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Samenvatting
In de training Signaleren Niet Pluis gevoel (SNP) worden vrijwilligers en medewerkers uit de thuiszorg en
het welzijnswerk geschoold in het herkennen, signaleren en melden van psychosociale problemen bij
ouderen. De betrokken organisaties krijgen handvatten om een systeem in te richten voor het signaleren,
ontvangen én opvolgen van meldingen en het terugkoppelen van deze opvolging naar de signaleerder.
Doelgroep
De profijtgroep van Signaleren Niet Pluis gevoel bestaat uit ouderen die zelfstandig wonen. De interventie
zelf is gericht op medewerkers uit thuiszorg en welzijnswerk en op vrijwilligers die op regelmatige basis
contact hebben met ouderen.
Doel
Het hoofddoel van Signaleren Niet Pluis gevoel is dat door vroegsignalering tijdig actie wordt ondernomen
bij ouderen met psychosociale problematiek. Op deze manier kunnen ouderen op een veilige en voor hen
prettige manier zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving.
Aanpak
Medewerkers en vrijwilligers worden getraind in het herkennen van signalen die kunnen wijzen op
psychosociale problemen – zoals eenzaamheid, depressie, ontspoorde mantelzorg – bij ouderen waar zij
regelmatig over de vloer komen. Zij krijgen informatie over signalen die kunnen duiden op zulke problemen,
ontwikkelen vaardigheden voor het handelen in deze situaties en leren hoe zij deze signalen kunnen
melden. De organisaties waaraan zij verbonden zijn implementeren tegelijkertijd een systeem van
vroegsignalering en melding. De signaleerders melden een Niet Pluis gevoel waarna de ‘opvolger’ de
benodigde vervolgstappen zet: in gesprek met de oudere een probleemanalyse uitvoeren, advies geven en
toeleiden naar zorg en ondersteuning.
Materiaal
Programma Signaleren Niet Pluis gevoel
• Digitaal trainingsmateriaal + animatie en bijbehorende handleiding voor trainers, voor het scholen van
medewerkers en vrijwilligers in het signaleren en melden van Niet Pluis gevoelens.
• Een signalenkaart Niet Pluis gevoel, die als geheugensteun maar ook als meldingsformulier kan
dienen.
• Een (digitale) handleiding voor managers, met handvatten voor het inrichten van een op de organisatie
afgestemd systeem van vroegsignalering.
Onderbouwing
SNP is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat vroegsignalering in de directe omgeving van een persoon
doeltreffender is dan vroegsignalering in een algemene populatie (De Bruin, Lette, Baan & Van den Berg,
2014).
Door de training SNP worden aspirant-signaleerders – te weten thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers die op
regelmatige basis ouderen in hun thuissituatie zien – zich bewust van de mogelijke consequenties van
psychosociale problematiek voor het welzijn en functioneren van de oudere en van het belang van
vroegsignalering. De leerdoelen voor de training zijn op basis van onderzoek geformuleerd en in bij de
deelnemers passende inhoud en werkvormen uitgewerkt (zie bijlage 2). Het volgen van de training moet leiden
tot daadwerkelijk signaleren en zo nodig melden van psychosociale problematiek van ouderen. Een
handreiking voor managers ondersteunt de inrichting van dit proces van vroegsignalering en een adequate
opvolging in de (thuiszorg)organisatie.
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Onderzoek
Er zijn drie onderzoeken naar de uitvoering van SNP in de praktijk uitgevoerd, inclusief een onderzoek naar
de ervaringen en waardering van de deelnemers. De belangrijkste uitkomsten vatten we als volgt samen.
De training sluit goed aan bij de verwachtingen van de deelnemers. Thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers
ervaren de training als nuttig en leerzaam. Zij zijn zich meer bewust van het belang van vroegsignalering
en hun rol hierbij en voelen zich meer in staat die rol op te pakken. Een deel van de vrijwilligers vindt dat de
trainingsmaterialen minder goed aansluiten bij hun ervaringen als vrijwilliger.
Alle deelnemende organisaties hebben een proces ingericht voor melding en opvolging van signalen,
iedere organisatie op een eigen manier.
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1.

Uitgebreide beschrijving

1.1

Doelgroep

Uiteindelijke doelgroep
De doelgroep van wie de situatie verbetert door SNP, bestaat uit ouderen die zelfstandig wonen en waar
mogelijk sprake is van eenzaamheid, depressie, beginnende dementie, onverantwoord alcoholgebruik,
ontspoorde zorg en/of ouderenmishandeling. In het vervolg vatten we dit samen onder de noemer
‘psychosociale problematiek’.
Intermediaire doelgroep
SNP heeft twee intermediaire doelgroepen. De eerste omvat thuiszorgmedewerkers, dat wil zeggen
medewerkers van thuiszorginstellingen en vrijwilligers die regelmatig contact hebben met ouderen. In de
thuiszorg gaat het om medewerkers huishoudelijke zorg en verzorgenden.
De tweede doelgroep bestaat uit management, leidinggevenden en coördinatoren van organisaties die een
(zorg)aanbod hebben voor zelfstandig wonende ouderen.
Selectie van doelgroepen
Het gaat hier om medewerkers die regelmatig contact hebben met ouderen, (huishoudelijke) zorg verrichten en
nog niet eerder zijn getraind. Hun directe leidinggevenden worden hierbij betrokken.
Betrokkenheid doelgroep
De interventie is ontwikkeld op basis van een kwalitatief onderzoek. In het kader van dit onderzoek zijn vier
focusgroepen met aspirant-signaleerders (thuiszorgmedewerkers, huishoudelijke hulpen en vrijwilligers)
georganiseerd en managers van zorg- en welzijnsorganisaties geïnterviewd (Van der Zouwe & Van
Veldhuizen, 2015). De resultaten zijn gebruikt bij het vaststellen van programmadoelen, leerdoelen en
determinanten die van invloed zijn op signaleringsgedrag. Aan de hand van deze programmadoelen,
leerdoelen en determinanten is een script geschreven voor de scholing van signaleerders en ten behoeve van
de handleiding voor managers.

