
      

Vraag 1 Literatuur onderzoek 

Wat is bekend in de wetenschappelijke literatuur over eigen 

regie bij ouderen die in het verpleeghuis leven, welke 

bevorderende en belemmerende factoren zijn beschreven?  
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Eigen regie 

 

Het vermogen om de 

eigen omgeving te 

beïnvloeden en eigen 

besluiten te nemen, 

los van het feit of je die 

ook zelf  uit kunt 

voeren. Met het doel 

om het leven te leven 

wat je wilt.  

 

In het licht van 

afhankelijkheid en 

afnemende fysieke, 

cognitieve en sociale 

bronnen.  

 

Het is wederkerig en 

groeit in relaties. 
 

Bevorderend en belemmerend voor eigen regie 

Eigenschappen van de ouderen zelf 

Eigenschappen van de afdelingsmedewerkers 

Eigenschappen van de organisatie van de zorg 



      

 18 unieke levens 
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Vraag 2 Hoe voeren ouderen die in een verpleeghuis leven eigen regie? Wat zijn 

mogelijkheden en wensen in de huidige situatie en voor de toekomst? 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Heel veel zaken waarover regie gevoerd wordt 

Wijze waarop regie wordt gevoerd 

Waarover niet? 
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Actiegericht onderzoek 

Kennisdeling 

1. Wat is bekend in de wetenschappelijke literatuur over eigen regie bij ouderen die in 

het verpleeghuis leven, welke bevorderende en belemmerende factoren zijn 

beschreven?  

2. Hoe voeren ouderen die in een verpleeghuis leven eigen regie? Wat zijn 

mogelijkheden en wensen in de huidige situatie en voor de toekomst? 

3. Op welke manier ondersteunen afdelingsmedewerkers op dit moment de eigen 

regie van ouderen? Wat zijn mogelijkheden en wensen in de huidige situatie en voor 

de toekomst? 

4. Wat zijn bevorderende en belemmerende aspecten voor regievoering in de 

zorgomgeving rondom ouderen en zorgmedewerkers? 

5. Stelt het proces van systematische cycli van actie en reflectie ouderen en 

medewerkers op afdelingsniveau in staat om elementen van interventies te 

identificeren? En zo ja welke?    
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Wat is bekend in de wetenschappelijke literatuur over eigen regie bij 

ouderen die in het verpleeghuis leven, welke bevorderende en 

belemmerende factoren zijn beschreven?  

Inclusie en exclusie 

Inclusie 

1. Ouderen die leven in een instelling voor langdurende somatische zorg 

2. Eigen regie 

3. Tussen maart 2006 en juli 2017 gepubliceerd 

4. In de Engelse taal 

5. Empirisch onderzoek 

6. Tijdschrift artikel 

7. Gezondheidszorg technologie zolang het over eigen regie gaat 

8. Naasten en familie zorg zolang als het over eigen regie gaat 

9. medewerkers issues zolang het over eigen regie gaat  

10. Het besluit om te verhuizen, of het proces van verhuizing, naar een instelling voor langdurende zorg 

  

Exclusie 

1. Cognitieve stoornissen 

2. Niet levend in een instelling voor langdurende zorg (b.v. thuis, ziekenhuis) 

3. leeftijd: jonger dan 65 jaar 

4. Specifieke ziektes en lichaamsdelen 

5. Specifieke behandelingen voor ziektes 

6. Aspecten van zelfmanagement zoals diabetes en bloeddruk zelfcontrole 
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Op welke manier ondersteunen afdelingsmedewerkers op dit 

moment de eigen regie. Wat zijn mogelijkheden en wensen in 

de huidige situatie en voor de toekomst?  


