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Voorwoord

Welzijn is naast goede zorg van het grootste belang voor kwaliteit van leven. 

Veiligheid, geborgenheid, goede contacten, leefplezier, prettig wonen: dat wordt 

met SamenOud bereikt.

SamenOud is één van de 75 projecten en één van de achttien transitie-

experimenten die door het Nationaal Programma Ouderenzorg met financiële 

steun van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mogelijk is gemaakt. 

SamenOud probeert het welbevinden en de zelfredzaamheid van ouderen in 

stand te houden of te bevorderen, zodat zij zo lang mogelijk en op een prettige 

manier thuis kunnen blijven wonen.

De zorgverleners, verantwoordelijke bestuurders, politici en de medewerkers 

van SamenOud komen in dit boek aan het woord. Ook de ouderen zijn ruim 

vertegenwoordigd met uitspraken, foto’s en in gezamenlijke interviews. 

Voor ouderen en zorgverleners is dit boek leuk om te lezen. Maar geef het ook 

vooral aan je kleinkinderen. Zij zullen later de zorg in al zijn facetten leveren. Het 

is te hopen dat het SamenOud-model de basis vormt voor hun opleiding en de 

manier waarop zij zorg en ondersteuning gaan bieden. Natuurlijk aangepast aan 

de vragen en behoeftes van ouderen in de toekomst. 

Aan het begin van 2015, het jaar waarin de zorg en ondersteuning thuis grote 

veranderingen ondergaat, hoop ik dat de gezamenlijke aanpak van SamenOud 

een voorbeeldfunctie zal vervullen.

Prof. dr. Betty Meyboom-de Jong

Voorzitter ZonMW-commissie Nationaal Programma Ouderenzorg
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Tijdens de vele projecten die ik gedaan heb, ontdekte ik dat het niet mogelijk 

is samenhangende zorg te organiseren binnen het bestaande zorgmodel. Dat 

zorgmodel is vooral gericht op afzonderlijke en acute gezondheidsproblemen 

en daardoor sterk gespecialiseerd en versnipperd. De vraag was steeds: hoe 

moet het dan wél? Keerpunt voor mij was een studiereis in 2008 naar Kaiser 

Permanente, een grote Integrated Care organisatie in Amerika. Kaiser Permanente 

is een zorgverzekeraar en zorgaanbieder ineen. De focus lag veel meer dan hier in 

Nederland op gezondheid en het voorkomen van ziekte: wat heeft mijn verzekerde 

nodig om gezond te blijven? Immers als de verzekerde gezond blijft, zijn de kosten 

voor de zorgverzekeraar laag. Ons Nederlandse systeem focust op ziekte. Meer 

zieke mensen leidt tot meer productie en inkomsten voor een zorgorganisatie. Die 

perverse prikkel zit ‘ingebakken’ in ons zorgsysteem. 

Voorafgaand aan het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) was ik al met 

een enthousiaste projectgroep in Stadskanaal aan de slag met ‘Casemanagement 

voor kwetsbare ouderen’. Dit was een project in het kader van het Programma 

Ouderenzorg van Menzis, Evean (nu Espria) en het UMCG. Het bleek ook hier, dat 

casemanagement goed werkte maar niet paste in het bestaande zorgsysteem. 

Samen met de projectgroep en geïnspireerd door de studiereis schreven we 

het voorstel voor het NPO transitie-experiment. Het NPO bood mij dus de kans 

mijn grote wens te realiseren: het zorgsysteem in Nederland herontwerpen met 

kwetsbare ouderen als vertrekpunt, zonder daarbij rekening te houden met 

bestaande regels en schotten in de financiering.

Samen met de projectgroep en een Klankbordgroep van ouderen uit Stadskanaal 

hebben we de uitgangspunten geformuleerd. Dat was enerzijds het behoud 

van welbevinden en gezondheid, en anderzijds het ondersteunen van de eigen 

regie en zelfredzaamheid van deze ouderen. Het doel was dat ouderen zolang 

als mogelijk en wenselijk op een prettige wijze thuis kunnen blijven wonen. 

