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Voorwoord

SamenOud is het nieuwe zorgmodel voor samenhangende zorg en begeleiding 

voor thuiswonende ouderen. SamenOud is ontwikkeld en gerealiseerd binnen 

het Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO), één van de transitie-

experimenten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). 

In dit boek leggen we onze kennis en ervaring over SamenOud in de praktijk 

vast. Enerzijds is het een verantwoording naar het NPO (de subsidieverstrekker), 

anderzijds willen we organisaties en regio’s die overwegen te starten met 

SamenOud inzicht bieden in de betekenis van SamenOud in de praktijk. Ook voor 

ouderen die meer willen weten over SamenOud in de praktijk hopen we dat dit 

boek een bruikbaar naslagwerk zal zijn.

We willen de bijna 1500 ouderen bedanken die bereid waren deel te nemen aan 

het ‘experiment’ SamenOud en voor de lessen die we van hen geleerd hebben. 

Zij hebben ons geholpen SamenOud te maken tot wat het nu is. Ook willen we de 

organisaties bedanken die samen met ons SamenOud tot een succes maakten: 

initiatiefnemers Zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, Zorggroep Meander en 

het UMCG en daarnaast de andere organisaties op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg.

 

De indeling van het boek is vooral gebaseerd op het ‘Chronic Care Model’, één 

van de modellen waarop SamenOud is gebaseerd. Het eerste hoofdstuk gaat 

‘Over SamenOud’: de achtergrond en de theoretische modellen waar SamenOud 

op gebaseerd is. In de daarop volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe 

de afgelopen jaren de verschillende onderdelen van het Chronic Care Model in 



praktijk zijn gebracht. In het laatste hoofdstuk komen de ‘Communicatie en Public 

Relations’ binnen en buiten SamenOud aan bod. Vooral om praktische redenen is 

besloten geen bijlagen toe te voegen. Het aantal is zo groot dat er eerder sprake 

zou zijn van een ‘boekenreeks’. Bovendien zijn deze onderdelen vaak te specifiek, 

locatiegebonden en tijdgevoelig. Extra informatie is daarom te vinden op de 

SamenOud-website (www.samenoud.nl) of bij het projectteam op te vragen.

Het SamenOud-projectteam

Groningen, januari 2015





Over SamenOud

Het nieuwe zorgmodel SamenOud is gebaseerd op het Chronic Care Model 
in combinatie met de Kaiser Permanente Triangle, een Population Health 
Management model. Beide modellen zijn vertaald naar de Nederlandse situatie 
en gespecificeerd voor (thuiswonende) ouderen van 75 jaar en ouder.

1
1.1 | Nationaal Programma Ouderenzorg 

1.2 | Ontwerp van SamenOud

1.3 | SamenOud in de praktijk
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SamenOud is het nieuwe zorgmodel voor vraaggerichte, samenhangende, 
proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor thuiswonende ouderen  
(75-plus). Doel van SamenOud is het in stand houden of bevorderen van het 
welbevinden en de zelfredzaamheid van ouderen zodat zij zo lang als mogelijk 
en wenselijk is thuis kunnen blijven wonen. SamenOud is gebaseerd op twee 
effectief gebleken zorgmodellen. Het eerste model is het ‘Chronic Care Model’, 
het tweede model is de ‘Kaiser Permanente Triangle’, een ‘Population Health 
Management’ model. In SamenOud zijn beide modellen gecombineerd, vertaald 
naar de Nederlandse situatie en gespecificeerd voor thuiswonende ouderen.

1.1 | Nationaal Programma Ouderenzorg 

SamenOud is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg 

(NPO). Het NPO is in april 2008 van start gegaan in opdracht van het ministerie 

van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het doel van het NPO is het 

verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor ouderen door samenhangende zorg 

te ontwikkelen die beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. 

Er is nog weinig kennis over goede samenhangende ouderenzorg en te weinig 

samenwerking tussen organisaties. Het NPO daagde de regionale netwerken uit 

nieuwe zorgmodellen te ontwikkelen en te testen en daarbij geen rekening te 

houden met bestaande regels, structuren en financieringsstromen. Voorwaarde 

was dat ‘de samenhang, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg’ moest 

verbeteren. De afgelopen jaren is een groot aantal projecten afgerond. 

SamenOud werd ontwikkeld in het NPO transitie-experiment ‘Programma 

Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO): Herontwerp van het zorgaanbod: naar 

vraaggerichte, samenhangende, proactieve en preventieve zorg en begeleiding 

voor ouderen’. Het transitie-experiment is eind 2010 gestart en wordt nu (begin 

2015) – na een budget neutrale verlenging van 15 maanden – afgerond.

Over SamenOud
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1.2 | Ontwerp van SamenOud

Bij het ontwerp van het nieuwe zorgmodel stond de vraag centraal wat de 

gevolgen zijn van het ouder worden. Die vraag had, naast de gezondheid van de 

ouderen, ook betrekking op welzijn en wonen. Uitgangspunt bij het ontwerpen 

van het nieuwe model was dat de organisatie van zorg en begeleiding dichtbij 

en rondom de oudere wordt georganiseerd, dus in de woonomgeving van de 

oudere. SamenOud is gebaseerd op twee effectief gebleken zorgmodellen: 

Het Chronic Care Model. Dit is een model dat maatschappelijke 

organisaties met gezondheidszorgorganisaties verbindt en hand-

vatten biedt om samenhangende, vraaggerichte, proactieve en 

preventieve zorg en begeleiding op een effectieve en efficiënte 

manier te organiseren.1,2 

De Kaiser Permanente Triangle, een Population Health Manage-

ment model. Dit model biedt handvatten voor screening en 

triage van ouderen zodat het individuele risico op gezondheids-

problemen geschat kan worden en een passende zorgintensiteit 

bepaald kan worden.3

Beide modellen zijn in SamenOud met elkaar verbonden, vertaald naar de 

Nederlandse situatie en gespecificeerd voor thuiswonende ouderen van 75 jaar 

en ouder. 

Hoofdstuk 1
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1.2.1 SamenOud en het Chronic Care Model

SamenOud verbindt maatschappelijke organisaties met organisaties voor 

gezondheidszorg en bestaat uit de vier kernelementen van het Chronic 

Care Model: ontwerp van het zorgproces, besluitvorming ondersteuning, 

klinische informatiesystemen en zelfmanagementondersteuning. Elk van deze 

kernelementen is geoperationaliseerd om aan te sluiten bij de populatie van 

thuiswonende ouderen. 

Ontwerp van het zorgproces betreft onder andere het samenstellen van 

Ouderenzorg Teams. Een Ouderenzorg Team staat onder leiding van een huisarts en 

bestaat verder uit een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige 

en een ouderenadviseur. De focus ligt op het realiseren van proactieve, preventieve 

en samenhangende zorg waarbij de oudere centraal staat. Er wordt rekening 

gehouden met alle aspecten van het functioneren en eventuele beperkingen in 

relatie tot de omgevingsfactoren. De wijkverpleegkundige of ouderenadviseur 

navigeert in de rol van casemanager de oudere op de meest efficiënte, effectieve 

en acceptabele wijze door deze complexe processen en organiseert passende 

zorg en ondersteuning.4 De huisarts en de specialist ouderengeneeskunde richten 

hun aandacht vooral op de ouderen met multimorbiditeit. Extra aandacht gaat 

daarbij uit naar polyfarmacie, zelfmanagementvermogen, preventie, leefstijl en 

toekomstverwachtingen van de oudere. 

Besluitvorming ondersteuning wordt onder andere geoperationaliseerd door het 

inzetten van vragenlijsten voor screening en triage voor het indelen van ouderen 

in een passend risicoprofiel. Daarnaast wordt een gestructureerde anamnese 

gebruikt die specifiek ontwikkeld is voor ouderen. De meest relevante gezondheid 

gerelateerde problemen van thuiswonende ouderen worden uitgevraagd in 30 

onderwerpen die geordend zijn in veertien thema’s.

Over SamenOud
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Het kernelement Klinische informatiesystemen omvat het Elektronisch Ouderen 

Dossier ‘Zorgbeheer’, een web-based applicatie gebouwd voor zowel klinische- als 

onderzoekdoeleinden. Zorgbeheer ondersteunt de zorg en begeleiding geboden 

door de leden van het Ouderenzorg Team.

Zelfmanagementondersteuning richt zich op de centrale rol van de oudere 

zelf. SamenOud benadrukt het belang van het perspectief van de oudere bij 

het identificeren van de zorg- en ondersteuningsbehoefte. Hiervoor worden 

diverse effectieve strategieën voor zelfmanagementondersteuning ingezet, 

zoals gezamenlijke besluitvormingstechnieken, motiverende gespreksvoering-

Figuur 1. Het Chronic Care Model, ontwikkeld door het MacColl Institute

Hoofdstuk 1
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technieken, ‘Goal Attainment Scaling’ en het plannen van acties. Ook is een 

Zelfmanagementsupport en preventieprogramma ontwikkeld met veel informatie 

en activiteiten voor ouderen. Dit programma is gericht op het ondersteunen van 

de zelfredzaamheid en eigen regie en om zo lang als mogelijk gezond te blijven.

1.2.2 SamenOud en de Kaiser Permanente Triangle

Thuiswonende ouderen worden in SamenOud volgens de uitgangspunten van 

de Kaiser Permanente Triangle ingedeeld in drie risicoprofielen (de SamenOud-

triangel, zie Figuur 2). De profielindeling is gebaseerd op de complexiteit van 

zorgbehoeften gemeten met de INTERMED-Elderly Self-Assessment (IM-E-SA)5 en 

de mate van kwetsbaarheid gemeten met de Groningen Frailty Indicator (GFI)6. 

Op basis van de antwoorden op deze vragenlijsten worden ouderen ingedeeld in 

één van de drie SamenOud-risicoprofielen: profiel Robuust (64% van de ouderen), 

profiel Kwetsbaar (16%) en profiel Complexe zorgbehoeften (20%). 

Robuuste ouderen ervaren weinig gevolgen van het ouder worden. Ze leiden 

meestal een actief en maatschappelijk betrokken leven, gaan regelmatig 

met vakantie en zijn zelden ziek. Ouderen in het profiel Kwetsbaar krijgen in 

toenemende mate te maken met de gevolgen van het ouder worden. Ze zijn vaak 

minder mobiel, zijn gevoeliger voor gezondheidsklachten en in toenemende mate 

afhankelijk van hulpmiddelen en hulp van anderen. Deze ouderen hebben een 

verhoogd risico op complexe zorgbehoeften. Bij ouderen met het profiel Complexe 

zorgbehoeften is vaak ‘van alles’ aan de hand. Er komen diverse hulpverleners 

over de vloer, er zijn hulpmiddelen in huis en het huis heeft diverse aanpassingen. 

Meestal is er sprake van multimorbiditeit en regelmatig ziekenhuisbezoek. Voor 

deze groep ouderen is de kans op opname in een verpleeghuis het grootst.

Over SamenOud
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1.2.3 Het SamenOud-model

In SamenOud worden beide modellen gecombineerd. Binnen elk van de 

SamenOud-profielen worden alle elementen van het Chronic Care Model 

toegepast. De intensiteit van zorg en begeleiding verschilt per profiel. Dit komt 

tot uiting in het aantal contacten met het Ouderenzorg Team, verschil in focus 

van de zorg en begeleiding en de individuele- of groepsbenadering (Tabel 1). 

Alle ouderen ontvangen preventieve zorg en begeleiding en ondersteuning 

van het zelfmanagementvermogen en de eigen regie. Indien nodig wordt bij 

veranderingen in de gezondheidstoestand het profiel van de oudere aangepast 

– en daarmee de zorgintensiteit – zodat deze blijft aansluiten bij de (verwachte) 

behoeften van de oudere.

