
 

 

RELOCARE 
Verhuizen binnen de Verpleeghuiszorg 

 
(Mede) aanleiding voor het onderzoek is de documentaire  
'Uitgewoond' van Marijke Schonewille voor de VPRO.  
 
Voor ‘Uitgewoond’ volgde regisseur Marijke Schonewille bijna 
een jaar lang met haar mobiele telefoon het wel en wee van 
de bewoners van verzorgingshuis De Drie Hoven in 
Amsterdam. Toen begin 2018 het nieuws bekend werd dat de 
Drie Hoven moest sluiten, raakte het dagelijks leven van de 
bewoners van de Drie Hoven ruw verstoord. 
Marijke volgt de bewoners in de periode die volgt tijdens hun 
verhuizingen.  
 
Het programma maakt indruk en leidt tot Kamervragen. De 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport belooft meer 
onderzoek naar verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg en 
de effecten daarvan op bewoners en hun naasten. Dat 
onderzoek wordt uitgevoerd door de Samenwerkende 
Academische Netwerken Ouderenzorg. De academische 
netwerken ouderenzorg vormen een belangrijke brug tussen 
wetenschappelijk onderzoek en de zorgpraktijk. Onderzoekers 
werken samen met professionals aan (zorg)innovaties en 
nieuwe kennis. De academische netwerken ouderenzorg zijn 
die van Maastricht (AWO Limburg), Nijmegen (UKON), 
Amsterdam (UNO Amsterdam), Leiden (UNC-ZH), Tilburg 
(Tranzo) en Groningen (UNO-UMCG). 
 
Promovenda Miranda Schreuder interviewde  
Marijke Schonewille voor haar onderzoek over de gevolgen van verhuizingen voor 
verpleeghuisbewoners. 
 

De Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) doen onderzoek naar verhuizingen 
binnen de verpleeghuiszorg. Het project voert de naam RELOCARE: RElocations in LOng-term Care.  

Het RELOCARE-project richt zich in het bijzonder op: 

 het in kaart brengen van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg en de impact hiervan op 
bewoners en hun naasten. 

 het verbeteren van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg, zodat ouderen en hun naasten 
een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg ervaren. 

 het in kaart brengen van het transitieproces naar innovatieve woon-zorgconcepten en de 
impact hiervan op ouderen en hun naasten.  



 

 

Binnen RELOCARE werken drie promovendi aan het onderzoeksproject. Zij stellen zich in deze 
projectupdate graag aan u voor.  

 

  

 

Mijn naam is Mara Brouwers en ik woon in Lottum, een klein dorpje in Limburg. Ik 
ben in oktober 2020 gestart als promovenda binnen de Academische Werkplaats 

Ouderenzorg Limburg. Mijn deelproject richt zich op verhuizingen naar innovatieve 
woonzorgconcepten voor ouderen. Hierbij gaan we onderzoeken hoe zo’n 

verhuizing wordt ervaren, hoe de procedures rondom de verhuizing eruitzien en 
wat voor impact de verhuizing heeft op bewoners en hun naasten. 

Ik heb aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gestuurd, waar ik mijn bachelor in 
psychologie heb behaald. Gedurende mijn bachelor werd al snel duidelijk dat 

onderzoek echt bij mij past. Dit leidde tot de keuze de onderzoeksmaster 
‘Behavioural Science’ te volgen. Ik heb een sterke affiniteit met de ouderenzorg, 
en in het bijzonder met innovatieve woonzorgconcepten. Daarom ben ik met dit 

project en in Maastricht helemaal op mijn plek. 

 

 

Ik ben Damien Broekharst. Aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam behaalde ik een Bachelor en Master in Public 

Administration en een Master in Healthcare Management. Na 
mijn afstuderen ben ik als onderzoeker en docent gestart bij 

verschillende wetenschappelijke instituten. Ik werkte aan 
verschillende onderzoeksprojecten, onder andere op het 

gebied van medische technologie en publieke gezondheid. 
Recent ben ik aangehaakt bij het RELOCARE project, vanwege 

mijn interesse in het verbeteren van de zorg rondom 
verhuizingen, in en tussen verpleeghuizen. Ik start met een 
literatuur onderzoek naar bestaande transitie initiatieven, 

gevolgd door een veldonderzoek naar best practices. Tot slot 
zal ik een  interventie ontwikkelen die de transitie van 
verpleeghuisbewoners in en tussen verpleeghuizen zal 

verbeteren. 

 

 
Ik ben Miranda Schreuder en heb in Leiden de bachelor Geneeskunde gedaan, gevolgd 
door de master Vitality & Ageing. Sinds december 2020 ben ik gestart als promovendus 

op het project RELOCARE, als promovenda bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg 
(UNO)-UMCG. Dit project trok mij meteen vanwege mijn interesse in onderzoek naar 
het welzijn van ouderen. Daarnaast ben ik zelf vaak verhuisd en weet ik uit ervaring 

wat de impact van verhuizingen kan zijn. 
 

Binnen RELOCARE onderzoek ik wat de kenmerken en gevolgen van verhuizingen 
binnen de verpleeghuiszorg zijn voor de verpleeghuisbewoners met een intensieve 

zorgvraag en hun naasten. Dit doe ik door middel van zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve methodes. Met dit project willen we inzicht krijgen in hoe verhuizingen 

worden ervaren door bewoners en naasten; wat de kenmerken en gevolgen van 
verhuizingen binnen het verpleeghuis en de impact zijn voor bewoners en naasten. 

Hiermee hopen we kennis te verkrijgen over hoe verhuizingen zo goed mogelijk kunnen 
verlopen; wat goede praktijken zijn en welke negatieve gevolgen zoveel mogelijk 

moeten worden voorkomen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zuyderland neemt met de locatie ‘Parc 

Glana’ als een van de eerste 
verpleeghuizen deel aan RELOCARE. 

Zuyderland volgt samen met 
onderzoekers van de AWO Limburg naar 

het proces van de verhuizing en de 
ervaringen die zijn opgedaan met de 

overgang naar Parc Glana. In het 
bijzonder kijken ze samen met Mara 
Brouwers naar wat het betekent als 

ouderen van een regulier verpleeghuis 
overgaan naar een innovatief 
zorgconcept zoals Parc Glana. 

In Parc Glana wonen ouderen in een 
kleinschalige woonvorm middenin een 

park. Ook mensen met dementie 
kunnen daar in alle vrijheid van de 

natuur genieten. Op donderdag 17 juni 
verhuisden de eerste 54 bewoners naar 
de groepswoningen van Parc Glana. In 
totaal krijgt de locatie 124 bewoners. 

Hanneke Hoen, locatiemanager van Parc 
Glana, vertelt aan Dagblad de 

Limburger dat de verhuizing in kleine 
groepen een bewuste keuze is. „Omdat 
het voor velen een grote verandering is 

- zij raken snel overprikkeld en 
gedesoriënteerd -, doen we dit in 

kleinere groepen. De verhuizing van de 
eerste 54 bewoners verliep rustig. 

Binnen nu en een paar maanden gaan 
ook de overige zeventig cliënten naar 

hun nieuwe onderkomen.” 

Lees hier het volledig artikel in  

Dagblad De Limburger 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210
617_95487632 

 