Op basis daarvan, en met mijn ervaringen van de studiereis, formuleerden we 

onze eigen opdracht: herontwerpen van het zorgaanbod naar samenhangende, 

vraaggerichte, proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor thuiswonende 

ouderen van 75 jaar en ouder. 

Eind 2010 zijn we gestart met het transitie-experiment ‘Programma Geïntegreerde 

Ouderenzorg’. Initiatiefnemers waren Zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, 

Zorggroep Meander en het UMCG. Ook andere organisaties op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg participeerden in het transitie-experiment. Het team 

van het UMCG begeleidde en ondersteunde de ontwikkeling en realisatie van 

SamenOud in de praktijk en onderzocht of deze vorm van zorg en begeleiding 

beter is voor ouderen en of het de samenleving minder geld kost. Sinds begin 

2012 wordt SamenOud in praktijk gebracht en doen bijna 1500 ouderen van 15 

huisartspraktijken uit Stadskanaal, Veendam en Pekela mee.

Het transitie-experiment was een mooie uitdaging waar het SamenOud-team met 

veel plezier en enthousiasme aan heeft gewerkt. De SamenOud-Klankbordgroep 

keek steeds over onze schouders mee. Aan de visie als zodanig hebben we niets 

hoeven bijstellen. Het was wel essentieel dat die visie gedeeld zou gaan worden 

Van idee tot SamenOud
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met het hele werkveld. Daar hebben we op ingezet. Dat vroeg wel steeds weer 

even herhalen: ‘Waar deden we dit ook al weer voor?’. Maar eigenlijk was er 

geen weerstand tegen deze basisvisie. Niet tijdens de voorbereidingen en ook 

niet tijdens ons experiment. Individuele werkers in de gezondheidszorg en welzijn 

staan echt voor passende en samenhangende zorg. Ze willen graag zorg verlenen 

waar mensen echt iets aan hebben.

Het meest essentiële resultaat voor mij kwam naar voren uit het kwalitatieve 

onderzoek waarin ouderen geïnterviewd werden. De ouderen die SamenOud-zorg 

en -begeleiding ontvangen voelen zich – anders dan daarvoor – veilig en geborgen, 

en verwachten dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. De casemanagers 

(ouderenadviseurs en wijkverpleegkundigen) geven in hun interviews aan dat de 

kwaliteit van de zorg beter is geworden. Ze zijn blij dat ze nu eindelijk aandacht 

mogen besteden aan de ‘hele oudere’, wat ze altijd al wilden. De huisartsen, langs 

wie ik ieder jaar een rondje maak, gaven na twee jaar aan dat ze ‘alles op orde’ 

hadden. Dat escalatie van problematiek rondom een oudere - wat ze voorheen 

wel meemaakten – eigenlijk niet meer voorkomt. Ze hebben voor hun gevoel de 

zorg aan hun ouderen ’op de rit’ en voelen zich er niet meer alleen voor staan, 

ze hebben een team waarop ze kunnen vertrouwen. Voor bestuurders voelt het 

hele project gewoon goed: hun medewerkers zijn tevreden en het aanzien van de 

organisatie neemt toe. Verder zijn we trots op het feit dat we een goede business 

case hebben die laat zien dat SamenOud kosten bespaart. Dat is natuurlijk 

essentieel. Al deze zaken samen maken ook dat het zorgmodel SamenOud, als 

voorbeeld van succesvol herontwerp van het zorgsysteem, steeds meer politieke 

aandacht krijgt. Zowel in de landelijke, de provinciale als de gemeentelijke politiek 

is men positief. 

Dit boek is een bundeling van de interviews met ouderen, professionals, managers, 

bestuurders, financiers, politici en tot slot de leden van het SamenOud-team. Zij 

vertellen over hun ervaringen met en delen hun ideeën over SamenOud. Het 

zijn waardevolle verhalen die samen een mooi beeld schetsen van de groei van 

SamenOud door de tijd heen. Tegelijkertijd symboliseert dit boek ook het einde 

van het ‘Transitie-experiment PGO’ dat – later dan verwacht – begin maart 2015 

stopt. Dat het einde van het transitie-experiment tegelijkertijd de start van een 

veelbelovende toekomst voor SamenOud voorspelt, valt ook in de interviews te 

lezen. 

