
SamenOud is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg

Informatiebrochure

SamenOud
Verbinden van wonen, welzijn & zorg



Meer informatie?

SamenOud-helpdesk 
ma | di | do
9.00 uur tot 12.00 uur
  
Aa en Hunze | Assen: 
tel. (0592) 245 925

Emmen:
tel. (0591) 680 888



In deze informatiebrochure geven wij u informatie 
over SamenOud. Zo staat beschreven wat SamenOud 
is en kunt u meer lezen over de achtergrond van 
SamenOud, het onderzoek dat naar SamenOud 
wordt gedaan en wat meedoen voor u betekent.   
Wij hopen van harte dat u wilt deelnemen aan 
SamenOud. 

Nieuw zorgmodel

SamenOud is een zorgmodel waarin de zorg en begeleiding voor 
75-plussers anders georganiseerd wordt. Het doel is dat ouderen zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en op een prettige manier 
oud kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd door zorg en begeleiding 
te bieden met daarbij aandacht voor alle levensgebieden, zoals 
wonen, welzijn en zorg. Het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) onderzoekt of deze vorm van zorg en begeleiding beter is voor 
ouderen en of het de samenleving minder geld kost in vergelijking met 
de huidige manier van zorg verlenen. 

Het Ouderenzorg Team

Ook uw huisarts biedt zorg en begeleiding volgens het SamenOud-
model. In de huisartspraktijk is een Ouderenzorg Team actief. 
Uw huisarts geeft leiding aan dit team. Het Ouderenzorg Team 
is verantwoordelijk voor de ondersteuning en eventuele zorg en 
begeleiding van alle ouderen van 75 jaar en ouder in de praktijk. 
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Het Ouderenzorg Team bestaat uit:
• De huisarts: hij/zij is goed op de hoogte van uw medische situatie. 

De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor de medische 
behandeling. Als het nodig is overlegt de huisarts met medische 
specialist(en) over de behandeling.

• Een specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts 
genoemd): deze arts heeft veel (medische) kennis van en ervaring 
met de zorg voor ouderen met gezondheidsproblemen.

• Een wijkverpleegkundige: dit is iemand met 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. 

• Een sociaal werker: dit 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 worden ook wel 
casemanager genoemd. Hij/zij brengt huisbezoeken aan de ouderen 
die ondersteuning nodig hebben. De casemanager zorgt er samen met 
de huisarts en specialist ouderengeneeskunde voor dat de oudere zo 
lang mogelijk en op een prettige manier in het eigen huis kan blijven 
wonen. Zij hebben aandacht voor alle gevolgen van het ouder worden 
als het gaat om wonen, welzijn of zorg.

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

• Welzijn: bijvoorbeeld het stimuleren van zelfredzaamheid, 
contacten met anderen en deelname aan activiteiten.
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• Gezondheid: bijvoorbeeld het informeren over zo lang mogelijk 
gezond blijven en het organiseren en coördineren van zorg als er 
meerdere gezondheidsklachten 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. Daarnaast 
werkt het Ouderenzorg Team samen met thuiszorgorganisaties, 
welzijnsorganisaties, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.

Zorg en begeleiding

Om na te gaan hoe het met u gaat krijgt u namens uw huisarts één 
keer per jaar de SamenOud-vragenlijst thuisgestuurd van het UMCG. 
De vragen gaan over uw gezondheid, uw welzijn en de mate waarin u 
zichzelf kunt redden. Met de antwoorden kan de huisarts beoordelen 
of u extra ondersteuning nodig heeft. 
Als u geen extra ondersteuning nodig heeft, krijgt u een programma 
aangeboden dat gericht is op het (blijven) voeren van de eigen regie 
en zolang als mogelijk gezond en zelfredzaam blijven. Zo wordt 
u uitgenodigd voor SamenOud-dagen en SamenOud-lezingen en 
ontvangt u de SamenOud-nieuwsbrieven.
Als blijkt dat u gezondheidsproblemen heeft, of als het u steeds meer 
moeite kost om u thuis te redden, krijgt u extra ondersteuning. De 
casemanager komt dan regelmatig bij u thuis langs. Tijdens de eerste 
huisbezoeken worden uw gezondheids-problemen geïnventariseerd. 
Op basis daarvan wordt samen met u een zorgplan opgesteld met de best 
passende oplossingen voor uw problemen. Ook worden er afspraken 
gemaakt hoe deze oplossingen het beste uitgevoerd kunnen worden. 
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Vervolgens heeft de casemanager regelmatig contact over de uitvoering 
van uw zorgplan. In een evaluatiegesprek met de casemanager wordt 
besproken of de afspraken in het zorgplan uitgevoerd zijn en of bereikt 
is wat u verwachtte. Ook wordt gezamenlijk bekeken of uw situatie 
veranderd is.

