun dienst en zijn, in koppels van twee, verantwoordelijk voor de overdracht met de woningen.
Vanaf 7.00 uur zijn de eerste medewerkers van de woningen die startten met hun dienst en naar de
nachtzorgcentrale komen voor de overdracht. De drie medewerkers die om 21.45 uur hun dienst
begonnen zijn om 6.45 uur klaar met hun dienst en de andere zes medewerkers zijn om 7.15 uur
klaar. De medewerkers van het nachtzorgteam van Amerpoort werken dus aan de hand van negen
uurs diensten (Persoonlijke communicatie, 11 februari 2020).

4.2.3. Overdracht
Tijdens de nacht is Nieuwenoord opgedeeld in drie wijken. De wijken zijn weer onderverdeeld in
straten. Elke dag is er een medewerker van een woning die coördinatiedienst heeft. Dit wil zeggen
dat deze medewerker alle relevante informatie van de woningen van zijn/haar straat verzamelt en
opschrijft. Deze medewerker komt dan langs op het hoofdgebouw en levert het ingevulde formulier
in bij de medewerkers van de nachtdienst van de betreffende wijk.
Na de overdracht met de woningen bespreken deze zes medewerkers de formulieren met elkaar om
de relevante zaken van die nacht in kaart te brengen. Rond 00.00 uur is er een tweede overdracht
waarin de medewerkers achter de domotica apparatuur afgelost worden en op de hoogte gebracht
worden van de relevante zaken. Bij deze overdracht is er ook een thuiszorgverpleegkundige
aanwezig. De thuiszorgverpleegkundige is aanwezig om medische zaken te bespreken en hierin
advies te geven (medewerkers nachtzorgteam Amerpoort, persoonlijke communicatie, 6 maart
2020).
Gedurende de nacht rapporteren de nachtzorgmedewerkers de belangrijke zaken op de
overdrachtsformulieren en in het digitale zorgsysteem van Amerpoort.
Rond 7.00 uur ’s ochtends is de laatste overdracht richting de coördinatiedienst van de woning. De
coördinatiedienst neemt het overdrachtsformulier mee en wordt eventueel mondeling toegelicht
door de nachtdienst. Het is dan de taak van de coördinatiedienst om deze zaken over te dragen naar
de rest van de woningen.

4.2.4. Domotica
Tijdens de nachtzorg wordt er gebruik gemaakt van domotica. In de nachtzorg centrale staan drie
bureaus met op ieder bureau drie beeldschermen. Elk bureau is gekoppeld aan een wijk op
Nieuwenoord en een aantal buitenlocaties. Dit systeem wordt per cliënt ingesteld en geeft een
melding als er iets ongewoons gedetecteerd wordt. In het persoonlijk plan van een cliënt staat
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beschreven welke vormen van domotica toegestaan zijn. Tijdens de nachtzorg worden voornamelijk
camerabewaking, uitluisterapparatuur, deurverklikkers en epilepsie melders gebruikt (medewerkers
nachtzorgteam Amerpoort, persoonlijke communicatie, 9 maart 2020). Als er een melding in beeld
komt schat de medewerker in of deze melding prioriteit heeft en communiceert dit als dit nodig is
met de desbetreffende medewerkers die de rondes op Nieuwenoord lopen of naar de buitenlocaties.
Gedurende de nacht houden de medewerkers achter de domotica apparatuur de bijzonderheden per
cliënt bij om dit te kunnen rapporteren. Dit zijn bijvoorbeeld zaken als een epileptische aanval, lang
wakker zijn en onrust.
Een van de medewerkers vertelde tijdens een observatie (medewerkers nachtzorgteam Amerpoort,
persoonlijke communicatie, 9 maart 2020) dat er elke nacht meerdere keren gewisseld wordt tussen
het werken met de domotica en het lopen van rondes over het terrein. In de nacht werken de
hersenen anders dan overdag waardoor medewerkers minder alert zijn. Het is bij het analyseren van
de meldingen van de domotica van belang dat de medewerker alert is. Door elke nacht regelmatig te
wisselen van taken blijven de hersenen zo goed als mogelijk actief.

4.2.5. Rondes in de wijken op Nieuwenoord
In de enquête en in de gesprekken tijdens de observaties (medewerkers nachtzorgteam Amerpoort,
persoonlijke communicatie, 6 maart 2020) komt naar voren dat het gehele team met alle
doelgroepen werkt die aanwezig zijn op Nieuwenoord. Gedurende de nacht zijn er namelijk per wijk
twee medewerkers die zorg verlenen aan cliënten op Nieuwenoord. De wijken zijn ingedeeld op
woningen die dicht bij elkaar liggen, waardoor elke wijk uit alle doelgroepen bestaat. Door de
wisseling tussen het werken met de domotica en het lopen van rondes over het terrein werken de
medewerkers gedurende de dag nacht dus ook in verschillende wijken.
Elke nacht zijn er per wijk twee rondes die gelopen worden. Deze rondes zijn gebaseerd op de
behoeften van cliënten, waardoor er een vaste route is die elke nacht gelopen wordt. De
medewerkers gaan langs bij de cliënten die bijvoorbeeld verdraaid moeten worden, verschoond
moeten worden, wakker gemaakt moeten worden om naar de wc te gaan of om medische
handelingen toe te passen. Ook dragen alle medewerkers een portofoon zodat de medewerkers
achter de domotica apparatuur kunnen communiceren als er iets is bij een cliënt in de
desbetreffende wijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn als een cliënt een epileptische aanval krijgt, onrustig is
of om hulp vraagt.
De rest van de nacht wordt er zorg op afroep geboden. Dit wil zeggen dat de medewerkers naar een
cliënt toegaan als er een melding is in het domotica systeem (medewerkers nachtzorgteam
Amerpoort, persoonlijke communicatie, 9 maart 2020).

4.2.6. Gedragsdeskundigen
Binnen Amerpoort is een van de taken van een gedragsdeskundige het ondersteunen van teams in
hun begeleiding. Elke woning heeft zijn eigen gedragsdeskundige waar het team terecht kan met
vragen over een bepaalde cliënt. In de nacht werken de medewerkers met zo goed als alle cliënten,
waardoor er dan eigenlijk contact gelegd moet worden met alle gedragsdeskundigen. Om dit
overzichtelijker te maken kunnen de medewerkers terecht bij een aangewezen gedragsdeskundige
voor hun vragen. De gedragsdeskundige benoemt (persoonlijke communicatie, 16 april 2020) dat zij
betrokken is bij de nachtzorg om de kwaliteit van zorg te waarborgen en om cliënt-overstijgende
vragen te beantwoorden of voor deskundigheidsbevordering. Ze zegt echter ook dat er tot nu toe
slechts eenmaal een beroep op haar is gedaan en dat zij graag meer betrokken zou willen
worden/zijn bij de nachtzorg. Het is volgens haar nodig dat er afspraken gemaakt worden over op
welke manier zij in te zetten is en voor welke vraagstukken, zij denkt dat er op die manier meer
inhoud kan komen in de nachtzorg.
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4.3. Specialistische zorg van Amerpoort
Om de deelvraag ‘welke vormen van specialistische hulp biedt Amerpoort?’ te beantwoorden is er
gekeken naar de indeling van zorg binnen Amerpoort en welke vormen hiervan specialistisch zijn.
Deze informatie is verzameld doormiddel van deskresearch en door het voeren van gesprekken met
de coördinerend begeleiders van de nachtzorg.
Landelijk wordt de doelgroep ‘mensen met een verstandelijke beperking’ opgedeeld in verschillende
categorieën. Feldman (2016) maakt onderscheid in de volgende categorieën van mensen met een
verstandelijke beperking: licht (IQ 50-69), matig (IQ 35-49), ernstig (IQ 20-34) en diep (IQ <20).
Amerpoort gebruikt deze categorisering als basis, maar heeft hier een eigen indeling in gemaakt
waarin de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften centraal staan. De verschillende behoeften van
deze doelgroepen worden verder beschreven in deelvraag vijf.
Er wordt binnen Amerpoort onderscheidt gemaakt tussen de volgende doelgroepen (Amerpoort
z.d.):
- Licht verstandelijke beperking (LVB)
- Licht verstandelijke beperking met (multi) probleemgedrag (LVB+)
- Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)
- Ernstig meervoudige beperking (EVMB)
- Geriatrie
Binnen deze doelgroepen zijn er cliënten die specialistische zorg krijgen, omdat ze extra
ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben. Hierin onderscheidt Amerpoort (z.d.) vier soorten
van specialistische zorg, namelijk:
- Cliënten met gedragsproblemen
- Cliënten met meervoudig complexe beperkingen
- Cliënten met intensieve medische zorgvraag
- Cliënten met kinderen
Deze vormen van specialistische zorg hebben allemaal hun eigen expertise en sluiten aan op de
zorgprofielen van de wet langdurige zorg. Doordat de specialistische zorg aansluit op de
zorgprofielen ontvangen cliënten zorg die aansluit op hun behoeften en de vastgestelde indicatie.
Binnen de nachtzorg zijn deze vormen van specialistische zorg allemaal terug te zien. Zoals in
deelvraag een al beschreven is het nachtzorgteam verantwoordelijk voor het verlenen van zorg aan
een groot deel van de cliënten van Amerpoort. Een van de coördinerend begeleiders van het
nachtzorgteam vertelt (Persoonlijke communicatie, 11 februari 2020) dat voor de medewerkers van
het nachtzorgteam vooral de vormen cliënten met gedragsproblemen, cliënten met meervoudig
complexe beperkingen en cliënten met intensieve medische zorgvraag als specialistische zorg terug
te zien. Dit komt doordat dit voornamelijk cliënten zijn die op de locaties Kwatrijn, Hoenderberg,
Kerkelanden en Vosseveld wonen. Op deze locaties zijn medewerkers van het nachtzorgteam
aanwezig om zorg te verlenen. De specialistische zorg voor cliënten met kinderen bestaat voor het
nachtzorgteam voornamelijk uit het aansturen van de slaapdienst die op een locatie aanwezig is
(Amerpoort, z.d.).
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4.4. Andere VGZ-organisaties in Nederland
In de eerste deelvraag is een beeld geschetst van de vormgeving van de nachtzorg binnen
Amerpoort. Een korte samenvatting hiervan is dat Amerpoort met een team van 30 mensen
verantwoordelijk is voor de zorg in de nacht van de cliënten. Deze zorg bieden zij op basis van
looproutes op het terrein, domotica en de mogelijkheid om buiten de routes om cliënten te
ondersteunen. Om de deelvraag ‘hoe geven andere VGZ-organisaties in Nederland de nachtzorg
vorm’ te beantwoorden is er gesproken met zeven verschillende organisaties. In deze deelvraag
wordt per organisatie toegelicht hoe zij de nachtzorg vormgeven, welke ervaringen zij hierbij
aangeven en welke visie zij hebben over het eventueel specialiseren in doelgroepen in de nachtzorg.

4.4.1. De Trans
Een coördinator van de nachtzorg van De Trans vertelt (persoonlijke communicatie, 15 april 2020)
over de nachtzorg. Zij werken met alle doelgroepen van cliënten met een verstandelijke beperking,
van mensen met een ernstig meervoudige verstandelijke beperking tot mensen met moeilijk
verstaanbaar gedrag. Ondersteuningsbehoeften die bij cliënten worden gezien, zijn begeleiding bij
medische handelingen, palliatieve zorg, begeleiding bij moeilijk verstaanbaar gedrag en begeleiding
bij toiletgang. De nachtzorgmedewerkers werken zoveel mogelijk vanuit de visie dat de nacht om te
slapen is. De Trans heeft 3 locaties, waar alle doelgroepen aanwezig zijn. Alle medewerkers werken
met alle doelgroepen. Het werken op basis van specialismes wordt als nadelig beschouwd, omdat de
woningen op de locaties ingericht zijn op basis van gedragingen en sfeer en niet op basis van
doelgroep.