Dit verhalenboek ontvangt u namens het SamenOud-team van het UMCG, 

Klaske Wynia

Programmaleider SamenOud
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*Wilma Hulzebos
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Sommige ouderen die benaderd worden voor SamenOud krijgen hulp 

van een seniorenvoorlichter (getrainde vrijwilliger) bij het invullen van 

de vragenlijsten. Daarnaast krijgen ouderen die een onvolledig ingevulde 

vragenlijst terugsturen een telefoontje met de vraag of zij er met een 

seniorenvoorlichter nog eens naar willen kijken. In de gemeente Pekela 

heeft Wilma Hulzebos inmiddels vijf bezoekjes achter de rug. Samen met 

coördinator Herma Scholte (ook vrijwilliger in Pekela) vertelt ze over haar 

ervaringen.

“Normaal gesproken geef ik ouderen voorlichting over de mogelijkheden binnen 

de gemeente om hen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten blijven wonen. Nu 

werk ik mee aan SamenOud om ervoor te zorgen dat de onderzoekers voldoende 

goed ingevulde vragenlijsten krijgen”, vertelt Hulzebos. Ze gaan ook langs bij 

ouderen die hebben aangegeven hulp nodig te hebben bij het invullen van de 

vragenlijsten. “Soms hebben mensen het zelf al geprobeerd maar zijn nog niet 

alle vragen beantwoord”, zegt Hulzebos. Scholte vult aan: “Projectleider Sophie 

Spoorenberg mailt de namen van die mensen aan mij door en ik verdeel ze dan 

over de seniorenvoorlichters.”

Hulzebos heeft al vijf bezoeken gedaan. “Alle keren waren zo verschrikkelijk leuk. 

Heel positief, warm en gezellig. De opdracht was om er niet teveel om heen te 

praten. Als je een hele vragenlijst moet invullen, ben je namelijk wel 2,5 tot 3 uur 

bezig! Maar als je in een dorp woont gaat het gesprek natuurlijk snel over ’woar 

komst do weg, woar bist do aine van?’ Vooral als het over gezondheid gaat willen 

mensen nog wel eens uitweiden, van ‘ik heb dit en ik heb dat’. En je merkt gewoon 

dat zo’n meneer of mevrouw denkt: eindelijk iemand bij wie ik mijn verhaal kwijt 

kan. Dat is heel belangrijk voor ze.”

“Maar we zijn geen hulpverleners hoor, beslist niet”, zegt Scholte. In het gewone 

werk als seniorenvoorlichter zijn ze gewend het bij de welzijnsorganisatie te 

melden als het niet zo goed met iemand gaat. Binnen SamenOud is de werkwijze 

anders. “De ouderen die hulp nodig hebben en zorg volgens de SamenOud-

principes krijgen ontvangen dan advies en ondersteuning van het Ouderenzorg 

Team.”

Wilma Hulzebos en Herma Scholte, seniorenvoorlichters (maart 2012)

“Alle keren waren zo 
verschrikkelijk leuk. Heel 

positief, warm en gezellig.”
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“Kiek, maar ik zeg contacten hebben 
we wel […], dat is belangrijk. 

Daar ken je niet zonder.”
(Oudere met complexe zorgbehoeften)
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Loukie Crommelin is al tien jaar maatschappelijk werkster in Veendam 

en werkte al eerder met ouderen. Sinds januari 2012 is ze ook 

ouderenadviseur voor SamenOud in dezelfde gemeente. Voor SamenOud 

bezoekt Crommelin de kwetsbare ouderen. Ze geniet van haar werk. “Dit 

is een van die mooie werksoorten waarin je veel levenswijsheden te 

horen krijgt.”

