Toelichting toepassing Qwiek.up

De Qwiek.up is een product die cliënten op verschillende niveaus prikkels kan geven door middel van een
audio visuele beleving in hun eigen omgeving. Door middel van belevingsmodules haalt het een diversiteit
van verschillende (herkenbare) belevingen het zorghuis in en is de Qwiek.up door zijn mobiliteit inzetbaar
door het hele zorghuis. Het product is erop gericht om cliënten enerzijds mentaal te activeren, maar
anderzijds ook juist te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt.
Onrust
Personeel, vrijwilligers of familie kunnen de Qwiek.up inzetten op de momenten die hierom vragen. Zo
kan een cliënt onrustig zijn tijdens de verzorging op bed, en hierdoor verkrampen. De Qwiek.up kan op dat
moment ingezet worden om deze ervaring voor de cliënt
positief te veranderen en het werk voor het personeel
ook efficiënter en plezieriger te maken. De Qwiek.up wil
de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren en het
personeel ontzorgen op momenten dat dit mogelijk is.
Belevingsgerichte zorg op wielen
De Qwiek.up is multifunctioneel inzetbaar bij een
belevingsgerichte zorgaanpak. Allereerst kan het van
iedere (slaap)kamer een snoezelkamer maken waardoor
geen transfers meer nodig zijn richting een snoezelkamer.
Vaak is dit ook niet mogelijk met bijvoorbeeld mensen
die bedlegerig zijn. Deze mensen kunnen middels een
verrijdbare Qwiek.up op hun eigen kamer cognitief
geprikkeld worden op hun eigen niveau.
Communicatiemiddel
Daarnaast kan familie de Qwiek.up makkelijk gebruiken
als communicatiemiddel door middel van foto’s die op
een usb stick worden gezet. Deze foto’s
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kunnen door familie geselecteerd worden thuis en op
een usb stick in een slideshow worden afgespeeld.
Op deze manier bied je familie handvaten om een
gezamenlijk onderwerp te bekijken of te bespreken en
ook een stuk reminiscentie te kunnen bieden.
Efficiëntie voor de zorgprofessional
Zorgprofessionals die ‘s ochtends en ‘s avonds de
verzorging/verpleging op bed doen maken ook vaker
gebruik van de Qwiek.up. Cliënten die normaliter
verkrampen of agressief worden tijdens de verzorging op bed ervaren dit moment als zeer naar. Daarnaast
is het voor de zorgprofessional ook geen plezierig moment. Door de inzet van de Qwiek.up tijdens dit
zorgproces wordt de cliënt echter ontspannen en wordt de ervaring een positieve ervaring voor zowel de
cliënt als de zorgprofessional.
Individueel en groepsgebruik
Naast het individueel gebruik wordt de Qwiek.up gebruikt in groepen op momenten dat er behoefte is aan
gedragsverandering. Op momenten dat men weet dat de cliënten doorgaans onrustig worden (bijvoorbeeld
vlak voor etenstijd rond 16:00) wordt de Qwiek.up 15 minuten van te voren aangezet om de sfeer te
veranderen door middel van dynamische prikkels. Het ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld roepgedrag
wordt op deze manier verholpen. Daarnaast wordt het in gangen ingezet om dynamische prikkels te geven
aan de cognitie of zelfs om interactie te ontlokken. Zo wordt het centraal op gangen geplaatst, maar ook in
kleine zithoekjes of nisjes.
Onderzoek
De Qwiek.up staat op vele locaties verdeeld waarvan het meerendeel in Nederland geplaatst is.
Enkele stuks staan in België en Duitsland. Momenteel loopt er een onderzoek bij Lunet Zorg waar
verschillende 0 metingen gedaan zijn met de Qwiek.up en vervolgens nieuwe metingen met betrekking tot
gedragsveranderingen bij gebruik van de Qwiek.up. De eerste resultaten indiceren dat in 86% van de
gevallen de Qwiek.up het onbegrepen gedrag vermindert en het gewenst gedrag verhoogt.
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