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Het HospitalitY Project is een eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid met verpleegkundige
begeleiding. De interventie is gericht op persoonlijk herstel, sociale steun en zelfredzaamheid. De effecten van de
interventie worden onderzocht in een multi-center gecontroleerde studie.

Evaluatie van het HY-project

Afronding HY-project
Afgelopen september zijn de laatste metingen
gedaan voor het HY-onderzoek. Hiermee is de
dataverzameling afgerond. Het laatste etentje
vond al plaats in februari van dit jaar. Helaas
moesten we daarna het HY-project vroegtijdig
afbreken door Coronacrisis, waardoor ook de
deelnemers uit de wachtlijstcontrolegroep
voorlopig nog niet starten. Eén groep moest om
dezelfde reden stoppen na het 11e etentje. De
Coronacrisis had ook als gevolg dat de metingen
op een andere manier moesten worden gedaan.
Deelnemers werden via beeldbellen, met behulp
van Minddistrict, begeleid bij het invullen van de
vragenlijsten. Ook de interviews werden via
beeldbellen afgenomen. Dat was wennen voor
zowel de deelnemers als de onderzoekers, maar
het is allemaal goed gekomen! In totaal hebben
41 patiënten vanuit Lentis, UCP en GGZ Drenthe
deelgenomen aan het HY-project. Er zijn er zes
eetclubs gestart, waarvan vier groepen de
interventie hebben afgerond en twee vroegtijdig
zijn gestopt. De meeste deelnemers gaven aan
de deelname aan het HY-project als leerzaam en
positief te hebben ervaren.
‘’Wat ik heel leuk vind is dat ik tot beste kok ben
uitgeroepen bij ons in de HY-groep. Wat mij
verder nog opviel is dat als je bij mensen thuis
komt om wat te eten en te praten is dat mensen
zich vaak kwetsbaarder opstellen dan wanneer je
iemand op een opname of kantoorruimte zou
tegenkomen. Het Hospitality-project. Ik kan het
een ieder aanraden!,” aldus één van de
deelnemers.
De deelnemers hebben gedurende het project
vragenlijsten en dagboekmetingen via de
telefoon ingevuld. Met behulp van deze
verzamelde data wordt de effectiviteit van het
HY project geëvalueerd.

Omdat we graag meer wilden weten over de
ervaringen van deelnemers en
verpleegkundigen zijn we in september 2019
gestart met het interviewen van deze
betrokkenen. Met een kwalitatief onderzoek
proberen we inzicht te krijgen in de sterke
kanten en leerpunten van het HY-project.
Tevens zijn verpleegkundigen geïnterviewd
die betrokken waren bij de werving, om meer
te leren over de motivatie voor deelname aan
HY en wat mogelijk de inclusie heeft
bevorderd of belemmerd. Alle interviews zijn
inmiddels (beeld)bellend afgenomen en
binnenkort start de data-analyse. In totaal
namen 12 deelnemers, 6 HYverpleegkundigen en 13 wervende
verpleegkundigen deel aan dit
deelonderzoek.

Bedankt!
Namens het hele onderzoeksteam en alle
deelnemers willen we iedereen bedanken die
heeft bijgedragen aan het HY-project: de
FACT-teams die zich ingezet hebben om
patiënten te werven, de verpleegkundigen
die met veel enthousiasme en energie de
groepen hebben begeleid, de deelnemers die
zich ingezet hebben voor het invullen van
vragenlijsten en de vrijwilligers en studenten
die geholpen hebben met het verzamelen
van de data. In de afgelopen jaren waren veel
mensen betrokken. Zonder al jullie inzet was
dit project niet van de grond gekomen!
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