Crommelin heeft bij 24 mensen een anamnese met verdiepingsvragen afgenomen 

en is inmiddels bij 21 van hen op vervolgbezoek geweest. Bij de eerste bezoeken 

merkte ze soms wat verbazing op. “Dan hoor je mensen zeggen: ‘Is er iets mis 

met mij dat het UMCG mij heeft uitgekozen?’ Uiteindelijk werkten mensen met 

opvallend veel inzet mee aan het beantwoorden van de vragen. Het is zelfs een 

keer voorgekomen dat de cliënt mij ging aanmoedigen: ‘Kom op, ga nog maar 

even door met die laatste vraagjes, dan hebben we dat ook weer klaar!’”

De grootste winst van het werken volgens de SamenOud-methode ziet Crommelin 

vooral in het feit dat de drempel voor de ouderen om anderen om hulp te vragen 

verlaagd wordt. Ouderen waarderen het dat ze in beeld zijn en het persoonlijke 

contact werkt goed. “Ik heb met deze groep nu zo’n band opgebouwd dat ze mij 

makkelijk om advies vragen. Eenvoudig voorbeeld: laatst had de vrouw van een 

cliënt extra huishoudelijke hulp nodig. Ze wordt nogal doof en zag er tegenop om 

met thuiszorg te bellen en deze vraag te stellen. Mij belt ze wel. Zo werkt het.”

Een ander voordeel van SamenOud is het werken in teamverband met de 

huisartsen, een wijkverpleegkundige en een specialist ouderengeneeskunde. 

Met name de toevoeging van de specialist ouderengeneeskunde aan het team 

ervaart Crommelin als waardevol – de lijntjes met de huisarts waren in haar geval 

toch al kort. Ook is het prettig en waardevol om af te kunnen stemmen met de 

wijkverpleegkundige. “Zij krijgt wel eens cliënten in zorg die ik al ken.” Op deze 

manier komt binnen het team de uitwisseling tot stand die SamenOud beoogt. 

Wat Crommelin betreft worden de vruchten vooral geplukt op de lange termijn. 

“Het is vooral belangrijk om mensen langere tijd te volgen. Dan pas weet je of je 

ook de goede dingen hebt gedaan.” 

Loukie Crommelin, SamenOud-casemanager (juni 2012)

“Het is vooral belangrijk om 
mensen langere tijd te volgen. 

Dan pas weet je of je ook de 
goede dingen hebt gedaan.” 
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Saskia Withaar is al twee jaar wijkverpleegkundige in Oude Pekela. 

Voor die tijd werkte ze als uitvoerend verpleegkundige in Muntendam. 

Als SamenOud-casemanager begeleidt ze ouderen met complexe 

zorgbehoeften in Oude Pekela. Ze omschrijft haar deelname aan 

SamenOud als een unieke leerervaring.

Withaar heeft 32 mensen thuis bezocht. De eerste gesprekken duurden vaak twee 

uur. Soms liep dat wel eens uit tot twee afspraken van drie uur. Withaar streefde 

ernaar om de anamnese in één gesprek af te ronden. In het begin was dit pittig 

maar nu ze de anamneselijst vrij goed in haar hoofd heeft gaat het soepeler. “Ik 

werk de lijst niet stap voor stap af. Ik ga meer in gesprek. Aan het eind heb je het 

totaalinzicht en kun je de rest van de anamneselijst invullen.”

De grootste winst van het werken voor SamenOud, vindt Withaar, dat de methode 

haar geleerd heeft om minder snel in de hulpverleningsrol te schieten. “Ik heb 

gemerkt hoeveel beter het is om rustig af te wachten wat ouderen zelf aandragen. 

Soms zit in mijn hoofd een heel mooi plan om iemands situatie te verbeteren. 

Maar nu heb ik geleerd dat mensen soms helemaal niet willen wat ik voor ze 

bedenk. En dat ik mensen in hun waarde moet laten. Dat maakt het werk voor 

mezelf ook een stuk rustiger.”

Withaar zou heel graag zien dat de bredere manier van denken – luisteren naar 

de echte wens van de klant – meer gemeengoed wordt in de zorg. Het lijkt haar 

veel beter dan het afgemeten taakgerichte werken dat nu veelal overheerst. “Als 

je tien minuten krijgt om iemand een steunkous aan te trekken en je hebt geen 

tijd voor een praatje, dan kom je aan de echte vragen van mensen niet toe. Bij 

SamenOud wel. Ik ben dan ook enorm blij dat ik kan participeren.”