1.2

Doel

Hoofddoel
Het hoofddoel van Signaleren Niet Pluis gevoel (SNP) is dat door vroegsignalering tijdig actie wordt
ondernomen bij ouderen met psychosociale problematiek, waardoor deze ouderen op een veilige en voor hen
prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving.
Hoofdoelen voor de intermediaire groepen
•
Vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers pakken signalen op die duiden op ongewenste situaties in de
thuissituatie van ouderen en melden dit volgens duidelijke, binnen hun organisatie vastgelegde
afspraken.
•
Management, leidinggevende en coördinatoren zorgen voor de realisering van een optimaal proces
van signalering, melding en opvolging.
Subdoelen
Voor de einddoelgroep zijn er geen subdoelen. De ouderen zijn de profijtgroep, de interventie richt zich op
intermediairs.
Subdoelen voor thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers
1. Kennis: professionals en vrijwilligers weten wat een Niet Pluis gevoel is en herkennen dit als ze het
tegenkomen.
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2. Attitude: professionals en vrijwilligers onderkennen het belang van vroegsignalering en weten om te
gaan met twijfels en onzekerheid bij het doorgeven van signalen.
3. Gedrag: professionals en vrijwilligers zijn alert op signalen en melden een Niet Pluis gevoel.
4. Vaardigheid: uitvoerders beschikken over vaardigheden om signalen te herkennen en zijn in staat om
hiernaar te handelen.
Subdoel voor managers
5. Kennis: managers weten wat nodig is om een proces voor de signalering, melding en opvolging van
signalen te faciliteren en in te richten.

1.3

Aanpak

Een coördinator, projectleider of manager neemt het voortouw in de implementatie van de interventie in de
(vrijwilligers)organisatie.
Opzet van de interventie
1. Implementatie: draagvlak binnen de organisatie creëren, zorgdragen voor goede afspraken over
melding en opvolging van signalen en op maat inrichten van dit opvolgproces.
2. Werven/selecteren en trainen: van vrijwilligers en/of thuiszorgmedewerkers.
3. Uitvoering van signaleren en melden: zien en herkennen; vervolgstappen ondernemen, zoals het
bespreken met de oudere en (indien passend) mantelzorger(s) en/of bespreken met collega’s of
leidinggevende om eigen gevoel te toetsen; indien deze bespreking leidt tot de conclusie dat er
mogelijk sprake is van een niet pluis gevoel of indien het evident een niet pluis gevoel is: melden. Een
bespreking kán dus leiden tot melden, maar misschien ook tot niet melden, of nog niet melden en
extra alert zijn.
4. Opvolging en terugkoppeling: indien er melding is gedaan, wordt deze melding opgevolgd. De
melder ontvangt een terugkoppeling. Het is wenselijk dat de signalering en melding worden
geëvalueerd op relevantie en het resultaat van de aanpak.
De duur van het totale implementatietraject is een half jaar tot een jaar, afhankelijk van de organisatie. De
training neemt eenmalig maximaal 2,5 uur in beslag per groep vrijwilligers en/of thuiszorgmedewerkers. Het is
aan te raden om in een tweede (terugkom)bijeenkomst de ervaringen met de nieuwe werkwijze te evalueren.
Inhoud van de interventie
Implementatie
Een organisatie kiest ervoor om de interventie SNP te gebruiken, omdat zij werk wil maken van
vroegsignalering. In de organisatie wordt een projectleider, (vrijwilligers)coördinator of manager aangesteld of
gevraagd om SNP te implementeren. In de tekst wordt deze persoon verder aangeduid met ‘projectleider’. Hij
of zij zet de volgende stappen.
a) Planvorming: In de Handleiding voor implementatie in organisaties voor managers van het programma
SNP (hoofdstuk 2) staat beschreven welke stappen er te zetten zijn. De verdere uitwerking is beschreven
onder Randvoorwaarden in hoofdstuk 2.
b) Het regelen van werving en selectie van deelnemers en het organiseren van de training.
De inrichting van de route van signaal tot opvolging: Het (op maat) maken van afspraken en het
vastleggen van procedures. SNP maakt gebruik van het ‘Instrument Vroegsignalering van Psychosociale
Problematiek bij Ouderen’ (Instrument VPPO, 2012; Van der Zouwe & Van Veldhuizen, 2015). Het is een
instrument waarin is uitgewerkt hoe een organisatie de route van een signaal duidend op psychosociale
problematiek bij ouderen tot aan actie kan inrichten. Het instrument is gebaseerd op praktijkervaringen
binnen een aantal organisaties. Uitgewerkt is hoe een organisatie de route van signaal tot actie kan
inrichten, aansluitend op bestaande werkprocessen en wettelijke richtlijnen voor uitwisseling van
gegevens. Het gaat uit van een getrapt model van vroegsignalering waarbij signaleerders melden en de
opvolging in handen is van een competente professional.
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Schema Instrument VPPO

