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Samenvatting	
	

Achtergrond:	 Omdat	 meer	 ouderen	 zelfstandig	 wonen	 en	
ouderen	 meer	 chronische	 aandoeningen	 hebben,	 wordt	 er	
meer	 verwacht	 van	 de	 medische	 zorg	 voor	 ouderen	 in	 de	
thuissituatie.	 SamenOud	 is	 een	 van	 de	 projecten	waarbij	 de	
huisarts	 door	 een	multidisciplinair	 team,	met	 onder	 andere	
een	specialist	ouderengeneeskunde,	ondersteund	wordt	in	de	
zorg	voor	kwetsbare	ouderen.	Er	is	echter	nog	weinig	bekend	
over	 de	 samenwerking	 tussen	 de	 huisarts	 en	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde.	 Het	 doel	 van	 dit	 kwalitatieve	
onderzoek	 is	 het	 inventariseren	 van	 de	 door	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde	ervaren	rol	in	de	eerste	lijn.		
	
Methode:	 Een	 kwalitatief	 onderzoek	 is	 uitgevoerd	 waarbij	
semi-gestructureerde	 interviews	 werden	 afgenomen	 met	
specialisten	 Ouderengeneeskunde	 die	werkzaam	 zijn	 binnen	
de	eerste	lijn	in	samenwerking	met	SamenOud.	
	
Resultaten:	 6	 Specialisten	 ouderengeneeskunde	 zijn	
geïnterviewd.	 Gebruik	 makende	 van	 de	 data	 van	 de	
interviews	werden	de	 resultaten	 ingedeeld	 in	 4	 thema’s:	 (1)	
De	 meerwaarde	 van	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 bij	
SamenOud;	 (2)	 De	 samenwerking	 tussen	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde	 en	 de	 huisarts	 binnen	 SamenOud;	 (3)	
De	rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	eerste	lijn;	
(4)	 De	 rol	 van	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 in	 de	
toekomst.	 De	 specialisten	 ouderengeneeskunde	 zijn	 het	
erover	eens	dat	er	goed	nagedacht	moet	worden	hoe	thuis	de	
beste	 zorg	 voor	 deze	 ouderen	 te	 waarborgen.	 De	 huisarts	
dient	 ondersteuning	 te	 krijgen	 van	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde,	 die	 een	 meer	 holistische	 benadering	
heeft,	 functioneler	 is	 ingesteld	 en	 veel	 oog	 heeft	 voor	
Advanced	 Care	 Planning.	 De	 specialist	 ouderengeneeskunde	
zal	 in	 de	 toekomst	 een	 grotere	 rol	 krijgen	 in	 de	 eerste	 lijn.	
Door	de	participanten	wordt	er	verschillend	over	gedacht	hoe	
deze	rol	vorm	zou	moeten	krijgen.		
	
Conclusies:	Het	vak	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	is	
een	 relatief	 nieuw	 specialisme	 dat	 volop	 in	 beweging	 is	 en	
zich	op	meerdere	 fronten	 ontwikkelt.	 In	de	 toekomst	 is	veel	
te	verwachten	bij	hun	inzet	in	de	eerste	lijn	om	de	huisarts	te	
ondersteunen	bij	de	zorg	voor	kwetsbare	ouderen	thuis.	
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Inleiding	
De	 specialist	 ouderengeneeskunde	 (SO)	 werkt	 van	 oorsprong	
vanuit	het	verpleeghuis	waar	patiënten	met	psychogeriatrische	of	
somatische	problemen	verblijven.	Voor	de	 jaren	60	van	de	vorige	
eeuw	werkten	er	vooral	artsen	 in	het	verpleeghuis	die	een	ander	
specialisme	hadden.	Zij	deden	het	werk	in	het	verpleeghuis	“erbij”.	
Pas	 in	 1990	werd	 het	 specialisme	 “Verpleeghuisarts”	 een	 erkend	
specialisme,	met	een	eigen	opleiding.	De	verpleeghuisartsen	en	de	
sociaal	 geriaters	 zijn	 in	 2009	 samen	 gegaan	 in	 een	 nieuw	
specialisme:	Specialist	ouderengeneeskunde.	(1)	.	

Door	 de	 dubbele	 vergrijzing	 en	 de	 trend	 dat	 ouderen	
langer	 thuis	 blijven	wonen,	 zullen	 er	 ook	 steeds	meer	 kwetsbare	
ouderen	 thuis	 verblijven.	 De	 verwachting	 is	 dat	 het	 aantal	 65-
plussers	 de	 komende	 decennia	 versneld	 zal	 groeien.	 Op	 het	
hoogtepunt	 in	 2042	 zijn	 er	 naar	 verwachting	 4,8	 miljoen	 65-
plussers,	 27%	 van	 de	 bevolking.	 (2)	 Het	 beleid	 van	 de	 overheid	
heeft	het	doel	dat	ouderen	langer	thuis	kunnen	blijven	wonen	en	
ouderen	zelf	willen	ook	steeds	langer	thuis	blijven	wonen.	In	2005	
woonde	 94%	 van	 de	 65-plussers	 en	 70%	 van	 de	 80-plussers	
zelfstandig.	 (3)	 In	 2016	woonde	 95%	 van	 de	 65-plussers	 en	 87%	
van	de	80-plussers	zelfstandig.	(4)		

Een	 aanzienlijk	 deel	 van	 de	 thuiswonende	 ouderen	
ervaart	beperkingen	in	de	algemene	dagelijkse	levensverrichtingen	
(ADL),	zoals	wassen	aankleden	en	toiletgang,	en	de	instrumentele	
algemene	 dagelijkse	 levensverrichtingen	 (iADL),	 zoals	
boodschappen	 doen,	 eten	 bereiden	 en	 het	 bijhouden	 van	
administratie.	Van	de	ouderen	van	65	 tot	75	 jaar	heeft	 10%	1	of	
meer	beperkingen	van	de	ADL	en	van	de	75-plussers	ervaart	30%	1	
of	meer	beperkingen	van	de	ADL.	Voor	de	iADL	geldt	dat	16%	van	
de	65	tot	75-jarigen	1	of	meer	beperkingen	ervaart	en	van	de	75-
plussers	ervaart	zelfs	43%	1	of	meer	beperkingen	van	de	iADL.	(5)	
Daarbij	 zal	 het	 aantal	 ouderen	 met	 meerdere	 chronische	
aandoeningen	 blijven	 groeien.	Meer	 dan	 50%	 van	 de	 60-plussers	
lijdt	aan	meerdere	chronische	aandoeningen	en	dit	percentage	zal	
verder	 oplopen	 in	 de	 komende	 jaren.	 Vooral	 de	
eerstelijnsgezondheidszorg	 zal	 hierdoor	 geconfronteerd	 worden	
met	een	toenemende	en	complexer	wordende	zorgvraag	(6).	Ons	
gezondheidszorgsysteem	 is	echter	vooral	gericht	op	enkelvoudige	
hulpvragen.	De	multimorbiditeit	bij	ouderen	behoeft	daarentegen	
juist	een	generalistische	aanpak.	(7)		
	