Ouderen met het profiel Robuust krijgen uitnodigingen voor groepsactiviteiten 

die gericht zijn op het gezond en zelfredzaam blijven. Aandacht wordt besteed 

aan onder andere sociale contacten in combinatie met activiteiten gericht 

op gezondheidsbevordering zoals bewegen en gezonde voeding. Er worden 

SamenOud-dagen en SamenOud-activiteiten georganiseerd om ouderen kennis 

Figuur 2. De SamenOud-triangel

Hoofdstuk 1
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te laten maken met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, cursussen, activiteiten 

en faciliteiten. Deelnemers worden geïnformeerd over wanneer en hoe ze 

contact kunnen zoeken met het Ouderenzorg Team, bijvoorbeeld in het geval 

van een belangrijke verandering in hun fysieke of mentale gezondheid of in hun 

leefsituatie. 

Deelnemers met de profielen Kwetsbaar en Complexe zorgbehoeften worden ook 

uitgenodigd voor de groepsactiviteiten en worden daarnaast structureel begeleid 

door een casemanager die hen regelmatig thuis bezoekt. De ouderenadviseur 

biedt casemanagement aan de kwetsbare ouderen, de wijkverpleegkundige 

biedt casemanagement aan ouderen met complexe zorgbehoeften. De huisarts 

en de specialist ouderengeneeskunde ontwikkelen in overleg met de oudere en 

de casemanagers het medisch behandelplan. 

Tabel 1. Kenmerken van de SamenOud-profielen

Robuust Kwetsbaar Complexe 
zorgbehoeften

Mate van zorg en 
begeleiding

Lage intensiteit Hoge intensiteit Hoge intensiteit

Coordinatie van zorg 
en begeleiding

Ouderenzorg Team Ouderenzorg Team, 
casemanager

Ouderenzorg Team, 
casemanager

Contacten (aantal) Incidenteel: 
op inititief van de 
oudere of 
het Ouderenzorg 
Team

Structureel:
±1/maand

Structureel
±2/maand

Duur van individuele 
zorg en begeleiding

Niet van toepassing 6-12 maanden 6-12 maanden

Benadering Groep Individueel en groep Individueel en groep

Focus Zelfmanagement Psychosociaal Gezondheid

Over SamenOud
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1.3 | SamenOud in de praktijk

Voor zover bekend is SamenOud het eerste project waarin een geïntegreerd 

zorgmodel gerealiseerd wordt dat gebaseerd is op alle kernelementen van het 

Chronic Care Model en dat in de praktijk wordt toegepast bij álle thuiswonende 

ouderen verbonden aan een huisartspraktijk. Door de structurele contacten 

tussen de oudere en het Ouderenzorg Team wordt het mogelijk vroegtijdig 

veranderingen in de gezondheidssituatie van de oudere te signaleren zodat  

ingrijpen mogelijk wordt en escalatie voorkomen kan worden.

Sinds begin 2012 wordt SamenOud in de praktijk gebracht in Zuidoost Groningen 

en doen ongeveer 1500 ouderen van vijftien huisartspraktijken uit Stadskanaal, 

Veendam en Pekela mee. Sinds september 2014 wordt SamenOud ook gerealiseerd 

in Zuidoost Drenthe, waar ongeveer 1375 ouderen van twaalf huisartspraktijken 

in Emmen, Erica en Schoonebeek deelnemen. 

Hoofdstuk 1







Verbinden 

SamenOud verbindt organisaties van welzijn en zorg bij het organiseren van zorg 
en begeleiding van thuiswonende ouderen. SamenOud verbindt de financiers 
van SamenOud: de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de gemeente(n). 
SamenOud verbindt de organisaties met de financiers. SamenOud verbindt de 
organisaties met de ouderen. SamenOud verbindt!

2
2.1 | Verbinden van organisaties en financiers

2.2 | Realisatie van zorg en begeleiding 



Figuur 3. Het SamenOud-Verbindenlogo
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Uitganspunt van SamenOud is de oudere en niet de bestaande organisatie- en 
financieringsstructuren. SamenOud gaat daardoor over en door bestaande 
financiering en organisatiestructuren heen. Om deze organisatorische omslag te 
realiseren hebben de samenwerkende organisaties vooraf afspraken gemaakt 
over hoe ze de gezamenlijk gedragen missie en visie vertalen naar de praktijk. 

2.1 | Verbinden van organisaties en financiers 

De eerste stap bij de start van SamenOud is het verbinden van organisaties die 

relevant zijn voor de zorg- en begeleiding van thuiswonende ouderen en de 

financiering daarvan (zorgverzekeraar en gemeente) (zie Figuur 3).  De organisaties 

maken onderlinge samenwerkingsafspraken over de realisatie en financiering van 

SamenOud. Ter ondersteuning bij de ontwikkeling van het financieringsplan is 

een rekenmodule ontwikkeld die kan helpen om de begroting voor SamenOud 

inzichtelijk te maken. De business case SamenOud geeft een gedetailleerd en 

realistisch inzicht in de kosten en de te verwachte besparingen. Daarbij moet men 

rekening houden dat de besparingen niet op korte termijn gerealiseerd kunnen 

worden (‘investment effect’) en de wet- en regelgeving nogal eens verandert. 

De samenwerkende organisaties hebben daarom een (financierings)plan voor 

meerdere jaren gemaakt.

2.1.1 Samenwerkingsovereenkomst

Voorwaarde voor het realiseren van SamenOud in de praktijk is een (juridisch) 

samenwerkingsverband tussen de diverse partners, vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst beschrijft dat de deelnemende 

partijen met elkaar integrale zorg voor thuiswonende ouderen volgens het 

SamenOud-model willen realiseren. Verder worden in de overeenkomst afspraken 

Verbinden
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opgenomen over onder andere de invulling van de organisatiestructuur en de 

wijze waarop de financiering tussen ‘hoofdaannemer’ en ‘onderaannemers’ wordt 

geregeld en uitgevoerd. In Figuur 4 is de organisatiestructuur van SamenOud 

weergegeven zoals deze er na het transitie-experiment uitziet. De overeenkomst 

moet minimaal ondertekend worden door de uitvoerende partijen: de huisartsen, 

de aanbieders van zorg en welzijn, de zorgverzekeraar en gemeente(n).

2.2.2 Organogram

Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is de organisatiestructuur voor de 

uitvoering van SamenOud waarin de samenwerking tussen partijen is vastgelegd. 

In Figuur 4 is de organisatiestructuur van SamenOud weergegeven zoals deze er 

na het transitie-experiment uitziet. Ook de wijze waarop de afstemming met het 

SamenOud-team is georganiseerd wordt weergegeven. 

2.2.3 Vertegenwoordiging van ouderen

De meningen van ouderen over SamenOud en hun wensen en behoeften 

staan centraal bij de ontwikkeling van SamenOud. Daarom is het belangrijk 

een klankbordgroep op te richten, een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en 

ongevraagd advies geeft over de uitvoering en inhoud van SamenOud. Een 

klankbordgroep kan bestaan uit vertegenwoordigers van ouderenorganisaties, 

seniorenraden, Wmo-adviesraden of uit SamenOud-deelnemers. Zorgbelang, 

een provinciale organisatie voor ondersteuning en belangenbehartiging 

van zorgvragers, kan daarbij extra deskundigheid en ondersteuning bieden. 

Voorafgaand en tijdens het transitie-experiment heeft de Klankbordgroep 

Zuidoost Groningen een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en 

realisatie van SamenOud. 

Hoofdstuk 2
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Figuur 4. Organisatiestructuur van SamenOud
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2.2 | Realisatie van zorg en begeleiding

Als de organisaties verbonden zijn kan de realisatie van SamenOud in de praktijk 

gerealiseerd worden. Deze realisatie is uitgewerkt in de volgende hoofdstukken 

waarbij de kernelementen van het Chronic Care Model in onderlinge samenhang 

uitgewerkt zijn.







Ontwerp van het zorgproces

Het creëren van eerstelijnszorgteams die proactieve, preventieve en 
samenhangende zorg en begeleiding organiseren, leveren en coördineren, 
het proces en de kwaliteit van zorg monitoren en follow-up van patiënten 
waarborgen.

3
3.1 | Ouderenzorg Team

3.2 | Training ‘Anders denken, anders doen’
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Zodra er heldere afspraken zijn gemaakt over de organisatie en financiering van 
SamenOud is de volgende stap het ontwerpen van het zorgproces. SamenOud 
is een andere manier van zorgverlening en dit betekent dat de professionals die 
SamenOud-zorg en -begeleiding bieden op een andere manier moeten werken 
dan ze gewend zijn. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de samenstelling, het 
functioneren, de werkwijze en training van de Ouderenzorg Teams.

3.1 | Ouderenzorg Team

Een Ouderenzorg Team staat onder leiding van huisarts en bestaat verder 

uit een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een 

ouderenadviseur. De teams worden begeleid en ondersteund door een 

SamenOud-projectleider. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende 

rollen binnen het Ouderenzorg Team en wordt de werkwijze van het Ouderenzorg 

Team beschreven.

3.1.1 Rollen binnen het Ouderenzorg Team

Huisarts
De huisarts geeft leiding en sturing aan het Ouderenzorg Team en zit de overleggen 

voor. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische begeleiding en 

behandeling van de oudere. Ook het zorgleefplan dat de casemanager samen 

met de oudere opstelt is de eindverantwoordelijkheid van de huisarts.

Ontwerp van het zorgproces
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Specialist ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde ondersteunt en adviseert het Ouderenzorg 

Team. Hij/zij geeft (on)gevraagd advies en begeleidt samen met de huisarts het 

zorgproces, in het bijzonder wanneer de oudere ingewikkelde en langdurige 

gezondheidsproblemen heeft en verschillende medicijnen gebruikt. Het streven 

is om de medicatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat de oudere 

zo weinig mogelijk bijwerkingen ervaart. Daarbij is het wenselijk dat de oudere 

niet meer voor controles naar het ziekenhuis hoeft, maar dat de specialist 

ouderengeneeskunde de taken van de specialisten in het ziekenhuis overneemt. 

Dit kan niet altijd, soms is behandeling van een medisch specialist toch 

noodzakelijk. In dat geval zorgt de specialist ouderengeneeskunde ervoor dat de 

medisch specialisten hun behandelingen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Casemanager
De casemanager speelt een centrale rol bij het realiseren van zorg en begeleiding 

voor de ouderen. Wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs vervullen de rol 

van casemanager. De wijkverpleegkundige bezoekt de ouderen met complexe 

zorgbehoeften en de ouderenadviseur bezoekt de kwetsbare ouderen. De 

casemanager verleent op professioneel verantwoorde wijze zorg en begeleiding 

aan ouderen. De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen van de kwaliteit 

van leven van de ouderen. De casemanager kan complexe vragen van de 

ouderen tegemoet treden en plaatsen binnen het perspectief van de individuele 

levensloop, is in staat zowel zorg als begeleiding te plaatsen binnen het geheel 

van doelstellingen gericht op de kwaliteit van leven van de oudere en treedt 

daarbij gevraagd en ongevraagd op als consulent van andere professionals in de 

zorg en begeleiding van ouderen. 

Hoofdstuk 3
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3.1.2 Het vormen van de Ouderenzorg Teams 

Gedurende de implementatie van SamenOud werd door de samenwerkende 

organisaties op basis van het aantal deelnemende huisartspraktijken en het 

verwachtte aantal deelnemende ouderen bepaald hoeveel casemanagers en 

specialisten ouderengeneeskunde ingezet moesten worden. De professionals 

werden binnen de eigen gelederen geworven op basis van hun specifieke 

inhoudelijke expertise en vaardigheden gerelateerd aan de functieanalyse, hun 

beschikbaarheid, motivatie en vanuit het perspectief van een goede balans in 

teamsamenstelling. Voorwaarde om te starten als SamenOud-professional was 

het doorlopen van de SamenOud-basistraining.

