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Wilt u meewerken aan praktisch uitvoerbare aanbevelingen voor goede ADL-zorg? 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

In opdracht van Verpleegkundigen &Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de 

Universiteit Maastricht in samenwerking met verschillende stakeholders in 2018 gestart met de 

ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn: Zorg bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(ADL). Deze richtlijn is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, patiënten en 

hun mantelzorgers en bedoeld voor alle settingen waarin ADL-zorg door verpleegkundigen en 

verzorgenden aan volwassenen en ouderen wordt verleend.  

 

Inmiddels is de richtlijn in conceptvorm gereed en inhoudelijk getoetst. Voor de laatste fase van 

het ontwikkeltraject willen we de kernaanbevelingen van de richtlijn toetsen op uitvoerbaarheid. 

Dit doen we via een zogenaamde proefimplementatie. Hiermee willen we erachter komen:  

(1) Of de kernaanbevelingen ook in de praktijk werkbaar zijn voor V&V; 

(2) Welke factoren V&V bevorderen of belemmeren in het uitvoeren van de kernaan-

bevelingen in de praktijk; 

(3) Hoe de richtlijn het beste geïmplementeerd kan worden in de praktijk. 

 

Voor de proefimplementatie van de richtlijn Zorg bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(ADL) zijn we op zoek naar 9 zorgteams die de kernaanbevelingen in een periode van 3 weken 

willen testen. Deze 3 weken zullen in overleg worden gepland in de periode van november 2021 

t/m februari 2022. De ervaringen van u en uw zorgteam in het gebruik van de aanbevelingen 

zijn belangrijk om tot praktisch toepasbare aanbevelingen te komen voor alle sectoren waarin 

ADL-zorg wordt verleend. 

 



 
 

We zijn hiervoor op zoek naar zorgteams (verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden) in 

de volgende settingen.  

 

Setting* Teams 

Ziekenhuiszorg  2 Teams op een verpleegafdeling 

Revalidatiezorg  1 Team op de medisch specialistische revalidatie  

1 Team geriatrische revalidatie  

Zorg in de wijk  1 Wijkteam  

Verpleeghuiszorg  1 Team van een somatische afdeling  

1 Team van een psychogeriatrische afdeling  

Zorg voor mensen met 

een verstandelijke 

beperking 

1 Team dat zorg verleent aan mensen met een lichte 

verstandelijke beperking 

1 Team dat zorg verleent aan mensen met ernstig 

verstandelijke beperking  

* In elke sector of setting kan er ook sprake zijn van palliatieve zorg  

 

Het zorgteam dat meedoet aan de proefimplementatie vragen we om:  

- De kernaanbevelingen in de dagelijkse ADL zorg toe te passen (gedurende 3 weken) 
- Een vragenlijst in te vullen  
- Deel te nemen aan een groepsinterview (1.5 uur) 

Wij horen graag welk zorgteam namens uw afdeling/platform/organisatie kan deelnemen aan 

de proefimplementatie zorg bij ADL. Om de voortgang te bespoedigen verzoeken wij u vóór 

vrijdag 13 november te reageren door een e-mail te sturen naar Svenja Cremer, 

promovenda aan de Universiteit Maastricht: s.cremer@maastrichtuniversity.nl.  

 

Met vriendelijke groet mede namens de projectgroep van het ontwikkeltraject,  

 

Svenja Cremer  

PhD candidate 

Department of Health Services Research  

Duboisdomein 30, 6229 GT Maastricht 

Postbus 616, 6200 MD Maastricht  

T +31 (0)43 388 28 15 
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