De rol van uw huisarts

Uw huisarts blijft altijd uw eerste aanspreekpunt voor uw medische 
behandeling. Als het nodig is zoekt uw huisarts contact met andere 
medische specialist(en) bij wie u onder behandeling bent; uiteraard 
nadat dit met u overlegd is. Ook als u in het kader van SamenOud veel 
contact heeft met de casemanager kunt u altijd zelf contact opnemen 
met uw huisarts of medisch specialist als u dat wilt. Dit hoeft u niet van 
tevoren te overleggen met de casemanager.

Aandacht voor uw eventuele mantelzorger

Als u veel zorg nodig heeft, besteedt de casemanager ook aandacht aan 
uw (eventuele) mantelzorger. Een mantelzorger is iemand in de naaste 
omgeving die helpt bij de alledaagse dingen. Meestal is de mantelzorger 
de partner, maar het kan ook een van de kinderen zijn of een goede 
vriend(in). Het is vaak dankzij de mantelzorger dat iemand nog thuis 
kan blijven wonen. Naarmate de gezondheidsproblemen toenemen, 
wordt het voor de mantelzorger zwaarder om te zorgen voor de naaste. 
Het is belangrijk dat de mantelzorger zelf ook ondersteuning krijgt om 
de zorg te kunnen blijven geven. De casemanager heeft daarom ook 
nadrukkelijk aandacht voor de mantelzorger. 
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Wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG voert het wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten 
van SamenOud op:

• kwetsbaarheid, welbevinden en zelfredzaamheid van ouderen;
• kwaliteit van de zorg;
• zorggebruik en zorgkosten. 

Om de effecten te kunnen meten worden gegevens verzameld met 
vragenlijsten. 
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Veelgestelde vragen

Waarom zou ik deelnemen aan SamenOud?

Uw huisarts wil de zorg voor ouderen graag anders gaan organiseren. 
SamenOud biedt een mogelijke oplossing door samenhangende zorg 
en begeleiding te organiseren. Door jaarlijks een vragenlijst in te 
vullen kan het Ouderenzorg Team van uw huisarts u beter in de gaten 
houden en mogelijke problemen voorkomen. Daarnaast helpt u de 
onderzoekers van het UMCG door mee te doen. Zij onderzoeken of 
SamenOud ook daadwerkelijk betere zorg biedt en of deze andere 
manier van zorg verlenen de samenleving kosten bespaart.

Ouderen doen mee om de volgende redenen: 

“Nou in de eerste plaats vind ik het belangrijk dat je 
informatie krijgt over samen oud worden, dus welke 
mogelijkheden er zijn. En, nou, waar je eventueel aan kunt 
kloppen.”

“Ja, omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren op onze 
leeftijd. En we hebben bijna geen familie hier hè. Iets om 
op terug te vallen. Mocht er iets zijn met mijn man of met 
mij en we hebben begeleiding nodig, dat ik dan even kan 
telefoneren ‘wat moeten we doen in dit geval?’” 

“Nou ten dienste van de wetenschap dat vond ik nuttig, ook 
omdat ik ziek ben.” 
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Hoe lang duurt SamenOud?

SamenOud duurt in eerste instantie twaalf maanden. Na deze periode 
ontvangt u opnieuw een vragenlijst. Als SamenOud stopt, en u ontvangt 
op dat moment zorg en begeleiding, dan gaat de casemanager met u in 
gesprek over het vervolg. Na een jaar beslissen de zorgverzekeraar en 
gemeenten of ze de kosten van de Ouderenzorg Teams blijven betalen. 
Uw huisarts en de zorg- en welzijnsorganisaties kunnen dan beslissen 
om blijvend SamenOud aan te bieden.

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan? 

Uw medische gegevens en andere relevante gegevens uit de 
vragenlijsten worden opgenomen in uw dossier bij de huisarts. Uiteraard 
worden de onderzoeksgegevens vertrouwelijk en anoniem behandeld. 
In publicaties over de resultaten van het onderzoek zal uw naam niet 
terug te vinden zijn. Door het tekenen van het toestemmingsformulier 
geeft u de onderzoekers toestemming om gegevens over uw zorg-
gebruik en zorgkosten op te vragen bij uw zorgverzekeraar, het 
zorgkantoor en gemeente. De onderzoekers koppelen deze gegevens 
aan de door u gegeven informatie. Uiteraard gebeurt dit anoniem. De 
onderzoekers, maar ook de zorgverzekeraars, kunnen deze gegevens 
niet naar u persoonlijk herleiden. Alle gegevens worden vertrouwelijk 
behandeld. 

Is deelname vrijwillig?