4.4.2. Baalderborger Groep
De teamleider van de nachtzorg van de Baalderborger Groep bespreekt hoe de nachtzorg bij hen
(persoonlijke communicatie, 16 april 2020). De Baalderborger Groep werkt met veel doelgroepen,
waar mensen met een verstandelijke beperking er een van is. Hier vallen mensen met een ernstig
meervoudige beperking, mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en mensen met een licht
verstandelijke beperking onder. De Baalderborger Groep werkt elke nacht met zeven medewerkers,
waarvan er twee medewerkers continu cliënten observeren middels het zorgsysteem. Na anderhalf
uur worden deze medewerkers afgewisseld door collega’s, zo rouleren ze de hele nacht. De andere
medewerkers worden door de observanten aangestuurd, op basis van meldingen uit het systeem.
Daarnaast deze losse oproepen lopen de nachtzorgmedewerkers een zorgroute die nachtelijks
gelopen wordt. Alle medewerkers werken met dezelfde doelgroepen, zij maken geen onderscheid. Er
wordt niet met specialismes gewerkt in de nachtzorg, maar wel overdag.

4.4.3. Bartiméus
Een nachtzorgmedewerker van Bartiméus deelt hoe de nachtzorg daar verloopt. Hij vertelt
(persoonlijke communicatie, 18 april 2020) dat er bij Bartiméus wordt gewerkt met cliënten met een
visuele beperking en eventueel aanvullend een auditieve beperking. Bij Bartiméus zijn er cliënten
met verstandelijke beperkingen, van ernstig meervoudig verstandelijk beperkt tot licht verstandelijk
beperkt. Daarnaast zijn er ook cliënten met fysieke beperkingen, moeilijk verstaanbaar gedrag en is
er een locatie waar ouderenzorg centraal staat. Via een zorgoproepsysteem worden de cliënten
bewaakt, op basis van deze bewaking worden zorgmedewerkers aangestuurd om in de nacht zorg te
verlenen. Het uitgangspunt is dat de nacht om te slapen en rust te pakken is. Interventies die door
nachtzorgmedewerkers gepleegd worden bestaan uit incontinentiemateriaal vervangen,
verpleegtechnische handelingen of bij hoger niveau een praatje maken in geval van angst of
spanning. Alle medewerkers werken met alle doelgroepen, alleen is er een onderscheid gemaakt
tussen werken met het zorgoproepsysteem en het directe werken met de cliënten. Risicovolle
handelingen worden alleen uitgevoerd door geschoolde en bekwame medewerkers. Op papier wordt
er niet gewerkt met specialismen, maar er wordt wel gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. Zo
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heeft de ene medewerker net wat meer feeling met een doelgroep dan de ander. Bij het eventueel
werken met specialismen wordt als voordelen genoemd dat er specifieke kennis over een doelgroep
opgedaan wordt en dat er voor cliënten vertrouwde begeleiders ontstaan. Nadelen beslaan de
lastigheid met roosteren van de medewerkers en het team wordt kwetsbaar omdat medewerkers
met specifieke kennis lastig ad hoc te vervangen zijn.

4.4.4. Colckhof
Twee medewerkers van de nachtdienst van Colckhof hebben de nachtzorg toegelicht. Zij zeggen
(persoonlijke communicatie, 20 april 2020) dat zij met verschillende doelgroepen werken, van
mensen met een ernstig meervoudig verstandelijke beperking tot LVB+. De interventies die in de
nacht worden uitgevoerd zijn op basis van de visie van de nachtzorg dat de nacht om te slapen is. Er
wordt alleen gehandeld als de cliënt een zorgvraag heeft, zoals verdroging, wisselligging, medische
handelingen en eventueel begeleiding bij behoefte aan nabijheid. Bij de cliënten die alleen
uitgeluisterd worden via het zorgsysteem, wordt het probleem in kaart gebracht en wordt de
bijbehorende slaapwacht aangestuurd om zorg te verlenen. In de nacht wordt met drie medewerkers
gewerkt, waarvan één verpleegkundige is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen cliënten, alle
medewerkers werken met de doelgroepen. Overdag wordt er gewerkt met specialismen, zo werken
verpleegkundigen en verzorgende voornamelijk met mensen met een ernstig meervoudig
verstandelijke beperking en ouder wordende. In de nacht is deze specialisatie niet te realiseren,
omdat zij dan met slechts drie medewerkers werken. Zo moeten zij allemaal alle doelgroepen
kunnen begeleiden.

4.4.5. ASVZ
De teamleider van de nachtzorg van de ASVZ licht de nachtzorg toe. Hij vertelt (persoonlijke
communicatie, 28 april 2020) dat de nachtdienst van de ASVZ met alle mensen met een
verstandelijke beperking werkt. Van 4 tot 88 jaar en van een licht verstandelijke beperking tot ernstig
en meervoudig verstandelijke beperkingen. De cliënten hebben een zorg- of begeleidingsvraag. Er
zijn acht nachtzorgmedewerkers die met alle doelgroepen werken. In de nacht wordt er geprobeerd
zoveel mogelijk op oproep te werken, aan de hand van meldingen uit het uitluistersysteem. Er zijn
ook vaste elementen van de nachtzorg, die worden aan de hand van rondes geboden. De
nachtzorgmedewerkers proberen de ondersteuningsbehoeften van de cliënten zoveel mogelijk te
vervullen, maar vinden dat in de nacht vaak lastig. Het gaat vaak om vragen waar de nachtdienst niet
aan kan voldoen, zoals even papa en mama willen bellen. Het is niet altijd te achterhalen wat er aan
de hand is, zeker bij een lager niveau. Er wordt niet op basis van specialismen gewerkt, wel is er elke
nacht een verpleegkundige en agogisch geschoolde medewerker in de bezetting. Een nadeel aan het
werken met specialismen zou zijn dat de medewerkers niet evenveel kennis hebben van de
verschillende cliënten, waardoor het spannend kan worden als er hulp nodig is bij een bepaalde
cliënt.

4.4.6. DeSeizoenen
Een medewerker van de nachtzorg van DeSeizoenen vertelt over de werkwijze van de nachtzorg.
Volgens de medewerker (persoonlijke communicatie, 03 mei 2020) wordt er met volwassenen met
een verstandelijke beperking gewerkt. De ernst van deze beperking varieert van licht tot ernstig,
waarbij ook moeilijk verstaanbaar gedrag en NAH voorkomen. De nachtzorgmedewerkers willen
zoveel mogelijk de rust van de cliënten bewaken en een zo goed mogelijke nachtrust bieden,
waardoor de interventies van de nachtzorgmedewerkers voornamelijk functioneel zijn. Zij verwijzen
waar mogelijk zoveel mogelijk door naar de begeleiders van overdag om het verder op te pakken. Er
wordt gewerkt via een uitluistersysteem, waarmee cliënten geobserveerd worden en gedrag wordt
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gemonitord. Elke nacht werken er 3 medewerkers, waarvan er steeds 1 roulerend achter de uitluister
apparatuur zit. De medewerkers werken met alle doelgroepen, maar hebben wel allemaal cliënten
waar zij verantwoordelijk voor zijn. Voor deze cliënten zijn zij het aanspreekpunt van de
medewerkers van overdag en zijn zij zo nodig aanwezig bij multidisciplinaire overleggen. Voordelen
die genoemd worden van het eventueel werken in specialismen, zijn dat de cliënten minder
verschillende medewerkers zien en dat kwaliteiten van medewerkers beter benut kunnen worden.
Nadelen zijn dat het rooster technisch een lastige kwestie wordt, dat het werk minder veelzijdig zou
zijn en dat medewerkers de ‘feeling’ met andere doelgroepen verliezen.

4.4.7. Sherpa
Een medewerker van het slaapexpertisecentrum van Sherpa licht namens haarzelf en het team van
de nachtzorg de werkzaamheden in de nacht toe. Zij vertelt (persoonlijke communicatie, 08 mei
2020) dat het nachtzorgteam uit 35 mensen bestaat, waarvan er elke nacht 7 werken. Er zitten
steeds steevast twee medewerker achter het uitluistersysteem, dit wordt gedurende de nacht
gerouleerd. De overige medewerkers lopen de vaste rondes en gaan op meldingen die uit het
uitluistersysteem komen af. Als een cliënt wakker blijkt te zijn, gaan zij er eigenlijk altijd even langs.
Bij Sherpa worden 3500 cliënten met een verstandelijke beperking van zorg voorzien. De cliënten
hebben allerlei beperkingen, van een licht verstandelijke beperking tot ernstig meervoudig
verstandelijke beperkingen. Daarnaast is er sprake van palliatieve zorg en is er een groot deel
cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Sherpa werkt op basis van drie verschillende routes, die
op basis van de doelgroepen zijn. Route 1 beslaat mensen met een ernstig meervoudig verstandelijke
beperking, route 2 beslaat mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en route 3 beslaat senioren,
waaronder ook cliënten met dementie en de palliatieve zorg. Sherpa benadrukt dat zij dit geen
specialismen noemen, maar het classificeren van de zorg op basis van de verschillende doelgroepen.
Zij doen dit zodat zij aan de behoefte van cliënten om vaste gezichten in de nacht te zien kunnen
voldoen. Daarnaast hebben medewerkers verschillende affiniteiten en kwaliteiten, die zoveel
mogelijk benut en gehonoreerd willen worden. Medewerkers kiezen dus een route die zij ’s nachts
lopen en bijkomende oproepen die bij deze route horen nemen zij op zich. De roostering van
medewerkers is op basis van de routes. Er is een gelijke verdeling van de medewerkers over de
verschillende routes. Medewerkers dienen in geval van nood overal inzetbaar te zijn, maar in de
praktijk blijkt dat medewerkers een route/doelgroep kiezen en daar voornamelijk mee werken. Er
zijn medewerkers die afwisseling in de routes hanteren, waardoor de cliënten nog steeds
verschillende gezichten zien. Dit zou om de behoefte aan vaste gezichten minder mogen.
Medewerkers die veel kennis hebben over een bepaalde doelgroep, worden gekoppeld aan
medewerkers die weinig kennis hebben over een bepaalde doelgroep hebben.

4.4.8. Vergelijking VGZ-organisaties
Alle zeven VGZ-organisaties werken met mensen met een licht verstandelijke beperking, variërend
van licht verstandelijk beperkt tot ernstig meervoudig verstandelijk beperking. Bij alle organisaties is
er sprake van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Bartiméus onderscheidt zich doordat alle
cliënten van de organisatie een visuele en/of auditieve beperking hebben.
Op De Trans na werken alle organisaties met een uitluistersysteem, waarbij medewerkers via het
zorgoproepsysteem cliënten monitoren en collega’s aansturen om te interveniëren. Bij zes van de
zeven organisaties werken alle medewerkers standaard met alle doelgroepen. Redenen om niet met
specialismen of op basis van een bepaalde doelgroep te werken zijn de grootte van het team, waarbij
het niet mogelijk is om per doelgroep te werken als er slechts met drie man gewerkt wordt; de
mogelijkheid om de roostering compleet te maken; de disbalans in kennis over de andere
doelgroepen die kan ontstaan, waardoor medewerkers moeilijker te vervangen zijn en de
veelzijdigheid van het werk dat verdwijnt. Voordelen die door de zes organisaties die niet op basis
van de doelgroepen werken worden genoemd zijn de mogelijkheid om gebruik te maken van de
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kwaliteiten van medewerkers, aangezien de een meer affiniteit met een doelgroep heeft dan de
ander; de cliënten zien vaste gezichten, omdat er minder mensen bij die doelgroep langs komen.
Sherpa werkt als enige van de zeven organisaties op basis van de verschillende doelgroepen, doordat
zij drie routes hebben gecreëerd waar een medewerker voor kiest. De doelgroepen in de routes zijn
mensen met een ernstig meervoudig verstandelijke beperking, mensen met moeilijk verstaanbaar
gedrag en senioren. De behoefte van cliënten aan vaste gezichten wordt hiermee gehonoreerd en de
behoefte van medewerkers aan werken vanuit hun affiniteit wordt gehonoreerd. Echter zijn er ook
medewerkers die verschillende routes willen lopen.
Alle organisaties hanteren dat de medewerkers met alle doelgroepen werken. Bij Sherpa werken de
medewerkers alleen met andere doelgroepen in geval van nood, maar dienen dus in staat te zijn ook
met de andere doelgroepen te werken.

