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Bespreking

S@men Beter Thuis
Astrid Schat en Ineke van Aken

Dit keer een bespreking van een platform: samenbeterthuis.nl. De gelijknamige website is onder andere te vinden
op ggdappstore.nl, een ‘zoeksite’ met allerlei zorggerelateerde apps en websites.
In 2014 ontstond het idee om zorgontvangers en mantelzorgers in de thuissituatie digitale zorgondersteuning te
bieden. Hoe kun je het beste je gehandicapte echtgenoot wassen aan de wastafel? Hoe help je je oma bij het aantrekken van haar steunkousen? Relatief
eenvoudige activiteiten voor een professionele zorgverlener, maar niet voor
mensen die hier niet voor zijn opgeleid.
Samen met zorgprofessionals heeft
Marian Fonville (oprichter), die in het
dagelijks leven een fysiotherapiepraktijk
runt en zelf geriatriefysiotherapeut is, dit
idee uit laten groeien tot het interactieve
platform S@men Beter Thuis. Men hoeft
in de thuissituatie niet meer zelf te ontdekken hoe iets werkt, op het platform
staan allerlei instructiefilmpjes met als
motto: ‘Kijk, zo doe je dat’.
Kijk, zo doe je dat

Totaal bevat het platform zo’n 730
instructiefilmpjes, waarvan er 130 door
S@men Beter Thuis zijn gemaakt. Via
allerlei links kom je ook bij filmpjes op
andere websites als zorgvoorbeter.nl. De
filmpjes op het platform zijn gemaakt
door officiële beroepskrachten, zodanig
dat de mantelzorger of vrijwilliger zich in
de situaties herkent en ook de zorgvrager
duidelijk herkenbaar is.
Op de website is een onderverdeling
gemaakt in drie categorieën: Verzorgen,
Verplaatsen, Informatie. Alle filmpjes
gaan over hulp in de thuissituatie. Bij
de categorie Informatie wordt naast
informatie rondom zorguitoefening ook
andere informatie gedeeld, zoals hoe de
woning kan worden aangepast en met
welke wet- en regelgeving men in de
thuissituatie te maken heeft.
www.ONDERWIJSenGEZONDHEIDSZORG.nl

Op de website staan ook filmpjes die
laten zien met welke belemmeringen een
thuiswonende oudere te maken krijgt,
zoals het openmaken van een medicatiedoosje of de trap op gaan met een volle
wasmand. Dit zijn zeer herkenbare situaties (zie afbeelding). Ook heel handig is
de instructie hoe je van de website een
app op je telefoon kunt maken en hoe je
de informatie kunt delen met anderen.

Een andere functie die het platform
heeft, draagt zeker ook bij aan het succes.
Je kunt je als mantelzorger of vrijwilliger
inschrijven voor een online cursus. Aan
de hand van een instructiefilmpje worden tussendoor online vragen gesteld. Na
het volgen van een e-learning, waar een
klein bedrag voor wordt gevraagd, ontvangt de cursist een certificaat. Op deze
manier wordt het op peil houden van de
kennis gestimuleerd.

Succesvol

Het platform functioneert goed. Er zijn
3,5 miljoen views op de filmpjes, zo’n 3500
YouTube-abonnees en de website wordt
per maand ongeveer 6000 keer bezocht.
Wat maakt het platform zo succesvol?
Misschien wel het feit dat het initiatief
ontstaan is vanaf de ‘zorgvloer’, daar waar
het gebeurt. Maar wellicht ook doordat
een aantal gemeentes in Brabant en een
zorgverzekeraar zich hebben verbonden
aan dit initiatief door middel van subsidies en sponsoring. Zij onderkennen de
noodzaak van het platform dat als volgt
is omschreven: ‘Als een mantelzorger op
een eigen gekozen tijdstip een video-instructie kan terugkijken hoe deze de
zorgontvanger het beste kan begeleiden,
betekent dat meer eigen regie, meer
zelfvertrouwen en minder mentale en
lichamelijk belasting’ (SeniorenWijzer,
zomer 2018).

Onderwijs-proof?

In hoeverre het platform van waarde is
voor het zorgonderwijs dient men zelf te
ontdekken. Immers, de doelgroep is niet
de student die een zorgopleiding volgt.
Echter de instructiefilmpjes zijn door
een student tijdens de wijkstage goed in
te zetten als voorlichtingsmateriaal aan
de mantelzorger. Maar ook binnen de
muren van een zorginstelling kunnen de
filmpjes gebruikt worden om familie en
vrijwilligers voor te lichten over bijvoorbeeld het gebruik van een rolstoel.
Tot slot, de beeldfragmenten die een
kijkje geven in het leven van thuiswonende ouderen, kunnen als kleine casuïstiek
in het onderwijs worden ingezet.
* Astrid Schat en Ineke van Aken zijn
redacteur van OenG.
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