Ad stap a) Planvorming
Werven/selecteren en trainen
De projectleider zorgt voor een geschikte trainer (eigen scholingsmedewerker of externe trainer) om de
scholing te geven. De projectleider werft en selecteert de medewerkers of vrijwilligers die voor training in
aanmerking komen of zorgt dat deze werving en selectie in gang wordt gezet.
Voorbereiding door de trainer
• De trainer stemt op basis van de handleiding voor trainers de inhoud van de training af op de
organisatie en de deelnemers. Zie bijlage 1 uit de Handleiding voor trainers (Van der Zouwe, Van
Herten & Horsten, 2014).
• De trainer zorgt dat afspraken over het melden van signalen duidelijk zijn vóór de training.
De training
In de training wordt gebruik gemaakt van een film. De opbouw van de training loopt analoog aan de opbouw
van de film. Filmfragmenten en animatiebeelden nemen de kijker mee in de stappen van vroegsignalering.
Praktijkvoorbeelden laten zien hoe medewerkers en vrijwilligers een Niet Pluis gevoel krijgen, ruggespraak
houden met een collega of leidinggevende, hun zorg uiten bij de oudere en een melding doen. Er zijn
filmfragmenten met ouderen die tekenen vertonen van eenzaamheid, depressie, dementie, overbelasting door
mantelzorg en overmatig drankgebruik. De film duurt in totaal bijna 40 minuten en is ook in fragmenten te
bekijken.
Het digitale trainingsmateriaal bestaat uit de volgende hoofdstukken.
• Inleiding, wat is Niet Pluis gevoel, rol signaleerder en opvolger
• Niet Pluis gevoel herkennen
• Waarnemen en objectief observeren
• Psychosociale problematiek bij ouderen
• Belemmeringen herkennen en bespreken om Niet Pluis gevoel aan te kaarten bij de oudere
• Het voeren van een gesprek: drie voorbeelden
• Melden van Niet Pluis gevoel
• Terugkoppeling krijgen.
Er is een verkorte versie van het trainingsmateriaal gemaakt waarin in vijf minuten de bovenstaande stappen
doorlopen worden via animaties. Deze verkorte versie kunnen de deelnemers zelf gebruiken om nog een keer
de stappen door te nemen.
De training is gericht op het herkennen van signalen, werken met de signalenkaart (bijlage 1), oefenen van het
gesprek met de oudere waar de zorgen over zijn en kennis van praktische afspraken over het melden.
Door het gezamenlijk bekijken en bespreken van filmfragmenten en deze te koppelen aan eigen ervaringen,
leren deelnemers signalen te herkennen. Zij krijgen meer kennis over psychosociale problematiek en dementie
en kunnen signalen herkennen en duiden. Belemmeringen om iets te doen met deze signalen worden
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besproken en lastige situaties geoefend. De opzet van een training is in de handleiding opgenomen. De
training is opgebouwd om in fragmenten te zien en te bespreken.
De trainer kan, met het oog op de aansluiting bij de deelnemers, kiezen welke fragmenten worden bekeken en
besproken.
Het is aan te bevelen om na verloop van tijd een terugkombijeenkomst te organiseren. Het doel hiervan is om
ervaringen uit te wisselen, kennis op te frissen en na te gaan of de uitvoering in de praktijk loopt zoals
gewenst.
Uitvoeren van signalering en melding
Signalering
Er is een signaleringskaart (bijlage 1) ontwikkeld (opgenomen in de handleiding trainers), die de signaleerder
gebruikt als hulpmiddel om signalen te toetsen en te melden. De signaleringskaart wordt doorgenomen en
uitgedeeld bij de training. De basistekst van deze signaleringskaart wordt aangepast met de gegevens van de
organisatie.
De thuiszorgmedewerker of vrijwilliger bespreekt het signaal met een collega of leidinggevende en beslist of
zijzelf het signaal bespreekt met de oudere of dat de mantelzorger of een opvolger dit doet. Ook neemt de
signaleerder het besluit om het signaal al dan niet te melden.
Melding
Als de signaleerder tot de conclusie komt dat het nodig is het signaal door te geven, doet hij of zij een melding
bij de aangewezen contactpersoon in de organisatie. Het is mogelijk dat een signaal wordt gemeld zonder dat
de signaleerder dit heeft besproken met de oudere. Dan is het noodzakelijk dat de organisatie deze
mogelijkheid heeft gecommuniceerd met haar cliënten en voldoet aan eisen over de uitwisseling van
persoonsgegevens. De handleiding biedt informatie over privacy en een voorbeeldtekst over het uitwisselen
van gegevens.
Opvolging en terugkoppeling
Opvolging en terugkoppeling zijn noodzakelijke voorwaarden om hoofddoel en subdoelen van SNP te
realiseren. Om die reden is een handleiding voor managers en coördinatoren gemaakt waarmee zij binnen
hun organisatie afspraken over opvolging en terugkoppeling kunnen vastleggen.
De contactpersoon die de melding heeft ontvangen schakelt voor de opvolging een daartoe competente
professional in. Dat kan een professional zijn die al contact heeft met de oudere, bijvoorbeeld een
wijkverpleegkundige, of die daarvoor het meest in aanmerking komt, bijvoorbeeld een ouderenconsulent.
Deze professional legt contact met de oudere – indien aanwezig en wenselijk ook met de mantelzorger – en
voert een gesprek waarin de signalen ter sprake komen. Bij gesignaleerde problematiek, zoals eenzaamheid,
wordt gevraagd naar de eigen beleving en behoeften van de oudere, om vervolgens gezamenlijk na te gaan
hoe die eenzaamheid doorbroken kan worden en welke mogelijkheden daarvoor zijn. Bijvoorbeeld deelname
aan activiteiten in de buurt of gebruik maken van een bezoekmaatje. De professional rapporteert aan de
contactpersoon terug wat is afgesproken en de contactpersoon koppelt dit terug aan de signaleerder.
Niet elke organisatie beschikt over een medewerker die de opvolging op zich kan nemen, zoals een
wijkverpleegkundige of ouderenconsulent. In die situatie zal men die taak moeten beleggen bij een externe
partij. In de handleiding is een voorbeeld opgenomen van een samenwerkingsovereenkomst, met privacyprotocol.
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2.

Uitvoering

Materialen
Pakket Signaleren Niet Pluis gevoel
A. Handleiding voor trainers, inclusief digitaal trainingsmateriaal ‘Niet Pluis gevoel’
N. van der Zouwe, L. van Herten en J. Horsten J (red). Signaleren van Niet Pluis gevoel. Handleiding bij
het digitale trainingsmateriaal. Transmuralis, 2014.
B. Handleiding voor managers
N. van der Zouwe, L. van Herten en J. Horsten (red). Signaleren van Niet Pluis gevoel. Handleiding voor
implementatie in organisaties. Transmuralis, 2014.
C. Signalenkaart en animatie op YouTube: met verkorte versie van het digitale trainingsmateriaal voor
(potentiële) signaleerders.