3.1.3 Ouderenzorg Team in praktijk

Individuele begeleiding
Nadat ouderen de screeningsvragenlijst hebben ingevuld, worden ze ingedeeld 

in één van de drie SamenOud-risicoprofielen en ontvangen ze passende zorg en 

begeleiding. Robuuste ouderen ontvangen zelfmanagementondersteuning op 

groepsniveau en hun (medisch) dossier wordt jaarlijks besproken tijdens een 

Ouderenzorg Team overleg. De kwetsbare ouderen en ouderen met complexe 

zorgbehoeften ontvangen individuele zorg en begeleiding van een casemanager. 

Deze begeleiding is onder te verdelen in verschillende processtappen die digitaal 

ondersteund worden door het Elektronisch Ouderen Dossier ‘Zorgbeheer’. 

Benadering ouderen
De casemanager neemt telefonisch contact op met de oudere om een eerste 

huisbezoek van circa anderhalf uur in te plannen. De casemanager stelt zich voor 

als ‘casemanager … van huisarts …’ en legt het doel van de huisbezoeken uit.  

Ontwerp van het zorgproces
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Afname anamnese
Tijdens het eerste huisbezoek neemt de casemanager de SamenOud-anamnese 

af. De oudere geeft aan of er wensen, problemen of behoeften zijn met betrekking 

tot fysiek functioneren, het kunnen uitvoeren van activiteiten, sociale participatie 

en leefomgeving. De oudere scoort deze onderwerpen op een schaal van 0 (geen 

probleem) tot 10 (volledig probleem). Vervolgens bepaalt de oudere samen met 

de casemanager welke onderwerpen opgenomen worden in het zorgleefplan. 

Het zorgleefplan
Bij het opstellen van het zorgleefplan wordt gebruik gemaakt van Goal Attainment 

Scaling. De problemen die uit de anamnese naar voren zijn gekomen en waar de 

oudere aan wil werken worden opgenomen in het zorgleefplan. De oudere geeft 

vervolgens voor elk onderwerp aan wat zijn of haar doelscore is op een schaal 

van 0 (geen probleem) tot 10 (volledig probleem). Om na te gaan of een doel 

realistisch is, geeft de oudere ook een haalbaarheidsscore variërend van 0 (niet 

haalbaar) tot 10 (zeer haalbaar). Daarna kiezen de casemanager en de oudere 

passende acties die ertoe moeten leiden dat het doel behaald wordt. De zorg en 

begeleiding wordt gestart zodra het zorgleefplan in het teamoverleg is besproken 

en in samenspraak met de oudere is vastgesteld. In het geval van multimorbiditeit 

of polyfarmacie kan – in overleg met de oudere – aanvullend onderzoek door de 

huisarts of specialist ouderengeneeskunde worden uitgevoerd. Ieder onderwerp 

wordt na minimaal drie maanden tot maximaal negen maanden geëvalueerd. 

Gedurende de vervolgbezoeken monitort de casemanager de situatie van de 

oudere en wordt de uitvoering van het zorgleefplan nauwgezet gevolgd. Eenmaal 

per vier weken wordt in het teamoverleg de voortgang en de effectiviteit van de 

interventies besproken. Eventueel wordt het zorgleefplan bijgestuurd (navigatie). 

De casemanager onderhoudt daarbij nauw contact met de betrokken professionals 

en vrijwilligers. Veranderingen in de medische-, sociale- of woonsituatie van de 
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deelnemer worden gemonitord en geregistreerd. Twaalf maanden na het eerste 

huisbezoek worden alle actieve onderwerpen uit het zorgleefplan geëvalueerd. 

De algemene gezondheidssituatie wordt dan eveneens opnieuw beoordeeld met 

behulp van de anamnese.

Aanpassen zorg en begeleiding
Gedurende de periode waarin de oudere zorg en begeleiding ontvangt van de 

casemanager worden de huisbezoeken en de voortgang van het zorgleefplan met 

regelmaat geëvalueerd in de Ouderenzorg Team overleggen en met de oudere 

zelf. Er kan dan besloten worden om de oudere in te delen in een ander profiel. 

De wijkverpleegkundige kan bijvoorbeeld de zorg en begeleiding overdragen aan 

de ouderenadviseur en vice versa. Wanneer de oudere en het Ouderenzorg Team 

vinden dat de individuele begeleiding niet meer nodig is wordt een eindevaluatie 

uitgevoerd en wordt het zorgleefplan afgesloten. Vervolgens wordt de oudere 

overgezet naar het profiel Robuust waarin zelfmanagementondersteuning op 

groepsniveau wordt aangeboden. Op basis van de uitkomsten op de jaarlijkse 

screeningsvragenlijst – of eerder wanneer er verandering in de fysieke of 

mentale gezondheid of in de leefsituatie van de oudere plaatsvindt – bepaalt het 

Ouderenzorg Team samen met de oudere of er opnieuw individuele begeleiding 

nodig is.

Ouderenzorg Team overleg
Om de zorg en begeleiding zo goed mogelijk op de behoeften van de oudere 

af te stemmen komt het Ouderenzorg Team maandelijks bij elkaar voor een 

teamoverleg. Een Ouderenzorg Team overleg kent een vaste structuur en duurt 

gemiddeld anderhalf uur, afhankelijk van het aantal ouderen dat besproken 

wordt. 

Ontwerp van het zorgproces
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Het overleg start met het vaststellen van de agenda en bespreking van eventuele 

mededelingen. Vervolgens worden de ouderen besproken die begeleiding krijgen 

van een casemanager. De informatie uit Zorgbeheer en het Huisarts Informatie 

Systeem wordt daarbij als leidraad gebruikt. Per oudere die individuele zorg en 

begeleiding ontvangt wordt binnen het overleg een vaste agenda gehanteerd:

Actuele situatie

Anamnese en screening

Zorgleefplan

Samenhang in zorg en begeleiding

Multimorbiditeit en polyfarmacie

Zelfmanagement en zelfredzaamheid

Preventie en leefstijl: risicosignalering en preventieve interventies

Toekomstbeeld en verwachtingen

De robuuste ouderen worden besproken in de maand dat ze jarig zijn. Nadruk ligt 

daarbij op de thema’s ‘preventie en leefstijl’ en ‘toekomstbeeld en verwachtingen’. 

Daarnaast wordt het medisch dossier doorlopen waarbij er gelet wordt op 

(veranderingen) in medicatie, fysiek en mentale gezondheid, leefsituatie en 

het (in)formele netwerk rondom de oudere. Het laatste vaste onderdeel in het 

teamoverleg is de ‘evaluatie en de verbetering van het team’. Daarvoor wordt 

aan elk aanwezig teamlid de volgende vraag gesteld: ‘Wat ging er goed, wat kan 

er beter?’. Na deze rondvraag wordt gezamenlijk antwoord gegeven op de vraag: 

‘Waar gaan we concreet aan werken, hoe gaan we dat doen en hoe en wanneer 

evalueren we dit?’. Tot slot wordt ook, voor zover mogelijk, de inhoud van het 

volgende teamoverleg bepaald. 
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Casemanagement overleg
Voorafgaand aan het Ouderenzorg Team overleg vindt het Casemanagement 

overleg plaats. Tijdens dit overleg bespreken de casemanagers van het 

betreffende Ouderenzorg Team de onderwerpen die niet in het gehele team 

besproken hoeven te worden. Op basis van casussen wordt kennis en ervaring 

uitgewisseld, informeren ze elkaar over hun professionele netwerk en geven ze 

uitleg over werkwijzen en procedures binnen hun eigen organisaties.
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3.2 | Training ‘Anders denken, anders doen’

SamenOud staat voor een andere manier van werken; een verandering in 

de basis. Daarom is het trainingsprogramma ‘Anders denken anders doen’ in 

samenwerking met opleidingscoördinatoren van het Wenckebach Instituut van 

het UMCG ontwikkeld. Het trainingsprogramma omvat een basisprogramma 

en vervolgtrainingen. Het basisprogramma ‘Anders denken anders doen’ is een 

training voor alle leden van de Ouderenzorg Teams en de leidinggevenden. De 

duur van het trainingsprogramma verschilt per professional. Een casemanager 

volgt in totaal zes scholingsdagen. De (huis)artsen en leidinggevenden volgen één 

scholingsdag. Het basisprogramma bestaat uit verschillende elementen van het 

SamenOud-model:

Visie en uitgangspunten op ouderen(zorg)

Zelfmanagementondersteuning/eigen regie

Beslissingsondersteuning Wonen, Welzijn en Zorg en (Klinische) 

Informatiesysteem

Organisatie van de zorg

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe het trainingsprogramma voor 

de casemanagers, de artsen en leidinggevenden eruit zag, wordt uitgelegd 

hoe evaluatie van het trainingsprogramma plaatsvindt en volgt uitleg over de 

accreditatie van het trainingsprogramma. 
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3.2.1 Trainingsprogramma

Voorbereidingsbijeenkomst (kennismaking) 
Voorafgaande aan de daadwerkelijke start van het opleidingsprogramma en 

samenwerking in de teams werd eerst een kennismakingsbijeenkomst voor alle 

Ouderenzorg Teams georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werden kort de 

uitganspunten van SamenOud toegelicht en konden de professionals onderling 

kennis met elkaar maken. 

3.2.2 Training casemanagers

Het trainingsprogramma van de casemanagers bestond uit een basisprogramma 

van zes scholingsdagen en een aantal vervolgtrainingen.

Basisprogramma 
Ouderenadviseurs en wijkverpleegkundigen werden getraind om hun rol als 

casemanager in het Ouderenzorg Team zo goed mogelijk te kunnen vervullen. In 

een intensief trainingsprogramma dat was gericht op de SamenOud-werkwijze. 

Extra aandacht werd besteed aan proactief en preventief werken, (gevolgen 

van) het ouder worden, risicosignalering, zorg en begeleiding bij het ouder 

worden, vraaggericht werken, samenwerken, eigen regie en zelfmanagement 

en het verbeteren van het welbevinden en kwaliteit van leven. Daarnaast 

werden de casemanagers getraind in het uitvoeren van interventies gericht op 

zelfmanagementondersteuning op individueel- en groepsniveau. Tijdens de 

training was er ook aandacht voor het werken met Zorgbeheer.
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Vervolgtrainingen
Tijdens het transitie-experiment zijn een aantal vervolgtrainingen georganiseerd. 

Het doel van de vervolgtrainingen was om bepaalde onderwerpen extra te kunnen 

uitdiepen. De onderwerpen zijn gekozen naar aanleiding van feedback van de 

casemanagers. De belangrijkste onderwerpen worden hieronder toegelicht. 

U-CARE Toolkit
De leden van de Ouderenzorg Teams gaven aan behoefte te hebben aan meer 

handvatten voor zorg en begeleiding. Daarom is de U-CARE Toolkit (ontwikkeld 

in het kader van het project ‘Om U’ van het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) 

geïmplementeerd.7 Voor de implementatie is een uitgebreide zesdaagse training 

ontwikkeld met, naast aandacht voor de achterliggende structuur van deze 

toolkit, uitgebreid aandacht voor de bijbehorende inhoudelijke thema’s.

Zelfmanagementondersteuning 
Een belangrijk onderdeel van de trainingen was aandacht voor het bevorderen 

van het zelfmanagementvermogen van de ouderen. Eén van de vervolgtrainingen 

voor de casemanagers bestond daarom uit de GRIP&GLANS coachtraining8 van 

tweeënhalve dag. 