Omdat	 er	meer	 ouderen	 zelfstandig	wonen	 en	 de	 ouderen	meer	
chronische	aandoeningen	hebben,	wordt	er	meer	verwacht	van	de	
medische	zorg	voor	ouderen	in	de	thuissituatie.	Vanaf	2008	heeft	
de	KNMG	multidisciplinaire	projecten	om	de	zorg	voor	kwetsbare	
ouderen	 in	 de	 thuissituatie	 te	 verbeteren	 (8).	 Het	 Nationaal	
Programma	Ouderenzorg	liep	van	2008	tot	2016.	Het	had	als	doel	
de	zorg	voor	ouderen	met	complexe	zorgvragen	te	verbeteren.	(9)	
SamenOud	is	een	van	deze	projecten	waarbij	de	huisarts	door	een	
multidisciplinair	 team	 ondersteund	 wordt	 in	 de	 zorg	 voor	
kwetsbare	 ouderen.	 SamenOud	 is	 vanaf	 januari	 2012	 actief	 in	
Groningen	 en	 later	 ook	 in	 Drenthe.	 Er	 zijn	 Ouderenzorg	 Teams	
gestart	onder	leiding	van	een	huisarts.	Het	team	bestaat	naast	de	
huisarts	uit	een	wijkverpleegkundige,	een	ouderenadviseur	en	een	
specialist	 ouderengeneeskunde.	 Vanuit	 dit	 Ouderenzorg	 Team	
wordt	 de	 zorg	 en	 begeleiding	 rondom	 de	 oudere	 gecoördineerd.	
Eén	 keer	 per	 jaar	 ontvangen	 de	 ouderen	 via	 de	 huisarts	 een	
vragenlijst	 waarmee	 de	 persoonlijke	 situatie	 en	 zorgbehoefte	 in	
kaart	wordt	gebracht	(screening).	Op	basis	van	de	door	de	ouderen	
gegeven	 antwoorden	 worden	 de	 ouderen	 in	 drie	 profielen	
ingedeeld	(triage):		

1. Ouderen	 met	 ‘complexe	 zorgbehoeften’	 en	 een	
verhoogde	kans	op	multimorbiditeit;		

2. Ouderen	 die	 ‘kwetsbaar’	 zijn	met	 een	 verhoogd	 risico	
op	complexe	zorgbehoeften;		

3. Ouderen	 die	 ‘robuust’	 zijn	 en	 geen	 complexe	
zorgbehoeften	hebben	en	ook	niet	kwetsbaar	zijn.		

Voor	ieder	profiel	varieert	de	intensiteit	van	zorg	en	ondersteuning	
die	 in	 het	 kader	 van	 SamenOud	 wordt	 verleend.	 De	 specialist	

ouderengeneeskunde	 is	 de	 specialist	 binnen	 SamenOud	 die	 de	
huisarts	 adviseert	 en	 ondersteunt	 als	 er	 sprake	 is	 van	
multimorbiditeit	 en	 polyfarmacie.	 Samen	maken	 zij	 een	medisch	
behandelplan	met	 als	 doel	minder	 ziekenhuisbezoek,	 voorkomen	
van	 spoedopnames	 en	uitstellen/	 voorkomen	 van	opname	 in	 het	
verpleeghuis.	Naast	een	betere	gezondheid	wordt	hierbij	ook	een	
kostenbesparing	van	de	gezondheidszorg	beoogd.	 	
	 Met	 zijn	 of	 haar	 expertise	 is	 de	 SO	 bij	 uitstek	 de	
specialist	die	de	huisarts	kan	adviseren	over	kwetsbare	patiënten	
met	 meerdere	 chronische	 aandoeningen	 en	 polyfarmacie.	 Er	 is	
echter	 nog	 weinig	 bekend	 over	 de	 samenwerking	 tussen	 de	
huisarts	 en	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde.	 Het	 doel	 van	 dit	
kwalitatieve	 onderzoek	 is	 het	 inventariseren	 van	 de	 door	 de	
specialist	ouderengeneeskunde	ervaren	rol	in	de	eerste	lijn.		
	
Methode	
Een	 kwalitatief	 onderzoek	 is	 uitgevoerd	 waarbij	 semi-
gestructureerde	 interviews	 werden	 afgenomen	 met	 specialisten	
Ouderengeneeskunde.	Hierbij	zijn	de	volgende	thema’s	gekozen;		
1.	 De	 meerwaarde	 van	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 bij	
SamenOud;		
2.	De	samenwerking	tussen	de	specialist	ouderengeneeskunde	en	
de	huisarts	binnen	SamenOud;		
3.	De	rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	eerste	lijn;		
4.	De	rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	toekomst.		
Voor	deze	brede	thema’s	is	gekozen	omdat	de	rol	van	de	specialist	
ouderengeneeskunde	 nog	 niet	 eerder	 was	 geëxploreerd	 binnen	
SamenOud.	Tevens	 is	het	vak	van	specialist	ouderengeneeskunde	
erg	 in	 ontwikkeling	 en	 wordt	 er	 steeds	 meer	 in	 de	 eerste	 lijn	
gewerkt.	 We	 zijn	 benieuwd	 hoe	 de	 specialisten	
Ouderengeneeskunde	dit	ervaren	en	hoe	zij	de	toekomst	zien	van	
het	werken	in	de	eerste	lijn.	
	

	
STAPPENPLAN	DATA-ANALYSE	

	
	

	
1.	Transcriptiefase:		

• Transcriberen	van	de	6	interviews	
-	Onderzoeker	1	transcribeert	3	interviews	
-	Onderzoeker	2	transcribeert	3	interviews	

	
	

	
2.	Reductiefase:	

• Kernboodschappen	eruit	filteren,	interviews	vergelijken.	
-	Wat	waren	overeenkomsten?		
-	Wat	waren	verschillen?	

• Selectie	van	quotes/citaten.	
• Gegevens	anonimiseren.	
• Tevreden	over	de	opbrengsten?	

	
	

	
3.	Kritische	discussie	resultaten:	

• Bespreken	opbrengsten	en	uitkomsten	interviews	
• Discussiepunten	bespreken	
• Raadplegen	van	3e	persoon,	indien	geen	consensus	

tussen		de	onderzoekers	is	bereikt.	