Met het Signaleren Niet Pluis pakket kunnen organisaties doelgericht aan de slag. De handleidingen voor
trainers en voor managers vullen elkaar aan. Organisaties kunnen scholing op maat voorbereiden en
uitvoeren. Met het pakket is het makkelijk om kennis en vaardigheden in de organisatie op peil te houden.
Meer informatie is terug te vinden op de website van Transmuralis.
Het pakket is gratis aan te vragen via info@transmuralis.nl
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Locatie en type organisatie
De interventie is gericht op professionals en vrijwilligers die regelmatig bij ouderen thuis komen. Dan gaat het
om thuiszorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op ouderen en hun
mantelzorgers.
Opleiding en competenties van de uitvoerders
Van belang is dat de trainer didactische vaardigheden heeft én op een interactieve wijze verbinding maakt met
de medewerkers en vrijwilligers.
De thuiszorgmedewerkers die de signalering en melding moeten uitvoeren, beschikken over de voor hun
werkzaamheden noodzakelijke competenties. Het gaat vaak om laagopgeleide medewerkers.
Vrijwilligers zijn zeer divers geschoold. Er zijn geen aanvullende competenties nodig, de voor de signalering en
melding noodzakelijke competenties zijn onderdeel van de training. De opvolging van meldingen en eventuele
gespreksvoering kan zo nodig aan professionele contactpersonen worden overgedragen.
Ook de managers hebben geen andere competenties nodig dan die voor de uitoefening van hun functie nodig
zijn.
Kwaliteitsbewaking
Het bewaken van de kwaliteit van de interventie is de professionele verantwoordelijkheid van de organisatie. In
de handleiding van managers staat hier informatie over. Tevens zijn er hulpmiddelen opgenomen om de
uitvoering te evalueren en de kwaliteit te bewaken.
De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel beslaat vier fasen. Het is een cyclisch proces en de uitkomsten van
evaluatie kunnen leiden tot aanpassingen of uitbreidingen.
Randvoorwaarden
In de handleiding voor managers is beschreven hoe zij het programma kunnen invoeren en onder welke
voorwaarden het pakket succesvol ingezet kan worden. De volgende voorwaarden moeten aanwezig zijn.
1. Draagvlak op management- en op uitvoeringsniveau. Voor de organisatie moeten het doel van
vroegsignalering, de huidige situatie en de te nemen stappen helder zijn.
2. Het proces van melding en opvolging van signalen moet geregeld zijn binnen de organisatie. Alle
betrokkenen moeten de afspraken kennen. Eventueel wordt een samenwerkingsconvenant opgesteld.
3. Afspraken over het omgaan met privacy en het uitwisselen en registreren van gegevens zijn vastgelegd.
4. Terugkoppeling van vervolgacties en afspraken aan degenen die een melding hebben gedaan, is
geregeld. Dit draagt bij aan het leerproces en aan de motivatie om het geleerde blijvend in praktijk te
brengen. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de evaluatie van het proces en de opbrengsten.
Implementatie
Voor de verspreiding van de interventie is een promotiefilm ontwikkeld. Ook zijn er folders beschikbaar.
Organisaties kunnen zelf met behulp van het materiaal aan de slag. Transmuralis geeft verder geen
ondersteuning bij implementatie.
Kosten
Kosten van de interventie voor een organisatie zijn vooral personeelskosten.
• Kosten van een projectmanager of manager die het voortouw neemt in de implementatie van de
interventie: dit is een eenmalige investering. Het vraagt gemiddeld 2 uur per week voor een jaar in een
grote organisatie. Een projectmatige aanpak is van belang.
• Kosten van de training: medewerkers worden in werktijd getraind. Per training komt dit op 3 uur per
medewerker x het uurtarief.
• Kosten van de trainer: voorbereiding, uitvoering en nawerk, kosten minimaal 7 uur per training; bij een
ervaren trainer die deze training vaker verzorgt kan dit maximaal 2 uur schelen.
• Terugkombijeenkomst (aanbevolen): minimaal 2 uur voor de deelnemers en 4 uur voor de trainer.
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Materiaalkosten
Het materiaal van de interventie (twee handleidingen, filmpjes) is digitaal gratis te verkrijgen en aan te vragen
via info@transmuralis.nl.
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3.

Onderbouwing

Probleem
Mensen kunnen als ze ouder worden te maken krijgen met psychosociale problematiek zoals eenzaamheid
(bijvoorbeeld door het overlijden van de partner of betekenisvolle anderen), depressie, (beginnende) dementie,
onverantwoord alcoholgebruik, ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling. Dat kan voor ouderen, net als
voor iedereen, lastig zijn om te herkennen, erkennen en erover te spreken.
Tijdige en juiste ondersteuning kan ouderen in diverse kwetsbare situaties helpen om langer, met behoud van
kwaliteit van leven, zelfstandig te functioneren en wonen. Zolang het probleem echter niet in beeld is bij de
juiste personen, blijft adequate zorg of ondersteuning uit. Daarom is het van belang dat professionals en
vrijwilligers in zorg en welzijn de signalen herkennen en aan de bel kunnen trekken.
In de praktijk maken thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers zich soms zorgen over een oudere maar weten ze
vervolgens niet altijd wat ze met dit gevoel kunnen. Ze vinden het vaak lastig om signalen te herkennen of
weten niet wat hun mogelijkheden zijn om iets met die signalen te doen. Meer inzicht en kennis en een heldere
procedure kan hen helpen om zorgen te bespreken en bij te dragen aan het welzijn van hun client of patiënt.
Het RIVM (De Bruin et al., 2014) beveelt aanbieders in zorg en welzijn aan om meer aandacht te besteden aan
vroege opsporing van verminderde psychische gezondheid en welzijn bij ouderen. In de eerste plaats omdat
ouderen zelf aangeven dit belangrijk te vinden, maar ook omdat dit belangrijke factoren zijn voor het behoud
van de zelfredzaamheid van ouderen. Zij stellen dat vroegsignalering in de directe omgeving van een persoon
doeltreffender is dan vroegsignalering in een algemene populatie.
Spreiding
Informatie over doelgroep van ouderen en hun problemen waarbij vroegsignalering van belang is:
•