U bent geheel vrij om al dan niet deel te nemen aan SamenOud en het 
onderzoek dat daarbij hoort. U heeft te allen tijde het recht om (zonder 
opgave van redenen) af te zien van deelname, ook als SamenOud al 
gestart is. Deze beslissing zal geen nadelige gevolgen hebben voor uw 
behandeling of zorg. 
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Hoe kan ik deelnemen aan SamenOud? 

Als u  meedoet aan SamenOud, vragen wij u de toestemmingsverklaring 
die aan de vragenlijst vastzit te ondertekenen. Door ondertekening 
van dit formulier stemt u in met deelname aan SamenOud en het 
onderzoek dat daarbij hoort. Daarnaast vragen we u de bijgevoegde 
vragenlijsten in te vullen. Het invullen van de vragenlijsten duurt 
ongeveer 45 minuten. Wij realiseren ons dat dit een hele belasting 
voor u kan zijn. Als u merkt dat u minder geconcentreerd bent of moe 
wordt, kunt u de lijst wegleggen en later weer verder gaan. Nadat u de 
vragenlijsten aan ons heeft teruggestuurd, koppelen wij de gegevens 
terug aan het Ouderenzorg Team van uw huisarts. Zij gaan dan na of u 
begeleiding nodig heeft en nemen dan contact met u op. 

Wat kan ik doen als ik de vragenlijst niet zelf kan invullen?

Wanneer u de vragenlijst niet alleen kunt invullen, mag u hulp vragen 
aan familie, vrienden of bekenden. Ook kunt u contact opnemen met 
de helpdesk van SamenOud op maandag, dinsdag en donderdag van 
9.00 tot 12.00 uur. Zij kunnen regelen dat een getrainde vrijwilliger u  
komt helpen met het invullen van de lijst. 

Aa en Hunze | Assen: tel. (0592) 245 925
Emmen: tel. (0591) 680 888

Wat moet ik doen als ik niet mee wil doen?

Als u niet wilt deelnemen aan SamenOud willen we dat ook graag 
van u weten. Dit heeft geen gevolgen voor de zorg die u ontvangt. We 
stellen het erg op prijs als u op de toestemmingsverklaring die aan de 
vragenlijst vastzit aangeeft dat u niet wenst deel te nemen. U kunt het 
ingevulde voorblad in de antwoordenvelop aan ons terugsturen (geen 
postzegel nodig). Wij zullen u dan geen vervolginformatie sturen. 
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Wie zijn er vanuit het UMCG betrokken bij SamenOud? 

De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG ondersteunt bij 
de realisatie van SamenOud en voert het wetenschappelijk onderzoek 
uit. De medewerkers zijn: 

Dr. Klaske Wynia, onderzoeksleider
Dr. Sophie Spoorenberg, onderzoeker
Dr. Margot Jager, onderzoeker
Coen Ronde BSc, procesbegeleider
Drs. Nienke Verheij, datamanager

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van: 
Prof. dr. Menno Reijneveld, hoogleraar Sociale Geneeskunde
Prof. dr. Berry Kremer, hoogleraar Neurologie

SamenOud is in 2011 ontwikkeld in opdracht van het Nationaal 
Programma Ouderenzorg (NPO). Het NPO financierde in opdracht van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport projecten die tot 
doel hadden een samenhangend zorgaanbod te creëren dat beter is 
afgestemd op de behoeften van ouderen. 

Waar kan ik meer informatie vinden?

Wanneer u na het lezen van deze informatiebrochure vragen of 
opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de medewerkers van 
de SamenOud-helpdesk op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 
tot 12.00 uur. 

Aa en Hunze | Assen: tel. (0592) 245 925
Emmen: tel. (0591) 680 888

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.samenoud.nl. 
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SamenOud …

…biedt ondersteuning

“Wat ‘meeleven’ betreft is de casemanager 
geweldig. En de ondersteuning die ze geestelijk 
geeft. Want je hebt wel wat aan die woorden 
van haar. ‘We laten je nooit, nooit stikken’, zegt 
ze.”

…houdt een oogje in het zeil

“Als we wat vertelden ook, dan komt de 
casemanager daar de volgende keer wel weer 
op terug: ‘Hoe is het dan met je suiker?’ en 
‘Hebt u nog dikke enkels?’. Ongevraagd, maar 
dat heeft ze wel in de gaten. En dat zijn van die 
kleine dingetjes, maar ze let daar wel op.”

…geeft informatie

“Nou voor SamenOud waren er wel dingen 
waar ik dan eigenlijk nooit bij stil stond. Nou, 
dat als je samen oud bent dat je toch nog heel 
veel dingen kan ondernemen. Wat ik eigenlijk 
ook allemaal niet wist.”

…organiseert activiteiten

“Ik zou wel graag willen dat de SamenOud-
dagen vaker waren, alleen al om de contacten 
die je dan krijgt.”
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