	
	

	
4.	Verwerking	resultaten	+	schrijven	scriptie.	
	
Figuur	1.	Stappenplan	data-analyse	
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Onderzoekspopulatie	
De	 onderzoekspopulatie	 van	 deze	 studie	 betreft	 specialisten	
Ouderengeneeskunde	 (n=6)	 die	 deelnemen	 aan	 de	 Ouderenzorg	
Teams	 van	 SamenOud	 in	 de	 regio	 Drenthe.	 Deze	 specialisten	
werden	 per	 email	 (bijlage	 1)	 geïnformeerd	 over	 de	
onderzoeksopzet,	 de	 doelen	 en	 verwachtingen	 jegens	 de	
participanten.	 Tevens	 werd	 een	 informed	 consent	 formulier	
meegestuurd.	 Binnen	 een	 week	 werd	 telefonisch	 contact	
opgenomen	met	de	specialist	ouderengeneeskunde	om	eventuele	
vragen	te	beantwoorden	en	te	vragen	of	ze	wilden	deelnemen.	Er	
werd	 direct	 een	 afspraak	 gemaakt	 voor	 het	 afnemen	 van	 het	
interview.	 Voorafgaand	 aan	 het	 interview	 werd	 schriftelijk	
informed	 consent	 verkregen	 (bijlage	 2).				
	
Procedure	
De	semi-gestructureerde	interviews	werden	afgenomen	door	twee	
3e	jaars	artsen	in	opleiding	tot	specialist	ouderengeneeskunde	MO	
en	 LS.	De	participanten	werden	door	beide	onderzoekers	op	hun	
werkplek	bezocht	voor	het	afnemen	van	de	interviews,	waarbij	het	
interview	 enkel	 in	 aanwezigheid	 van	 de	 participant	 en	 de	
onderzoekers	 plaats	 vond.	 De	 interviews	 waren	 semi-
gestructureerd	van	opzet	en	werden	afgenomen	aan	de	hand	van	
een	interviewschema	(zie	bijlage	3).	De	eerste	onderzoeker	had	de	
rol	van	 interviewer,	de	 tweede	onderzoeker	heeft	gedurende	het	
interview	aantekeningen	gemaakt.	Deze	rol	werd	afgewisseld.	Het	
vragen	 naar	 de	 professionele	 achtergrondgegevens	 in	 het	 eerste	
deel	van	het	interviewschema	vormden	het	begin	van	het	gesprek.	
Vervolgens	 werd	 elke	 deelvraag	 ingeleid	 aan	 de	 hand	 van	 een	
stelling.		Hierbij	werd	gevraagd	om	aan	te	geven	in	hoeverre	men	
het	eens	 is	met	deze	stelling	door	dit	uit	 te	drukken	middels	een	
getal	op	de	schaal	van	1	tot	10,	waarna	men	de	kans	kreeg	om	dit	

toe	te	lichten.	Vervolgens	werd	de	deelvraag	verdiept	middels	een	
aantal	 aanvullende	 vragen.	 Om	 het	 interviewschema	 te	 testen	 is	
één	 proefinterview	 uitgevoerd.	 Het	 bleek	 niet	 nodig	 om	 het	
interviewschema	 aan	 te	 passen.	 Er	 kwamen	 geen	 nieuwe	
onderwerpen	 aan	 het	 licht.	 Vooraf	 was	 afgesproken	 dat	 de	
gegevens	van	dit	proefinterview	wel	meegenomen	zouden	worden	
in	 de	 analyses,	 gezien	 het	 geringe	 aantal	 beoogde	 participanten.	
De	interviews	werden	digitaal	opgenomen,	middels	een	dictafoon	
applicatie	 op	 de	 iPhone.	 Na	 het	 interview	 heeft	 de	 tweede	
onderzoeker	 het	 interview	 letterlijk	 getranscribeerd	 aan	 de	 hand	
van	het	geluidsfragment	en	 tevens	de	kernpunten	samengevat	 in	
een	 bestand.	 Deze	 transcriptie	 en	 kernpunten	 werd	 vervolgens	
door	de	eerste	onderzoeker	(interviewer)	gecontroleerd.	Wanneer	
er	 consensus	 was	 bereikt	 over	 het	 gemaakte	 verslag,	 werden		
alleen	 de	 voor	 het	 onderzoek	 relevante	 kernpunten	 van	 het	
interview	 opgestuurd	 naar	 de	 participant	 ter	 inzage	 (member-
check).	 Gevraagd	 werd	 te	 reageren	 indien	 men	 het	 er	 niet	 mee	
eens	 was.		
	
Data-analyse	
Bij	het	analyseren	en	verwerken	van	de	verworven	data	is	gebruik	
gemaakt	van	verschillende	stappen,	die	weergegeven	zijn	in	figuur	
1.	 De	 resultaten	 worden	 geanonimiseerd	 weergegeven.	 Er	 is	
bewust	 gekozen	 om	 de	 kenmerken	 van	 de	 participanten	 niet	 in	
een	 tabel	 weer	 te	 geven.	 Dit	 om	 de	 anonimiteit	 van	 de	
participanten	 te	 garanderen,	 aangezien	 het	 aantal	 participanten	
betrekkelijk	 klein	 is	 (n=6).	
De	onderzoeksvragen	worden	beantwoord	met	ondersteuning	van	
de	 belangrijkste	 uitspraken/citaten.	 De	 resultaten	 worden	
beschreven	 aan	 de	 hand	 van	 de	 in	 de	 inleiding	 genoemde	 4	
thema’s.

Resultaten	
Alle	specialisten	Ouderengeneeskunde	(n=6)	waren	bereid	mee	te	
werken	 aan	 het	 onderzoek.	 De	 interviews	 zijn	 uitgevoerd	 in	 de	
periode	 februari	 en	 maart	 2017.	 Van	 de	 participanten	 was	 83%	
vrouw.	 De	 leeftijd	 van	 de	 participanten	 varieerde	 van	 38	 tot	 61	
jaar.	Hun	werkervaring	 in	de	ouderenzorg	varieerde	van	15	tot	32	
jaar.	De	participanten	namen	deel	aan	1	tot	9	Ouderenzorg	Teams.	
Het	 percentage	 ouderen	 wat	 door	 de	 participanten	 thuis	 werd	
bezocht	varieerde	van	1%	tot	23%.	Alle	participanten	deden	los	van	
SamenOud	ook	reguliere	consulten	in	de	eerste	lijn.	