4.5. Behoeften van medewerkers Amerpoort
Om antwoord te geven op de deelvraag ‘welke behoeften ten aanzien van werkzaamheden hebben
medewerkers van het nachtzorgteam van Amerpoort?’ hebben elf medewerkers van het
nachtzorgteam van Amerpoort een enquête ingevuld, waarin zij onder andere hun behoeften ten
aanzien van het werken in de nachtzorg en het werken met cliënten hebben aangegeven. In deze
deelvraag worden de uitkomsten van de enquête benoemd en worden op basis van deze gegevens
conclusies over de verschillende behoeften geformuleerd.

4.5.1. Voorkeuren voor doelgroep
In de enquête is naar voren gekomen dat vier van de elf medewerkers een affiniteit hebben met de
doelgroep ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ en een voorkeur hebben om te werken met deze
doelgroep. Van de elf medewerkers geven drie medewerkers aan juist met de combinatie van
ouderen en ernstig meervoudig verstandelijk beperkt te willen werken. Drie mensen geven aan als
voorkeur te hebben met alle doelgroepen te willen werken, zij willen juist diversiteit.
Van de elf medewerkers geven vier medewerkers aan liever niet en/of minder te willen werken met
de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag. Drie van de elf medewerkers geven aan liever niet en/of
minder met de doelgroep ernstig meervoudig verstandelijk beperkten te werken. Vier van de elf
medewerkers geven aan geen doelgroep te hebben waar ze liever niet en/of minder mee willen
werken.
In een vervolggesprek met een van de coördinerend begeleiders naar aanleiding van de enquête
komen nog meer cijfers naar voren. De medewerker vertelt (persoonlijke communicatie, 30 april
2020) dat er in het team van 30 medewerkers 10 tot 15 medewerkers zijn die een sterke voorkeur
hebben voor diversiteit in het werkveld. Zij willen afwisselend met de doelgroepen werken. De
medewerker deelt ook dat er andere medewerkers zijn die vanwege lichamelijke mankementen
hebben laten vastleggen dat zij niet meer met moeilijk verstaanbaar gedrag willen werken, omdat zij
niet kunnen en/of willen fixeren.
Op basis van deze informatie valt de conclusie te trekken dat er verschillende voorkeuren voor
doelgroepen zijn om mee te werken. Zowel moeilijk verstaanbaar gedrag als ernstig meervoudig
verstandelijk beperkten trekken van een aantal medewerkers de voorkeur, maar er zijn ook
medewerkers die geen voorkeur of juist afkeer hebben voor een bepaalde doelgroep en juist graag
diversiteit willen. De medewerkers met een afkeer hebben dus als voorkeur om niet met
bijvoorbeeld de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag te werken. De medewerkers die graag
afwisselend te werk te willen gaan, vormen ongeveer de helft van het huidige team. In de andere
helft van het team zijn er dus wel voorkeuren voor het werken met een specifieke doelgroep.
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4.5.2. Werken in specialismen
Uit de enquête blijkt dat het gemiddelde cijfer op de stelling ‘ik sta open om me te verdiepen in een
specialisme’ een 8.6 is. Het laagste cijfer is een zes, dit cijfer wordt één keer gegeven. Het cijfer 8 en
9 worden gezamenlijk zeven keer gegeven en het hoogste cijfer is eenmaal de 10.
Op de stelling ‘ik ben bereid om vragen van mijn collega’s over mijn specialisme te beantwoorden’
wordt met gemiddeld een 9 geantwoord. Het laagste cijfer dat op deze stelling gegeven wordt is een
8, het hoogste cijfer een 10.
Uit de enquête blijkt dat 90,9 procent van de medewerkers de doelgroep moeilijk verstaanbaar
gedrag terug willen zien komen in specialismen. Hetzelfde percentage geldt ook voor de doelgroep
ernstig meervoudig verstandelijk beperkt. De doelgroep ‘cliënten met een intensieve zorgvraag’
wordt door 72,7 procent graag teruggezien in eventuele specialismen in de nachtzorg. Eén
medewerker heeft palliatieve zorg als specialisme genoemd.
Van de 11 medewerkers geven zes medewerkers aan dat ze graag wijkgericht zouden werken,
waarbij elke wijk per doelgroep geclassificeerd wordt. Aanvullend geven drie medewerkers aan dat
er per wijk een kernteam kan bestaan, waarbij een aantal medewerkers specifieke kennis over die
wijk/doelgroep hebben en daar voornamelijk mee werken. Twee medewerkers geven aan dat ze de
afwisseling in het team de kracht van de nachtzorg is en ze graag generalisten zouden hebben. In de
antwoorden van de enquête is op verschillende plekken de behoefte aan meer scholing
teruggekomen. Medewerkers geven aan specifieke kennis van een doelgroep te willen, beter
geschoold te zijn over het begeleiden van lastige doelgroepen of willen meer vertrouwen in eigen
handelen door middel van extra scholing.
In het vervolggesprek vertelt een medewerker (persoonlijke communicatie, 08 mei 2020) dat er op
dit moment werkzaamheden worden uitgevoerd die niet goed passen bij het personeel.
Medewerkers benutten hun kwaliteiten niet optimaal, omdat ze ook werken met doelgroepen waar
zij minder affiniteit mee hebben. Hierdoor leveren ze de cliënten niet de optimale zorg, terwijl deze
cliënten juist behoefte hebben aan duidelijkheid, comfort, nabijheid en goede zorg.
Uit deze gegevens blijkt opnieuw dat er in het team verschillende voorkeuren zijn. Er zijn
medewerkers die graag met de afwisseling in doelgroepen werken, maar er zijn ook medewerkers
die juist specifieke kennis willen hebben en vanuit die kennis willen werken. Ook lijkt het team
enthousiast over de mogelijkheid tot specialiseren en het delen van deze kennis, met de gemiddelde
cijfers van een 8,6 en een 9. Hierbij bestaat ook de behoefte aan extra scholing.
De medewerkers lijken open te staan voor een herindeling van het huidige werk, namelijk middels
het wijkgericht werken.
De zorg die nu wordt geleverd schijnt niet optimaal te zijn om de behoeften van de cliënten te
vervullen, omdat medewerkers kwaliteiten hebben die beter passen bij andere doelgroepen. De zorg
voor de cliënten komt daardoor in het geding.

4.6. Ondersteuningsbehoeften cliënten van Amerpoort
Om antwoord te geven op de deelvraag ‘welke ondersteuningsbehoeften hebben de verschillende
doelgroepen van Amerpoort in de nachtzorg?’ worden de uitkomsten van de enquête die gehouden
is onder de nachtzorgmedewerkers van Amerpoort gebruikt. Daarnaast worden ook de uitkomsten
van het interview met de gedragsdeskundige van de nachtzorg gebruikt en gesprekken met de
manager en de opdrachtgever.
Zoals in deelvraag 1 is beschreven werkt Amerpoort met verschillende doelgroepen. Iedere
doelgroep heeft zijn eigen niveau en hierdoor eigen specifieke ondersteuningsbehoeften. Bij
Amerpoort wonen er mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), licht verstandelijke
beperking met (multi) probleemgedrag (LVB+), moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG), ernstige
meervoudige verstandelijk beperking (EVMB) en de geriatrie.
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Bij LVB (+) is dit bijvoorbeeld begeleiding op het gebied van zelfredzaamheid en eventueel
gedragsproblemen. Ook bij de doelgroep MVG wordt er begeleiding geboden op gedrag. Deze
begeleiding is vaak erg intensief, omdat er ook verzorging bij komt kijken. Bij de doelgroep EVMB is
er naast een verstandelijke beperking vaak ook sprake van een lichamelijke of zintuigelijke beperking.
Dit zorgt ervoor dat er begeleiding, verzorging en soms ook verpleging nodig is. De nachtzorg maakt
gebruik van een thuiszorg verpleegkundige die verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Er zijn ook
cliënten binnen Amerpoort en andere organisaties die steeds ouder worden. Door een stijgende lijn
in de levensverwachting voor mensen met een verstandelijke beperking komt dementie binnen deze
doelgroep steeds vaker voor. Het is dan ook een van de meest voorkomende ouderdomsklachten
binnen de gehandicaptenzorg. Deze ouder wordende cliënten vallen onder de doelgroep geriatrie.
Deze doelgroep heeft vaak intensieve begeleiding en verzorging nodig (Amerpoort, z.d.).
Binnen deze doelgroepen zijn er cliënten die ook specialistische zorg krijgen, waardoor ze extra
ondersteuning en/of begeleiding krijgen. Denk hierbij aan cliënten met gedragsproblemen, cliënten
met meervoudig complexe beperkingen, cliënten met een intensieve medische zorgvraag en cliënten
met kinderen.
De ondersteuningsbehoeften die de cliënten nodig hebben varieert per persoon. De
gedragsdeskundige beschrijft (persoonlijke communicatie, 16 april, 2020) dat sommige cliënten geen
betrokkenheid van de nachtzorg nodig hebben en anderen krijgen ondersteuning op afstand wat al
voldoende is, bijvoorbeeld door het praten via een intercom. Ook zijn er cliënten die (een paar keer
per nacht) verschoond of naar het toilet gebracht moeten worden.
Uit de uitkomsten van de enquête die ingevuld is door de nachtzorgmedewerkers van Amerpoort
komen de ondersteuningsbehoeften van de specialistische doelgroepen naar voren. Zij beschrijven
dat cliënten met gedragsproblematiek vooral veel behoefte hebben aan het krijgen van veiligheid,
rust en structuur. Deze cliënten willen graag weten wie er aanwezig zijn en of de medewerkers
komen als er iets is. Deze cliënten ervaren vaak onrust in de nacht waardoor er soms fysiek
ingegrepen moet worden in de nacht. Het fysiek ingrijpen uit zich bijvoorbeeld in het fixeren van de
cliënt om de veiligheid te waarborgen.
De ondersteuningsbehoeften die cliënten met een meervoudige complexe beperkingen hebben in de
nacht zijn volgens de uitkomsten van de enquête vooral de fysieke behoeften, zoals het verschonen
van incontinentiemateriaal en een wisselligging. Ook deze doelgroep vindt het fijn om duidelijkheid
te krijgen.
Cliënten met een intensieve medische zorgvraag hebben volgens de uitkomsten van de enquête
vooral ondersteuningsbehoeften op het gebied van medische en fysieke handelingen. ’s Nachts
worden er regelmatig controles uitgevoerd op het gebied van een stoma, katheter of diabetes. Deze
handelingen worden vaak gedaan door een thuiszorg verpleegkundige (TVP’er), omdat zij bevoegd
zijn om deze handelingen uit te voeren. Bij deze doelgroep komt ook vaak epilepsie kijken. Door
middel van domotica wordt er via uitluistersystemen of epilepsiemelders een signaal naar het
hoofdkantoor gestuurd als een cliënt een toeval heeft en vervolgens gaan medewerkers van de
nachtzorg de cliënt ondersteunen.
Uit deelvraag 4 is gebleken dat meerdere medewerkers voorkeur hebben of juist geen voorkeur
hebben om te werken met een bepaalde doelgroep. Ook geven sommige medewerkers aan de
diversiteit binnen de nachtzorg juist uitdagend te vinden. Zoals in deelvraag 1 is beschreven, kunnen
we concluderen dat de werkzaamheden die medewerkers van de nachtzorg moeten uitvoeren erg
divers zijn. Er wordt veel van een nachtzorgmedewerker verwacht met competenties die je moet
kunnen beheersen. De ondersteuningsbehoeften van de cliënten verschillen van het verschonen van
incontinentiemateriaal en het uitvoeren van wisselliggingen (medische/fysieke
ondersteuningsbehoeften) naar het bieden van duidelijkheid, rust en structuur (mentale/verbale
ondersteuningsbehoeften). Zoals eerder is beschreven biedt Amerpoort ook zorg aan cliënten met
moeilijk verstaanbaar gedrag. Agressie is iets wat regelmatig voorkomt bij deze doelgroep. Er wordt
verwacht van de nachtzorgmedewerkers hier voldoende kennis over te hebben en zo nodig te
kunnen fixeren. Zoals is te lezen in deelvraag 4 geven sommige medewerkers in de ingevulde
enquête aan dit niet te kunnen realiseren wegens lichamelijke ongemakken of geven aan te weinig
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kennis te hebben over deze doelgroep. Dit geldt niet alleen voor de doelgroep met cliënten met
moeilijk verstaanbaar gedrag, maar ook bij andere doelgroepen. De huidige zorg die nu verleend
wordt gaat ervan uit dat iedere nachtzorg medewerker met iedere doelgroep kan én wil werken.