Motiverende gespreksvoering 
De casemanagers hebben gedurende de vervolgtrainingen kennis gemaakt 

met de gespreksmethode ‘Motivational Interviewing’, ook wel bekend als 

Motiverende Gespreksvoering. Motiverende Gespreksvoering is een methode 

van samenwerken die gebruik maakt van verschillende principes en technieken 

met als doel om gedragsverandering bij een patiënt teweeg te brengen.9 Deze 

vervolgtraining bestond uit vier dagdelen. 
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Zorg rondom het levenseinde 
In een gecombineerde bijeenkomst voor alle leden van de Ouderenzorg 

Teams werd voorlichting gegeven over de zorg rondom het levenseinde. In 

deze voorlichting stonden onder andere de onderwerpen wilsverklaring (niet 

behandelverklaring) en reanimatie centraal. Tijdens deze bijeenkomst werden 

ook afspraken gemaakt over gesprekken over zorg en begeleiding rondom het 

levenseinde. Deze afspraken zijn opgenomen in de SamenOud-procedures. 

Informele netwerken 
Eén van de vervolgtrainingen bestond uit een training over ‘Informele Netwerken’ 

gegeven door MEE, een organisatie voor ondersteuning van mensen met 

een beperking. De training besloeg drie dagdelen waarbij met verschillende 

werkvormen aandacht werd besteed aan de Sociale Netwerk Versterking, wat 

uitgaat van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving.10

Intervisie 
Naast het scholingsprogramma kwamen de casemanagers eens in de zes weken 

bijeen voor een intervisiebijeenkomst. De intervisiebijeenkomsten werden 

begeleid door een van de projectleiders. Het ‘Basismodel voor intervisie’ werd 

als leidraad gebruikt voor de intervisiebijeenkomsten.11 Casemanagers werden 

gestimuleerd om werkgerelateerde casussen in te brengen waarbij ze niet goed 

wisten hoe ze moesten handelen. 

Coaching on the job
Naast de (gezamenlijke) trainingen werden de teams begeleid door een 

projectleider van het SamenOud-team. De projectleider was in het eerste jaar bij 

alle casemanagement- en teamoverleggen aanwezig en gaf (on)gevraagd advies, 

coachte, stimuleerde en stuurde zo nodig bij. 
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3.2.3 Training artsen

Het trainingsprogramma van de (huis)artsen bestond uit een basistraining van 

twee avonden en een aantal vervolgtrainingen. 

Basisprogramma 
De (huis)artsen kregen eveneens tekst en uitleg over de visie en uitgangspunten 

van SamenOud en het belang van zelfmanagementondersteuning. Daarnaast 

werd nadruk gelegd op hun rol in het team en werden ze getraind in het effectief 

aansturen van hun teams. Ook kregen ze uitleg over populatiemanagement 

(proactief werken), de gebruikte screeningsinstrumenten en het gebruik van 

Zorgbeheer. Daarnaast werd aandacht besteed aan de wijze waarop ze zorg 

en ondersteuning kunnen leveren gericht op specifieke problemen zoals 

multimorbiditeit, polyfarmacie en dementie. 

Vervolgtrainingen
Tijdens de vervolgtrainingen zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. 

Veel van de onderwerpen die tijdens de vervolgtrainingen aan bod kwamen zijn 

door artsen zelf aangedragen. De belangrijkste onderwerpen worden hieronder 

toegelicht. 

Multimorbiditeit en polyfarmacie
Het komt binnen SamenOud regelmatig voor dat ouderen meerdere chronische 

ziekten hebben, waarbij de ziekten elkaar beïnvloeden (multimorbiditeit). Daar 

komt bij dat ouderen vaak meerdere medicijnen gebruiken bij de behandeling 

van verschillende ziekten (polyfarmacie). In de vervolgtraining werd door een 

specialist ouderengeneeskunde, een huisarts en een apotheker uitleg gegeven 

over de laatste stand van zaken aangaande multimorbiditeit en polyfarmacie. 
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Naar aanleiding van deze vervolgtraining werden in de meeste Ouderenzorg 

Teams, in afstemming met de apotheek, concrete afspraken gemaakt over het 

uitvoeren van medicatiereviews.  

Dementie
In een vervolgtraining over dementie gaf een neuroloog informatie over de 

verschillende vormen van dementie, het bijbehorende onderzoek, screening 

door een multidisciplinair team en eventuele medische behandelmogelijkheden. 

Daarnaast werd uitleg gegeven over de mogelijkheden van het Geheugenteam en 

het Dementienetwerk. Het ging daarbij over de aanmelding bij het Geheugenteam, 

de begeleiding door een casemanager dementie en de samenwerking met de 

SamenOud-casemanager en het Ouderenzorg Team.  
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Coaching on the job
De projectleider was in het eerste jaar bij alle teamoverleggen aanwezig en gaf 

(on)gevraagd advies, coachte, stimuleerde en stuurde zo nodig bij. Daarnaast 

voerden de projectleiders en de programmaleider jaarlijkse evaluatiegesprekken 

met de deelnemende (huis)artsen. Het doel van deze gesprekken was om na te 

gaan hoe de (huis)artsen de deelname aan SamenOud ervoeren, om te kijken 

waar de (huis)artsen nog behoefte aan hadden en om te beoordelen in hoeverre 

ze werkten volgens de principes van SamenOud.  

Figuur 5. Toetsingspiramide van Miller
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3.2.4 Training leidinggevenden

Deze training richtte zich specifiek op de leidinggevenden van de wijkverpleeg-

kundigen en ouderenadviseurs. De leidinggevenden werden bewust gemaakt van 

de veranderende visie op de ouderenzorg en de omslag naar een vraaggerichte, 

proactieve, preventieve en multidisciplinaire aanpak. Hierbij werd extra aandacht 

besteed aan: risicosignalering, zorg en begeleiding bij het ouder worden, 

vraaggericht werken, samenwerken, eigen regie en zelfmanagement, verbeteren 

van het welbevinden en kwaliteit van leven. Verder maakten de leidinggevenden 

kennis met de praktische werkwijze van SamenOud. Ze kregen informatie over 

de gevolgen van SamenOud voor de eigen organisatie en leerden interventies 

toe te passen om de casemanagers zo goed mogelijk te kunnen faciliteren in hun 

werkzaamheden. 

3.2.5 Toetsing

Voor toetsing is de Toetsingspiramide van Miller12 gebruikt (zie Figuur 5). Deze 

piramide beschrijft de beroepsbekwaamheid op vier niveaus. Na de basistraining 

werd verwacht dat de deelnemers op het niveau van ‘weten’ en ‘weten hoe’ 

waren. Tijdens de ‘coaching on the job’ en in de vervolgtrainingen van SamenOud 

werd nader ingegaan op de leerdoelen en werd verdieping aangebracht, zodat 

de professionals uiteindelijk op het niveau kwamen van ‘doen’. De toetsing 

vond plaats in de praktijk, door zowel de professionals als de projectleiders. Er 

werd daarbij gebruik gemaakt werd van hulpmiddelen om het individuele- en 

teamfunctioneren in kaart te brengen en te beoordelen. Volgens Miller is dit de 

meest krachtige manier van ‘toetsing’. 
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3.2.6 Evaluatie, verbetering en accreditatie

Na afloop van elke SamenOud-training werd de cursisten gevraagd een 

evaluatieformulier in te vullen. De vragen waren gericht op de inhoud, opzet en 

organisatie van de training. Deze formulieren werden verwerkt tot evaluatie-

rapporten die werden teruggekoppeld aan de cursisten, docenten, projectleiders 

en leidinggevenden. Op basis van de evaluaties werden aanpassingen aan 

het trainingsprogramma doorgevoerd. Op deze wijze worden de SamenOud-

trainingen doorontwikkeld en verbeterd. Voor het basisprogramma en de 

vervolgtrainingen van SamenOud is accreditatie toegekend door de relevante 

beroepsverenigingen. 
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Besluitvorming ondersteuning

Het toepassen van evidence-based protocollen en richtlijnen door zowel 
professionals als patiënten in de dagelijkse praktijk.

4.1 | Screening en triage

4.2 | SamenOud-anamnese

4.3 | Overige protocollen en richtlijnen
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Als de opleiding van de leden van het Ouderenzorg Team is afgerond kunnen 
de teams zorg en begeleiding gaan leveren volgens het SamenOud-model. 
Onderdeel van SamenOud is dat de ouderen worden ingedeeld in drie 
risicoprofielen met bijpassende interventiestrategieën. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven hoe deze profielindeling verloopt, hoe de anamnese is opgebouwd 
en welke verdiepingsvragenlijsten er binnen SamenOud gebruikt worden. 

4.1 | Screening en triage

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 wordt binnen SamenOud het Chronic Care 

Model gecombineerd met de Kaiser Permanente Triangle. De Kaiser Permanente 

Triangle onderscheidt drie niveaus met bijpassende interventiestrategieën. Dit 

model wordt gebruikt voor de profielindeling van de ouderen: de SamenOud-

triangel. Jaarlijkse screening en triage met behulp van een tweetal vragenlijsten 

leidt uiteindelijk tot indeling van de ouderen in één van de profielen. De 

profielindeling is gebaseerd op de complexiteit van zorgbehoeften en de mate 

van kwetsbaarheid. 

4.1.1 Complexiteit van zorgbehoeften 

De complexiteit van zorgbehoeften wordt gemeten met de INTERMED-Elderly 

Self-Assessment (IM-E-SA).5 De IM-E-SA bestaat uit 21 vragen waarmee de 

zorgbehoeften in vier domeinen wordt gemeten: fysiek, sociaal, cognitief en 

psychologisch. Hierbij wordt gekeken naar het verleden, de huidige situatie en 

de prognose. De score op dit meetinstrument kan variëren tussen de 0 en 60, 

waarbij een hogere score staat voor een hogere mate van complexiteit. 
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4.1.2 Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van de ouderen wordt gemeten met de Groninger Frailty 

Indicator (GFI).6 De GFI bestaat uit 15 vragen waarmee op vier domeinen 

kwetsbaarheid wordt gemeten: fysiek, cognitief, psychologisch en sociaal. De 

scores op dit instrument kunnen variëren van 0 tot 15, waarbij een hogere score 

staat voor een hogere mate van kwetsbaarheid.

4.1.3 Profielindeling 

Ouderen met een INTERMED-E-SA score hoger of gelijk aan 16 worden ingedeeld 

in het profiel Complexe zorgbehoeften, ouderen met een INTERMED-E-SA lager 

dan 16 en een GFI van 4 of hoger worden ingedeeld in het profiel Kwetsbaar 

en ouderen met een INTERMED-E-SA score lager dan 16 en een GFI lager dan 4 

worden ingedeeld in het profiel Robuust.

4.2 | SamenOud-anamnese

Om een compleet beeld te krijgen van de problemen die een oudere ervaart is een 

anamnese specifiek voor 75-plussers zonder dementie ontwikkeld: de Samenoud-

anamnese. De Ouderenzorg Teams vroegen gedurende de interventieperiode 

naar concrete hulpmiddelen voor preventieve en proactieve zorg en begeleiding 

van ouderen. Daarom is de anamnese uitgebreid met de U-CARE Toolkit uit 

Utrecht. 
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4.2.1 Delphi-studie

De SamenOud-anamnese is gebaseerd op de resultaten van een Delphi-studie. In 

deze studie zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen van 75-plussers 

geselecteerd door een panel van 41 experts. Deze studie resulteerde in een set van 

30 categorieën uit de Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren 

(ICF). Deze set van 30 categorieën vormt de basis van de SamenOud-anamnese 

(zie Tabel 2). 

4.2.2 U-CARE Toolkit

De U-CARE Toolkit is ontwikkeld binnen het project ‘Om U’ van het Netwerk 

Utrecht Zorg Ouderen in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. 

Deze Toolkit hanteert dezelfde screeningsinstrumenten als er binnen SamenOud 

gebruikt worden (INTERMED-E-SA en GFI). Voor elf veelvoorkomende geriatri-

sche problemen zijn in de U-CARE Toolkit evidence-based zorgplannen en vervolg-

interventies opgenomen. 

