
SamenOud is een zorgmodel waarin de zorg en 
begeleiding voor 75-plussers anders georganiseerd 
wordt. Het doel is dat ouderen zo lang en zo prettig 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
Daarbij is er aandacht voor alle levensgebieden, 
zoals wonen, welzijn en zorg. Het 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. 

Een andere manier van zorgverlening

In SamenOud wordt uw zorg en begeleiding georganiseerd 
door een team van hulpverleners. We noemen dit team het 
Ouderenzorg Team. De huisarts geeft leiding aan dit team. Het 
team bestaat verder uit een specialist ouderengeneeskunde, 
een wijkverpleegkundige en een sociaal werker. Deze laatste 
twee noemen we ook wel casemanagers. Zij brengen een 
huisbezoek als u extra zorg en begeleiding nodig heeft. Het 
Ouderenzorg Team heeft aandacht voor alle aspecten waar u 
mee te maken krijgt bij het ouder worden. Het team werkt 
daarom intensief samen met de gemeente, bijvoorbeeld als 
het gaat om hulpmiddelen of aanpassingen in de woning 
en andere vormen van ondersteuning. Daarnaast werkt 
het Ouderenzorg Team samen met thuiszorgorganisaties, 
welzijnsorganisaties, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.

SamenOud
SamenOud is gebaseerd op…

...vertrouwen

“Ik vertel ook niet alles aan de 
kinderen. Wat dat betreft ben ik wel 
gesloten. Maar (de casemanager) 
die heb ik in volste vertrouwen en 
die vertel ik ook alles. Dan heb je één 
waar je het aan vertellen kunt hè. En 
het wordt niet naverteld.” 

…gelijkwaardigheid

“Ik weet niet wat ik anders zeggen 
moet. Ik vind het een gezellige vrouw 
(de casemanager) en ze staat naast je 
en niet boven jou, en dat is heel wat 
waard. En ze praat net als wij praten 
en ze is heel gewoon, wij zeggen dat 
is voor ons een wicht, net als mijn 
man zegt, we willen haar niet graag 
missen.” 



Afgestemd op uw behoefte

Jaarlijks ontvangt u van uw huisarts een uitgebreide vragenlijst. 
De vragen gaan over gezondheid, welzijn en in welke mate u 
zichzelf kunt redden. Op basis van uw antwoorden kan het 
Ouderenzorg Team bekijken of u extra begeleiding nodig 
heeft. Het is daarom belangrijk dat u de vragenlijst invult. 
U krijgt een keuzeprogramma aangeboden dat gericht is op 
het (blijven) voeren van de eigen regie en zolang mogelijk 
gezond en zelfredzaam blijven. Zo wordt u uitgenodigd voor 
SamenOud-dagen en SamenOud-lezingen en ontvangt u 
SamenOud-nieuwsbrieven. Als uit uw antwoorden op de 
vragen blijkt dat u kwetsbaar bent of veel zorgbehoeften 
heeft, ontvangt u bovendien structurele begeleiding met 
huisbezoeken van een casemanager (wijkverpleegkundige 
of sociaal werker). De casemanager bespreekt samen met u 
welke gezondheidsproblemen u ervaart op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. Samen met de casemanager stelt u 
een plan op om deze problemen aan te pakken. Dat plan wordt 
ook in het Ouderenzorg Team besproken. U bepaalt steeds 
wat u wilt – of juist niet wilt. Door deze werkwijze houdt u de 
regie en krijgt u hulp die goed aansluit bij uw eigen wensen en 
behoeften. 

SamenOud…

…biedt ondersteuning

“Wat ‘meeleven’ betreft, is ze (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 ze (de casemanager) daar de 
volgende keer wel weer op terug. [...] 
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 die tijd (voor SamenOud)
waren er wel dingen waar ik dan 
eigenlijk nooit bij stil stond. Nou, dat 
als je samen oud bent dat er toch nog 
heel veel dingen, kan je ondernemen. 
Wat ik eigenlijk ook allemaal niet 
wist.”

…organiseert activiteiten

“Ik zou wel graag willen dat het 
(SamenOud-dagen) vaker was, alleen 
al om de contacten die je dan krijgt.”
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Meer informatie?

SamenOud-helpdesk 
maandag, dinsdag en donderdag 
9.00 uur tot 12.00 uur  

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

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG voert het wetenschappelijk onderzoek uit naar de 
effecten van SamenOud op de kwetsbaarheid, het welbevinden 
en de zelfredzaamheid van ouderen, de kwaliteit van zorg, het 
zorggebruik en de zorgkosten. Dit wordt gedaan aan de hand 
van de vragenlijsten die u thuisgestuurd krijgt. Daarom is het 
belangrijk dat u de vragenlijst invult. Uw antwoorden worden 
anoniem verwerkt.  

Er zijn interviews gehouden met verschillende deelnemende 
ouderen. Een aantal van hun uitspraken vindt u op deze folder. 


