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Dit formulier verzenden aan Richart.Huijzer@radboudumc.nl , secretaris Commissie Wetenschap 

Naam  Susan Hupkens 

Adres Rochussenstraat 198, 3015 EK Rotterdam 

 Mail  s.h.a.hupkens@hr.nl 

Mobiel  

Telefoon Werk 010 7945185 

Naam Onderzoek 

 

 

 Betekenisvol Leven in de Buurt (At home with meaning) 

Onderzoek is ondergebracht 

bij (universiteit): 

- Promotores?  

- Projectpartners?  

(bijv. zorgkoepel, werkgever) 

Hogeschool Rotterdam en Universiteit voor Humanistiek 

Promotores: Peter Derkx, Anja Machielse (UvH)  

Co-promotor: Marleen Goumans (HR) 

 

Projectpartner: Laurens, Rotterdam 

Subsidie is verleend door het Laurensfonds 

Korte beschrijving van het 

onderzoek met indien moge-

lijk een link naar meer 

informatie 

 

(max 300 woorden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagstelling (hoofdvraag) 

-Wat is ervaren baat van het afstemmen op zingeving van thuiswonende ouderen 

door zorgmedewerkers en welke kennis, vaardigheden en attitude zijn daarvoor 

nodig? 

-Wat is de bijdrage van coaching door geestelijk verzorgers aan zorgprofessio-

nals om deze afstemming te kunnen bereiken? 

 

Doelstelling 

Doel van het project is  

 thuiszorgmedewerkers gevoelig en vaardig maken in omgang met zin-

geving en levensvragen.  

   geestelijke verzorging beschikbaar maken voor Laurens klanten thuis 

door gebruik te maken van netwerken. 

 

In het project worden thuiszorgteams gecoacht door daarvoor aangestelde 

geestelijk verzorgers. Deze coaching gebeurt door ‘mee te lopen’ met medewe r-

kers, door individuele en groepscoaching. Daarnaast wordt er een netwerk in 

kaart gebracht van ondersteuning bij zingevingsvragen in de wijk. Geestelijk 

verzorgers van Laurens zijn beschikbaar in crisissituaties.  

 

Doel van het onderzoek is: 

-bij te dragen aan kennis over zingeving van thuiswonende ouderen die zorg 

ontvangen  

-inzicht te verkrijgen hoe zorgprofessionalskunnen afstemmen op de zingeving 

van ouderen die thuiszorg ontvangen 

 

Methode 

Voor het onderzoek wordt een ‘ervaren baat benadering’ gehanteerd. Dit is een 

evaluatiemethode die geschikt is in complexe situaties waarbij niet van tevoren 

vast staat wat uitkomstmaten zijn. Doormiddel van deze benadering kan er een 

breed beeld en diep inzicht verkregen worden in de opbrengst van een interven-

tie. D.m.v. verschillende dataverzamelingsmethoden wordt geëvalueerd in 

hoeverre de ouderen baat hebben bij de veranderde kennis, vaardigheden en 

attitude van zorgmedewerkers. Daarnaast wordt geëvalueerd hoe de coaching 

door geestelijk verzorgers is ervaren door de zorgmedewerkers. Gebruikte 

methoden zijn: participerende observaties van zorgsituaties en coachingsessies, 

interviews (meerdere rondes) van ouderen en medewerkers en een survey onder 

de medewerkers.  

 

Beoogde resultaten 

In het project wordt duidelijk hoe zorgprofessionals hun zorg kunnen afstemmen 

op de zingeving van ouderen in de thuiszorg en hoe zij dit kunne leren; er is een 
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methode ontwikkeld om hen te coachen en ondersteunen door geestelijk verzor-

gers; tevens is er een manier ontwikkeld om samen te werken met netwerkpar t-

ners op het gebied van zingeving in de wijk. 

Voor geestelijk verzorgers kan het ondersteunen van zorgmedewerkers in de 

thuiszorg een nieuwe rol zijn. 

 

Typering onderzoek in 5 trefwoorden 

Zingeving, ouderen, zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, coaching  

 

Website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-

publicaties/zorginnovatie/samenhang-in-zorg/betekenisvol-leven-in-de-

buurt/introductie/ 

 

Datum geplande afronding 

onderzoek 

Eind 2019 

  

Datum indiening 13-6-2016 (indiening PhD voorstel: 6-10-2015) 
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