Voor uitbreiding van de SamenOud-anamnese zijn de 30 ICF categorieën verdeeld 

over de elf hoofdstukken van de U-CARE Toolkit. Daarnaast zijn er drie extra 

hoofdstukken toegevoegd aan de SamenOud-anamnese met ICF categorieën die 

niet pasten bij de hoofdstukindeling van de U-CARE Toolkit (zie Tabel 2). 

4.2.3 Verdiepingsvragenlijsten 

Ook de verdiepingsvragenlijsten uit de U-CARE Toolkit zijn opgenomen in de 

SamenOud-anamnese. Deze vragenlijsten kunnen bij een oudere afgenomen 

worden wanneer een casemanager een bepaald onderwerp verder wil uitdiepen 

(zie Tabel 2). 
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Tabel 2. SamenOud-anamnese

Hoofdstukken ICF categorieën Verdiepingsvragen-
lijsten

1. Functioneren d510 Zich Wassen
d520 Verzorgen van lichaamsdelen
d530 Zorgdragen voor toiletgang
d540 Zich kleden

KATZ (ADL-KATZ 15)

2. Vallen en mobiliteit b240 Duizeligheid en/of valneigingen
b710 Mobiliteit van gewrichten
b730 Spiersterkte
d410 Veranderen van basale 
          lichaamshouding
d450 Lopen
d470 Gebruiken van vervoermiddel (als 
          passagier)

Falls Efficacy Scale 
(FES-NL)

3. Voeding en ondervoeding d550 Eten
d560 Drinken
b530 Handhaving lichaamsgewicht

Short Nutritional 
Assessment 
Questionaire 
(SNAQ-65+)

4. Urine-incontinentie b620 Functies gerelateerd aan urinelozing 
b525 Defaecatie

Protection, 
Amount, 
Frequency, 
Adjustment, Body 
image (PRAFAB)

5. Stemming en depressie b152 Stemming Geriatric 
Depression Scale 
(GDS)

6. Eenzaamheid e310 Naaste familie
e320 Vrienden
e325 Kennissen, leeftijd- en seksegenoten, 
          buren en stad- of dorpsgenoten
d760 Familierelaties

De Jong Gierveld 
schaal

7. Cognitie b144 Geheugen Observatielijst 
vroege symptomen 
dementie (OLD)
Mini-Mental 
State Examination 
(MMSE)

8. Gehoor b230 Hoorfuncties Hearing Handicap 
Inventory for the 
Elderly Screening 
Version (HHIE-S)

9. Visus b210 Visuele functies
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4.3 | Overige protocollen en richtlijnen

Alle leden van het Ouderenzorg Team worden gestimuleerd om gebruik te maken 

van richtlijnen en protocollen. Zo zijn er in Zorgbeheer een aantal directe links 

ingebouwd, bijvoorbeeld naar de ICF-browser. Met deze link kan men eenvoudig 

zoeken naar ICF categorieën die niet standaard opgenomen zijn in de anamnese 

en het zorgleefplan. Ook is er een link naar de officiële richtlijnen van het 

Nederlands Huisartsen Genootschap opgenomen in Zorgbeheer.

Hoofdstukken ICF categorieën Verdiepingsvragen-
lijsten

10. Polyfarmacie e1101 Geneesmiddelen Medicatiereview

11. Oudere als mantelzorger d760 Familierelaties Caregiver Strain 
Index (CSI)

12. Informele zorg e310 Naaste familie 
e320 Vrienden
e325 Kennissen, leeftijd- en seksegenoten,  
          buren en stad- of dorpsgenoten

Caregiver Strain 
Index (CSI)

13. Lichaamsfuncties b410 Hartfrequentie en hartritme
b420 Bloeddruk
b455 Inspanningstolerantie
b810 Beschermende functies van huid

14. Voorzieningen e570 Sociale zekerheid 
e575 Welzijn
e580 Gezondheidszorg

Tabel 2. (Vervolg)

Besluitvorming ondersteuning
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Klinische informatiesystemen

Een digitaal elektronisch patiënteninformatiesysteem met toegang op 
locatie dat essentiële informatie voor zowel professionals als patiënten, 
behandelingsplanning en richtlijnen bevat.

5.1 | Zorgbeheer

5.2 | Hardware



Figuur 6. Patiëntenoverzicht in Zorgbeheer
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Effectieve zorg en begeleiding voor alle ouderen is niet mogelijk zonder een 
informatiesysteem dat het gehele proces van zorg en begeleiding, voor zowel 
het individu als de populatie, ondersteunt. Een dergelijk systeem verbindt goede 
zorg met verantwoorde zorg. Daarnaast is het van groot belang dat relevante 
informatie overal en altijd beschikbaar is voor de leden van het Ouderenzorg 
Team. In opdracht van SamenOud heeft Bossers en Cnossen het Elektronisch 
Ouderen Dossier ontwikkeld: Zorgbeheer. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
hoe Zorgbeheer is ontwikkeld, wat de functionaliteiten zijn en welke hardware 
nodig is om optimaal gebruik te kunnen maken van Zorgbeheer.

5.1 | Zorgbeheer

Zorgbeheer bestaat uit verschillende onderdelen en functionaliteiten gericht op 

de screening en zorgregistratie. Per huisartspraktijk zijn een patiëntenoverzicht, 

individuele dossiers en een overlegagenda met te bespreken dossiers beschikbaar. 

Zorgbeheer biedt daarmee ook een geschikt kader voor het Ouderenzorg 

Team overleg. Daarnaast heeft iedere gebruiker een takenlijst en is er een 

forum ontwikkeld waarop men kennis en informatie kan delen. Tot slot zijn er 

verschillende beheerdersfunctionaliteiten ingebouwd, zoals gebruikersbeheer en 

een import- en exportmodule.

5.1.1 Patiëntenoverzicht

In het patiëntenoverzicht worden per praktijk de dossiers van alle deelnemende 

ouderen getoond (zie Figuur 6). Naast de naam, geboortedatum en actuele 

profielindeling worden de scores op het gebied van complexiteit van zorgbehoeften 

(INTERMED-E-SA), kwetsbaarheid (GFI) en welbevinden weergegeven. Het 

patiëntenoverzicht kan worden doorzocht aan de hand van zoektermen. 

Klinische informatiesystemen
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Daarnaast kan de dossiervolgorde aangepast worden op basis van verschillende 

variabelen (sorteren), bijvoorbeeld op achternaam of mate van kwetsbaarheid. 

5.1.2 Dossiers

De dossiers zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen: personalia, vragen-

lijsten, resultaten, zorgleefplan, rapportage en rapporten. 

Personalia
Het Personalia-tabblad toont de persoonsgegevens. Daarnaast worden de 

belangrijkste gegevens over de oudere weergegeven, bijvoorbeeld contact-

personen of allergieën van de oudere. De leden van het Ouderenzorg Team 

kunnen de gegevens zelf bijwerken, bijvoorbeeld wanneer een oudere is verhuisd 

of in een ander profiel wordt ingedeeld. 

Vragenlijsten
Het Vragenlijsten-tabblad vormt een centrale bibliotheek waar naast de 

standaardvragenlijsten ook andere vragenlijsten in opgenomen kunnen worden. 

De standaardvragenlijsten van SamenOud zijn de SamenOud-screening en de 

SamenOud-anamnese. De verdiepingsvragenlijsten uit de anamnese zijn hier 

ook te vinden. De vragenlijsten zijn zo opgebouwd dat alleen de relevante vragen 

getoond worden. Zo zijn er binnen de SamenOud-anamnese meerdere vragen 

afhankelijk van een voorgaande vraag. Deze vragen worden pas getoond bij een 

bepaald antwoord op de voorgaande vraag. Het invullen van alle vragenlijsten 

kan tussentijds gestopt worden om op een later moment weer verder te gaan.

Hoofdstuk 5
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Resultaten
De resultaten van de verschillende vragenlijsten en de anamnese worden 

grafisch weergegeven in het Resultaten-tabblad (vignet; zie Figuur 7). Indien 

vragenlijsten meerdere keren afgenomen worden, kan men hier de resultaten 

van de verschillende meetmomenten inzien. De antwoorden resulteren in een 

totaalscore en score per schaal. Op basis van de kleur kan de gebruiker meteen 

zien of er actie ondernomen moet worden. Door op het vignet of op een score te 

klikken verschijnt er een scherm met detailweergave van de betreffende vragen 

en worden de antwoorden getoond. 

Figuur 7. Resultatenoverzicht

Klinische informatiesystemen
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Zorgleefplan
Het zorgleefplan vormt de basis van de individuele begeleiding (zie Figuur 8). Het 

zorgleefplan kan automatisch ingevuld worden met de scores en beschrijvingen 

uit de SamenOud-anamnese. Het is ook mogelijk om later onderwerpen toe te 

voegen. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 wordt per onderwerp een begin-, doel- 

en haalbaarheidsscore ingevuld. Per onderwerp kunnen vervolgens acties en 

activiteiten toegevoegd worden. Deze acties en activiteiten worden automatisch 

toegevoegd aan de takenlijst van de betreffende professional. Acties en 

activiteiten kunnen ook aan een andere Zorgbeheergebruiker gekoppeld worden, 

zodat ze in diens persoonlijke takenlijst terechtkomen. In het zorgleefplan kan 

per onderwerp het beloop beschreven worden. Deze teksten worden ook 

automatisch opgenomen in het tabblad Rapportage. 

Figuur 8. Zorgleefplan
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Rapportage
In het Rapportage-tabblad komen de verschillende onderdelen van het 

dossier samen en worden verschillende rubrieken getoond. De indeling van 

de rapportagerubrieken is aan te passen. Voor SamenOud is gekozen voor een 

rubricering op basis van de verschillende processtappen: anamnese, zorgleefplan, 

voortgang, casemanagement overleg, Ouderenzorg Team overleg, overleg met 

derden en reistijd. Met een filter kan de gebruiker aangeven welke informatie 

getoond moet worden, bijvoorbeeld een overzicht van wat er in het Ouderenzorg 

Team overleg is besproken over deze oudere. Het beloop van een onderwerp zoals 

beschreven in het zorgleefplan wordt automatisch toegevoegd aan dit tabblad 

onder de rubriek ‘zorgleefplan’. Daarnaast wordt automatisch de verandering in 

profielindeling vastgelegd. Ook kunnen de teamleden hier tijd registreren. 

Rapporten 
Het Rapporten-tabblad bevat een overzichtelijke weergave van informatie die 

op verschillende plekken in het dossier is opgeslagen. Een rapport kan op maat 

samengesteld worden en wordt veelal gemaakt ten behoeve van een specifiek 

doel, bijvoorbeeld voor de overdracht naar een andere zorgverlener. Het rapport 

bestaat dan bijvoorbeeld uit een weergave van het zorgleefplan, de verschillende 

metingen en een samenvatting van het dossier. 

5.1.3 Te bespreken dossiers 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is er voor het Ouderenzorg Team overleg een 

standaardagenda ontwikkeld. Deze agenda is opgenomen in Zorgbeheer bij ‘Te 

bespreken dossiers’. Alle teamleden kunnen daar dossiers toevoegen die ze 

willen bespreken tijdens het eerstvolgende teamoverleg. Het toevoegen van een 

dossier aan deze agenda kan zowel vanuit het patiëntenoverzicht als vanuit een 
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individueel dossier. Daarnaast is er ruimte om de reden of vraag voor het overleg 

te omschrijven. Vanuit dit overzicht kunnen de individuele dossiers geopend 

worden en kunnen de verschillende rapporten bekeken worden. Na het overleg 

kunnen de dossiers weer eenvoudig uit de agenda verwijderd worden.

5.1.4 Taken 

Alle acties en activiteiten die in het zorgleefplan worden genoteerd, worden 

automatisch een taak in het overzicht ‘Taken’ van de betrokken casemanager. 