Het enige dilemma vindt Withaar dat de ouderen die de zorg mijden ook niet 

hebben meegedaan met SamenOud. “Natuurlijk kan je zeggen, dan willen ze niet, 

dus is er geen vraag. Ik denk dat het genuanceerder ligt. Het is voor ouderen 

belangrijk een vertrouwd iemand te hebben bij wie je terecht kunt als je iets 

overkomt. Deze mensen hebben dat niet. Dat vind ik jammer.” 

Saskia Withaar, SamenOud-casemanager (juni 2012)

“Het is voor ouderen belangrijk een 
vertrouwd iemand te hebben bij wie 
je terecht kunt als je iets overkomt.” 
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“Je blijft onder de mensen en dat is 
belangrijk, dat we onder de mensen 

blijven. Want als je achter de 
geraniums gaat zitten dan komen de 

mensen ook niet bij jou.”
(Robuuste oudere) 
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Henk Veentjer werkt al 22 jaar als huisarts in Veendam. Hij is opgeleid in 

Lewenborg, nam waar in de regio en werkte een zomer lang op Ameland. 

Nu voert hij praktijk aan huis in Veendam. Zijn praktijk telt 3035 patiënten. 

Hij is zelf geboren ‘op de gasbel’ in Slochteren en wilde graag voeling 

houden met de eigen regio. Hij koos voor Veendam om toch ook nog wat 

‘stad’ om zich heen te voelen. Veentjer is altijd actief geweest als het 

gaat om projecten met een sociaal karakter en is groot voorstander van 

samenwerking tussen professionals. Hij heeft geïnvesteerd in deelname 

aan SamenOud en hoopt dat de onderzoekers nu genoeg bewijzen in 

handen hebben om de werkzaamheid van de aanpak hard te maken 

richting de ziektekostenverzekeraar. 

Veentjer legt uit dat de positie van een huisarts tegenwoordig niet eenvoudig is. 

Tenminste, als je je werk goed wilt doen, want je komt tegenstrijdige impulsen 

tegen. “Als ik het economisch goed zou willen doen in deze tijd, weet je wat ik dan 

moet doen? Dan moet ik zoveel mogelijk patiënten aannemen, de mensen die 

echt iets mankeren zo snel mogelijk verwijzen naar de tweede lijn en verder de 

mensen die gezond zijn toch zo vaak mogelijk laten komen. Op die manier verdien 

je als huisarts het meeste. De financiering is zo geregeld dat je voor die consulten 

waar je geen verrichtingen voor doet, het meest zeker bent van je inkomen. Dat 

is raar. De meeste huisartsen zijn wijs genoeg om hun eigen lijn te trekken, maar 

zo’n verkeerde beloningsstructuur is nooit goed voor een beroepsgroep.”

Voor Veentjer staat als een paal boven water dat SamenOud goed werkt. “Het 

blijkt dat problemen zich al oplossen doordat we het echt samen doen. De 

ouderenadviseur bespreekt bijvoorbeeld levensproblemen en geldzorgen met 

de ouderen. Dat zijn zaken waar je als huisarts niet aan toekomt, maar die heel 

belangrijk zijn voor de gezondheid. De specialist ouderengeneeskunde kan 

bepaalde problemen breder bekijken. En de wijkverpleegkundige fungeert als 

een praktijkondersteuner die ons direct werk uit handen neemt.” 

Veentjer ziet in zijn praktijk dat het aantal ouderen die dachten snel veel hulp nodig 

te hebben kleiner wordt. Dat betekent dus dat problemen zich door SamenOud 

vanzelf oplossen. “Nu al, terwijl SamenOud nog geen jaar loopt!” 