	
Meerwaarde	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	bij	SamenOud	
(figuur	2):	
	
Alle	 participanten	 gaven	 aan	meerwaarde	 te	 zien	 van	het	 project	
SamenOud	 en	 de	 aanwezigheid	 van	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde	 hierbij.	 Met	 hulp	 van	 het	 multidisciplinaire	
team	 worden	 alle	 domeinen	 goed	 in	 kaart	 gebracht.	 Enkele	
participanten	 gaven	 aan	 dat	 er	 in	 het	Ouderenzorg	 Team	 vooruit	
gedacht	 wordt	 en	 preventief	 wordt	 gewerkt,	 met	 name	 door	 de	
aanwezigheid	van	de	specialist	ouderengeneeskunde.	De	rol	van	de	

	
Meerwaarde	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	bij	SamenOud	methodiek	
	
	 QUOTES	
	
Pro-actief	handelen	
	
	

• “Ja	ja,	regelmatig	als	er	kwetsbare	situaties	zijn	dan	van	oké	nou	gaat	het	nog	maar	er	is	
nog	een	partner	[…]	Hoe	zou	het	eruit	zien	als	een	van	beide	wegvalt?	[…]	en	moet	je	soms	
al	denken	aan	een	soort	crisisplan	te	maken	voor	het	geval	dat.	Dat	soort	dingen	komen	
ook	aan	tafel	in	het	overleg.	Is	dat	is,	dat	vind	ik	preventief	denken.”		

• “Kijken	naar	overbehandeling,	bijvoorbeeld	hoe	zinvol	is	het	om	naar	een	specialist	voor	
controle	te	gaan	voor	de	34e	keer	[…]	hoe	zinvol	is	dat?”	

	
Kennisoverdracht	
	

• “Het	in	kaart	brengen	van	mensen	die	eigenlijk	anders	niet	in	kaart	gebracht	zouden	
worden.	Dat	ik	ook	zie	aan	huisartsen	dat	ze	dingen	leren,	te	weten	komen	over	mensen	die	
ze	niet	wisten.	Dat	de	ogen	voor	bepaalde	aspecten	toch	meer	open	gaan.”	

• “En	dat	wat	je	merkt	is	dat	huisartsen	ook	op	een	gegeven	moment	toch	komen	dat	ze	zelf	
hun	eigen	populatie	nalopen	en	kijken	van	hé	welke	mensen	hebben	nou	niet	mee	gedaan	
maar	zijn	naar	mijn	idee	toch	kwetsbaar	of	complex	[…].	De	huisartsen	worden	ook	
geprikkeld	om	te	kijken	naar	de	rest	van	de	populatie.”	

	
Holistische	benadering	
	

• ‘’De	kijk	wordt	nog	breder	als	we	bij	elkaar	komen’’.	
• “Wat	de	specialist	ouderengeneeskunde	doet	is	regie	voeren	bij	complexe	situaties	thuis	[…]	

Dat	je	m	
• eer	doet	dan	het	medische	stuk.	Dat	je	een	holistische	benadering	hebt.	Huisartsen,	merk	ik	

wel	heel	erg,	die	zijn	reactief	hè.	Wij	zijn	wat	meer	pro-actief.”	

Figuur	2.	Voorbeelden	van	quotes	uit	de	interviews	betreffende	de	meerwaarde	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	bij	SamenOud.	
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specialist	 ouderengeneeskunde	 in	 het	 Ouderenzorg	 Team	 wordt	
volgens	 de	 participanten	 gekenmerkt	 door	 een	 brede	 blik,	 kijken	
naar	 polyfarmacie	 en	 het	 ter	 discussie	 stellen	 van	
specialistenbezoek	 om	 zo	 overbehandeling	 te	 reduceren.	

Daarnaast	 is	 het	 geven	 van	 voorlichting	 aan	de	mantelzorger	 een	
belangrijke	 bijdrage	 die	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 in	 het	
team	 toevoegt.

	
	
Samenwerking	 tussen	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 en	 de	
huisarts	binnen	SamenOud	(figuur	3).	
De	participanten	gaven	aan	het	niet	bezwaarlijk	te	vinden	om	geen	
hoofdbehandelaar	 te	 zijn.	 Ze	 vonden	 het	 belangrijk	 om	 de	
wederzijdse	 verwachtingen	 bespreekbaar	 te	 maken.	 Een	 aantal	
participanten	gaf	aan	dat	 je	buiten	SamenOud	wel	eens	 in	elkaars	
vaarwater	zit,	bijvoorbeeld	bij	multidisciplinaire	overleggen	(MDO)	
in	 het	 verzorgingshuis.	 Een	 aantal	 participanten	 beschreef	 dat	 de	
samenwerking	 tussen	 de	 huisarts	 en	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde	en	de	rest	van	het	Ouderenzorg	Team	moet	
groeien.		
	
De	 voorwaarden	 die	 genoemd	 worden	 voor	 een	 goede	
samenwerking	 zijn	 onder	 andere	 voldoende	 tijd	 om	de	 consulten	
te	 kunnen	doen,	 voldoende	 tijd	om	de	Ouderenzorg	Teams	bij	 te	
kunnen	wonen	en	vertrouwen	op	elkaars	expertise.		
	
Er	 worden	 diverse	 succespunten	 benoemd	 in	 de	 samenwerking	
tussen	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 en	 de	 huisarts.	 Enkele	
participanten	 gaven	 namelijk	 aan	 dat	 de	 samenwerking	 over	 en	
weer	 leidt	 tot	 kortere	 lijntjes,	 directere	 feedback	 en	 mede	
daardoor	 deskundigheidsbevordering.	 De	 specialist	
ouderengeneeskunde	 en	 de	 huisarts	 zorgen	 voor	 onderlinge	

kennisoverdracht.	Daarnaast	 zou	de	 samenwerking	 tevens	 zorgen	
voor	 meer	 wederzijds	 respect.		
	
De	 samenwerking	 tussen	 de	 huisarts	 en	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde	zou	verbeterd	kunnen	worden	door	over	en	
weer	elkaars	verwachtingen	uit	te	spreken.	Ook	de	frequentie	van	
de	Ouderenzorg	Teams	zou	verhoogd	kunnen	worden,	omdat	het	
aantal	te	bespreken	ouderen	te	hoog	zou	zijn	per	bijeenkomst.	De	
consulterende	 functie	 in	 de	 eerste	 lijn	 zou	men	 grootschaliger	 in	
kunnen	voeren,	bijvoorbeeld	via	de	MDO’s	in	de	verzorgingshuizen	
of	via	wijkverpleegkundigen.	Ook	werd	aangegeven	dat	voldoende	
voorinformatie	 en	 een	 duidelijke	 consultvraag	 van	 belang	 is	 voor	
een	 goede	 samenwerking.	 Een	 belangrijk	 aspect	 is	 tevens	 de	
vindbaarheid,	bereikbaarheid	en	beschikbaarheid	van	de	specialist	
ouderengeneeskunde.		
	
De	 rol	 van	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 in	 de	 eerste	 lijn	
(figuur	4).		
Door	 alle	 participanten	 wordt	 benoemd	 dat	 er	 steeds	 meer	
kwetsbare	 ouderen	 thuis	 wonen	 en	 dat	 de	 huisarts	 hier	
ondersteuning	in	nodig	heeft.	De	participanten	vinden	de	specialist	
ouderengeneeskunde	 holistischer	 en	 functioneler	 ingesteld	 zijn	
dan	de	huisarts.	Ook	in	het	kader	van	Advanced	Care	Planning	kan	

	
Samenwerking	tussen	de	specialist	ouderengeneeskunde	en	de	huisarts	binnen	SamenOud.	
	