•

•
•
•

•

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) raamt de stijging van het aantal zelfstandig wonende 75-plussers
tussen 2020 en 2040 op bijna 82%: van 1,35 miljoen in 2020 naar 2,46 miljoen in 2040 (Kooiker, De Jong,
Verbeek-Oudijk & De Boer, 2019).
Binnen die groep is de groei niet gelijk: het aantal 75- tot 84-jarigen groeit naar verwachting met ruim 68%,
terwijl het aantal 85-plussers waarschijnlijk met 124% groeit tussen 2020-2040. Dit betekent een extra
stijging van het aantal ontvangers van mantelzorg, aangezien ‘oudere ouderen’ relatief vaker mantelzorg
ontvangen. Het aantal 85-plussers is in 2040 wel veel lager dan het aantal 75- tot 84-jarigen: er zijn dan
ruim tweemaal zo veel 75- tot 84-jarigen als 85-plussers. (Kooiker et al., 2019).
In 2019 zijn er meer dan 250.000 mensen met dementie. Naar verwachting is dit aantal in 2040
verdubbeld. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dementie/aanpak-dementie
Ongeveer een derde van de 65-plussers voelt zich eenzaam (De Bruin et al., 2014).
Bijna 120.000 personen van 65 jaar en ouder hebben een stemmingsstoornis (vooral depressies en in
mindere mate dysthymie). http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/psychische-stoornissen geraadpleegd 3 december 2014.
Ruim 9% van mensen tussen 65 en 80 jaar drinkt overmatig (meer dan 21 glazen per week (mannen) of
meer dan 14 glazen per week (vrouwen). Bijna 7% uit deze leeftijdsgroep zijn zware drinkers (tenminste
eens per week meer dan 4 glazen op een dag (vrouwen) of meer dan 6 glazen op een dag (mannen). In
deze leeftijdscategorie houdt 45% zich aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad (minder dan 1 glas
alcohol per dag) (RIVM, 2018).

Gevolgen
Psychosociale problematiek en beginnende dementie hebben invloed op de kwaliteit van leven van de persoon
zelf en/of diens naaste omgeving. Het kan ook de weerbaarheid van de betrokken persoon (of personen)
beïnvloeden en het vermogen om problematiek aan te pakken. Dit kan leiden tot situaties waarin het welzijn of
de gezondheidssituatie aangetast of zelfs zodanig ondermijnd wordt dat opname in ziekenhuis of verpleeghuis
noodzakelijk wordt, terwijl dit misschien voorkomen had kunnen worden. Veelal verbetert de situatie ook niet
zonder hulp of ondersteuning.
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Signaleren Niet Pluis is geen allesomvattende interventie die álle problemen oplost, maar ze draagt wel bij aan
het tijdig signaleren, het voorkomen van escalatie of het aanpakken van specifieke problematiek bij ouderen.
In Nederland behoort dementie de tien aandoeningen met de grootste ziektelast. Indien beginnende dementie
tijdig wordt gesignaleerd, kan passende zorg snel geboden worden.
Zonder de juiste ondersteuning voor de mantelzorger en de persoon met dementie, is het risico op ontspoorde
zorg groter (http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/dementie/gevolgen). Vroegsignalering
en opvolging van signalen dragen op deze wijze bij aan het verlagen van de maatschappelijk kosten.
Verantwoording
Vroegsignalering of screening van kwetsbaarheid bij ouderen is veelal gericht op lichamelijke factoren.
Psychische problematiek en eenzaamheid blijven vaak onderbelicht, terwijl uit interviews naar voren komt dat
ouderen dit juist wél belangrijk vinden. Zorgverleners blijken het lastig te vinden om dergelijke onderwerpen
aan te snijden of ze geven de bespreking ervan weinig prioriteit. Ouderen geven aan eventuele psychische
problemen het liefst te bespreken met iemand met wie zij een vertrouwensband hebben (De Bruin et al., 2014).
De interventie Signaleren Niet Pluis is ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek en semigestructureerde
interviews met leidinggevenden en focusgroepen met aspirant-signaleerders (Van der Zouwe & Van
Veldhuizen, 2015). Zorgmedewerkers gaan pas bewust signaleren en signalen doorgeven als zij overtuigd zijn
van het nut. Door de training denken de aspirant-signaleerders minder dat eenzaamheid, vergeetachtigheid en
andere problemen nu eenmaal bij het ouder worden horen. Zij zijn zich bewuster van de mogelijke
consequenties van deze problematiek voor de situatie van de oudere. Ze zien ook dat zij zelf een belangrijke
rol kunnen spelen, juist door deze signalen op te merken en er iets mee te doen. Het is echter belangrijk de,
vaak laagopgeleide, medewerkers en de vrijwilligers niet te overvragen. Het risico bestaat dat zij dan helemaal
niets met de signalen doen. Daarom is het niet verplicht dat de signaleerder het signaal met de oudere zelf
bespreekt. In de training is er aandacht voor de ervaring van de deelnemers zodat zij het geleerde op de eigen
situatie kunnen betrekken. Ook het oefenen en bespreekbaar maken van dilemma’s is een belangrijk element
in de training. De determinanten en leerdoelen voor signaleringsgedrag zijn in het onderzoek van Van der
Zouwe en Van Veldhuizen vastgesteld en vervolgens vertaald naar een trainingsprogramma (zie bijlage 2).
Een uitgebreidere training met een terugkomdag is in theorie effectiever, maar praktijkervaring leert dat
organisaties dan lastiger te bewegen zijn om het traject te implementeren. Wel wordt ten zeerste aanbevolen
om, nadat de signaleerders enige tijd met het geleerde hebben kunnen werken, een tweede
trainingsbijeenkomst te organiseren.
Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat scholing niet zinvol is wanneer deze niet aansluit bij afspraken
en processen in een organisatie. Het is essentieel dat signalen en meldingen worden opgevolgd. Voor de
continuïteit en blijvende motivatie is het ook belangrijk dat de opvolging aan de signaleerder wordt
teruggekoppeld. De SNP-handreiking voor managers ondersteunt de inrichting van dit proces.
Vroegsignalering, melding en de opvolging daarvan met adequate acties leiden ertoe dat kwetsbare,
zelfstandig wonende ouderen tijdig de noodzakelijke steun en zorg krijgen. Dit draagt bij aan hun kwaliteit van
leven en hun zelfredzaamheid.
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4.