SamenOud is voor Veentjer niet het eerste project dat zich op ouderenzorg 

richt. Ongeveer tien jaar geleden nam hij al deel aan een project dat tot doel 

had een vaste wijkverpleegkundige in te zetten als verbindende schakel tussen 

de kwetsbare patiënt en huisarts. Dat project liep een tijdlang en werkte als 

een speer, zeker na twee of drie jaar. Alleen werd het uiteindelijk te duur en de 

effectiviteit kon niet aangetoond worden. “Hopelijk lukt dat dit keer wel. Er hangt 

veel van af.” Hij hoopt dan ook dat er structurele financiering voor SamenOud 

komt. 

In gesprek met Henk VeentjerHenk Veentjer, SamenOud-huisarts (november 2012)

“Het blijkt dat problemen zich
al oplossen doordat we het 

echt samen doen.”
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De praktijk van Anton Savenije telt 3630 patiënten en hij heeft er 

momenteel de organisatie van een tweede praktijk bij. Het is een nijpend 

probleem: weinig jonge huisartsen zitten te springen om zich in een 

krimpregio te vestigen. Savenije is geboren in Oude Pekela en keerde er, 

na eerst in Groningen gewerkt te hebben als huisarts, terug toen hij 57 

was. Hij ervaart een verschil tussen een stadsarts en een plattelandsarts. 

Het werken in Oost-Groningen heeft zijn hart. Het tekort aan huisartsen 

maakt het lastig maar niet minder interessant. “Je weet waarvoor je het 

doet en je probeert je werk zo goed mogelijk te doen.” Met die motivatie 

werkt hij door, met plezier. Zijn patiënten geven hem tienen op zijn 

internetrapport. Alleen aan tijd is gebrek. Of op zijn Gronings ‘het knijpt 

altijd op tijd’. 

Savenije is positief over SamenOud. “Bij mij persoonlijk heeft het geleid tot meer 

bewustwording van de situatie rond patiënten. Je krijgt door samen te werken 

gegevens binnen die anders buiten je gezichtsveld blijven. Ik weet dat ik als 

huisarts ook niet alles in de gaten heb. Terwijl dat bij een deel van je populatie 

soms wel belangrijk is.” Hij vindt het dan ook een prima idee om de nieuwe 

werkwijze structureel in te voeren. “Het hangt natuurlijk af van de financiering.” 

Savenije staat vaak kritisch tegenover projecten en kwaliteitstrajecten die in de 

gezondheidszorg worden opgetuigd. Hij vindt dat ze meestal meer in het belang 

dienen van de diverse zorgorganisaties dan dat ze werkelijk iets verbeteren voor 

de patiënt. SamenOud is wat hem betreft een positieve uitzondering. “SamenOud 

stelt de patiënt echt centraal.” En hij waarschuwt meteen. “Je moet zorg nooit 

gaan overdrijven. De aanpak binnen SamenOud is nu goed en creëert geen 

onnodige vragen. Dat moet ook zo blijven.”

Of het invoeren van de nieuwe werkwijze nu echt problemen gaat oplossen? 

Savenije hoopt het, maar hij heeft vraagtekens. “We hebben te maken met een 

grote botsing tussen gezondheidszorg en de economie. Niet alle zorginstanties 

denken in het belang van de patiënt. Mensen weten wel dat wij als huisartsen 

soms geheel machteloos staan. Dat de systemen machtiger zijn dan wie dan ook. 

Dat is een gegeven. Wat je als huisarts wel kunt bieden aan de patiënt is dat je de 

constante factor bent. Dat je de mensen kent.”

“SamenOud stelt de patiënt echt 
centraal.”

Anton Savenije, SamenOud-huisarts (november 2012)
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Johan Winter is sinds negen jaar huisarts. Vier jaar geleden trad hij toe tot 

een huisartsengroepspraktijk in Stadskanaal – de streek van zijn jeugd. 

Zijn praktijk telt 2700 patiënten. Zijn spreekkamer maakt een geordende 

indruk, waarbij de mini-oldtimers en de knuffels op het bureau een 

vrolijke noot zijn. Winter is nog jong en verwacht in de toekomst een 

groeiende toestroom van ouderen naar zijn praktijk. Hij wil zich graag 

goed voorbereiden. “Als we niet oppassen, dan gaat de ouderenzorg 

teveel op ons drukken. Dus moeten we ons samen met anderen uit het 

veld de vraag stellen hoe we de ouderenzorg beter organiseren. Dat is de 

reden dat ik ben gaan deelnemen aan SamenOud. Want deze werkwijze 

belooft structurele oplossingen.” 