	 QUOTES	
	
Verkenning	van	elkaars	rol	
	

• “In	de	eerste	maanden	is	het	nog	aftasten,	dus	dan	ben	je	ook	nog	lang	niet	zo	slagvaardig	
als	wanneer	je	een	jaar	bij	elkaar	zit.	[…]De	samenwerking	verloopt	veel	vlotter,	huisartsen	
weten	je	ook	beter	te	vinden	voor	adviezen.	[…]	Als	je	elkaar	niet	ligt,	kun	je	beter	op	zoek	
gaan	naar	een	andere	samenwerkingspartner.”	

• 	“En	wat	ik	óók	probeer,	is	het	ook	heel	duidelijk,	heel	concreet	af	te	spreken	met	
huisartsen. Oké wat	verwacht	je	van	mij?	Hoe	spreken	we	dit	af?’’	

	
Hoofdbehandelaar	

• “En	het	zijn	natuurlijk	ook	hun	patiënten,	en	opeens	kom	jij	daar	dan	bij.	En	wat	moet	jij	van	
mijn	patiënten?	En	dat	is	even	heel	gechargeerd,	maar	dat	voel	je	dan	zo.	En	dat	was	eerst	
even	aftasten,	nogmaals	in	die	zin.	En	als	dat	wat	duidelijker	wordt,	dan	denk	ik	dat	het	over	
het	algemeen	wel	een	stijgende	lijn	wordt.”	

	
Succespunten	
	

• “Dat	de	huisarts	de	weg	naar	de	SO	ook	makkelijk	kan	vinden,	en	dat	is	belangrijk.	Ik	denk	
dat	dat	wel	een	succes	is.	Dus	de	relatie	en	daarbij	dus	ook:	het	bespaart	mensen	een	gang	
naar	het	ziekenhuis.”	

• “Ehm,	nou	ik	denk	dat	je	toch	als	aanvulling	op	de	huisarts	de	problematiek	van	de	patiënt	
in	een	breder	een	multidisciplinair	perspectief	gaat	zetten.	Ik	denk	dat	dat	gewoon	heel	
waardevol	is.	Dat	ik	zo	voel	dat	de	huisarts	dat	ook	waardeert	en	het	ook	tegelijkertijd	een	
soort	over	en	weer	deskundigheidsbevordering	is.”	

• 	“Wat	natuurlijk	wel	is	dat	je	meer	ook	uh..	soms	oog	of	begrip	krijgt	voor	de	positie	van	de	
huisarts.	He,	die	soms	heel	weinig	informatie	tot	zijn/haar	beschikking	heeft	en	soms	ook	
helemaal	niet.	[…]	Dat	je	denkt	van	“ja,	nou	ik	snap	het	wel	dat	ze	daar	verder	geen	tijd	voor	
hebben”.	Dus	in	die	zin	is	er	wat	meer	begrip	voor	elkaar.”	

• “Ik	ben	ook	wel	onder	de	indruk	hoe	sommige	huisartsen	hun	praktijk	georganiseerd	
hebben.’’	

	
Verbeterpunten	
	

• “Nou,	door	SamenOud	overal	neer	te	zetten.	Door	bijvoorbeeld	in	het	verzorgingshuis,	
maar	ook	met	de	thuiszorg,	door	daar	MDO’s	mee	te	gaan	houden.	Huisartsen	daarvoor	
uitnodigen,	en	zeker	de	SO	zit	daar	dan	bij.”		

• “Duidelijker	informatie	geven	met	formuleren	van	wat	wil	je	van	me.”	
• “En	misschien	moet	je	toch	ook	iets	frequenter	dan	1x	per	maand	zitten,	omdat	de	praktijk	

gewoon	aardig	groot	is	daar	met	veel	oudere	patiënten,	heel	groot	aantal	deelnemers	daar	
in	de	praktijk.	Dus	dat	is	gewoon	heel	krap.”	

Figuur	3.	Voorbeelden	van	quotes	uit	de	interviews	betreffende	de	samenwerking	tussen	de	specialist	ouderengeneeskunde	en	de	
huisarts	bij	de	SamenOud	methodiek.	
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de	specialist	ouderengeneeskunde	veel	betekenen	in	de	eerste	lijn.	
Enkele	participanten	benoemden	dat	met	het	 inschakelen	 van	de	
specialist	 ouderengeneeskunde	 makkelijk	 paramedici	 vanuit	 het	
verpleeghuis	 kan	 meenemen;	 bijvoorbeeld	 de	 psycholoog,	

fysiotherapeut	 of	 ergotherapeut.	 De	 specialist	
ouderengeneeskunde	kan	bijvoorbeeld	de	psycholoog	 inzetten	bij	
cognitieve	 screening	 of	 probleemgedrag,	 de	 fysiotherapeut	 bij	
vallen	 en	 de	 ergotherapeut	 bij	 aanpassingen	 in	 huis.	

	 	

De	rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	toekomst	(figuur	
5).	
Alle	 participanten	 verwachten	 dat	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde	 een	 grotere	 rol	 krijgt	 buiten	 de	muren	 van	
de	 zorginstelling.	 Een	 aantal	 participanten	 verwacht	 dat	 de	
specialist	ouderengeneeskunde	een	belangrijkere	rol	zal	krijgen	 in	
de	eerste	 lijn.	 In	de	huisartspraktijk,	als	hoofdbehandelaar,	 in	een	
eigen	 praktijk	 of	 op	 de	 huisartsenpost.	 De	 meeste	 participanten	
geven	 aan	 dat	 de	 eigen	 beroepsgroep	 zich	 hier	 meer	 in	 mag	
profileren.	 Een	 aantal	 participanten	 geeft	 echter	 aan	 dat	 de	
specialist	 ouderengeneeskunde	 altijd	 een	 adviserende	 rol	 zou	

moeten	 houden	 en	 geen	 hoofdbehandelaarschap.	 Eén	 persoon	
noemt	 expliciet	 wel	 de	 mogelijkheid	 van	 het	
hoofdbehandelaarschap.	 De	 kaderopleiding	 voor	 specialisten	
Ouderengeneeskunde	in	de	eerste	lijn	kan	bijdragen	aan	een	goede		
samenwerking	 tussen	 de	 huisarts	 en	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde.	 Alle	 participanten	 benoemen	 dat	 een	
eenvoudige	 financiële	vergoeding	een	vereiste	moet	 zijn.	Een	van	
de	 participanten	 noemde	 expliciet	 de	 mogelijkheid	 van	 24-uurs	
thuiszorg	 in	 plaats	 van	 een	 Eerstelijns	 Verblijf	 (ELV),	met	 als	 doel	
om	 een	 oudere	 in	 een	 vertrouwde	 omgeving	 te	 kunnen	
behandelen.