4.7. Gevolgen herindeling volgens specialismen
In de eerder beschreven deelvragen zijn een aantal thema’s aan bod gekomen, namelijk de huidige
vormgeving van de nachtzorg bij Amerpoort en bij zeven andere VGZ-organisaties, de behoeften van
medewerkers in het werken in de nachtzorg en de ondersteuningsbehoeften van cliënten in de
nacht. Deze deelvragen worden gebruikt om antwoord te geven op de hoofdvraag: ‘wat zijn in de
nachtzorg van Amerpoort de gevolgen voor medewerkers en cliënten als het nachtzorgteam wordt
georganiseerd aan de hand van specialismen?’. Een korte samenvatting van deze deelvragen wordt
hier beschreven.
Het nachtzorg team van Amerpoort werkt met 8 à 9 mensen per nacht, waarvan er twee steevast
roulerend achter uitluisterapparatuur zitten. De andere medewerkers lopen vaste rondes over het
terrein waarbij ze de cliënten verdrogen, helpen met toiletgang, etc. Op basis van de meldingen die
via het uitluistersysteem binnen komen, geven de medewerkers die uitluisteren sturing aan de
medewerkers die de rondes lopen. Deze medewerkers bezoeken vervolgens de betreffende cliënt
om deze van ondersteuning te voorzien, bijvoorbeeld als zij onrustig zijn en wakker liggen. Alle
medewerkers werken met alle aanwezige doelgroepen.
De benaderde VGZ-organisaties werken allemaal met eenzelfde systeem van vaste rondes en
uitluistersystemen. Ook dienen alle medewerkers met alle doelgroepen te kunnen werken. Er is één
organisatie, Sherpa, waarbij op basis van looproutes wordt gewerkt. Deze routes zijn geclassificeerd
door de doelgroepen, dus eigenlijk kiezen medewerkers een doelgroep om mee te werken en
werken voornamelijk met deze doelgroep.
Binnen het team van Amerpoort zijn er verschillende behoeften over het werken met doelgroepen.
Er zijn naar schatting 10 tot 15 medewerkers die het liefst generalistisch willen werken, wat inhoudt
dat zij zich niet verbinden met één doelgroep en afwisselend te werk gaan. Er zijn verder clubjes van
3 à 4 medewerkers die voorkeur hebben om met een specifieke doelgroep te werken, zoals de
doelgroep MVG of EVMB. Deze medewerkers hebben de behoefte om specifieke kennis over deze
doelgroepen op te doen door middel van bijvoorbeeld scholing en willen het liefst zoveel mogelijk
met de voorkeursdoelgroep werken. Er zijn medewerkers die vanwege lichamelijke ongemakken niet
of onvoldoende kunnen fixeren. Daarnaast zijn er medewerkers die van zichzelf vinden niet genoeg
kennis te hebben over bepaalde doelgroepen, of vinden dat de kennis uitgebreider mag zijn.
De behoeften van de doelgroepen vallen onder drie categorieën, namelijk medische/fysieke
ondersteuningsbehoeften, mentale/verbale ondersteuningsbehoeften en ondersteuningsbehoeften
omtrent moeilijk verstaanbaar gedrag. Bij de medische/fysieke ondersteuningsbehoeften komen
zaken als verschonen van incontinentiemateriaal, wisselliggingen en medische handelingen aan bod.
Bij de mentale/verbale ondersteuningsbehoeften komen zaken als structuur, duidelijkheid en rust
aan bod. Bij moeilijk verstaanbaar gedrag komen zaken als omgaan met agressie en fixeren van de
cliënt aan bod. Een vergelijking van de behoeften van medewerkers en de ondersteuningsbehoeften
van cliënten zou zijn dat de huidige vormgeving van de nachtzorg niet de kwalitatief beste zorg aan
de cliënten levert. Deze conclusie wordt getrokken op basis van de medewerkers die aangeven
minder graag/goed met een bepaalde doelgroep werken, de medewerkers die aangeven niet
voldoende kennis te hebben of juist meer kennis willen van specifieke doelgroepen en op basis van
de medewerkers die vanwege bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken niet in staat zijn om
handelingen zoals fixeren uit te voeren. De doelgroepen, kortgezegd moeilijk verstaanbaar gedrag,
ernstig meervoudig verstandelijk beperkt, licht verstandelijk beperkt en senioren, hebben ieder eigen
ondersteuningsbehoeften. Deze behoeften zouden nog meer vervuld kunnen worden als de
nachtzorg hervormd wordt.
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Hoe deze hervorming eruit zou kunnen zien wordt nader toegelicht in de aanbevelingen. Doordat de
medewerkers zouden kunnen kiezen met welke doelgroep, of eigenlijk looproute op basis van
ondersteuningsbehoeften, zij het beste werken of willen werken, kunnen zij extra scholing krijgen.
Daarnaast ontstaat er specifieke kennis over de doelgroep en diens ondersteuningsbehoeften,
waardoor de cliënt betere, afgestemde zorg krijgt. Een bijkomend effect is dat cliënten minder
wisselende gezichten zien in de nacht, dit zal voor rust en duidelijkheid zorgen. Omdat er ook
medewerkers zijn die juist generalistisch het beste kunnen werken, dient die optie ook te bestaan.
Deze medewerkers hebben basiskennis van alle doelgroepen, zijn overal inzetbaar en leveren zorg
voor alle doelgroepen met alle ondersteuningsbehoeften. Zij kunnen aangestuurd worden door
medewerkers met specifieke kennis over een doelgroep.
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Hoofdstuk 5 - Conclusies
In dit hoofdstuk worden een aantal conclusies getrokken op basis van de verzamelde gegevens en op
basis van de evaluatie.

5.1. Meningsverschillen
Ten eerste bestaat er onder de nachtzorgmedewerkers een verschil van mening over de vormgeving
van de nachtzorg. Enerzijds zijn er medewerkers die zich graag willen binden aan één doelgroep,
waarbij zij specifieke kennis over deze doelgroep willen en voornamelijk met die doelgroep willen
werken. Anderzijds zijn er medewerkers die duidelijk aangeven juist met alle doelgroepen te willen
werken, met basale kennis over alle doelgroepen en afwisselende nachtdiensten. Er kan dus niet
gezegd worden dat het hele team specialisaties wil of niet, omdat daar te veel verschillende
behoeften voor zijn. Wel heerst de mening dat het mogelijk zou moeten zijn met een bepaalde
doelgroep te werken met een deel van het team als generalisten. Het verschil in mening over de
werkwijze van de nachtzorg komt ook terug in de standaarddeviatie, deze bleek eerder in dit
onderzoek groot te zijn. Dit houdt in dat de medewerkers veel verschil hadden tussen hun
individuele antwoorden.
De cliënten van Amerpoort, onderverdeeld in de doelgroepen MVG, EVMB, LVB en geriatrie hebben
verschillende ondersteuningsbehoeften. Uit de deelvragen blijkt dat de medewerkers van het
nachtzorg team deze verschillende ondersteuningsbehoeften terugzien, net als de
gedragsdeskundige die betrokken is bij de nachtzorg van Amerpoort. Deze ondersteuningsbehoeften
worden met de huidige vormgeving van de nachtzorg niet altijd vervuld, omdat mensen met
lichamelijke ongemakken bijvoorbeeld niet of minder goed kunnen fixeren. Als medewerkers geen
affiniteit hebben met een doelgroep, heeft dit effect op de werkwijze van deze medewerker. Zo blijkt
ook uit de deelvragen, omdat de medewerkers hebben aangegeven op deze manier niet de beste
zorg aan cliënten te kunnen geven.

5.2. Scholing
Ten tweede is er niet voldoende deskundigheid met betrekking tot te verschillende doelgroepen
onder medewerkers. Uit de deelvragen blijkt dat de medewerkers van het nachtzorgteam open staan
voor specialisaties of het opdoen van specifieke kennis over bepaalde doelgroepen. Op dit moment
voert iedereen de verplichte basiscursussen uit, maar wordt de extra scholing onvoldoende
aangeboden en/of opgepakt. Daardoor hebben de medewerkers minder kennis dan zij zelf zouden
willen en krijgen de cliënten minder afgestemde zorgverlening.

5.3. Samenwerking met gedragskundige
Ten derde is de samenwerking tussen het nachtzorgteam en de gedragskundige niet voldoende.
Zowel uit het interview met de gedragskundige over de huidige vormgeving van de nachtzorg en uit
de observaties blijkt dat er op dit moment weinig samenwerking is tussen de gedragskundige en
medewerkers van de nachtzorg. Dit terwijl er wel behoefte aan extra kennis is vanuit de
medewerkers en de gedragskundige meer betrokken wil worden voor deskundigheidsbevordering en
casuïstiekbesprekingen.

5.4. Andere VGZ-organisaties
De laatste conclusie is dat van de geraadpleegde organisaties slechts één organisatie op basis van
classificatie van doelgroepen werkt. Bij alle andere organisaties werken alle medewerkers in de
nachtzorg met elke doelgroep, er is geen sprake van werken met voorkeursdoelgroep of werken op
basis van indeling van ondersteuningsbehoeften. Bij Sherpa wordt er wel gewerkt op basis van
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doelgroepen, zij hebben looproutes gemaakt op basis van drie doelgroepen met ieder eigen
ondersteuningsbehoeften. Dit werkt goed voor de cliënten, omdat zij meer vaste gezichten hebben
in de nacht en ondersteunt worden door medewerkers die affiniteit hebben met hun doelgroep.
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Hoofdstuk 6 – Aanbevelingen
Op basis van de verkregen informatie en vergelijkingen die gemaakt zijn in de hoofd- en deelvragen,
worden er vier aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen worden nader toegelicht.
- Wijkgericht werken
- Taakhouderschappen
- Scholing naar aanleiding van taakhouderschap
- Betrekken van gedragskundige
- Leren van andere VGZ-organisaties.

6.1. Wijkgericht werken
De belangrijkste aanbeveling is het wijkgericht werken. Het terrein van Amerpoort wordt bij
wijkgericht werken opgedeeld in 3 à 4 kleinere wijken, geclassificeerd op basis van doelgroepen
en/of ondersteuningsbehoeften. Zo zou er een wijk met voornamelijk moeilijk verstaanbaar gedrag
zijn, een wijk met ernstig verstandelijk meervoudig beperkten, een wijk met senioren waaronder
verzorgende en palliatieve werkzaamheden en eventueel een wijk met licht verstandelijk beperkte
cliënten. De basis van het wijkgericht werken, is dat medewerkers zich kunnen intekenen voor
bepaalde wijken gedurende de nacht. Medewerkers die graag met een bepaalde doelgroep werken
en meer kennis hebben over deze doelgroep, kunnen dan de betere zorg leveren aan de cliënten.
Medewerkers die graag afwisselend te werk gaan, kunnen samen met een vaste medewerker van de
wijk zich intekenen op de wijk. Voor de individuele professional betekent deze aanbeveling dat zij
kunnen gaan werken op basis van de behoeften en voorkeuren die zij hebben. Voor de cliënten
betekent deze aanbeveling dat zij zorg krijgen van medewerkers die specifiek met hen willen werken,
waardoor er ook meer oog zal zijn voor specifieke ondersteuningsbehoeften die bij de doelgroep
horen. Voor het team betekent deze aanbeveling dat er meer tevredenheid zal zijn over de
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en dat de kwaliteit van de geleverde zorg zal
verbeteren. Voor de organisatie betekent deze aanbeveling dat zij het huidige nachtzorgteam
moeten herindelen en nieuwe medewerkers ook via een nieuwe orde aan moeten nemen. Deze
herindeling wordt aanbevolen op basis van taakhouderschappen, zie ook volgende alinea. Voor de
VGZ-organisaties wordt het wijkgericht werken ook aanbevolen, aangezien er bij weinig organisaties
op deze manier wordt gewerkt en het voordeel voor zowel cliënt als medewerker aanzienlijk groot is.