Onderzoek

4.1

Onderzoek naar de uitvoering

1.
A. I. Gualtherie van Weezel & S. van der Pas (2018). Rapportage Project Signaleren Niet Pluis bij Ouderen in
de wijk. Leiden: Hogeschool Leiden.
B. In dit rapport wordt een verantwoording gegeven van het implementatieproject Signaleren Niet Pluis bij
Ouderen in de wijk. Dit project liep van mei 2017 tot juli 2018.
Binnen vier organisaties zijn meerdere trainingen gegeven met als doelgroep vrijwilligers en
thuiszorgmedewerkers. In totaal zijn er 200 vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers geschoold. Deze
trainingen zijn direct na afloop door studenten geëvalueerd door middel van enquêtes en interviews. In
totaal zijn 8 thuiszorgmedewerkers, 8 vrijwilligers en 14 mensen met een andere functie (zoals
managers, coördinatoren en ouderen) geïnterviewd. Tevens hebben 41 thuiszorgmedewerkers en 16
vrijwilligers een enquête ingevuld.
C. Uit de enquêtes blijkt dat de thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers tevreden zijn over de training. Beide
groepen vinden dat zij er echt iets van hebben opgestoken. Ondanks dat zij ervaring hadden met het
maken van meldingen, denken zij signalen nu beter te herkennen. Dit komt doordat er in de training
nieuwe informatie is gegeven. De respondenten verwachten dat zij signalen die wijzen op problemen
nu beter kunnen herkennen. Beide respondentgroepen zijn bovendien positief over de bruikbaarheid
van de signalenkaart.
Verbeterpunten die vrijwilligers noemen: de voorbeelden mogen praktijkgerichter en het filmmateriaal
sluit niet helemaal aan bij hun ervaringen.
De verantwoordelijkheid om het proces om de stappen en uitvoering rond de signalering, melding en
opvolging te organiseren en vast te leggen, wordt in organisaties veelal bij de manager of coördinator
van het organisatieonderdeel neergelegd. Uit de evaluatie van het implementatieproject blijkt dat alle
deelnemende organisaties de melding en opvolging hebben geregeld. Het verschilt per organisatie of
een vast contactpersoon of een multidisciplinair team met de melding aan de slag gaat. Bij één
organisatie is dit proces gekoppeld aan de Meldcode huiselijk geweld.
De registratie van de meldingen blijkt op problemen te stuiten. Registratie is van belang om te laten
zien wat de omvang, herhaling en aard van de signalen is en of oplossingen worden bereikt. Bij drie
organisaties wordt geen registratie bijgehouden. Bij één organisatie probeert men te registreren maar
loopt men bij de vastlegging aan tegen wetgeving op het gebied van privacy. In de handleiding voor
managers wordt aandacht besteed aan het omgaan met de ‘drempel van privacy’ en het uitwisselen
van informatie per fase in het signaleringsproces.
Een verbeterpunt: er wordt materiaal gemist dat deelnemers zelf kunnen nalezen of bekijken. Hiervoor
is tijdens het implementatieproject een naslagwerk gemaakt (hand-out SNP). Tevens is na het project
een animatiefilmpje ontwikkeld met een samenvatting van Signalering Niet Pluis gevoel bij Ouderen.
Dit filmpje is voor iedereen toegankelijk via YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Cq_DRQYeMQ). Aan de wens van vrijwilligers voor een betere aansluiting van de filmfragmenten bij hun
eigen praktijk kon niet tegemoetgekomen worden. Aan trainers is meegegeven om expliciet te letten op
de verbinding tussen de voorbeelden en deze doelgroep.
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2.
A. L. Noordermeer (2018). Onderzoeksrapport Signaleren van niet pluisgevoel (afstudeeropdracht).
Hogeschool Leiden, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (intern en niet gepubliceerd).
B. Afstudeeronderzoek gericht op de vraag hoe vrijwilligers de training ‘Niet-pluisgevoel’ ervaren hebben.
Sluit de training aan bij de kennis en ervaring van de vrijwilligers? Krijgen zij voldoende bagage mee om
signalen van psychosociale problematiek te herkennen en verwachten zij dat zij deze signalen gaan
melden?
Voor dit onderzoek is naast literatuur- ook praktijkonderzoek gedaan. Er is gebruikgemaakt van een topicinterviewmethode met 8 vrijwilligers en 2 professionals uit de organisatie Radius. Er zijn verschillende
soorten vrijwilligers geïnterviewd: maaltijdbezorger, welzijnsbezoekers en vrijwilligers die voor langere tijd
als maatje over de vloer komen.
C. Op basis van de resultaten kunnen er drie onderzoeksvragen beantwoord worden.
1. Wat zeggen de vrijwilligers over de aansluiting van de training?
Bijna alle vrijwilligers van Radius geven aan iets aan de training gehad te hebben en meer bewust te
zijn geworden. Voor de meeste vrijwilligers sloot de training aan bij de verwachtingen en was de training
goed en compleet.
Als verbeterpunt gaven enkele vrijwilligers aan dat de filmpjes moderner mogen. Ook werd aangegeven
dat de training minder aansloot door de ervaring die de meeste vrijwilligers al hadden. Zij geven als
verbeterpunt aan dat de training gesplitst zou kunnen worden in een beginners- en gevorderdengroep,
om deze beter aan te laten sluiten bij de ervaring van de deelnemers
2. Kunnen de vrijwilligers na de training goed benoemen wat een niet pluisgevoel is en hoe zij dit
herkennen?
Vrijwilligers blijken in staat te zijn het niet pluisgevoel te benoemen. Wel geven zij aan het lastig te
vinden om in te schatten wanneer iets nou echt een niet pluisgevoel is. Vrijwilligers vinden de
signalenkaart hiervoor een handig hulpmiddel. Het is gemakkelijk de signalenkaart erbij te pakken. Ook
staat op de signalenkaart wie de vrijwilliger kan bellen.
3. Verwachten zij na deze training meer te gaan doen met de signalen en ze volgens afspraak te melden?
Vrijwilligers blijken zich na de training meer bewust zijn van hun rol als potentieel signaleerder. Ze zijn
meer alert en beseffen dat zij het niet pluisgevoel niet moeten onderschatten. Ze zien het belang van
een melding, maar voelen zich nog niet goed in staat dit ook daadwerkelijk te doen. De onderzoeker
concludeert dat de vrijwilligers de fase van ‘bewust onbekwaam’ bereikt hebben dankzij de scholing.
Om de vrijwilligers daadwerkelijk te laten melden en ‘bewust bekwaam’ te maken, zou een
vervolgtraining helpen. Deze kan dieper ingaan op de ervaren drempels voor het melden. Ook kan
worden bekeken wat nodig is voor vrijwilligers om daadwerkelijk de zorgen met de organisatie te
bespreken.
3.
A. K. van den Dop & E. Beijeman, E. (2018). Betere zorg door vroegsignalering? (Afstudeeropdracht).
Hogeschool Leiden, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (intern en niet gepubliceerd).
B. De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek dat in het kader van het implementatieproject (zie eerste
onderzoeksrapport) is uitgevoerd, luidt: ‘Wat zijn de ervaringen van de deelnemende organisaties en van
ouderen met de uitvoering van het project Signaleren Niet Pluis bij kwetsbare ouderen?’
Voor dit onderzoek is naast literatuur- ook praktijkonderzoek gedaan. Om antwoord te kunnen geven op de
hoofdvraag zijn er 20 respondenten geïnterviewd. Dit zijn thuiszorgmedewerkers en huishoudelijke hulpen
die de training hebben gevolgd, managers en coördinatoren van de betreffende drie organisaties en
interviews met contactpersonen bij de GGD, Transmuralis en de Gemeente Leiden. Voor de GGD is
gekozen omdat zij ontwikkelaar zijn van het materiaal. Transmuralis heeft meegewerkt aan de ontwikkeling
van het materiaal en de gemeente heeft een subsidie gegeven voor dit project. Tot slot zijn er meerdere
ouderen en een vertegenwoordiger van het Ouderenberaad geïnterviewd. In het afstudeeronderzoek wordt
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helaas geen onderverdeling gemaakt in de respondenten en evenmin is aangegeven hoeveel ouderen zijn
geïnterviewd.
C. De meeste respondenten zien dat in de praktijk signalen van psychosociale problematiek zichtbaar zijn.
Alle respondenten zien de signalen van overbelaste mantelzorgers. Meerdere ouderen geven aan het fijn
te vinden als iemand van buitenaf een melding maakt, omdat zij zelf niet alle signalen herkennen. Wel
willen zij graag in eerste instantie de gesignaleerde problemen zelf en binnen eigen kring oplossen.
Meerdere ouderen geven aan dat zij verschillende thuiszorgmedewerkers krijgen. Een interview met een
thuiszorgmedewerker bevestigt dat het signaleren beter gaat als je als thuiszorgmedewerker bij vaste
mensen thuis komt. Veranderingen in het gedrag vallen dan eerder op.
De signaleerders vinden het belangrijk dat hun meldingen daadwerkelijk en doeltreffend worden
opgevolgd. Ook willen zij graag teruggekoppeld krijgen wat er met de melding is gedaan.
Als sterk punt van Signaleren Niet Pluis geven managers en coördinatoren aan dat de interventie bijdraagt
aan een betere samenwerking tussen organisaties. Goede samenwerking is ook een aandachtspunt, want
in de praktijk is dit niet altijd makkelijk te regelen. Voor een professional met een sterk persoonlijk netwerk
is dit gemakkelijker.
Alle respondenten hebben het trainingsmateriaal onder ogen gekregen en denken dat de training kan
bijdragen aan bewustwording en het bespreekbaar maken van niet pluis-gevoelens.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de deelnemende organisaties de signalenkaart ieder hebben
vormgegeven op een manier die past bij de eigen organisatie. Bij één organisatie is de signalenkaart
gecombineerd met de Meldcode huiselijk geweld.
Hoe zijn verbeterpunten uit de diverse evaluaties en onderzoeken opgepakt?
•
•
•
•