	

	
Rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	eerste	lijn.	
	
	 QUOTES	
	
Advanced	care	planning	
	

• “Daar	zou	de	specialist	ouderengeneeskunde	nog	wel	wat	in	kunnen	doen,	ofwel	coachen	
van	huisartsen,	ofwel	ondersteuning	van	huisartsen	om	de	advanced	care	planning	wat	
beter	neer	te	zetten.”	

	
Multidisciplinair	werken	

• “Hè,	dus	weer	dat	hele	multifunctionele,	alle	aspecten	die	een	rol	spelen,	psychosociaal,	
somatisch,	psychisch,	cognitief,	nou	ja.	[…]	Ik	denk	dat	het	een	enorme	meerwaarde	en	
kwaliteitsslag	zal	zijn	als	in	die	zin	de	specialist	ouderengeneeskunde	meedoet	in	de	eerste	
lijn.	Eigenlijk	een	vast	onderdeel	is	daar.“		

• “Wat	huisartsen	vaak	vergeten	is	dat	de	SO	ook	medebehandelaars	heeft,	en	als	je	dus	een	
SO	inschakelt,	dat	je	eigenlijk	ook	de	behandelaars	van	het	verpleeghuis	mee	inschakelt.”	

• “Dus	dat	betekent	dat	die	deskundigheid	wel	beschikbaar	moet	zijn	in	de	eerste	lijn	om	deze	
populatie	goede	zorg	te	kunnen	geven.”		

Figuur	4.	Voorbeelden	van	quotes	uit	de	interviews	betreffende	de	rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	eerste	lijn.	

	
Rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	toekomst	
	
	 QUOTES	
	
Samenwerking	met	de	eerste	
lijn	

• ‘’Maar	daarbij	zie	ik	wel	dat	we	bijvoorbeeld	inhuizen	bij	huisartsenpraktijken,	dat	je	daar	
gewoon	spreekuren	doet	bijvoorbeeld.	En	dat	kan	wel	gewoon	vanuit	een	zelfstandige	
betaaltitel	zijn,	dat	je	voor	die	huisarts	die	cliënten	doet,	of	je	eigen	cliënten.	Dus	dat	denk	ik	
zeker.	Of	het	wordt	een	praktijk	voor	ouderengeneeskunde.	Maar	qua	organisatie	is	het	
logisch	om	je	aan	te	sluiten	bij	de	huisartsenpraktijk,	omdat	dit	in	de	nabijheid	is	van	de	
kwetsbare	oudere’’.	

• ‘’We	moeten	toch	wel	in	overleg	met	de	huisartsen	coöperaties	dit	soort	dingen	bespreken,	
als	een	soort	ketenzorg.”	

• “Ik	denk	dat	het	altijd	nog	een	soort	coproductie	zou	moeten	zijn.	Maar	dat	je	voor	
bepaalde	kwetsbare	ouderen	dat	je	in	feite	wel	de	huisartsenrol	van	dat	moment	
overneemt.”	

	
Profilering	beroepsgroep	

• “Dat	zijn	we	niet	zo	gewend,	om	ons	te	profileren.”	
• “Het	zou	ook	goed	zijn	als	wij	een	kaderarts	hadden	eerste	lijn.	[…]	Want	je	moet	aansluiten	

in	hun	praktijkvoering	en	dat	is	voor	ons	wel	lastig	omdat	je	net	goed	weet	hoe	die	
praktijkvoering	eruit	ziet.	Met SamenOud kom	je	daar	veel	meer	achter.”	

	
Verbeterpunten	

• “He,	nu	ook	dat	declareren.	Als	je	ziet	wat	wij	nu	ook	op	papier	nog	weer	in	moeten	vullen.	
Per	huisbezoek,	hoeveel	tijd	je	ergens	aan	besteed.	En	dat	moet	dan	elke	maand	weer	
ingeleverd	worden.	Het	is	gewoon	zo	zonde	van	je	tijd.”	

• “Maar	je	zou	eigenlijk	willen	dat	je	ook	voor	een	kritieke	zieke	periode,	die	mogelijk	weer	
kan	herstellen,	dat	je	dat	ook	kunt.	Dat	je	in	feite	ook	24-uurs	zorg	kunt	inzetten	in	een	
thuissituatie.	Dat	zou	ideaal	zijn.	Dat	je	mensen	met	een	delier	wat	niet	helemaal	uit	de	
hand	loopt	dat	je	die	ook	thuis,	juist	thuis	kunt	houden.’’	

Figuur	5.	Voorbeelden	van	quotes	uit	de	interviews	betreffende	de	rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	toekomst.	
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Discussie	
Dit	 is	het	eerste	Nederlandse	onderzoek	waarin	geprobeerd	 is	de	
ervaren	rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	eerste	lijn	
in	kaart	te	brengen.	De	onderzoekers	wilden	meer	kennis	vergaren	
over	de	actuele	stand	van	zaken	omtrent	dit	het	onderwerp,	om	zo	
ook	 meer	 te	 weten	 te	 komen	 over	 de	 inzetbaarheid	 van	 de	
specialist	ouderengeneeskunde	op	een	breder	terrein	dan	het	alom	
bekende	 verpleeghuis.	 Ook	 zijn	 ze	 benieuwd	 naar	 de	 rol	 die	 de	
specialist	 ouderengeneeskunde	 in	 de	 toekomst	 zal	 hebben,	
aangezien	 er	 veel	 ruimte	 lijkt	 te	 zijn	 voor	 de	 bijdrage	 van	 de	
specialist	ouderengeneeskunde	bij	de	explorering	en	ontwikkeling	
van	waardevolle	 zorg	 van	 kwetsbare	 ouderen	 in	 de	 thuissituatie.		
Bij	deze	studie	hebben	de	onderzoekers	ervoor	gekozen	interviews	
af	te	nemen	bij	hun	vakgenoten.	Dit	bevordert	de	kwaliteit	van	het	
interview,	maar	 anderzijds	 kan	 dit	 ook	 leiden	 tot	 enige	 bias	 juist	
omdat	je	vakgenoten	bent.	Helaas	was	het	binnen	de	beoogde	tijd	
dit	 voor	dit	onderzoek	gepland	 stond	niet	haalbaar	om	een	grote	
groep	 specialisten	 te	 interviewen.	 Wel	 waren	 er	 veel	
overeenkomsten	 in	 uitspraken	 tussen	 de	 interviews,	 wat	 kan	
worden	 opgevat	 als	 een	 zeker	 niveau	 van	 verzadiging.	 Om	 de	
exploratie	 van	 het	 vak	 voort	 te	 zetten	 is	 het	 wenselijk	 ook	
huisartsen	 te	 interviewen	 om	 hun	 blik	 op	 de	 samenwerking	 in	
beeld	 te	 kunnen	 brengen.	 Dit	 is	 van	 essentieel	 belang	 voor	 een	
verdere	 ontwikkeling	 van	 de	 samenwerking	 tussen	 huisarts	 en	
specialist	ouderengeneeskunde.	Helaas	 is	 er	nog	weinig	 literatuur	
beschikbaar	 over	 dit	 onderwerp.	 Meer	 onderzoek	 is	 nodig	 om	
duidelijk	 te	 krijgen	 hoe	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 en	 de	
huisarts	 efficiënt	 kunnen	 samenwerken.	
Ook	 moet	 de	 financiering	 van	 deze	 nieuwe	 zorg	 goed	 geregeld	
worden.	Wij	 willen	 de	 beroepsgroep	 en	 het	 ministerie	 oproepen	
om	 hier	 een	 adequate,	 transparante	 en	 gebruiksvriendelijke	
financieringsregeling	tegenover	te	stellen.	