De acties en activiteiten kunnen ook als taak toebedeeld worden aan andere 

teamleden. Dit zijn individuele, inlog-gebonden taken. Er kunnen ook teamtaken 

aangemaakt worden. Zo wordt bijvoorbeeld het resultaat van een nieuw ingevulde 

screening toegevoegd aan het takenoverzicht van alle betrokken teamleden. Het 

hele Ouderenzorg Team weet dan dat een oudere een vragenlijst heeft ingevuld 

en dat deze besproken moet worden tijdens het eerstvolgende teamoverleg. 

Vanuit het takenoverzicht kan direct het betreffende dossier geopend worden. 

Wanneer een taak is afgehandeld kan deze afgevinkt worden en verdwijnt deze 

uit het takenoverzicht. 

5.1.5 Forum 

Het forum is toegankelijk voor alle Zorgbeheergebruikers. Hier kan men elkaar 

vragen stellen, reageren op elkaar of bestanden uit wisselen. De SamenOud-

projectleiders beheren dit forum.
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5.2 | Hardware 

Zorgbeheer is een web-based applicatie. Dit betekent dat de informatie 

beschikbaar is op het moment dat er een internetverbinding is. De casemanagers 

gaan op huisbezoek en werken daarom met een laptop of tablet met mobiel 

internet. Hardware die is ontwikkeld voor mobiel gebruik werkt het beste. Tijdens 

het transitie-experiment is er gewerkt met een Chromebook, iPad of laptop. De 

huisarts benadert Zorgbeheer in de meeste gevallen via de desktopcomputer. 
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Zelfmanagementondersteuning

Ouderen en hun families helpen actief te participeren in het zorgproces door het 
inzetten van evidence-based strategieën voor zelfmanagementondersteuning.

6.1 | Zelfmanagementkaart 

6.2 | SamenOud-dagen

6.3 | SamenOud-activiteiten

6.4 | SamenOud-lezingen

6.5 | SamenOud-nieuwsbrieven

6.6 | Evaluatie
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Naast de individuele zorg en begeleiding door het Ouderenzorg Team is er 
voor alle ouderen ook een Zelfmanagementsupport en preventieprogramma 
ontwikkeld. Met verschillende groepsinterventies en middelen zoals de 
SamenOud-dagen, -activiteiten, -lezingen en -nieuwsbrief worden ouderen 
gestimuleerd om actief deel te blijven nemen aan de samenleving. Ouderen 
worden daarbij geïnformeerd over belangrijke zaken omtrent ouder worden en 
worden aangemoedigd om vrijwilligerswerk te doen. Op deze manier worden 
ze geholpen om langer zelfstandig en gelukkig thuis te kunnen blijven wonen. 
Daarnaast ontvangen de robuuste ouderen een ‘Zelfmanagementkaart’, 
waarmee ze hun eigen situatie kunnen monitoren en weten wanneer ze actie 
moeten ondernemen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende 
onderdelen van het Zelfmanagementsupport en preventieprogramma. Per 
onderdeel wordt besproken hoe dit gerealiseerd kan worden. 

6.1 | Zelfmanagementkaart

Zodra uit de screeningsvragenlijst blijkt dat een oudere robuust is, ontvangt hij of 

zij per post de ‘Zelfmanagementkaart’. Deze interventie is voornamelijk gericht op 

het stimuleren van de eigen regie en het voorkomen van zorgbehoeften. Met de 

Zelfmanagementkaart kan een oudere zijn of haar eigen situatie beoordelen. Als 

een oudere verandering in de fysieke of mentale gezondheid of in de leefsituatie 

ontdekt, wordt geadviseerd om contact op te nemen met het Ouderenzorg Team. 

Wanneer een kwetsbare oudere of een oudere met complexe zorgbehoeften geen 

individuele ondersteuning van een casemanager meer nodig heeft, ontvangt hij 

of zij ook de Zelfmanagementkaart.

Zelfmanagementondersteuning
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6.2 | SamenOud-dagen

De SamenOud-dagen worden georganiseerd voor alle SamenOud-deelnemers 

in samenwerking met lokale partijen. De SamenOud-dagen hebben een vast 

programma bestaande uit een gezamenlijke opening, een informatiemarkt, een 

divers aanbod aan activiteiten en eventueel een lunch. SamenOud-dagen geven 

ouderen de mogelijkheid om kennis over ouder worden op te doen en om andere 

ouderen uit de omgeving te ontmoeten. De ervaring leert dat de SamenOud-

dagen druk bezocht worden. 

6.2.1 Voorbereiding

Om een SamenOud-dag te organiseren en ordelijk te laten verlopen is een 

gedegen voorbereiding noodzakelijk. Per gemeente wordt een werkgroep met  

coördinator geïnstalleerd. De werkgroepen werken volgens een draaiboek, 

maken een planning, nodigen de ouderen uit en zorgen voor de organisatie op 

de dag zelf. 

Werkgroepen
Per gemeente wordt een werkgroep gevormd bestaande uit SamenOud-

casemanagers, medewerkers van de lokale zorg- en welzijnsorganisaties en 

vrijwilligers uit het welzijnswerk of de ouderenbonden. Op deze manier wordt 

er een breed draagvlak gecreëerd en komt er vanuit verschillende kanten input 

voor de opzet en de inhoud van een SamenOud-dag. De frequentie waarin de 

werkgroepen bijeenkomen loopt op van één keer per zes weken tot één keer 

per week naarmate de dag dichterbij komt. Per werkgroep wordt er lokaal 

een coördinator aangewezen die samen met een SamenOud-projectleider de 

voortgang bewaakt. 
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Draaiboeken
Om de coördinatie en opzet van de dag overzichtelijk te houden worden er per 

werkgroep draaiboeken met een planning opgesteld. Daardoor is iedereen op 

de hoogte van de gemaakte afspraken en weet iedereen wie per onderdeel de 

eerstverantwoordelijke is.  De draaiboeken kunnen grotendeels opnieuw gebruikt 

worden bij de organisatie van een nieuwe SamenOud-dag, aangezien de opzet 

iedere keer grofweg hetzelfde is. 

Locaties
Voor grote gemeenten is het aan te raden om gebruik te maken van sporthallen 

vanwege de (naar verwachting) grote aantallen bezoekers en de ruimte die 

nodig is voor de informatiemarkt. In een kleiner dorp is een dorpshuis geschikt. 

Een voorwaarde voor een geschikte locatie is dat er extra ruimtes beschikbaar 

zijn voor activiteiten en workshops. Daarnaast is met name bij het gebruik van 

sporthallen een goede afstemming met en medewerking van de gemeenten 

noodzakelijk, omdat er vaak voor andere geplande activiteiten een alternatief 

gezocht moet worden. 

Uitnodiging organisaties
Organisaties worden bij voorkeur per brief uitgenodigd om aan de informatiemarkt 

deel te nemen. In deze brief wordt kort het programma en het doel van de 

SamenOud-dag omschreven. Wanneer een organisatie belangstelling heeft om op 

de informatiemarkt te staan, kan men zich per e-mail of telefonisch aanmelden. 

Voor eventuele vragen kan men contact opnemen met de coördinator van de 

SamenOud-dag. Na aanmelding krijgt men een bevestiging met aanvullende 

gegevens zoals bijvoorbeeld de kosten. 
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Uitnodiging deelnemers
Deelnemers van SamenOud ontvangen per post een persoonlijke uitnodiging 

voor de SamenOud-dag. Deze uitnodiging bestaat uit een informatiebrief met 

algemene informatie over de dag, het programma en een antwoordkaart. Op de 

gefrankeerde antwoordkaart kunnen de ouderen aangeven of ze de dag willen 

bijwonen, of ze vervoer nodig hebben om de locatie te bereiken, of ze dieetwensen 

hebben voor de (eventuele) lunch, aan welke activiteit ze willen deelnemen en 

of ze een gast (bijvoorbeeld partner, familielid, buurvrouw/-man) mee willen 

nemen. Om zoveel mogelijk ouderen te stimuleren naar de SamenOud-dag te 

komen, kunnen de ouderen die geen gehoor geven aan de uitnodiging worden 

gebeld om te controleren of ze de uitnodiging hebben ontvangen. Dit geeft ook 

inzicht in de redenen waarom ouderen zich niet aanmelden. Als een oudere zich 

niet heeft aangemeld om organisatorisch redenen kan dat soms opgelost worden 

door bijvoorbeeld vervoer te regelen. 

6.2.2 Voorbeeld van een SamenOud-dag 

Tijdens het transitie-experiment zijn een aantal SamenOud-dagen georganiseerd 

voor de deelnemende ouderen. Een invulling van het programma van de 

SamenOud-dagen wordt hieronder kort besproken.

Registratie deelnemers
De ouderen en gasten die zich hadden aangemeld werden bij binnenkomst 

afgevinkt op een presentielijst. De presentielijst was opgesteld op basis van 

de teruggestuurde antwoordkaarten en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de 

evaluatie van de SamenOud-dagen. De ouderen die niet komen opdagen kunnen 

op deze manier eenvoudig worden benaderd met de vraag wat de reden van 

afwezigheid was. Dat gebeurt telefonisch door de casemanagers. Zij gaan daarbij 

ook na of individuele ondersteuning nodig is. 
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Opening
De aanwezige ouderen werden ontvangen met een koffie- en theebuffet. De 

SamenOud-dagen startten officieel met een gezamenlijke opening door één 

van de projectleiders van SamenOud met uitleg over het programma van de 

SamenOud-dag en de voortgang van het project SamenOud. Vervolgens hield een 

SamenOud-huisarts of lokale bestuurder een welkomstwoord. Daarin kwamen 

zaken aan bod zoals de ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg.

Informatiemarkt
Na de opening van de SamenOud-dag was er tijd om de informatiemarkt te 

bezoeken. Deze georganiseerde informatiemarkt bestond uit diverse stands 

waar ouderen zich konden laten informeren op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg. Ook waren er stands aanwezig waar de ouderen een indruk van hun 

lichamelijke gezondheid konden krijgen door bijvoorbeeld het afleggen van een 
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(fitheids-)testje of bloeddruk- en gewichtsmetingen. Om de opzet van de markt 

gevarieerd te houden en in te spelen op de belangstelling van de ouderen waren 

er ook stands aanwezig waarbij ouderen zelf handwerkjes of creatieve producten 

verkochten.

Activiteiten
Het activiteitenprogramma van de SamenOud-dagen was zeer divers en sloot 

aan op de doelstellingen van SamenOud. De activiteiten waren gericht op het 

stimuleren van beweging en zelfredzaamheid – zoals dansen, wandelen, fietsen 

en valpreventie – en advies op het gebied van gezonde voeding. Daarnaast was 

er aandacht voor het versterken van het sociale netwerk van de ouderen door 

bijvoorbeeld gezamenlijk te zingen, cupcakes te bakken of creatief bezig te zijn. 

Ook workshops als ‘Veiligheid in en om het huis’ en ‘Geheugen’ werden ingezet om 

het inzicht en de kennis van ouderen te vergroten. Als vervolg op de activiteiten 

die werden aangeboden werd verwezen naar bestaande lokale activiteiten. 

Lunch
Na de informatiemarkt of tussen de informatiemarkt en het activiteitenprogramma 

was een gezamenlijke lunch georganiseerd. Deze lunch had de vorm van een 

lopend buffet met een gevarieerd aanbod aan brood, beleg, fruit en drank. Voor 

de lunch was ruim een uur ingepland zodat ouderen de gelegenheid kregen 

om met elkaar in contact te komen. Tegen het einde van de lunch werden de 

deelnemers geïnformeerd over het verdere verloop van het programma of werd 

de dag afgesloten. Voor de afsluiting van de dag werd de deelnemers verzocht 

een evaluatieformulier in te vullen. 
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6.3 | SamenOud-activiteiten

Naast de SamenOud-dagen kunnen ook kleinschaligere activiteiten georganiseerd 

worden. Deze SamenOud-activiteiten bestaan uit één of enkele vooraf 

vastgestelde activiteit(en) met daarbij een aanbod van koffie en thee of lunch. 