Er is een vrij toegankelijk animatiefilmpje beschikbaar op YouTube met een samenvatting van de training.
Zodat de deelnemers na het volgen van de training de informatie nog eens kunnen bekijken.
Er is een hand-out gemaakt voor de deelnemers aan de training (Projectgroep SNP Leiden, 2017). Zodat
de deelnemers na het volgen van de training de informatie nog eens kunnen bekijken.
In de handleiding voor managers is aandacht besteed aan de regels omtrent privacy en de registratie van
meldingen.
Het organiseren van een vervolgtraining is in het tijdsbestek van het project niet haalbaar gebleken.
Organisaties die met SNP werken of gaan werken krijgen het advies een vervolgtraining te organiseren.

Signaleren Niet Pluis gevoel bij ouderen 17

5.

Samenvatting Werkzame elementen

Werkzame elementen van de interventie zijn:
1. Het is een korte, gerichte training waarvan de inhoud en materialen (filmfragmenten) aansluiten bij de
praktijk van de meeste deelnemers.
2. In de training is aandacht voor de verschillende elementen die samen kunnen leiden tot
gedragsverandering: kennis, attitude, eigen effectiviteit en vaardigheden. Het belang van signaleren
wordt duidelijk gemaakt. Mogelijke handelingsverlegenheid en lastige situaties worden geagendeerd.
3. Organisaties kunnen de scholing op maat voorbereiden en uitvoeren.
4. De interventie is gericht op de totstandkoming van eenduidige afspraken over melding en opvolging
binnen een organisatie, waarbij de handleidingen ondersteunend zijn.
5. Met het pakket is het makkelijk om de scholing te herhalen voor nieuwe medewerkers, maar ook voor
eerder geschoolden zodat zij alert blijven op niet-pluis gevoelens.
.
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7.