Conclusie	
Steeds	 meer	 kwetsbare	 ouderen	 wonen	 zelfstandig	 thuis.	 De	
specialisten	ouderengeneeskunde	zijn	het	erover	eens	dat	er	goed	
nagedacht	 moet	 worden	 hoe	 thuis	 de	 beste	 zorg	 voor	 deze	
ouderen	te	waarborgen.	De	huisarts	dient	ondersteuning	te	krijgen	
van	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde,	 die	 een	 meer	 holistische	
benadering	heeft,	 functioneler	 is	 ingesteld	en	veel	oog	heeft	voor	
Advanced	 Care	 Planning.		
Door	 het	 samenwerken	 van	 de	 huisarts	 en	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde	 is	 er	 tevens	 sprake	 van	
deskundigheidsbevordering	 over	 en	 weer	 en	 meer	 begrip	 van	
elkaars	 werkwijze	 en	 praktijkvoering.	
De	 samenwerking	 tussen	 de	 huisarts	 er	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde	 wordt	 door	 de	 specialist	
ouderengeneeskunde	 als	 goed	 ervaren.	 Het	 is	 belangrijk	 dat	 de	
huisarts	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	makkelijk	 en	 snel	 kan	
bereiken	 en	 dat	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 (maar	 ook	 de	
paramedici)	 snel	 inzetbaar	 is.	 Eveneens	 is	 voldoende	
voorinformatie	en	een	duidelijke	consultvraag	essentieel	om	goed	
te	 kunnen	 samenwerken.	
De	specialist	ouderengeneeskunde	zal	 in	de	toekomst	een	grotere	
rol	 krijgen	 in	 de	 eerste	 lijn.	 Door	 de	 participanten	 wordt	 er	
verschillend	over	 gedacht	 hoe	deze	 rol	 vorm	zou	moeten	 krijgen.	
Variërend	 van	 hoofdbehandelaarschap,	 tot	 spreekuur	 doen	 in	 de	
huisartspraktijk.	 In	 principe	 zou	 de	 verblijfsplaats	 van	 de	 patiënt	
niet	 uit	 hoeven	 maken,	 het	 gaat	 erom	 welke	 deskundigheid	 er	
nodig	is	om	de	zorg	voor	deze	kwetsbare	ouderen	goed	te	kunnen	
waarborgen.		
De	 specialist	 ouderengeneeskunde	 zou	 meer	 buiten	 de	 bekende	

paden	moeten	treden	en	meer	aandacht	moeten	besteden	aan	de	
profilering	 van	 het	 vak.	 De	 kaderopleiding	 specialist	
ouderengeneeskunde	in	de	eerste	lijn	kan	een	bijdrage	leveren	om	
de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 voldoende	 handvatten	 te	
bieden	om	in	de	eerste	 lijn	te	werken	en	creatieve	oplossingen	te	
bedenken.		
SamenOud	 is	 een	project	waar	met	 tevredenheid	over	 gesproken	
is,	 en	 wat	 een	 goed	 voorbeeld	 kan	 zijn	 om	 in	 de	 toekomst	 de	
thuiswonende	kwetsbare	ouderen	te	blijven	ondersteunen	middels	
een	multidisciplinair	team	vol	kennis	en	kunde.		

Tot	 slot.	 Het	 vak	 van	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 is	 een	
relatief	 nieuw	 specialisme	 dat	 volop	 in	 beweging	 is	 en	 zich	 op	
meerdere	fronten	ontwikkelt.	In	de	toekomst	is	veel	te	verwachten	
bij	hun	inzet	 in	de	eerste	lijn.	Dit	vraagt	eveneens	veel	creativiteit	
van	 ons	 vak	 en	 onze	 collega’s.	 We	 hopen	 dat	 dit	 onderzoek	 de	
huidige	 ervaringen	 in	 kaart	 heeft	 kunnen	 brengen,	 op	 weg	 naar	
betere	 inzetbaarheid	 van	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde.		
Meer	 onderzoek	 blijft	 nodig	 om	 de	 samenwerking	 tussen	 de	
huisarts	 en	 de	 specialist	 ouderengeneeskunde	 verder	 te	
verbeteren.	
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Bijlage	1:	E-mail	aan	specialisten	ouderengeneeskunde	

	

Beste	collega,	
	
Wij	zijn	Maaike	Overkamp	en	Lotte	van	Steijn,	3e	jaars	AIOS	Ouderengeneeskunde.	In	het	kader	van	de	opleiding	tot	specialist	
ouderengeneeskunde	doen	we	binnen	SamenOud	een	kwalitatief	onderzoek	naar	de	rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	
eerste	lijn.	
Hiervoor	zijn	we	benieuwd	naar	uw	ervaringen.	Vandaar	dat	we	graag	specialisten	ouderengeneeskunde	willen	interviewen	voor	ons	
onderzoek.	De	interviews	zijn	individueel	en	worden	opgenomen	op	een	geluidsband,	zodat	we	dit	naderhand	verder	kunnen	analyseren.	
De	resultaten	zullen	geanonimiseerd	worden	verwerkt	en	ter	correctie	aan	u	worden	voorgelegd.	
Het	interview	duurt	ongeveer	1-1,5	uur	en	uiteraard	zijn	we	bereid	om	hiervoor	naar	uw	werkplek	te	komen.	Het	is	de	bedoeling	dat	de	
interviews	in	februari	en	maart	van	2017	worden	gehouden.	
	
Wij	zouden	het	erg	op	prijs	stellen	als	u	hieraan	zou	willen	meewerken.	Binnen	een	week	na	dagtekening	van	deze	email	zullen	we	
telefonisch	contact	met	u	opnemen	om	eventuele	vragen	te	beantwoorden,	en	bij	medewerking	een	afspraak	te	maken	voor	het	interview.	
	
