
HUISBEZOEKEN AAN JONGE OUDERS

GERIGHTE OPUOEDI NGSH UtP
DANKZIJ APP
Hoe krijg je boven water wat voor ouders écht belangrijk is? De

SamenStartenApp helpt ouders van jonge kinderen hun vragen
makkelijker kenbaar te maken. Je draagt meteen oplossingen aan.'

DOOR TNO JEUGD

raag iemand die net een baby

heeft gekregen eens hoe het
gaat.'Ja, goed, leuk", is vast

het antwoord. Vraag dan
eens hoe zit met baby's slaap-

jes en je hoort misschien: "Dramatisch...

Hij slaapt nog steeds niet door, we wor-

den er gek van." Heb je nu, door gericht
wagen, beter in kaart hoe het echt gaat

met de verse oude¡?

Het antwoord luidt: nee. Marjolein IGij,

stafuerpleegkundige bij de GGD Amster-

dam legt uit: "Nog steeds weetje dan niet
over welk onderdeel van de verzorging en

opvoeding de oude¡s vooral wagen heb-

ben, wat voor hen het meest belangrijk
is op dit moment." En dat is zonde, zeker

als de ouders prangende wagen hebben

die tijdens het gesprek op het consulta-

tiebureau niet ter tafel komen.

TNO en GGD Amsterdam bedachten een

manier om in korte tijd toch boven water
te krijgen wat belangrijke kwesties zijn
in het dagelijks leven van ouders, waar-

bij ze misschien best wat advies of hulp
kunnen gebruiken. Met de SamenStar-

tenÂpp, die tijdens huisbezoeken wordt
gebruikt, kunnen ouder(s) en verpleeg-

kundige hun wagen en zorgen bespre-

ken. TNO ontwikkelde de app.Vervolgens

testten TNO en GGD deze in de praktijk.
Het werkt simpel: de verpleegkundige

heeft een tablet bü zich, opent de app en

laat de ouder de plaatjes op het begin-

scherm zien. Die tikt op het plaatje waar-
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over hij of zij het wil hebben en legt uit
wat het bij hem of haar oproept.
De plaatjes op het beginscherm blijken
multi-interpretabel - en dat is goed.

Zo roept het beeld van de moeder met
kind op schoot bij de een het onderwerp
'borstvoeding' op, bU de ander'inbake-
ren' en bij de volgende 'de bevalling'. Om

de plaatjes nog multi-interpretabeler te

maken, hebben TNO en GGD Amsterdam
studenten van de Kunstopleiding Rotter-

dam gewaagd om zich te buigen over de

vormgeving van de app. Tegen de zomer
presenteren ze hun ideeën.

PIGTOGRAMMEII

Het volgende scherm verschijnt: picto-
grammen met gezichtjes die emoties
van ouders vertolken, in een glijdende

schaal. De emotie kun je een cijfer ge-

ven, bijvoorbeeld 2 voor erg verdrietig
of 8 voor erg blij. Keij: "Daarmee kun je

direct aangeven welk gevoel een onder-

werp bij je oproept en hoe sterk dat is.

Zo ontstaat in één oogopslag een helder

beeld."
TNO-onderzoeker Olivier Blanson Hen-

kemans, die de app ontwikkelde en on-

derzoek deed naar de werkzaamheid:'Je

kunt het daardoor meteen hebben over

wat de ouder nodig heeft om bijvoor-
beeld van een drie een zes te maken. Zo

draag je meteen oplossingen aan." Keij:
"De app ondersteunt oplossingsgericht

werken en motiverende gespreksvoe-

ring."
Stap drie is - zo nodig - het aanbieden

van gerichte hulp en begeleiding in de
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buurt. Informatie daarover kunnen or-

ganisaties zelf uploaden in de app. De

ouder kan meteen kijken naar bijvoor-

beeld kosten (voor sommige ouders is
'gratis'van belang), afstand (en dus haal-

baarheid), of een cursus of training bij-
voorbeeld individueel is ofin een groep

plaatsvindt en door wie deze wordt aan-

geboden. De ouder en verpleegkundige
beslissen samen welke vorm van hulp
het meest geschikt is. "Dat werkt beter

dan een folder in de handen drukken",
stelt Blanson Henkemans. 'Je stemt het
aanbod af op wat bij de situatie en de

ouder past."

