
Een nieuwe vorm van zorgverlening



SamenOud realiseert samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers. 

Het doel is dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen. Het model is vraaggericht, proactief en preventief. Wat dit 

betekent in de praktijk wordt in deze folder uitgelegd. Het UMCG begeleidt 

en ondersteunt de realisatie van SamenOud in de praktijk, onderzoekt of deze 

vorm van zorg en begeleiding beter is voor ouderen en of het de samenleving 

minder geld kost, en is betrokken bij het verder ontwikkelen van het model. 

Het Ouderenzorg Team

In SamenOud wordt samenhangende zorg en begeleiding van ouderen georganiseerd door een team 
van hulpverleners. We noemen dit team het Ouderenzorg Team. Het Ouderenzorg Team bestaat uit een 
huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een sociaal werker. 

• De huisarts geeft leiding aan het team en blijft eindverantwoordelijk voor de zorg en behandeling van 
de oudere. De huisarts is goed op de hoogte van de (medische) situatie van de oudere en overlegt met 
medische specialist(en) over de behandeling als dat nodig is. 

• De specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genoemd) heeft veel (medische) 
kennis en ervaring op het gebied van de zorg voor ouderen met gezondheidgerelateerde problemen. 

• De wijkverpleegkundige heeft veel ervaring in de zorg voor ouderen. Hij/zij is gewend ingewikkelde 
zorgsituaties op te lossen en kan goed samenwerken met de huisarts en andere hulpverleners. 

• De sociaal werker is een ervaren medewerker van een welzijnsorganisatie. Hij/zij heeft veel ervaring 
met het adviseren en begeleiden van ouderen op het gebied van wonen, welzijn en financiën. 

De wijkverpleegkundige en de sociaal werker noemen we ook wel casemanagers. Zij brengen huisbezoeken 
aan ouderen die ondersteuning nodig hebben. 

De leden van het Ouderenzorg Team zorgen er samen voor dat een oudere zo lang als mogelijk en wenselijk 
op een prettige manier in het eigen huis kan blijven wonen. Het Ouderenzorg Team heeft aandacht voor 
alle problemen op gebied van wonen, welzijn en zorg als gevolg van het ouder worden. 

• De woonsituatie: bijvoorbeeld het organiseren van aanpassingen in huis (in de douche, wc, drempels 
weghalen, etc.) of regelen van hulpmiddelen (bijvoorbeeld bij het lopen) en hulp in de huishouding. 

• Het welzijn: bijvoorbeeld het stimuleren van zelfredzaamheid, contacten met anderen en deelname 
aan activiteiten.

• De gezondheid: bijvoorbeeld het informeren over zo lang mogelijk gezond blijven en het organiseren en 
coördineren van zorg als er meerdere gezondheidgerelateerde klachten zijn en meerdere specialisten 
bij de behandeling betrokken zijn.

Het Ouderenzorg Team werkt samen met de gemeente bij het regelen van aanpassingen in huis, de 
aanschaf van hulpmiddelen of bij het organiseren van andere vormen van ondersteuning. Verder werkt 
het Ouderenzorg Team samen met thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen en andere 
zorgaanbieders. 



Zorg en begeleiding

Alle ouderen (75-plus) die zijn geregistreerd in een huisartspraktijk worden door de huisarts uitgenodigd 
deel te nemen aan SamenOud. Ouderen die besluiten deel te nemen ontvangen namens hun huisarts 
jaarlijks een schriftelijke vragenlijst met vragen over de complexiteit van hun zorgbehoeften en mate van 
kwetsbaarheid. Op basis van hun antwoorden worden ouderen ingedeeld in drie risicoprofielen: Robuust, 
Kwetsbaar en Complexe zorgbehoeften. Robuuste ouderen hebben weinig tot geen last van de gevolgen 
van het ouder worden, maar hebben wel een verhoogd risico daarop. Kwetsbare ouderen hebben in 
toenemende mate last van gezondheidgerelateerde problemen en afhankelijkheid van hulpmiddelen 
en anderen, en hebben een verhoogd risico op complexe zorgbehoeften. Ouderen met complexe 
zorgbehoeften hebben meestal meerdere chronische aandoeningen, ontvangen zorg en begeleiding van 
meerdere professionals en hebben een verhoogd risico op opname in een verpleeghuis of ziekenhuis. 
Het Ouderenzorg Team organiseert preventieve en proactieve zorg en begeleiding met een passende 
zorgintensiteit aan de ouderen in de drie profielen. 

Alle ouderen, dus ook de robuuste ouderen, wordt het Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma 
met groepsactiviteiten aangeboden. Dit programma is gericht op zelfredzaamheid, eigen regie en gezond 
blijven en heeft drie pijlers: sociale contacten, bewegen en voeding. 

