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• Ouderen vinden eigen motivatie essentieel voor herstel 

• Thuis verder revalideren heeft toegevoegde waarde 

• Ondersteunende rol voor technologische hulpmiddelen 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ouderen vinden dat ze zelf een cruciale rol 
hebben in het herstel na een heupfractuur. 
Coaching geeft hen zelfvertrouwen om 
dagelijkse activiteiten weer uit te gaan 
voeren en technologische hulpmiddelen 
stimuleren een actieve houding en 
betrokkenheid bij het herstelproces. Dit 
concluderen onderzoekers van de 
Hogeschool van Amsterdam. Zij 
interviewden 19 ouderen thuis, nadat zij 
hun revalidatie afgerond hadden. 
 
Winst 
Ouderen kunnen winst behalen door na een 
heupfractuur de revalidatie thuis voort te 
zetten. Dit kan ouderen helpen nieuwe 
manieren te vinden om hun dagelijkse 
activiteiten uit te voeren. Zorgverleners 
moeten hun aandacht vooral richten op 
interventies die het adaptief en zelf-
regulerend vermogen van de ouderen 
aanspreken en zo een actieve copingstijl 
stimuleren. Door coaching en techno-
logische hulpmiddelen te combineren 
kunnen ouderen de stap maken van 
klinische revalidatie naar herstel van 
functioneren in hun eigen huis. 

 
Ervaringen tijdens het herstel 
Alle geïnterviewde ouderen gaven aan dat 
ze na hun heupfractuur met beperkende 
factoren te maken kregen. Ze waren tijdens 

en na hun revalidatie minder mobiel, veelal 
afhankelijk van loophulpmiddelen en bijna 
allemaal angstig om opnieuw te vallen. 
Daarnaast kampten ze met vermoeidheid 
en lagere energieniveaus. Positieve en 
negatieve ervaringen beïnvloedden sterk in 
hoeverre de ouderen praktische 
vaardigheden oefenden en daarmee hun 
uiteindelijke functioneringsniveau 
verbeterden.  
 
Ondersteuning 
Ouderen vinden dat ze zelf een essentiële 
rol in het herstel hebben, maar coaching 
vinden ze ook belangrijk. Technologie kan 
ondersteunend werken. Driekwart van de 
geïnterviewden kreeg na hun klinische 
revalidatie nog een aantal huisbezoeken en 
telefoongesprekken. Dit gaf hen meer 
zelfvertrouwen tijdens dagelijkse 
activiteiten en ruimte om praktische vragen 
te stellen. Ook voelden zij zich mentaal 
gesteund. De helft van de deelnemers kreeg 
behalve persoonlijke coaching ook een 
sensor die feedback gaf over het 
activiteitenniveau. De ouderen kregen 
daardoor inzicht hoeveel zij daadwerkelijk 
bewogen, en het stimuleerde hen een 
actieve houding en betrokkenheid bij het 
herstelproces in te nemen.    
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kwalitatief onderzoek 
De onderzoekers gebruikten in deze 
kwalitatieve studie zogenaamde 
semigestructureerde of half-open 
interviews: ze interviewden ouderen aan de 
hand van een leidraad, die er specifiek op 
gericht was hun ervaringen met het 
herstelproces en de terugkeer naar het 
dagelijks functioneren te reconstrueren. 
Daarna codeerden ze de uitspraken van de 
deelnemers aan de hand van 'constructing 
grounded theory' (CGT)1. Deze 
onderzoeksmethode stelt vooraf geen 
hypotheses op, maar gaat eerst op zoek 
naar aanwezige categorieën in de data 
('open coderen'). Van daaruit worden 
theorieën opgesteld over de relaties tussen 
deze categorieën.  
 
 
 
[1] Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A 
Practical Guide Through Qualitative Research. London: 
Sage Publications Ltd, 2006 
 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Na de klinische revalidatie bij een heupfractuur zijn ouderen nog niet klaar met hun herstel. 
Belangrijk is dat het herstel in de thuissituatie wordt voortgezet, maar tot nu toe was 
onbekend wat hierin door de ouderen zelf gewenst werd. Een voordeel van een kwalitatief 
onderzoek met semigestructureerde interviews is dat de onderzoekers er open in gaan en 
van de doelgroep zelf te horen krijgen wat de wensen zijn, waarna dit wordt samengevat in 
een conceptueel model. Daarbij is dit onderzoek uitgevoerd in een voor de Nederlandse 
situatie representatieve steekproef.  
Bevindingen van deze studie komen overeen met het feit dat mensen graag de regie over hun 
eigen leven in handen houden, want er wordt benoemd dat ze met name zelf een belangrijke 
rol spelen in het herstel. Maar ook coaching en technologie, zoals activiteitenmonitors, 
sensoren en feedback via een tablet, worden benoemd als bevorderende factoren. Het is 
daarom wenselijk om bij ontslag na klinische revalidatie meer aandacht te hebben voor de 
follow-up door middel van persoonlijk contact en inzet van technologie, waardoor ouderen na 
een heupfractuur beter verder kunnen herstellen in de thuissituatie.  
 

Mis niets van de NPi-service 
 

In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-3a: Ouderen fitter na oefenen in water, 
maar onduidelijk of ze dan ook minder 
vallen 
 
2019-3c: Omvangrijke Cochrane review 
toont aan: valpreventie werkt 
 
Ook geïnteresseerd in andere thema's? 
Klik hier voor de nieuwste referaten uit de 
negen andere thema's van de NPi-service. 
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