6.2. Taakhouderschappen
Om de herindeling volgens het wijkgericht werken soepel te laten verlopen, worden ook
zogenaamde taakhouderschappen aanbevolen. Taakhouderschappen zijn statussen die medewerkers
kunnen krijgen, als zij een bepaalde doelgroep representeren. Een medewerker kan ervoor kiezen
om alleen of zoveel mogelijk met moeilijk verstaanbaar gedrag te willen werken. Om zich op die
manier te specificeren, kan een taakhouderschap worden aangevraagd. De medewerker wordt dan
een aanspreekpunt voor kennis over deze doelgroep en werkt voornamelijk met deze doelgroep. Er
worden vijf taakhouderschappen aanbevolen, namelijk ‘generalisten’, ‘taakhouders LVB’,
‘taakhouders EVMB’, ‘taakhouders MVG’ en ‘taakhouders senioren’. Aan taakhouderschappen zitten
enkele voorwaarden en voordelen. Voorwaarden voor taakhouderschappen zijn de extra scholing die
wordt gevolgd, zodat er specifieke kennis over de betreffende doelgroep en
ondersteuningsbehoeften ontstaan. Een andere voorwaarde is dat deze specifieke kennis wordt
gedeeld met collega’s waar dit nodig is, het taakhouderschap is dus ook een functie waarbij
medewerkers andere, generalistische collega’s aansturen en ondersteunen. Voordelen van de
taakhouderschappen zijn dat alle medewerkers een doelgroep kunnen kiezen waar zij het liefste mee
werken, of zij kunnen kiezen voor een generalistische route waarbij zij basale kennis over alle
doelgroepen opdoen en/of dienen te beheersen. Het bewerkstelligen van taakhouderschappen
betekent voor de individuele professional dat er de mogelijkheid bestaat tot specifieke kennis en het
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werken met specifieke doelgroepen. Voor de cliënten betekent deze aanbeveling dat zij zorg krijgen
van medewerkers die specifieke kennis hebben over hun ondersteuningsbehoeften en dat zij steeds
meer vaste gezichten in de nacht zien. Voor het team betekent deze aanbeveling dat er
aanspreekpunten ontstaan over doelgroepen, waardoor elke medewerker weet bij wie er informatie,
tips en ondersteuning gevraagd kan worden. Voor de organisatie betekent deze aanbeveling dat de
kwaliteit van de geleverde zorg verbeterd en zij dit ook kunnen uitstralen naar andere VGZorganisaties. Deze aanbeveling wordt ook aanbevolen aan alle VGZ-organisaties in Nederland, zodat
elke cliënt ondersteuning kan gaan ontvangen door medewerkers die goed op de hoogte zijn van
specifieke, benodigde kennis.

6.3. Scholing naar aanleiding van taakhouderschap
Om de taakhouderschappen zo goed mogelijk in te kunnen zetten, wordt extra scholing op basis van
het gekozen taakhouderschap aanbevolen. Deze scholing is binnen Amerpoort al beschikbaar.
Generalisten volgen alle verplichte cursussen en hebben de mogelijkheid om doelgroep gerichte
cursussen te volgen om zichzelf van meer kennis te voorzien. Taakhouders LVB volgen cursussen,
trainingen en praktijkcolleges over de doelgroep LVB. Taakhouders EVMB volgen de training LACCS
naast de verplichte basistrainingen. Taakhouders MVG volgen de leergang Spoor A en
casuïstiekbesprekingen. Taakhouders senioren volgen de basistraining ouderen en extra scholing
over palliatieve zorg. Alle taakhouders dienen ook de cursus lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit
te volgen. Voor de individuele professional betekent deze aanbeveling dat zij zich zullen moeten
verdiepen en moeten bijscholen, dit kost tijd. Deze scholing zal er echter voor zorgen dat de
medewerkers nog betere zorg kunnen verlenen, dit geeft voldoening voor het team en voor de
cliënten betekent dit adequate begeleiding op basis van specifieke ondersteuningsbehoeften. Voor
de VGZ-organisaties betekent deze aanbeveling dat er een aanvulling is op de kwaliteit van de zorg,
het inzetten van alleen taakhouderschappen is namelijk niet voldoende. Door de taakhouders extra
scholing te laten volgen zullen zij beter weten hoe te handelen en krijgen de cliënten betere zorg.

6.3.1 Product
Aan de hand van de aanbevelingen omtrent de taakhouderschappen en de scholing van
medewerkers is ervoor gekozen om een product te ontwerpen wat hierop aansluit. Het product is
een format geworden waarin de verschillende taakhouderschappen beschreven staan. Per
taakhouderschap staan de taken en scholingsmogelijkheden die een medewerker heeft. Daarnaast
kunnen de namen van de desbetreffende medewerkers per taakhouderschap worden opgeschreven.
Het format is een visuele weergave van de aanbevelingen en zorgt ervoor dat medewerkers zich
kunnen verdiepen in een bepaalde doelgroep als ze dat willen.

6.4. Betrekken van de gedragskundige
In deelvraag 1 is besproken welke uitkomsten er uit het interview met de gedragskundige zijn
gekomen over de huidige vormgeving van de nachtzorg. Zij zegt hierover dat zij geraadpleegd kan
worden voor deskundigheidsbevordering en voor cliënt-overstijgende vragen. Zij geeft aan dat zij
meer betrokken wil zijn/worden in de nachtzorg, zodat er meer inhoud kan komen in het werk van
de nachtzorgmedewerkers. Deze aanbeveling betreft dan ook het betrekken van de gedragskundige
in het werk van de nachtzorg en afspraken maken met het nachtzorgteam over de manieren waarop
de gedragskundige betrokken kan worden. Zeker met het werken met taakhouderschappen, waarbij
specifieke kennis van de doelgroepen noodzakelijk is, kan de gedragskundige worden ingezet voor
deskundigheidsbevordering door middel van bijvoorbeeld casuïstiekbesprekingen. Het zou misschien
nodig zijn om een gedragskundige aan te nemen, of de uren van de huidige gedragskundige aan te
passen, zodat er een gedragskundige aanspreekbaar is tijdens het werken in de nacht. Vergaderingen
overdag plannen werkt namelijk niet als je als nachtzorgmedewerker net uit een nachtdienst komt,
of er nog in moet gaan. De aanbeveling om de gedragskundige meer te betrekken in het werk in de
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nacht betekent voor het nachtzorgteam dat zij gebruik kunnen maken van haar deskundigheid en
daarmee de eigen deskundigheid kunnen optimaliseren. Voor de cliënten betekent dit dat de zorg
die zij krijgen zo optimaal mogelijk is. Voor de organisatie betekent deze aanbeveling dat er gebruik
wordt gemaakt van verschillende disciplines en wordt het werk van de nachtzorg meer ingebed in de
organisatie.

6.5. Leren van andere VGZ-organisaties
Uit dit onderzoek is gebleken dat van de geraadpleegde VGZ-organisaties alleen Sherpa werkt op
basis van doelgroepen en diens ondersteuningsbehoeften. Het wordt Amerpoort aanbevolen om met
andere organisaties in gesprek te gaan, om te leren hoe zij de nachtzorg vormgeven en af te wegen
welke onderdelen zij daarvan over kunnen nemen. Zeker het leren van Sherpa kan voordelig zijn,
omdat de werkwijze van Sherpa grotendeels overeenkomt met de aanbevolen werkwijze voor
Amerpoort. Een eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op de andere VGZ-organisaties in
Nederland, waarbij gekeken wordt welke werkwijzen gebruikt zouden kunnen worden om de
nachtzorg van Amerpoort te hervormen.
Deze aanbeveling is niet alleen voor Amerpoort, maar kan ook gelden voor de gehele VGZ-sector.
Door van elkaar te leren kan de gehele nachtzorg in de VGZ-sector worden hervormd en worden
verbeterd.
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Hoofdstuk 7 – Evaluatie
Door de uitbraak van het coronavirus hebben wij ons veel moeten aanpassen in het onderzoeken van
de nachtzorg. Wij hebben veel keuzes moeten maken die ten nadele van het onderzoek waren, maar
ten voordele van de gezondheidsrisico’s van alle betrokkenen. Wij hebben geprobeerd bij elke
tegenslag een nieuw plan te maken, met zoveel mogelijk oog op de zaken die wij eerder als belangrijk
hebben bestempeld. Deze zaken zijn het aantal respondenten, omdat wij zoveel mogelijk
respondenten wilden om een valide conclusie te kunnen trekken. Hierbij moesten wij wel objectief
blijven. We wilden niet alleen op de ervaringen van de medewerkers afgaan, maar ook
praktijksituaties verwerken uit eigen ervaringen door middel van de observaties. Daarnaast moest
het onderzoek controleerbaar blijven. In het onderzoek hebben wij interviews gehouden. Dit hebben
we in een verbatim uitgewerkt om toevallige en/of systematische fouten te kunnen voorkomen. Tot
slot wilden we ook ethisch handelen. Tijdens het onderzoek zijn wij met veel privacygevoelige
informatie bezig geweest waar we veilig mee om wilden gaan. We hebben hier meerdere bewuste
keuzes voor moeten maken die beschreven zijn bij ‘ethiek’. Veel van de vooraf gemaakte keuzes zijn
bijgesteld aan de hand van de ontwikkelingen door het coronavirus. Toch hebben wij bij elke keuze
de bovengenoemde belangrijke zaken in gedachten gehouden en zoveel mogelijk op basis daarvan
gehandeld. Hieronder zijn de keuzes, zowel op basis van de corona uitbraak als vooraf opgestelde
keuzes, toegelicht.

7.1. Flexibele opstelling
Een sterk punt van dit onderzoek is dat wij, als onderzoekers, ons flexibel hebben opgesteld. We
hadden van tevoren een plan gemaakt met duidelijke punten en taakverdeling. Plotseling kwam het
corona-virus wat voor veel veranderingen binnen ons onderzoek heeft gezorgd. We hebben veel van
onze ideeën en punten moeten laten vallen en dit moeten omzetten in oplossingen. We hebben de
keuze gemaakt om andere VGZ-organisaties te benaderen, wat uiteindelijk heeft geleid tot een sterk
onderdeel van ons onderzoek. Door het flexibel schakelen, hebben we ons onderzoek alsnog kunnen
afronden met veel verkregen informatie.

7.2. Enquête
Het uitzetten van de enquête was een hele sterke keuze, omdat de uitbraak van het corona-virus het
houden van interviews op locatie onmogelijk maakte. Ook voelden wij als groep ons erg bezwaard
om veel tijd op te vragen van medewerkers van Amerpoort, omdat wij wisten hoe chaotisch en zwaar
het werken in deze maanden was. Door de enquête hebben we veel medewerkers kunnen
benaderen en hebben we veel gegevens kunnen verzamelen, misschien nog wel meer dan mogelijk
was geweest met telefonische interviews. Een keerzijde van deze keuze is dat enquêtes minder
mogelijkheden geven tot een echt gesprek, waardoor er eigenlijk alleen vragen en antwoorden
kwamen. Sommige vragen waren zelfs vrij zwart-wit, doordat wij bijvoorbeeld hebben gevraagd een
cijfer op een stelling te geven. Dit maakt dat we misschien een hoop informatie hebben gemist die in
een natuurlijker gesprek wel aan bod zou zijn gekomen. Deze eenzijdigheid van informatie hebben
wij geprobeerd zo klein mogelijk te houden, door bijvoorbeeld een telefonisch vervolginterview aan
te vragen. Wij zijn van mening dat wij met deze aanpassing, het uitzetten van de enquête, het
meeste uit het onderzoek hebben kunnen halen, ondanks de uitbraak van het corona-virus.
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7.3. Andere VGZ-organisaties
Wij hebben een extra deelvraag geformuleerd, om te kunnen onderzoeken hoe andere VGZorganisaties in Nederland de nachtzorg ingedeeld hebben. Deze informatie zou eerder niet in het
onderzoek komen, maar doordat wij door de corona uitbraak gedwongen zijn om op andere
manieren informatie te verzamelen, is dit alsnog in ons onderzoek verwerkt. Dit heeft uiteindelijk
grote voordelen gehad. Doordat wij hebben gezien hoe andere VGZ- organisaties te werk gaan,
hebben wij ook inspiratie kunnen opdoen om de nachtzorg van Amerpoort te kunnen verbeteren.
Daarnaast hebben wij ook kunnen zien welke voor- en nadelen er aan onze ideeën over specialismen
in de nachtzorg heersten, iets wat wij voorheen alleen konden gokken. Bij het verzamelen van
gegevens voor deze deelvraag zijn 21 organisaties benaderd, waarvan er uiteindelijk 7 aan het
onderzoek hebben meegewerkt. Sommige respondenten hebben via de mail gereageerd, maar
Sherpa heeft bijvoorbeeld een interview van bijna een uur willen geven. Doordat wij redelijk veel
informatie hebben kunnen verzamelen, hebben wij ook een betrouwbaarder beeld van de
vormgeving van de nachtzorg bij andere organisaties kunnen schetsen.