Kwetsbare ouderen ontvangen bovendien individuele begeleiding of casemanagement van de sociaal 
werker. Ouderen met het risicoprofiel Complexe zorgbehoeften ontvangen intensief casemanagement van 
de wijkverpleegkundige. De casemanager bespreekt samen met de oudere welke gezondheidgerelateerde 
problemen hij of zij ervaart op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ze stellen samen een plan op om 
deze problemen aan te pakken. Dat plan wordt ook in het Ouderenzorg Team besproken. De oudere 
bepaalt steeds met welke problemen hij of zij aan de slag wil – of juist niet wil. Door deze werkwijze houdt 
de oudere de regie en krijgt hij of zij hulp die goed aansluit bij de eigen wensen en behoeften. Met enige 
regelmaat bespreekt de casemanager met de oudere of de afspraken in het zorgplan uitgevoerd worden 
en  of deze bijdragen aan het verbeteren van de situatie van de oudere. 

Elektronisch Ouderen Dossier

Voor een efficiënte en effectieve werkwijze is het belangrijk dat de gegevens van de ouderen eenvoudig 
en snel te benaderen zijn door alle leden van het Ouderenzorg Team. Daarom worden de gegevens van 
de ouderen die meedoen aan SamenOud opgenomen in het ‘Elektronische Ouderen Dossier’. Dit dossier 
is via internet overal toegankelijk voor de leden van het Ouderenzorg Team van de oudere. In het dossier 
staan relevante persoonsgegevens, de uitkomsten van de vragenlijst, de anamnese, het zorgleefplan en 
informatie voor het overleg van het Ouderenzorg Team. Ook is het mogelijk de belangrijkste gegevens 
van alle ouderen van een huisartspraktijk in een overzicht weer te geven. Wanneer de oudere daartoe 
toestemming heeft gegeven worden de gegevens uit het dossier ook gebruikt voor het wetenschappelijk 
onderzoek. 



Verbinden

De oudere staat centraal in een 

betrokken Ouderenzorg Team met 

aandacht voor wonen, welzijn en zorg. 

Onderling verbonden.

Betrouwbaar

Weten waar je aan toe bent geeft rust en 

een gevoel van veiligheid. Samen 

afspraken maken.

Verantwoordelijkheid

De oudere krijgt keuzemogelijkheden 

aangereikt door het Ouderenzorg Team. 

Zo houdt de oudere zelf de regie. 

Optimaal

Focus op het meest haalbare en

wenselijke voor de oudere door goede 

begeleiding, professionele communicatie 

en sterke samenwerking.

Ontwikkelen

Verschillende invalshoeken zorgen voor 

beweging. Met een open en brede blik 

werken we samen aan betere 

ouderenzorg.
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Wetenschappelijk onderzoek

De evaluatie van het nieuwe zorgaanbod gaat gepaard met een breed scala 
aan onderzoeken en onderzoeksmethoden, uitgevoerd door de afdeling 
Gezondheidswetenschappen van het UMCG: 

1. Onderzoek naar de korte- en langetermijnuitkomsten van SamenOud, 
gericht op uitkomsten voor de ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik 
en kosten. 

2. Ontwikkeling en validatie van nieuwe uitkomstmaten en meet-
instrumenten voor het evalueren van de impact van persoonsgerichte 
en geïntegreerde zorg. 

3. Ontwikkeling en evaluatie van innovatieve interventies voor specifieke 
gezondheidgerelateerde problemen van ouderen. 

Het onderzoek richt zich op de uitkomsten van SamenOud voor de 
ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Hiervoor zijn meerdere 
kwalitatieve (interviews en dossieranalyses) en kwantitatieve (experimentele 
en longitudinale) studies uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen voor de 
korte en lange termijn tot dusver zijn: 

• De gezondheidstoestand van ouderen met complexe zorgbehoeften 
blijft gelijk of verbetert. Kwetsbare ouderen gaan echter achteruit, maar 
een belangrijk deel van deze groep heeft geen individuele begeleiding 
van een casemanager ontvangen. Ook de gezondheid van de robuuste 
ouderen neemt af. Hoewel een belangrijk deel van deze ouderen tijdens 
de onderzoeksperiode kwetsbaar werd, ontvingen zij geen individuele 
begeleiding. De uitvoering van SamenOud in de praktijk kan op dit punt 
verbeterd worden. 

• De algemene kwaliteit van leven en het welbevinden van ouderen laten 
een vergelijkbare ontwikkeling zien als de gezondheidstoestand. 

• Ouderen die individuele begeleiding ontvangen geven aan dat zij 
door de begeleiding van SamenOud meer eigen regie en controle 
ervaren en zich veilig en geborgen voelen. De prevalentie en ernst van 
gezondheidgerelateerde problemen nemen bij deze ouderen duurzaam af. 

• Casemanagers geven aan dat zij beter kunnen aansluiten bij de wensen 
en behoeften van ouderen en escalaties kunnen voorkomen. Huisartsen 
bevestigen dit laatste tijdens evaluatiegesprekken. Ze geven aan dat ze 
‘hun ouderen’ goed in beeld hebben en daardoor vroegtijdig kunnen 
anticiperen bij eventuele achteruitgang. 

• De ervaren kwaliteit van zorg blijft gelijk en de mate van implementatie 
van integrale zorg neemt toe. 

• De totale kosten voor de ouderen veranderen niet.

Informatie

SamenOud is ontwikkeld in opdracht van 

het Nationaal Programma Ouderenzorg. 

Meer informatie over SamenOud is te 

vinden op www.samenoud.nl. Daar kunt 

u zich ook inschrijven voor de digitale 

nieuwsbrief van SamenOud.