Net als bij de SamenOud-dagen zijn bij de voorbereiding van de SamenOud-

activiteiten de lokale werkgroepen van belang. De voorbereidingstijd is echter 

korter dan bij een SamenOud-dag, waardoor de organisatie minder intensief is. 

6.3.1 Locaties

Voor de SamenOud-activiteiten is maar één (kleine) ruimte nodig. Geschikte 

locaties zijn bijvoorbeeld een jongerencentrum, dorpshuis, kerkgebouw of multi-

functioneel centrum. 

6.3.2 Uitnodiging deelnemers

De ouderen van SamenOud ontvangen per post een persoonlijke uitnodiging 

voor de SamenOud-activiteiten. Deze uitnodiging bestaat uit een informatiebrief 

met algemene informatie over de dag en een antwoordkaart of opgavestrook die 

ouderen gratis kunnen terugsturen naar een van de betrokken organisaties.

Zelfmanagementondersteuning



78    |

6.3.3 Voorbeelden van SamenOud-activiteiten  

Tijdens het transitie-experiment zijn er drie activiteiten georganiseerd voor 

deelnemende ouderen. De activiteiten hadden als thema ‘Pekela van Vroeger’, 

‘Samen aan Tafel’ en een ‘Sint Nicolaas-morgen’. Het programma van de 

activiteiten wordt hieronder kort besproken.

Pekela van Vroeger
Bij de activiteit ‘Pekela van Vroeger’ werden de ouderen weer even meegenomen 

naar hun jeugd. Het programma bestond uit het bekijken van filmopnames over 

vroeger (jaren 50). Daarna konden de ouderen in gesprek gaan met jongeren over 

de verschillen tussen vroeger en nu. Deze morgen werd afgesloten met een lunch 

die werd verzorgd door een groep vrijwilligers. 

Samen aan Tafel
‘Samen aan Tafel’ in Veendam stond in het teken van samen koken en daarna 

gezamenlijk eten. Onder professionele begeleiding zorgden de ouderen voor een 

smakelijke en gezonde maaltijd. Belangrijk was de samenwerking onderling en 

het contact dat op deze wijze gelegd werd. Daarnaast konden ouderen op deze 

manier nieuwe gerechten ontdekken. 

Sint Nicolaas-morgen
Tijdens de ‘Sint Nicolaas-morgen’ in Stadskanaal werden verschillende 

Sinterklaasverhalen voorgedragen. In aanwezigheid van de goedheiligman en zijn 

Pieten werden Sinterklaasliedjes gezongen en werden bijpassende lekkernijen 

genuttigd. 
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6.4 | SamenOud-lezingen

Naast de SamenOud-dagen en -activiteiten worden er ook SamenOud-lezingen 

georganiseerd. Deze lezingen sluiten aan bij de doelen van het Zelfmanagement-

support en preventieprogramma doordat ouderen kennis opdoen om langer 

zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast hebben de ouderen tijdens de 

bijeenkomsten de gelegenheid om met elkaar in contact te komen en in gesprek 

te gaan. Ook bij de lezingen is het van belang dat de ouderen per post een 

persoonlijke uitnodiging met antwoordkaart ontvangen. De locatie is afhankelijk 

van de verwachtte groepsgrootte. 

6.4.1 Voorbeelden van SamenOud-lezingen

In de evaluaties van de SamenOud-dagen hebben ouderen suggesties gedaan 

voor onderwerpen voor lezingen. Dit heeft geleid tot de organisatie van een 

aantal lezingen. Deze lezingen waren opgezet in de vorm van een cyclus waarin 

in alle deelnemende gemeenten drie lezingen zijn georganiseerd. De lezingen 

hadden als thema ‘Ouder worden en kwaliteit van leven’, ‘Nieuwe AWBZ-regels, 

een zorg voor u’ en een ‘Inleiding AWBZ/Wmo’. De inhoud van de lezingen wordt 

hieronder kort beschreven.

Ouder worden en kwaliteit van leven
Het centrale thema van de eerste lezing was ‘Ouder worden en kwaliteit van 

leven’. Deze lezing werd in elke gemeente verzorgd door een lokale SamenOud-

huisarts. Er werd uitleg gegeven over de zorg rondom het levenseinde. Daarbij zijn 

onder andere palliatieve sedatie en euthanasie uitvoerig aan de orde gekomen, 

met uitleg over de verschillende procedures. Verder was er aandacht voor de 

vraag ‘wel of niet behandelen’, wilsverklaringen en ‘wel of niet reanimeren’.
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Nieuwe AWBZ-regels, een zorg voor u
De tweede lezing met als thema ‘Nieuwe AWBZ-regels, een zorg voor u’ werd 

verzorgd door een notaris. In deze lezing werden de ouderen op de hoogte 

gebracht van de financiële consequenties van de veranderingen in de AWBZ 

en wat men kan doen om te voorkomen dat de eigen woning ‘opgegeten moet 

worden’. Ook is stilgestaan bij de noodzaak van een notariële volmacht.

Inleiding AWBZ/Wmo
De derde lezing ging over de veranderende wetgeving op het gebied van AWBZ/

Wmo en werd verzorgd door de desbetreffende gemeente. De lezing werd tijdens 

de workshopsessies van de SamenOud-dagen georganiseerd, om op die manier 

zoveel mogelijk ouderen de kans te geven de lezing bij te wonen.

6.5 | SamenOud-nieuwsbrieven

Naast de activiteiten die worden georganiseerd ontvangen de ouderen twee 

keer per jaar een SamenOud-nieuwsbrief. Op de voorpagina van de nieuwsbrief 

wordt hoofdzakelijk ingegaan op de recente ontwikkelingen en/of initiatieven 

van SamenOud. Hier worden ook de SamenOud-dagen, -activiteiten en -lezingen 

in het kort beschreven. De overige informatie is erop gericht om ouderen te 

activeren en te informeren over gezond ouder worden. Er worden bijvoorbeeld 

tips gegeven op het gebied van voeding en beweging. De brief sluit af met een 

met een activerende boodschap, bijvoorbeeld een uitnodiging om mee te doen 

aan een plaatselijke activiteit.
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6.6 | Evaluatie

Om de kwaliteit van de verschillende SamenOud-activiteiten te blijven verbeteren 

wordt aan alle deelnemers aan de SamenOud-dagen, -activiteiten en -lezingen 

gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. De vragen op het evaluatieformulier 

zijn bedoeld om een indruk te krijgen in hoeverre de activiteiten aansluiten bij de 

doelen van het Zelfmanagementsupport en preventieprogramma. De ingevulde 

evaluatieformulieren worden verwerkt tot rapporten. De rapporten eindigen met 

een samenvatting van de meest opvallende resultaten en aanbevelingen voor het 

organiseren van nieuwe activiteiten.
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Het onderhouden van goede betrekkingen met de doelgroepen van SamenOud 
door middel van interne en externe communicatie.
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Communicatie en Public Relations (PR) spelen een belangrijke rol bij het 
vergroten van de naamsbekendheid en bekendheid van de resultaten van 
SamenOud. Dit is van belang om ervoor te zorgen dat SamenOud een structureel 
onderdeel wordt van de zorg en begeleiding voor ouderen. 

SamenOud is een complex project omdat er verbindingen zijn met veel 
verschillende doelgroepen. Met elk van die doelgroepen wordt intensief 
gecommuniceerd. Professionele communicatiemiddelen en aandacht voor 
relatiemanagement met alle betrokken partijen is daarom erg belangrijk. 
Daarnaast is het belangrijk om de 75-plussers goed te informeren en te 
betrekken bij SamenOud en hen te motiveren om deel te nemen. 

Het communicatieplan dat aan het begin van het transitie-experiment is 
opgesteld diende als leidraad voor alle communicatie en PR. Dat plan is als basis 
gebruikt voor dit hoofdstuk.

7.1 | Doelgroepen

SamenOud heeft te maken met verschillende externe en interne doelgroepen. 

Externe doelgroepen zijn bijvoorbeeld: 75-plusser en omgeving, leden van 

de Ouderenzorg Teams, bestuurders en managers binnen wonen, welzijn en 

zorg (regionaal en landelijk), leden van de Klankbordgroep, algemeen publiek 

en regionale en landelijke pers. Interne doelgroepen zijn onder andere: 

het SamenOud-team en Dagelijks Bestuur, medewerkers van de afdeling 

Gezondheidswetenschappen van het UMCG en overige medewerkers van het 

UMCG. 
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7.2 | Communicatiedoelstellingen

Eén van de belangrijkste algemene doelstellingen is om de betrokkenheid 

bij SamenOud te vergroten. Dit gebeurt door alle betrokkenen regelmatig te 

voorzien van informatie over de stand van zaken en door de relatie met alle 

stakeholders te versterken en te onderhouden. Daarnaast is het van belang 

de naamsbekendheid van SamenOud – zowel in de regio als (inter)nationaal 

– te vergroten. Vanuit deze globale doelstellingen zijn een aantal specifieke 

communicatiedoelstellingen geformuleerd. Bijvoorbeeld dat betrokkenen de 

meerwaarde zien van SamenOud, een positieve houding hebben ten aanzien van 

SamenOud, positief over SamenOud communiceren en verdere implementatie 

en verspreiding van het nieuwe zorgmodel stimuleren door hun gedrag.

7.3 | Kernwaarden en kenmerken

De kernboodschap van SamenOud is ‘Verbinden’. Dit is de belangrijkste 

kernwaarde maar ook één van de onderscheidende kenmerken van SamenOud. 

In alle communicatie-uitingen is ‘Verbinden’ daarom het overkoepelende thema. 

De overige kernwaarden van SamenOud naast ‘Verbinden’ zijn ‘Betrouwbaar’, 

‘Verantwoordelijk’, ‘Optimaal’ en ‘Ontwikkelen’. Deze kernwaarden zijn vertaald 

naar een aantal boodschappen, de unieke kenmerken van SamenOud: 

Evidence-based aanpak: SamenOud is gebaseerd op evidence-

based modellen en effecten worden aangetoond met krachtige 

onderzoeksmethoden.
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Fundamentele aanpak: SamenOud is gericht op gedragsverandering 

bij zorgverleners en 75-plussers. 

Integrale aanpak: alle onderdelen van SamenOud zijn gelijktijdig 

en in onderlinge samenhang gerealiseerd op micro-, meso- en 

macroniveau.

Holistisch uitgangspunt: er wordt gekeken naar alle aspecten van 

het functioneren van ouderen in relatie tot wonen, welzijn en zorg.

Borging: van transitie-experiment naar volledig nieuw zorgmodel. 

7.4 | Strategie

Een aantal strategische uitgangspunten zijn geformuleerd die als basis dienen 

voor het communicatiebeleid. Deze uitgangspunten zijn vooral belangrijk voor 

de externe communicatie, maar zijn ook intern bruikbaar en noodzakelijk. De 

belangrijkste uitgangspunten zijn: 

Alle communicatiemiddelen moeten bijdragen aan het vergroten 

van de herkenbaarheid, naamsbekendheid en positieve beeld-

vorming van het zorgmodel van SamenOud. 

Bij de ontwikkeling van communicatiemiddelen zijn de naam en 

het logo van SamenOud het uitgangspunt. Het logo en de gekozen 

kleuren zijn leidend voor een uitwerking van de communicatie-

middelen.
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De belangrijkste waarde van SamenOud, ‘Verbinden’, is op alle 

communicatie-uitingen zichtbaar en tastbaar. Het moet duidelijk 

worden dat SamenOud uitgevoerd en gedragen wordt door vele 

partijen die als een netwerk met elkaar verbonden zijn.