7.4. Symposium
Eén van de sterkste keuzes die in dit onderzoeksproces is gemaakt, is het bezoeken van het
symposium ‘held in de nacht’ geweest. Op dit symposium hebben wij veel informatie gekregen,
zowel over problemen die in de nachtzorg heersen als over ervaringen van medewerkers. Dit is voor
ons vooronderzoek een essentieel onderdeel geweest, omdat wij nergens via deskresearch zoveel
informatie hadden kunnen verzamelen. Als laatste zorgde het grote aantal bezoekers ervoor dat wij
een algemeen beeld van ervaringen in de nachtzorg hebben kunnen schetsen, veel beter dan als wij
met 10 mensen hadden gesproken in deze tijd. Het bezoeken van het symposium heeft ook een
goede basis gelegd over de kennis over de nachtzorg. De nachtzorg is altijd een klein thema binnen
de zorg geweest, waarvan wij vinden dat het meer aandacht moet gaan krijgen. Door het bezoek aan
het symposium is de kennis gaan groeien.

7.5. Observaties
Een zwakke keuze die eigenlijk voor ons is gemaakt is het beperkte aantal observaties die zijn
uitgevoerd in dit onderzoek. Ons oorspronkelijke plan was om in ieder geval alle drie een nacht mee
te lopen en te observeren en waar mogelijk nog vaker. Nadat wij twee observaties hebben
uitgevoerd, brak het corona-virus uit. Om onszelf, de medewerkers van Amerpoort en de cliënten
van Amerpoort te beschermen hebben wij gezamenlijk, in overleg met de opdrachtgever, besloten
om de observaties niet door te zetten. De consequentie hiervan is dat wij een beperkter beeld
hebben van de gang van zaken in de nacht, aangezien we slecht op twee ervaringen kunnen afgaan.
Toch zijn deze twee observaties al van toegevoegde waarde geweest en hebben wij veel dingen
kunnen zien, ervaren, vragen en meenemen in het onderzoeksrapport. Om toch over de gang van
zaken meer uitspraken te kunnen doen, hebben wij hier vragen over opgenomen in de enquête.

7.6. Anonimiseren van respondenten
Een keuze die van invloed is op de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van ons onderzoek is het
anonimiseren van de geraadpleegde respondenten. Doordat wij deze namen niet zullen delen, kan
een docent of een lezer van het rapport niet vaststellen dat bepaalde informatie werkelijk met ons is
gedeeld. Om toch zo betrouwbaar mogelijk te werken hebben wij alle mailwisselingen waaruit wij
informatie hebben gehaald en alle gesprekken die wij hebben gevoerd in een verbatim uitgewerkt.
Ook zijn de respondenten die ons telefonisch te woord hebben gestaan op de hoogte van gedeelde
informatie, omdat zij het uitgewerkte verbatim ook toe gemaild hebben gekregen. Doordat onze
respondenten druk zijn en wij ons bezwaard voelden veel van hun tijd op te nemen, hebben wij de
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respondenten niet leren kennen. Om een gevoel van vertrouwen op te wekken in een korte tijd,
maakten wij de keuze voor het anoniem delen van gegevens. Wij hebben het vermoeden dat dit als
onverwachte consequentie heeft gehad, dat mensen meer hun kritische mening hebben durven
delen met ons.

7.7. Proactieve houding

In dit onderzoeksproces hebben wij niet altijd en proactieve houding aangenomen. Voornamelijk in
het opzoeken van contact met mensen, omdat wij voelden dat mensen misschien te druk bezig
waren met het corona-virus en de chaos wat heerste op het werk. Ook in het opzoeken van contact
met VGZ-organisaties en andere disciplines, zoals de gedragskundige en de manager, hebben wij een
vrijblijvende toon aangeslagen. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat wij geen reactie hebben
ontvangen op ons vervolginterview met de manager, hier hadden wij meer achteraan kunnen zitten.
De vrijblijvende toon heeft er echter ook voor gezorgd dat anderen, zoals de gedragskundige, ons wel
van informatie hebben voorzien. Zo vertelde de gedragskundige ons dat ze weinig tijd had en
daardoor bondig bleef, maar heeft zij ons wel van alle benodigde informatie voorzien. Uiteindelijk
heeft deze keuzes dus niet veel consequenties gehad voor de inhoud van het onderzoek, maar wel
op het contact dat wij met Amerpoort hadden. Na een tijd van weinig tot geen reactie op mails en
berichten, hadden wij meer initiatief kunnen nemen door bijvoorbeeld rechtstreeks te bellen. Dit
vonden wij echter niet prettig en hebben wij daarom niet gedaan.

7.8. Invloed Corona gerelateerde keuzes
Door de uitbraak van het corona-virus zijn veel oorspronkelijke ideeën en plannen betreft het
uitvoeren van het onderzoek bijgesteld, dit heeft invloed gehad op de kwaliteit van het onderzoek. Er
zijn minder observaties en interviews geweest dan gehoopt, waardoor het lastiger is om een valide
conclusie te trekken. Er zijn te weinig gegevens om echt te kunnen spreken over de behoeften van de
cliënten en medewerkers, laat staan over de gevolgen van een herindeling van de zorg. Toch zorgen
de toevoeging van de enquête en de gegevens over andere VGZ-organisaties voor een completer
beeld dan gedacht en is het onderzoek gezien de omstandigheden zo kwalitatief mogelijk uitgewerkt.
De conclusies mogen met enige voorzichtigheid worden gelezen.

7.9. De praktische bruikbaarheid
De praktische bruikbaarheid van dit onderzoek kan als redelijk hoog gezien worden. Als er gekeken
wordt naar de validiteit is dit in hoge mate aanwezig, omdat er zoveel mogelijk transparant
gehandeld is. Deze transparantie is terug te zien in de verbatims, de enquête en de interviews. Alle
gebruikte gegevens zijn beschikbaar en het is helder voor welke doeleinden deze gebruikt zijn. De
commissie Nederlandse gedragscode wetenschappelijk integriteit (2018) omschrijft dit als een van de
voorwaarde van transparantie.
Voor het onderzoek is het gehele nachtzorgteam van Amerpoort benaderd. Dit leidt tot een hoge
mate van representeerbaarheid. Echter is het zo dat niet iedereen uit het team de enquête ingevuld
heeft. Dit kan consequenties hebben op de resultaten van het onderzoek en heeft dus invloed op de
mate van representeerbaarheid.
Het onderzoek kan als overdraagbaar gezien worden, omdat de opdrachtgever van dit onderzoek kan
leren en er gebruik gemaakt is van (zo veel mogelijk) al bestaande kennis (Lockhorst & Bekkers, z.d.).
In de praktijk kan dit als een goede overdraagbaarheid worden gezien, omdat veel gemaakte keuzes
gebaseerd zijn op taken en werkzaamheden op de werkvloer.
Tot slot heeft het onderzoek een hoge mate van praktische bruikbaarheid omdat de opdrachtgever
heeft aangegeven dat het onderzoek aansluit bij wat zij zelf ziet in de praktijk en daarmee ook
toegepast kan worden in de praktijk.
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Nawoord
Dit onderzoek heeft zich gericht op de nachtzorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij
de organisatie Amerpoort. Op basis van verkennende gesprekken met medewerkers van Amerpoort,
het bijwonen van een symposium over de nachtzorg en een vooronderzoek is besloten dit onderzoek
te richten op de vormgeving van de nachtzorg. Met name de mogelijkheid tot het kiezen van een
specifieke doelgroep voor de medewerkers, zodat de cliënten daarmee de best mogelijke zorg
kunnen krijgen.
In het kort is in dit onderzoek geconcludeerd dat specifieke kennis en werkwijze aan de hand van
doelgroepen gewenst is, zolang er ook de mogelijkheid bestaat om met alle doelgroepen te blijven
werken. De aanbevelingen zijn hierop afgestemd.
Het onderzoeksproces heeft geleden onder de gevolgen van de uitbraak van het corona-virus.
Desondanks hebben wij getracht het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren, door bij elke
verandering stil te staan bij de consequenties voor het onderzoek. Wij zijn trots op het uiteindelijke
resultaat.
Wij willen eenieder die heeft bijgedragen aan dit onderzoek bedanken voor de tijd en moeite, alle
gegevens zijn van zeer toegevoegde waarde geweest. In het bijzonder bedanken wij Ellestien van der
Laan, opdrachtgever van dit onderzoek en tevens een bron van enthousiasme en passie over de
nachtzorg.
Ook bedanken wij Jeroen Knevel, onze afstudeerbegeleider die keer op keer in moeilijke tijden met
ons meedacht, een steun is geweest vanuit de Hogeschool Utrecht en als allerbelangrijkste, ons
moed en motivatie insprak toen wij dat nodig hadden.
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Bijlagen
Bijlage 1: Operationalisatie schema
Operationalisatie schema
Abstract concept &
Werkdefinitie
Abstract concept:
Nachtzorg bij Amerpoort
Werkdefinitie:
De nachtzorg bij
Amerpoort is een team
van 30 begeleiders
waarvan 9 begeleiders
elke nacht de cliënten van
Amerpoort begeleiden en
ondersteunen in de
nacht.

Dimensies

Sub-dimensies

Indicatoren

Variabele

1. Het verlenen
van zorg aan
cliënten in de
nacht bestaat uit
toezicht houden,
bevorderen van
de slaaphygiëne,
verzorging en
mentale steun

1. Er wordt, wanneer er
toestemming is verleend,
toezicht gehouden op
cliënten doormiddel van
domotica zoals:
Uitluistersystemen
Sensoren
Camerabewaking
Bewegingsmelders
Deurverklikkers

1. Elke nacht zijn er drie
medewerkers die toezicht
houden achter de
domotica apparatuur

1. Tijdens de
ongestructureerde
observaties zijn er
fieldnotes gemaakt
waarmee dit abstracte
concept in kaart is gebracht.

2. De nachtzorg draagt bij aan
het ondersteunen en
bevorderen van een goede
slaaphygiëne:
Slaapomgeving
Dagschema
Slaapgewoonten
Biologische
aspecten
Fysiologische
aspecten

2. Tijdens de nacht wordt
er gewerkt vanuit de visie
dat de nacht bedoeld is
om te slapen
3. Gedurende de nacht
worden er twee vaste
rondes gelopen waarin
cliënten verzorgd worden
4. Naast de twee rondes
wordt er zorg op afroep
gedaan wat wil zeggen
dat medewerkers naar
een cliënt toe gaan als er
wat aan de hand is

3. Waar nodig worden
cliënten ’s nachts verdroogd
met incontinentiemateriaal
4. De nachtzorg medewerkers
bieden mentale en fysieke
steun aan cliënten

Abstract concept:
Specialistische zorg
Werkdefinitie:
Specialistische zorg is zorg
die vanuit Amerpoort
geboden wordt aan
cliënten die naast de
reguliere zorg extra
ondersteuning en/of
begeleiding nodig
hebben.

1. Zorg voor
cliënten met
gedragsproblemen
2. Zorg voor
cliënten met
meervoudige
complexe
beperkingen

1. Woningen en
dagbestedingslocatie zijn
ingesteld op deze
specialistische zorg

1. Medewerkers zijn
opgeleid om te fixeren in
situaties waar dit nodig is
2. Medewerkers dragen
’s nachts een portofoon
om met elkaar te
communiceren en de
veiligheid te waarborgen

1. Dit concept is in kaart
gebracht doormiddel van
deksresearch. Dit beperkt
de variabelen, omdat er
specifiek gezocht is naar de
antwoordmogelijkheden.