Winters eigen ervaringen met SamenOud zijn gunstig. Hij heeft in de praktijk veel 

gehad aan de samenwerking met de wijkverpleegkundige die kwetsbare ouderen 

thuis bezoekt en een anamnese afneemt. “Het aardige hiervan is dat er uit de 

huisbezoeken zaken naar voren komen waar ik als huisarts geen weet van had 

maar die achteraf wel cruciaal bleken.”

Dat ouderen tijdens spreekuren of doktersvisite niet altijd alles vertellen wist 

Winter allang. “Mensen brengen nooit alles op tafel. Soms uit schaamte, zoals 

bij gynaecologische klachten. Maar ook wel omdat ze de dokter niet teveel willen 

belasten met hun problemen. Het goede van SamenOud is dat je die drempels 

wegneemt. En dan werk je preventiever.”

Hij herinnert zich een voorbeeld: “Het ging om een hoogbejaard echtpaar in mijn 

praktijk. Zowel de man als de vrouw had al lange tijd diarree en viel af. Ik wist 

alleen van niets, want ik had ze nog nooit gezien. Tot de wijkverpleegkundige bij 

ze op bezoek ging in het kader van SamenOud. Zij heeft het echtpaar gevraagd 

waarom ze nog niet naar de huisarts waren gegaan. Wat bleek? Ze wilden niet 

onbeleefd zijn! Ze waren nieuw in de wijk en zaten te wachten tot ik op visite zou 

komen ter kennismaking. Ze hadden dan lang kunnen wachten, want zo werkt het 

tegenwoordig allang niet meer. In hun geval hoorde ik van de wijkverpleegkundige 

hoe het zat en ben ik alsnog langsgegaan en heb ik actie kunnen ondernemen.”

Voor Winter zijn dit soort voorbeelden het bewijs dat je echt betere zorg biedt 

door samen te werken. Zowel bij het voorkomen van problematiek als bij 

het behandelen ervan. In dat verband roemt hij ook de besprekingen in het 

Ouderenzorg Team. “Als je korte lijntjes hebt, verloopt de afstemming veel beter.

En dat is heel belangrijk. Vooral bij ouderen die voor meerdere zaken tegelijk 

behandeld moeten worden. Je moet dan als huisarts veel meer gaan ‘schaken’, 

verschillende opties tegen elkaar afwegen. Dan is het prettig om de mening te 

horen van andere professionals die deze patiënt ook kennen. Je ziet allemaal een 

stukje van de puzzel.”

Johan Winter, SamenOud-huisarts (november 2012)

“Als je korte lijntjes hebt, verloopt de 
afstemming veel beter.”



26

Oost-Groningen was al jaren door diverse projecten een goed voorbeeld 

van vernieuwing in de zorg en welzijn. Een baanbrekend project dat 

past in deze traditie is het project SamenOud. Door het project is er een 

beweging op gang gekomen die niet meer gekeerd lijkt te kunnen worden. 

Een beweging die wegvoert van de verkokerde, gemedicaliseerde cultuur 

die te veel gericht is geweest op afhankelijkheid van zorg en hulp, en die 

toegaat naar een aanpak waarin het draait om andere zaken. Luisteren 

naar de vraag van de klant. Breed observeren. Samen aan de keukentafel 

zitten. Zoeken naar oplossingen in het eigen netwerk. Aanvulling met 

kennis en hulp van professionals waar nodig. En niet andersom. We 

vroegen drie vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen naar 

hun visie op SamenOud en hoe zij de toekomst zien.



27“Ik weet niet wat ik anders zeggen 
moet. Ik vind het een gezellige vrouw  

(casemanager, [red.]) en ze staat 
naast je en niet boven jou, en dat is 
heel wat waard. En ze praat net als 

wij praten en ze is heel gewoon, [...] 
we willen haar niet graag missen.”