Cursussen en trainingen zijn onderver-

deeld in verschillende thema's, zoals re-

latie, sociale steun, de eigenjeugd ofde
ontwikkeling van het kind. Via de app

kan direct informatie over een cursus

worden aangeklikt en doorgemaild aan

de ouder. Ook kan een verslag van het
gesprek met de verpleegkundige aan de

ouder worden gemaild.

Uit de evaluatie blijkt dat ouders huis-

bezoeken sowieso waarderen, met het

cijfer acht. Blanson Henkemans: "Maar

een huisbezoek mét de SamenStar-

ten A.pp kreeg een achteneenhalf. Ou-

ders geven aan hiermee beter op maat
gesneden zorg te ontvangen en beter
hun vragen te kunnen stellen."

Huisbezoeken aan ouders met een lager

opleidingsniveau werden door zowel

ouders als verpleegkundigen over het al-
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gemeen lager gewaardeerd. Wanneer de

app werd ingezet, ging de waardering
omhoog, tot hetzelfde niveau als van de

huisbezoeken aan ouders met een hoog
opleidingsniveau. "Mogelijk zijn de af-

beeldingen voor laag opgeleide ouders

behulpzaam bij het vertellen van hun
verhaal. Dat geldt zeker voor ouders van
niet-Nederlandse afkomst. Helaas is de

informatie over de hulp waarnaar ze

worden doorverwezen dikwijls in het
Nederlands, waardoor de begeleiding
alsnog stagneert", zegt Blanson Henke-

mans. Dat is nog een aandachtspuntje.

BETUTTETD

Mogelijk hebben ook andere ouders pro-

fijt van de app. Keij: "Ouders die zich
door het consultatiebureau betutteld
voelen, kunnen nu meer zelf de regie

nemen. Bovendien voorkomt de app dat
ouders het gevoel krijgen dat verpleeg-

kundigen vooral gericht zijn op het bo-

ven water krijgen van zorgelijke opvoed-

situaties, terwijl vragen of zorgen van
ouders zelf soms niet aan bod komen."
Door de app wordt ook sneller door-
verwezen. "Maar er moet nog onder-
zocht worden of er ook terecht verwe-

zen wordt", zegt Blanson Henkemans.

Waarschijnlijk wil GGD Amsterdam
de SamenStartenApp structureel gaan

inzetten op het consultatiebureau. Op

drie plekken in Nederland - Icare, GGD

Noord-Hollands Noorden en Stichting

Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

- draaien pilots om te kijken of de app

ook daar zinvol is. Keij: "Ik kan me voor-

stellen dat de app kan bijdragen aan

betere samenwerking tussen verschil-

lende instanties. Ook door gezinsgene-

ralisten of in een programma als Voor-

Zorg (Verpleegkundige ondersteuning

bij zwangerschap en opvoeding) zou de

app toegepast kunnen worden."

Verpleegkundigen zijn ook teweden,

blijkt uit de inventarisatie onder de

app-gebruikers. Ze kunnen ouders nu
beter motiveren en geven hen meer het
gevoel competent te zijn. Keij: "Van ver-

pleegkundigen hoor ik dat de app hen

helpt minder zelf aan het woord te zijn.
Iemand zei: 'In feite hoefje alleen maar
nieuwsgierig te zijn."' O

TNO JEUGD

TNO onlwikkelt en onderzoekt
innovaties die het welzijn in c1e

samenleving verbeteren. De tak
Jeugcl binnen het instituut is spe-
cifiek gericht op het ontwikke-
len, verbeteren en onderzoeken
van plogranlrla's voor kindelen
en jongeren in Neclerlancl. Op
cleze pagina's telkens een greep
uit de kennis en ervaring van
TNO-feugc1.
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PROGEDEREN IS NOÍIDZAAK
Kunnen betrokken hulpverleners no g

onafhankelijk afwegen wat nodig is?

BUREAIHU[P
In Friesland zijn buren soms
ook gezinsbegeleiders
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JEUGAUORG STËEÍIS GROE$IER
Van teruggeefemmer en elektrische
dienstfiets tot gras op het dak

VOOR PROFESSIONALS IN DE JEUGDSECTOR
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