Bijlagen

Bijlage 1 Signalenkaart (uit: Handleiding voor trainers)
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Bijlage 2 Training en leerdoelen
Tabel: Training: programmadoelen, determinanten, leerdoelen, BCT (behavior change techniques) en praktische
strategie (Van der Zouwe & Van Veldhuizen, 2015)
Determinant

Leerdoel

BCT1

Praktische strategie: voorbeelden

I

Signalenkaart

Programmadoel 1 Is alert op signalen
Kennis

Kent signalen, begrijpt dat Niet Pluis
gevoel een vermoeden is, weet wat

Animaties en voice-over: uitleg Niet Pluis

psychosociale problematiek is.

gevoel; 5 kenmerken van eenzaamheid,
depressie, dementie, alcoholmisbruik en
ouderenmishandeling
Uitleg door trainer

Begrijpt verschil tussen waarnemen en zelf
invullen van signaleren, weet dat signalen

I

op meerdere problemen kunnen duiden,

Vaardigheid/

Heeft vertrouwen in het kunnen herkennen

eigen-

van signalen en van Niet Pluis gevoel,

effectiviteit

invullen van de signalenkaart
Identificeren van en omgaan met eigen
drempels bij signaleren

SGT
O
F
BI/PS
T

Beoordeling filmfragmenten van twee
ouderen met verschillende problematiek op
signalen
Oefenen met invullen signalenkaart
Feedback door trainer
Filmfragmenten met uitspraken over
drempels
Animatie met uitleg dat je het niet zeker
hoeft te weten
Discussie over waargenomen signalen en
ervaren drempels
Uitleg trainer

Uitkomst-

Verwacht dat vroegsignalering bijdraagt

verwachting

aan vroegtijdige zorg en ondersteuning van

IC

Herhaaldelijke uitleg belang vroegsignaleren
(voice-over bij animatiebeelden)

de oudere
T

Quotes van signaleerders dat situatie is
verbeterd na melding
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Determinant

Leerdoel

BCT1

Praktische strategie: voorbeelden

Programmadoel 2 Houdt ruggespraak met collega of leidinggevende over Niet-Pluis gevoel
Kennis/

Checkt of anderen signalen ook hebben

gedrag

waargenomen

T

Filmfragmenten van ruggespraak met
leidinggevenden over volgende stap (bv.
afwachten, informatie opvragen bij een

Overlegt over volgende stap

ander, Niet Pluis gevoel aankaarten bij de
oudere)
Ins

Attitude

Ziet ruggespraak als een steun bij twijfels

T

Trainer geeft afspraken hierover door

Filmfragmenten (bv. signaleerder uit twijfels,
krijgt geruststellende en waarderende
reactie)

Programmadoel 3 Bespreken van Niet-Pluis gevoel met oudere
Kennis

Beschrijft doel en grenzen van het Niet-

T

Pluis gevoel gesprek

Filmfragment met uitleg door een teamleider
tijdens een teamoverleg

Attitude

Ziet bespreken als taak

Ins

Trainer geeft door wat organisatie verwacht

Vaardigheid/

Identificeert eigen drempels om het Niet-

T

Filmfragment waarin teamleden uiten wat zij

eigen-

Pluis gevoel te bespreken, heeft

effectiviteit

vertrouwen in het kunnen omgaan met de

BI/PS

eigen drempels en met barrières bij de

Heeft een plan voor het voeren van het

controle

gesprek met de oudere

daarmee om kunt gaan
Discussie over waargenomen signalen en

oudere

Gedrags-

moeilijk vinden en anderen tips geven hoe je

ervaren drempels
F

Feedback door trainer

T/CV

Filmfragmenten met drie gesprekken in
oplopende moeilijkheidsgraad

PSS

Filmfragment waarin teamleider aangeeft dat
je gesprek kunt voorbereiden; ze biedt aan

AP

om dat samen met signaleerder te doen

Beschrijft bij wie en hoe te melden

Ins

Trainer geeft afspraken hierover door

Accepteert dat er na een melding niet altijd

IC

Animatie met uitleg dat er na melding niet

Programmadoel 4 Melden van Niet-Pluis signaal
Kennis

(direct) een oplossing is

altijd een oplossing is maar dat het toch
goed was om te melden
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Determinant

Leerdoel

BCT1

Praktische strategie: voorbeelden

Attitude

Ziet in dat melden nodig is om

T

Animatie en filmfragmenten met uitleg dat

vervolgstappen te zetten en jezelf een

zonder melding niet gezocht kan worden

positief gevoel kan geven

naar verbetering van de situatie
Quotes van signaleerders (bv. blij dat ik heb
gemeld)

Vaardigheid/

Identificeert eigen drempels om te melden,

IB/PS

eigen-

heeft vertrouwen in het verlagen van die

aangeeft waarom hij dat moeilijk vindt. De

effectiviteit

drempels

coördinator geeft positieve feedback en stelt
I

Filmfragment waarin signaleerder meldt en

gerust.
Discussie
Uitleg door trainer

Uitkomst-

Verwacht dat er na melding opvolging

T

Animatie met uitleg dat na melding

verwachting

plaatsvindt,

opvolging plaatsvindt

Verwacht terugkoppeling van de opvolger

Filmfragment waarin coördinator aangeeft de
melding door te geven aan de opvolger,
terugkoppeling belooft en uitlegt welke
I

informatie mag worden doorgegeven

De volgende afkortingen worden gebruikt:
AP = action planning
BI/PS = identificatie barrières /problem solving
CV = communicatievaardigheden
F = feedback
I = informeren over verband tussen gedrag en gezondheid
IC = informeren over de consequenties van gedrag, onder andere over kosten en baten van (nalaten) actie
Ins = instructie hoe je gedrag kunt uitvoeren
O = oefenen
PSS = plan social support
SGT = set graded tasks
T = tonen, modelleren
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Bijlage 3 Determinanten SNP in I-change model
Op grond van literatuur, kwalitatief onderzoek en praktijkervaringen zijn determinanten vastgesteld voor
signaleringsgedrag. Deze determinanten zijn geordend volgens het I-Change model (Van der Zouwe &
Van Veldhuizen, 2015).

Motiverende factoren

Vaardigheden

Attitude
Taakopvatting
Bewustwording
Kennis

Uitkomstverwachting

Intentie

Gedrag

Cues tot actie

Sociale invloed
Normen

Eigen effectiviteit

Barrières
Persoonlijk

Omgeving

Signaleerder

Organisatie

Oudere

Extern

Relationeel
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