Hopelijk	tot	ziens,	
	
Met	vriendelijke	groet,	
	

Maaike	Overkamp	en	Lotte	van	Steijn	

3e	jaars	AIOS	Ouderengeneeskunde	
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Bijlage	2:	Toestemmingsverklaring	 	 	
	
	
	
	
	
Ondergetekende,		
	
………………………………………………………	geeft	aan	deel	te	nemen	aan	het	interview,	onderdeel	van	het	onderzoek	SamenOud.		

	

	

Kwetsbaarheid	omarmd	

	Een	kwalitatief	onderzoek	naar	de		ervaringen	van	de	specialisten	ouderengeneeskunde	binnen	in	de	eerste	lijn.	

Onderzoekers:	Lotte	van	Steijn	&	Maaike	Overkamp	

	

	

Daarbij	geldt:		

• Ik	ken	het	doel	van	het	interview.	

• Ik	stem	vrijwillig	in	met	deelname	aan	dit	interview.	

• Ik	weet	dat	ik	mij	te	allen	tijde	kan	terugtrekken	uit	dit	onderzoek	en	kan	afzien	van	dit	interview.	

• Ik	geef	toestemming	voor	het	opnemen	van	het	gesprek	tussen	mij	en	de	onderzoekers.	

• Ik	weet	dat	de	geluidsfragmenten	eigendom	zijn	van	het	UMCG.	Ze	zijn	niet	opvraagbaar.		

• Ik	weet	dat	de	geluidsfragmenten	uitsluitend	gebruikt	worden	voor	dit	onderzoek	door	het	UMCG.	Ze	worden	op	

geen	enkele	andere	wijze	gebruikt	.	

	
	
	
	
	
Handtekening	 	 	 	 	 	 	 Datum	
	
…………………………………………….	 	 	 	 	 ………………../……………../………….	
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Bijlage	3:	Interviewschema	

INTERVIEWSCHEMA	

Een	kwalitatief	onderzoek	naar	de		ervaringen	van	de	specialisten	ouderengeneeskunde	binnen	in	de	eerste	lijn.	

Inleiding:	
We	zullen	een	semigestructureerd	interview	afnemen	met	als	leidraad	de	rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	
eerste	lijn.	Daarbij	zullen	we	u	eerst	vragen	antwoord	te	geven	op	een	aantal	algemene	vragen	om	basisgegevens	over	uw	
professionele	achtergrond	te	verzamelen.	Vervolgens	zal	het	interview	bestaan	uit	twee	thema’s:	het	eerste	thema	gaat	
over	uw	werkzaamheden	binnen	SamenOud,	het	tweede	thema	is	meer	overstijgend.	We	zullen	u	tevens	een	aantal	

stellingen	voorleggen,	waarop	u	aan	kunt	geven	in	hoeverre	u	het	hiermee	eens	bent	op	een	schaal	van	1-10.	Ook	mag	u	
hierop	een	toelichting	geven.	Vervolgens	zullen	we	u	per	stelling	een	aantal	vragen	stellen,	waarop	u	kunt	antwoorden.	In	

totaal	zal	het	dus	gaan	om	4	stellingen	+	de	bijbehorende	vragen.	

Achtergrondkenmerken:	

Ο 	 Geboortedatum	
Ο 	 Werkervaring	als	arts	(in	jaren)	
Ο 	 Ervaring	binnen	ouderenzorg	
Ο 	 Hoe	lang	werkt	u	binnen	SamenOud?	
Ο 	 In	hoeveel	SamenOud	Teams	werkt	--u?	
Ο 	 Bezoek	je	ook	patiënten	thuis?	Zo	ja,	hoeveel	procent	van	de	deelnemers	aan	SamenOud?		
Ο 	 Doe	je	ook	consulten	in	de	1e	lijn	onafhankelijk	van	SamenOud?	

1. Meerwaarde	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	bij	SamenOud	methodiek:	
Stelling:	Binnen	het	Ouderenzorg	Team	wordt	voldoende	gebruik	gemaakt	van	mijn	expertise		
(Cijfer	schaal	1-10)	

Ο 	 Wat	doe	je	anders	sinds	de	start	van	SamenOud	bij	het	doen	van	consulten	in	de	eerste	lijn?		
Ο 	 Wat	vind	jij	de	meerwaarde	van	jouw	rol	als	specialist	ouderengeneeskunde	in	het	Ouderenzorg	

Team,	t.o.v.	je	overige	consulten	in	de	eerste	lijn?		
Ο 	 Hoe	geef	je	jouw	rol	als	SO	vorm	in	het	Ouderenzorg	Team	van	SamenOud?	

2. Samenwerking	tussen	de	specialist	ouderengeneeskunde	en	de	huisarts	binnen	SamenOud:	
Stelling:	Ik	voel	mij	gewaardeerd	door	de	huisarts	
(Cijfer	schaal	1-10)	

Ο 	 Hoe	voelt	het	om	niet	de	hoofdbehandelaar	te	zijn,	maar	een	consulterende	functie	te	hebben?	
Ο 	 Zit	je	weleens	in	elkaars	vaarwater?	
Ο 	 Wat	zijn	de	succespunten	in	de	samenwerking	tussen	de	SO	en	de	huisarts	binnen	de	eerste	lijn?	
Ο 	 Wat	heb	je	nodig	om	je	rol	hierbij	goed	uit	te	oefenen?	In	welke	mate	is	dit	aanwezig?	
Ο 	 Wat	zou	de	samenwerking	tussen	de	huisarts	en	de	SO	kunnen	verbeteren?	

3. Rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	eerste	lijn:	
Stelling:	De	specialist	ouderengeneeskunde	is	onmisbaar	in	de	eerste	lijn		
(Cijfer	schaal	1-10)	

Ο 	 Hoe	zie	jij	de	rol	van	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	eerste	lijn?	
Ο 	 Wat	is	de	meerwaarde	van	het	betrekken	van	een	SO	in	de	eerste	lijn?	
Ο 	 Wat	vind	je	belangrijk	binnen	je	rol?	

4. Rol	van	de	specialist	ouderengeneeskunde	in	de	toekomst:		
Stelling:	De	specialist	ouderengeneeskunde	werkt	in	de	toekomst	ook	in	de	huisartspraktijk	
(Cijfer	schaal	1-10)	

Ο 	 Hoe	denk	je	dat	de	rol	van	de	SO	er	in	de	toekomst	uit	zou	moeten	zien?	
Ο 	 Hoe	kan	de	SO	bijdragen	aan	de	zorg	voor	kwetsbare	ouderen	in	de	thuissituatie?	
Ο 	 Op	welke	punten	zou	er	verbetering	te	behalen	zijn?	Hoe	dan?	Welke	voorwaarden	zijn	hier	voor	

nodig?	
	