3. Zorg voor
cliënten met
intensieve
medische
zorgvraag
4. Het bieden van
ondersteuning
voor cliënten met
kinderen

Abstract concept:
Behoeften van
medewerkers in de nacht
Werkdefinitie:
De behoeften van
medewerkers zijn
behoeften die voor de

1. Affiniteit
hebben met de
doelgroepen
waarmee de
medewerkers
werken

1. Medewerkers zijn
tevreden over de
werkzaamheden die ze
uitvoeren
2. Medewerkers weten
bij wie ze terecht kunnen
met vragen

1. De variabelen zijn in kaart
gebracht doormiddel van
een enquête. De
indicatoren zijn beantwoord
doormiddel van een stelling
waarbij 1 ster helemaal
mee oneens was en 10
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medewerkers van belang
zijn om goed te kunnen
werken

Abstract concept:
Ondersteuningsbehoeften
van cliënten in de nacht
Werkdefinitie:
De behoeften van
cliënten in de nacht op
het gebied van
verzorging, begeleiding
en ondersteuning

2. Kennis hebben
over de
doelgroepen
waarmee de
medewerkers
werken

1. De cliënt wordt
ondersteund en
begeleid om
onafhankelijkheid
te ervaren
2. De cliënt wordt
ondersteunt en
begeleid om
welbevinden te
ervaren
3. De behoeften
worden
opgenomen in het
persoonlijk plan
van de cliënt

Abstract concept:
Specialismen binnen het
nachtzorgteam

Werkdefinitie:
Het classificeren van de
doelgroepen in de nacht
waarbij medewerkers met
een bepaalde doelgroep
werken

1. De doelgroepen
worden op de
volgende manier
geclassificeerd:
- Cliënten met een
licht
verstandelijke
beperking
- Cliënten met
een verstandelijke
beperking en
moeilijk
verstaanbaar
gedrag
- Cliënten met een
ernstige
verstandelijke en
meervoudige
beperking
- Ouder wordende
cliënten met een
verstandelijke
beperking

3. Medewerkers hebben
affiniteit met de
doelgroepen waarmee ze
werken

1. De begeleiding en
ondersteuning is aangepast
op de specialistische zorg die
een cliënt nodig heeft

4. Medewerkers werken
met de doelgroepen
waarmee ze willen
werken
1. Medewerks zijn op de
hoogte van de
ondersteuningsbehoeften
van cliënten met
gedragsproblematiek
2. Medewerks zijn op de
hoogte van de
ondersteuningsbehoeften
van cliënten met
meervoudige complexe
beperkingen
3. Medewerks zijn op de
hoogte van de
ondersteuningsbehoeften
van cliënten met een
intensieve medische
zorgvraag

1. Medewerkers kiezen
zelf met welke
doelgroep(en) ze willen
werken
2. Medewerkers zijn in
bereid om zich te
verdiepen in een
specialisme

sterren helemaal mee eens
was.
Het concept is variabel
omdat de antwoorden van
de medewerkers
verschillend kunnen zijn.

1. De variabelen zijn in kaart
gebracht doormiddel van
een enquête. De
indicatoren zijn beantwoord
doormiddel van een open
vraag waarbij gevraagd
werd naar de
ondersteuningsbehoeften
van de cliënten per
doelgroep.
Het concept is erg variabel
omdat de antwoorden van
de medewerkers
verschillend kunnen zijn.
2. De indicatoren zijn ook in
kaart gebracht doormiddel
van een half gestructureerd
interview met de
gedragsdeskundige. Hierbij
is er gebruik gemaakt van
een topiclijst en vooraf
opgestelde vragen. De
vooraf opgestelde vragen
zorgen ervoor dat de
variabele beperkt zijn.

1. De variabelen zijn in kaart
gebracht doormiddel van
een enquête. De
indicatoren zijn beantwoord
doormiddel van een stelling
waarbij 1 ster helemaal
mee oneens was en 10
sterren helemaal mee eens
was.
Het concept is variabel
omdat de antwoorden van
de medewerkers
verschillend kunnen zijn.

2. Medewerkers
verdiepen zich in
een bepaalde
doelgroep
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Bijlage 2: Vooronderzoek
Het vooronderzoek naar de nachtzorg binnen de verstandelijke gehandicaptensector bestaat uit twee
delen.
Het eerste deel betreft de opgevangen signalen tijdens het bronnenonderzoek. Deze bronnen zijn het
Symposium van de Nachtzorg dat heeft plaatsgevonden op 3 februari 2020 in Nieuwegein. Ook is de
podcast ‘held in de nacht’, die op hetzelfde symposium is gelanceerd, gebruikt om signalen in kaart te
brengen.
Andere bronnen die gebruikt zijn om signalen te beschrijven zijn gesprekken met de manager van de
nachtzorg binnen Amerpoort (14 januari 2020) en een van de coördinerend begeleiders in de nachtzorg
binnen Amerpoort (11 februari 2020).
Het tweede deel van het vooronderzoek betreft samenvattende gegevens uit verscheidene onderzoeken,
artikels, boeken, masterthesissen en projecten. Deze informatie geeft weer welke informatie er al bekend
is over de nachtzorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Opgevangen signalen
Symposium Nachtzorg ‘Held in de Nacht’ → Francis Tan, specialist op het gebied van slaap bij

mensen met een verstandelijke beperking (gesproken communicatie, 3 februari 2020):
•
•
•
•
•
•
•

Er is weinig bekend over slaapproblemen en slaapstoornissen bij mensen met een verstandelijke
beperking;
Er is wel kennis over de werking van Melatonine, een natuurlijk slaapmiddel, bij mensen met een
beperking, maar deze kan pas worden ingezet wanneer slaapproblemen in kaart zijn gebracht;
Er is geen duidelijkheid over de slaapproblemen die mensen met een beperking ervaren;
In de zorg is het niet duidelijk wat het begrip ‘slaapproblemen’ bij mensen met een beperking
definieert: zo ontstaat er miscommunicatie tussen begeleiders;
Mensen spreken niet dezelfde taal als zij het hebben over nachtrust: een ‘onrustige nacht’ houdt
voor de een iets anders in dan voor de ander;
Door de onduidelijkheid in het spreken over en het ontbreken van inzicht in slaapproblemen bij
mensen met een beperking, is een goede overdracht tussen nachtzorg en dagzorg afwezig;
Iedereen in de Wet Langdurige Zorg heeft een CIZ-indicatie waarmee de persoon het recht heeft
op permanent toezicht. Is een onderdeel van dit permanente toezicht dan de domotica die in
wordt gezet in de nachtzorg?

Symposium Nachtzorg ‘Held in de Nacht’ → Frank Bluiminck, directeur VGN (persoonlijke
communicatie, 3 februari 2020):
•

•
•
•

De Nachtzorg heeft door verkeerde interpretatie slecht in het nieuws gestaan. De nachtzorg heeft
echter talloze medewerkers die zich inzetten voor ⅓ van de dagelijkse zorg, dit wil nog weleens
vergeten worden;
Er is weinig inzichtelijk over de werking van de Nachtzorg en welke problemen er door
medewerkers, cliënten en naasten worden ervaren;
Er zijn nieuwe inzichten opgedaan, zoals het rapport TNO, maar deze blijken nog onvoldoende in
de praktijk geïmplementeerd;
De zorgvraag van cliënten gaat omhoog, dus de zorg moet ook omhoog. De vraag is alleen hoe?

43

Symposium Nachtzorg ‘Held in de Nacht’ → Dr. A. R. Niemeijer (persoonlijke communicatie, 3
februari 2020):
•

•
•
•
•

De inzet van domotica brengt mogelijke veiligheidsverbeteringen met zich mee, maar ook
mogelijke veiligheidsrisico’s. Hierdoor zijn mensen bang voor de implementatie van (nieuwe)
domotica;
Waarom is de nacht eng? De nacht is donker en wordt geassocieerd met zwarte duisternis,
onwetendheid en een angstig gevoel.
In de nachtzorg staat kwaliteit van leven voorop samen met autonomie;
De houding van verwanten is een belangrijke factor in de houding tegenover ondersteunende
technologie, zoals domotica. De angst voor de risico’s belemmert deze houding;
Het huidige kwaliteitskader in de zorg gaat vooral over de ervaren veiligheid en of de zorg
effectief is om dit te realiseren. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat er persoonsgerichte zorg
geleverd wordt.

Symposium Nachtzorg ‘Held in de Nacht’ → deelnemers vanuit de nachtzorg (gesproken
communicatie, 3 februari 2020):
•
•
•

•

•
•
•

•

De nachtzorg gaat over één derde van de zorg voor de cliënten, maar die zorg wordt niet genoeg
erkend;
Medewerkers in de nachtzorg voelen zich niet serieus genomen door begeleiders overdag;
De overdracht tussen de dag- en nachtzorg is geen warme overdracht, maar kort en bondig via
een internetplatform;
o Kanttekening: er zijn deelnemers die aangeven dat zij bij een organisatie werken waar er
wel een warme overdracht is, dit ervaren zij als zeer prettig.
Veel informatie van overdag blijft hangen bij de dagzorg en wordt niet zorgvuldig overgedragen
naar de nachtzorg. Een gevolg hiervan is dat de nachtzorg niet altijd adequaat kan reageren op de
behoeften van cliënten;
Nachtzorg medewerkers moeten taken uitvoeren waar zij zich niet altijd fijn bij voelen. Medische
handelingen zoals verdrogen, terwijl zij zich liever op andere aspecten van de zorg richten;
Nachtzorg medewerkers voelen zich het achtergestelde kindje;
Nachtzorg gaat echt over het zorgen voor een optimale slaaprust, voor de medewerkers is het
een belemmering dat zij soms andere taken opgelegd krijgen die dit verstoren (cliënten die ‘s
nachts samen willen roken, cliënten die gewekt moeten worden om te verdrogen);
De technologie die in de nacht wordt gebruikt is niet betrouwbaar. Veel updates worden ‘s nachts
uitgevoerd, waardoor medewerkers niet meer bij cliëntgegevens kunnen. Op andere momenten
kunnen er storingen zijn in de domotica.

Kennismaking met de manager van de nachtzorg Amerpoort (gesproken communicatie, 14 januari 2020):
•

•
•

Er is naar aanleiding van het project nachtzorg in 2019 al het een en ander veranderd in de
nachtzorg. Toch is er nog niet voldoende verandert om de nachtzorg echt op de cliënten af te
stemmen;
Nachtzorg is het vergeten onderdeel van de zorg;
Cliënten hebben een steeds zwaardere indicatie en hebben meer specialistische hulp nodig;
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•
•

De nachtzorg medewerkers zijn getraind in algemene kennis over de verschillende doelgroepen
en moeten regelmatig werken met cliënten die niet hun voorkeur hebben als doelgroep;
De zorgvragen van cliënten zijn bij elkaar gehaald om meer nabijheid te creëren, maar de vraag is
of de geboden hulp nu genoeg inspeelt op individuele behoeften om dit te realiseren.

Kennismaking met Ellestien van der Laan, coördinerend begeleider van de Nachtzorg Amerpoort
(gesproken communicatie, 11 februari 2020):
•
•
•
•
•

De individuele kwaliteiten van nachtzorg medewerkers worden niet benut, omdat alle
medewerkers voor alle doelgroepen in worden gezet;
Er is weinig inzicht over de voor- en nadelen van het inzetten van gespecialiseerde medewerkers
voor de doelgroepen;
Op dit moment vallen er taken binnen het takenpakket van de medewerkers die zij niet willen,
zoals medische handelingen of comfort bieden bij terminale cliënten;
De vraag of het voor de cliënten en medewerkers beter zou werken om gespecialiseerde teams te
hebben heerst;
Per doelgroep is er een andere indicatie en dus zou daar ook een andere vergoeding bij horen.