Voor zover mogelijk wordt persoonlijk contact als effectief 

communicatiemiddel ingezet om aan relatiemanagement te doen 

of om specifieke doelgroepen te benaderen.

Alle communicatiemiddelen worden doel- en doelgroepgericht 

ontwikkeld en worden getest bij de doelgroep. 

De inhoud van de communicatie over of vanuit SamenOud wordt 

altijd in overleg met de inhoudelijk deskundigen van SamenOud 

bepaald.

7.5 | Huisstijl 

SamenOud heeft een eigen huisstijl die past bij de kernboodschappen van 

SamenOud. De huisstijl bestaat uit een vijftal elementen: het woordmerk, 

beeldmerk (zie Figuur 9), typografie, kleuren en kenmerkende vormen. De 

huisstijl draagt bij aan het versterken van de identiteit van SamenOud (extern) en 

maakt het voor de betrokken professionals makkelijker om zich te identificeren 

met SamenOud (intern). 
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7.6 | Middelen

Naar aanleiding van de gemaakte strategische keuzes zijn er diverse middelen 

ontwikkeld voor specifieke doelgroepen van SamenOud. In paragraaf 7.7 wordt 

uitgebreid ingegaan op de communicatie naar de ouderen. 

7.6.1 Website

Op de website van SamenOud is allerlei informatie over SamenOud te vinden. 

De website is geschikt gemaakt voor meerdere doelgroepen en de teksten zijn 

begrijpelijk en kort. Op de website staat het actuele nieuws van SamenOud. 

7.6.2 Digitale nieuwsbrief 

De digitale nieuwsbrief van SamenOud verschijnt vier keer per jaar. De nieuws-

brief heeft tot doel betrokken professionals en anderen geïnteresseerden te 

informeren over actuele items, de stand van zaken, successen en knelpunten. 

Daarnaast staan er vaak interviews in met betrokkenen bij SamenOud, zoals 

een SamenOud-casemanager of -huisarts. De nieuwsbrief verschijnt ook op de 

website met een bijbehorend nieuwsbericht.

Communicatie en PR
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7.6.3 Artikelen en nieuwsberichten

Regelmatig worden artikelen en nieuwsberichten geschreven over het gedachten-

goed van SamenOud en SamenOud-activiteiten. Deze berichten worden soms 

door professionele schrijvers geschreven en soms door de doelgroep (bijv. leden 

van Ouderenbonden). Deze berichten worden aangeboden aan diverse media 

en zijn de afgelopen jaren vaak gepubliceerd in lokale kranten en huis-aan-

huisbladen, maar ook in landelijke dagbladen.

7.6.4 Middelen ten behoeve van onderwijs en onderzoek

Diverse middelen en activiteiten zijn ontwikkeld, zoals factsheets, een algemene 

folder over SamenOud (Nederlandstalig en Engelstalig) en een onderwijsmap 

voor leden van de Ouderenzorg Teams. 

7.6.5 Materialen voor (deelnemende) 75-plussers

Verschillende materialen zijn speciaal ontwikkeld voor (potentiële) deelnemende 

ouderen. Zo zijn er een algemene deelnemersfolder, factsheet, informatiebrochure 

(‘informed consent’ brochure) en een SamenOud-nieuwsbrief ontwikkeld. 

7.6.6 Presentaties

SamenOud is vaak vertegenwoordigd op (inter)nationale en lokale bijeenkomsten 

en congressen. Iedere presentatie wordt afgestemd op de doelgroep. Voor 

presentaties is een SamenOud PowerPoint-template ontwikkeld. Bij gebruik 

van Prezi-presentaties wordt de SamenOud-huisstijl gebruikt. Daarnaast is een 

draagbare SamenOud-banner aangeschaft. 
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7.6.7 Social media

SamenOud heeft een Twitter-account. Twitter wordt gebruikt om snel actueel 

nieuws de wereld in te krijgen en algemene naamsbekendheid te creëren. Er is 

een directe link tussen het CMS van de website en het Twitter-account. 

7.6.8 Filmpjes

Het gehele proces van vragenlijst tot begeleiding door het Ouderenzorg Team is 

op heldere wijze uitgelegd in een SamenOud-filmpje. Deze film is gemaakt voor 

alle betrokkenen en geïnteresseerden in SamenOud en biedt de informatie op een 

toegankelijke wijze aan. Daarnaast is er in samenwerking met Bossers en Cnossen 

een korte film gemaakt over het Elektronisch Ouderen Dossier ‘Zorgbeheer’. 
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7.7 | Communicatie naar ouderen

Het is belangrijk dat de middelen die de ouderen ontvangen er eenduidig 

uitzien. Door de SamenOud-huisstijl te hanteren is het voor de ouderen in één 

oogopslag duidelijk dat het gaat om een bericht van SamenOud. Daarnaast 

wordt er veel aandacht besteed aan de teksten zodat deze aansluiten bij het 

kennisniveau en behoeften van de doelgroep. De verschillende ontwikkelde 

communicatiemiddelen voor de ouderen worden hieronder beschreven.

7.7.1 Uitnodiging deelname

Alle 75-plussers van de deelnemende huisartspraktijk ontvangen namens de 

huisarts een vooraankondiging over SamenOud. Daarbij krijgen ze een folder over 

SamenOud. Een week na de vooraankondiging ontvangen de ouderen een pakket 

van het UMCG bestaande uit een brief, een vragenlijst en een informatiebrochure 

met uitgebreide informatie over SamenOud en het bijbehorende wetenschappelijk 

onderzoek. Ouderen die de vragenlijst niet retourneren ontvangen twee weken 

later een herinneringsbrief. Tot slot worden non-respondenten gebeld door 

medewerkers van de SamenOud-helpdesk als ze tweeënhalve week na de 

herinnering nog niets van zich hebben laten horen. Ouderen kunnen hulp krijgen 

bij het invullen van de vragenlijst. Daarvoor kunnen ze de helpdesk bellen. Ook 

worden ouderen op deze mogelijkheid geattendeerd tijdens het nabellen. 

7.7.2 Vervolg 

Ouderen die een ingevulde vragenlijst terugsturen worden vervolgens op 

de hoogte gesteld van hun uitkomsten. Robuuste ouderen ontvangen een 

Zelfmanagementkaart met daarop een aantal vragen over hun fysieke en mentale 
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gezondheid en leefsituatie. In geval van verandering in hun situatie wordt hen 

aangeraden contact op te nemen met de huisarts. Ouderen met complexe 

zorgbehoeften en kwetsbare ouderen ontvangen een brief waarin vermeld staat 

dat een casemanager van SamenOud contact met ze opneemt. 

7.7.3 Communicatie gedurende deelname

De ouderen die deelnemen aan SamenOud ontvangen schriftelijke SamenOud-

nieuwsbrieven en worden persoonlijk uitgenodigd voor SamenOud-dagen, 

-activiteiten en -lezingen. De nieuwsbrief is een belangrijk onderdeel van het 

Zelfmanagementsupport en preventieprogramma. De inhoud van de nieuwsbrief 

verschilt per gemeente, zodat ouderen op de hoogte gehouden kunnen worden 

van lokale activiteiten. 

7.7.4 Vervolgvragenlijsten

Deelnemende ouderen krijgen na een jaar opnieuw een vragenlijst thuisgestuurd. 

Het proces (vooraankondiging, vragenlijstpakket, herinnering, bellen) is dan 

globaal hetzelfde als gedurende de eerste meting.
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Over de auteurs
Ronald Brans | UMCG |  SamenOud
Ronald Brans MSc is sinds 2012 onderzoeksmedewerker bij SamenOud. Hij 

ondersteunt het SamenOud-team en verricht onderzoekswerkzaamheden. 

Jade Haandrikman | UMCG | SamenOud
Jade Haandrikman BSc is sinds 2014 communicatiemedewerker bij SamenOud. 

Ze ondersteunt het SamenOud-team en maakt diverse communicatiemiddelen 

voor SamenOud. 

Barth Oeseburg | UMCG | Wenckebach Instituut
Dr. Barth Oeseburg is senior stafmedewerker bij het Wenckebach Instituut. Hij 

richt zich op het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor verschillende 

professionals in de ouderenzorg. Daarnaast is hij betrokken bij onderzoek gericht 

op de effectiviteit van opleiden in de ouderenzorg, onder andere op het gebied 

van interprofessioneel opleiden.

Folkert Ringnalda | Bossers & Cnossen
Drs. Folkert Ringnalda is ex-verpleegkundige en bedrijfskundige. Op dit moment 

is hij werkzaam voor het ICT bedrijf Bossers & Cnossen en verantwoordelijk 

voor het ontwikkelen en beheren van het Elektronisch Ouderen Dossier ‘B&C 

Zorgbeheer’ dat in samenwerking met o.a. SamenOud wordt ontwikkeld. Folkert 

is tevens internetondernemer met de bedrijven Kalooga, WebIQ en Wowww!

Over de auteurs



98    |

Coen Ronde | Tinten welzijnsgroep | UMCG | SamenOud 
Coen Ronde BSc is projectleider SamenOud. Hij is gedetacheerd vanuit zijn 

functie als Beleidsmedewerker Innovatie en Onderzoek bij Tinten welzijnsgroep. 

Als projectleider heeft hij samen met zijn SamenOud-collega’s de theorie naar 

de praktijk vertaald en zorg gedragen voor de implementatie en borging van 

SamenOud. Ook is hij coördinator/voorzitter van het ROOB-Beleidsplatform 

Wonen-Welzijn-Zorg Zuid Groningen.

Karin Slotman | Commit Communicatieadvies | UMCG
Drs. Karin Slotman houdt zich bezig met communicatieadvies- en onderzoek en 

is projectleider binnen gezondheidszorg, onderwijs, overheid en welzijnssector. 

Tot juni 2014 was zij communicatieadviseur bij SamenOud. Momenteel is 

zij onder andere teamleider Verandermanagement & Communicatie binnen 

het Programma Nieuw EPD dat in het UMCG zorgt voor de invoering van het 

Elektronisch Patiëntendossier.

Sophie Spoorenberg | UMCG | SamenOud
Sophie Spoorenberg MSc is projectleider en onderzoeker bij SamenOud. Samen 

met haar collega’s heeft ze het SamenOud-gedachtengoed vertaald naar de 

praktijk en begeleidde ze de implementatie en borging van SamenOud. Haar 

promotieonderzoek is gericht op de effecten van SamenOud voor de ouderen.
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Ronald Uittenbroek | UMCG | SamenOud
Drs. Ronald Uittenbroek is projectleider en onderzoeker. In zijn promotieonderzoek 

gaat hij na welke effecten SamenOud heeft op de kwaliteit van zorg, het 

zorggebruik en de kosten. Als projectleider heeft hij samen met zijn collega’s het 

gedachtengoed vertaald naar de praktijk en zorg gedragen voor de uitvoering en 

borging van SamenOud. 

Klaske Wynia | UMCG | SamenOud| Afdeling Neurologie | 
Afdeling Gezondheidswetenschappen
Dr. Klaske Wynia is zorgonderzoeker en heeft zich gespecialiseerd in het 

ontwikkelen en onderzoeken van samenhangende zorg voor mensen met 

langdurige gezondheidsproblemen. Trefwoorden daarbij zijn: casemanagement, 

Population Health Management, Chronic Care Model en International 

Classification of Functioning, disability and health (ICF). Op dit moment is zij 

onder andere programmaleider SamenOud en doet zij onderzoek bij ouderen, 

mensen met neurologische aandoeningen en oncologiepatiënten. 

Contact
SamenOud | Universitair Medisch Centrum Groningen | Afdeling Gezondheids-

wetenschappen | Huispostcode FA10 | Postbus 196 | 9700 AD Groningen | 

info@samenoud.nl | www.samenoud.nl
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