Podcast ‘Held in de Nacht’, door Johan van Ruijven en Bernadette Kraan (2020) van de VGN en SVGGemiva groep over de ervaringen van nachtzorg medewerkers:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Medewerkers worden niet gezien, zij voelen zich bekritiseerd zodra er iets niet goed gaat in de
nacht.
Een duidelijke balans tussen menselijke aandacht en de inzet van technologie is steeds beter. De
medewerkers zien en horen niet alles, ook nog niet met het gebruik van de domotica, maar wel
veel meer dan eerst;
Het gebruik van domotica vergroot de privacy van cliënten doordat cliënten meer hun eigen gang
kunnen gaan en niet continu gecontroleerd hoeven te worden. Steekproefsgewijs controleren is
voldoende. Familie van cliënten is het niet lang niet altijd mee eens;
Er is veel routinewerk, zoals het verschonen van de cliënten. Dit hoort erbij zoals de indelingen in
de teams nu is geregeld, maar wordt niet door iedereen gewaardeerd;
Mondelinge overdracht tussen dag en nachtzorg zorgt voor een duidelijke overdracht;
Digitale overdrachten zorgen voor verwarring, de overdracht is niet duidelijk;
de verbinding tussen de nacht en de dag mist, de dag medewerkers hebben weinig weet over wat
de nachtzorg inhoudt;
De nachtzorg is voor andere disciplines niet goed zichtbaar;
Er is een wens voor meer facilitatie van de nachtzorg, zodat een team eigen werkwijzen kan gaan
hanteren;
De wensen van de nachtzorg worden niet gehoord.

Al deze signalen zijn in korte tijd opgevangen. Signalen die wijzen op fricties, op ergernissen op de
werkvloer van de nachtzorg medewerkers. Welke signalen komen er vaker terug?
•

Medewerkers van de nachtzorg voelen zich achtergesteld in de zorg, zij voelen zich niet gezien
en/of gehoord door andere disciplines.
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•

De medewerkers van de nachtzorg voeren taken uit die zij niet binnen hun takenpakket vinden
vallen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de zorg van alle doelgroepen. Mogelijkheid tot
specialisatie en daarmee specifieke takenpakketten is er niet.
• De nadruk van de zorg ligt op de veiligheid en efficiëntie, daarna komt de kwaliteit van de slaap.
Eerdere onderzoeken
TNO in opdracht van VGN
In mei 2018 is er door TNO, in opdracht van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, onderzoek gedaan
naar de kwaliteit van de nachtzorg en toepassing van domotica bij mensen met beperkingen (Hinkema,
Schoone, & Vries, 2018).
Hieruit kwamen verschillende conclusies:
- De gehandicaptensector is een sector waarin medewerkers betrokken en gedreven zijn. De
nachtdienst wil graag meer zichtbaarheid binnen de 24-uurs zorg. Daarnaast wordt technische innovatie
gezien als een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
- Binnen de sector zijn er veel verschillende instellingen en organisaties. Hierdoor ontstaat er een grote
variatie in de praktijk. Elke organisatie heeft zijn eigen aanpak van de 24-uurs zorg, maar er is wel een
gezamenlijke visie: De nacht is om te slapen.
- De visie van de zorg is aan het veranderen. Zo werd er eerst zorg voor de cliënt geregeld waarbij de
zorg nu met de cliënt wordt geregeld. De inspraak van de cliënt en de verwanten staan hierbij centraal.
- Er wordt meer gebruik gemaakt van toezichthoudende domotica waardoor er een dilemma omtrent
privacy en veiligheid ontstaat.
- In de praktijk blijkt dat de samenwerking tussen nacht- en dagdiensten kan verbeteren. Dit draagt ook
bij aan de zichtbaarheid van de nachtzorg.
- Technologie draagt veel bij aan de kwaliteit van zorg. Wel is het zo dat de technologie afgestemd moet
zijn op de privacy van de cliënt.

Project Nachtzorg – Amerpoort
Vanuit Amerpoort is er in juni 2019 een projectgroep opgericht omtrent nachtzorg (Amerpoort, 2019).
Hierbij waren de projectleider, de manager, coördinatoren nachtdienst, coördinatoren wonen,
gedragsdeskundige en de centrale cliëntenraad betrokken. Uit dit project zijn de volgende conclusies en
aanbevelingen gekomen:
- Goede samenwerking en overdracht tussen dag- en nachtzorg, zowel in de dagelijkse overdracht van
de actuele situatie als tijdens de planbesprekingen is een aanbeveling;
-

In het persoonlijk plan kunnen ook doelen voor de nacht staan;

- Ondersteunende techniek wordt op individuele basis ingezet, waarbij rekening wordt gehouden met
de balans privacy – veiligheid en zelfstandigheid – toezicht;
-

Per bewoner zijn verschillende afspraken en slaaptijden mogelijk;

-

Nachtmedewerkers zijn toegerust voor de verschillende zorgvragen in de nacht;
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-

Hinderlijke geluiden en handelingen in de nacht worden zoveel mogelijk beperkt.

Handreiking toezichthoudende domotica
In veel van de onderzoeken komt naar voren dat het gebruik van technologie, zoals domotica, kan
bijdragen aan de kwaliteit van zorg die wordt geboden. Echter ontstaan er door het gebruik van
toezichthoudende domotica ethische en juridische vragen. Niemeijer, Depla, Frederiks en Hertogh (2012)
hebben een handreiking gemaakt voor zorginstellingen. Deze handreiking helpt instellingen bij het
zorgvuldig en verantwoord toepassen van toezichthoudende domotica binnen de zorg. De handreiking
geeft aanbevelingen op cliënt- en instellingsniveau. Zo wordt er bijvoorbeeld beschreven dat het gebruik
van toezichthoudende domotica tot stand moet komen door middel van een multidisciplinair overleg.
Daarnaast moet dit ook in het zorgplan worden meegenomen. Op instellingsniveau moet er vooral
gekeken worden naar de betrouwbaarheid van de apparatuur. Dit kan worden opgelost door inzichtelijk
te maken wie waar verantwoordelijk voor is.
Masterthesis: Slaaphygiëne bij mensen met een verstandelijke beperking en slaapproblemen
Binnen de verstandelijk gehandicaptensector komt het vaak voor dat mensen slaapproblemen hebben.
Van Zelm heeft in 2015 een onderzoek uitgevoerd gericht op de relatie tussen slaapproblemen en
slaaphygiëne bij mensen met een verstandelijke beperking (Zelm, 2015). In dit onderzoek is er een
steekproef gedaan tussen 18 personen zonder slaapproblemen en 20 personen met slaapproblemen. In
het onderzoek werd er gekeken of er een verband was tussen een slechte slaaphygiëne en
slaapproblemen. In het onderzoek kwam echter naar voren dat de slaaphygiëne van mensen zonder
slaapproblemen niet veel verschilde met de slaaphygiëne van mensen zonder slaapproblemen. Daarnaast
hadden de verschillen in leeftijd, geslacht, niveau van de verstandelijke beperking, epilepsie en
slaapmedicatie ook geen duidelijke oorzaak voor slaapproblemen. Hierdoor komt er vanuit dit onderzoek
naar voren dat een slechte slaaphygiëne geen invloed heeft op slaapproblemen. Echter wordt er wel de
kanttekening geplaatst dat de gebruikte methode in dit onderzoek niet valide genoeg was om hieruit
conclusies te kunnen trekken.
Slaapproblemen en zelfverwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
Schrander-Stumpel, Curfs en Ree (2005) omschrijven in het boek Klinische Genetica dat de prevalentie
van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking hoger ligt dan bij mensen zonder
verstandelijke beperking. Ze zien het disfunctionerend brein hiervoor als oorzaak.
Daarnaast beschrijven zij de samenhang van slaapproblemen met andere variabelen. Zo spelen
omgevingsfactoren bijvoorbeeld een grote rol in het verstoren van het slaapritme. De slaaphygiëne en de
reactie van begeleiders en verwanten op afwijkend slaapgedrag kunnen een slaapprobleem ontwikkelen
of zelfs in stand houden. Een andere oorzaak voor slaapproblemen kunnen organische stoornissen zoals
epilepsie en blindheid zijn. Ook lichamelijk ongemak kan een slaapprobleem veroorzaken. In de praktijk is
vaak terug te zien dat de cliënt last heeft van reflux of obstipatie. Naast lichamelijk ongemak kunnen ook
psychische aandoeningen leiden tot slaapproblemen. Angststoornissen, stemmingsstoornissen,
depressies, psychotische beelden en obsessieve-compulsieve stoornissen zijn psychische aandoeningen
die vaak gepaard gaan met slaapproblemen. Schrander-Stumpel, Curfs en Ree zien ook een verband
tussen slaapproblemen en gedragsproblemen. Ze beschrijven dat mensen die zelfverwondend gedrag
laten zien vaak onregelmatiger en minder sliepen.
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Zij zien het opsporen en beïnvloeden van medische en psychosociale factoren die de slaap verstoren als
een behandeling van slaapproblemen. Daarnaast stellen zij dat het van belang is dat er goede
slaapgewoonten en een goede slaaphygiëne ontstaat. Dit wordt beïnvloed door opvoeding en
voorlichting. Om de behandeling en het in kaart brengen van de slaapproblemen goed te laten verlopen is
het van belang dat dit multidisciplinair wordt overlegd.

Artikel: Goede slaap een verschil van dag en nacht
In het artikel van Hylkema en Loos (2017) worden slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke
beperking en ouderen onder de aandacht gebracht. Ze onderscheiden slaapproblemen bij mensen met
een verstandelijke beperking tussen intrinsieke- en extrinsieke slaapproblemen. Extrinsieke
slaapproblemen ontstaan vanuit de omgeving. Dit wil zeggen dat de bedtijden van de cliënt bijvoorbeeld
niet aansluiten bij de kalenderleeftijd. Ook valt de slaaphygiëne van de cliënt hieronder. Mensen met een
verstandelijke beperking komen minder vaak buiten en de omgeving waarin ze verblijven is vaak erg
donker. Hierdoor raken de slaaphormonen verward.
Intrinsieke slaapproblemen ontstaan vanuit het lichaam van cliënt. Er kan hierbij gedacht worden aan
apneu, epilepsie, reflux en pijn. In de praktijk is het nu vaak dat cliënten overdag pijnbestrijding krijgen. ’s
Nachts is deze pijnbestrijding uitgewerkt waardoor er pijn wordt ervaren. Dit kan leiden tot
slaapproblemen.
Hylkema en Loos (2017) omschrijven de volgende gevolgen van slechte slaap:
-

Slaperigheid, microdutjes en onbedoeld in slaap vallen

-

Verandering van stemming, gedragsproblemen

-

Nervositeit en angsten

-

Depressie

-

Psychotisch/ongeremd gedrag

-

Verminderde motoriek (valincidenten)

-

Vermindering cognitie

Het gebruik van slaapmedicatie zou een oplossing kunnen zijn. Deze medicatie raden Hylkema en Loos
echter af. Het gebruik van slaapmedicatie kan een verslavend effect hebben en de kwaliteit van slaap
neemt hierdoor af. Hylkema en Loos zien het op orde brengen van de slaaphygiëne als betere oplossing.

Masterthesis: De uitvoering van slaapadviezen en begeleiderfactoren die hiermee samenhangen in de
verstandelijk gehandicaptenzorg
Zoals al eerder gezegd komen slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking vaak voor.
Van der Horst (2017) stelt in haar masterthesis dat begeleiders een belangrijke rol spelen in het
verbeteren van de slaapkwaliteit van cliënten. In de praktijk lukt het begeleiders vaak niet om zich bezig
te houden met slaapproblemen door de toenemende werkdruk. In het onderzoek is er onderzocht of
begeleiders de slaapadviezen opvolgen en zo een bijdrage leveren aan de slaapkwaliteit van mensen met
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een verstandelijke beperking. De begeleiders die bij dit onderzoek betrokken waren werken met de
doelgroepen ernstig meervoudig verstandelijk beperkt en senioren met een verstandelijke beperking. Het
onderzoek vond plaats door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst werd ingevuld door de
begeleiders.
Aan de hand van de vragenlijsten was te zien dat bijna de helft van de begeleiders de slaapadviezen
opvolgen. De begeleiders uit de sectoren ernstig meervoudig beperkt volgen meer slaapadviezen op dan
in de sector senioren met een verstandelijke beperking. Er was geen groot verschil te zien tussen
mannelijke of vrouwelijke begeleiders. Aan het einde van het onderzoek worden verschillende
kanttekeningen geplaatst. Zo wordt er bijvoorbeeld gewezen op het feit dat het uitvoeren van de
slaapadviezen anders kan zijn dan wat de begeleiders aangeven. Ook is het onderzoek gericht op twee
specifieke doelgroepen (EMVB en senioren) waardoor de resultaten niet generaliseerbaar zijn.
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