(Oudere met complexe zorgbehoeften)

*SamenOud-casemanager Catharina Vens met een oudere
* Catharina Vens, SamenOud-casemanager
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Jannie Drenthe is adviseur samenleving op het beleidsterrein Wmo 

voor de gemeente ‘De Kompanjie’ (Pekela en Veendam). Zij is hoe 

langer hoe enthousiaster geworden over SamenOud. Want hoewel het 

maar betrekking heeft op een klein deel van haar hele werkgebied, is 

SamenOud een goed voorbeeld van de manier waarop er in de zorg- en 

welzijnssector in haar gemeente in de toekomst gewerkt zal moeten gaan 

worden. “Dit is wat mij betreft de weg die we op moeten. We zijn te ver 

afgedreven van de echte hulpvraag van de klant. Daar moeten we naar 

terug.”

Drenthe vindt de aanpak zinvol voor de hele zorg- en welzijnssector. “We hebben 

ons systeem veel te ingewikkeld laten worden. Er zijn mensen die nog denken dat 

de marktwerking in de zorg dat kan oplossen, maar dat is niet zo. Je moet het geld 

eerlijk verdelen en zorgen dat werkers in het veld kunnen doen wat nodig is. Op dit 

moment kan ik tal van situaties noemen waarin een leger van hulpverleners zorg 

verleent, maar de cliënt niet krijgt waar hij of zij echt om vraagt. Daarnaast heeft 

onderzoek uitgewezen dat 75% van de zorgvragen die patiënten aan huisartsen 

stellen eigenlijk op het gebied van welzijn ligt. Er is dus nog veel te bezuinigen. 

Zonder verlies van de kwaliteit van zorg.”

Ook als er een grote noordelijke provincie komt en er gewerkt moet worden met 

veel grotere gemeentes gelooft Drenthe in de mogelijkheden van SamenOud. 

“De kracht van het lokaal of wijkgericht werken hoeft er niet onder te lijden.” 

Maar ze denkt wel dat de tijd dringt. “Als ik kijk naar SamenOud dan denk ik: 

prima, de huisartsen zijn enthousiast, de business case komt eraan. Dus als we de 

financiering definitief rond kunnen krijgen is dit voor ons het nieuwe model voor 

ouderenzorg. En een goed voorbeeld voor nog veel meer.”

Jannie Drenthe, beleidsmedewerker Wmo gemeenten Veendam en Pekela 
(maart 2013)

“Daarnaast heeft onderzoek 
uitgewezen dat 75% van de 

zorgvragen die patiënten aan 
huisartsen stellen eigenlijk op het 

gebied van welzijn ligt.”
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Ineke Weernink is manager van Welzijnsorganisatie Compaen. Zij is vanuit 

haar organisatie bezig met vernieuwing in zorg en welzijn. Dit doet ze onder 

andere door te werken met sociale teams bestaande uit verschillende 

professionals. Binnen SamenOud spreekt de vraaggerichte aanpak haar 

erg aan. “Het mooie vind ik dat we verbindingen maken met diverse lagen. 

Welzijn, thuiszorg, huisarts en specialist ouderengeneeskunde worden 

met elkaar verbonden. En dat we werken vanuit de basis, de vraag van 

de oudere zelf. Als professionals leren we van elkaar, we kijken integraal 

en niet uitsluitend vanuit een eigen perspectief of belang.”

Bij Welzijnsorganisatie Compaen is een beweging ingezet dat medewerkers veel 

meer gefocust raken op samenwerken met het lokale veld – dus direct rond de 

cliënt. “Participatie, zo lang mogelijk gezond en gelukkig thuis wonen, betekenis 

hebben in het leven. Dat zijn voor ons de belangrijke statements”, zegt Weernink. 

Ze ziet dat SamenOud echt naadloos aansluit bij de nieuwe werkvorm die 

Compaen voorstaat. “Het gaat hier om een verandering waarvoor lef nodig is. De 

traditionele structuur – ‘wij hebben een aanbod en we hopen dat mensen het 

lusten’ – wordt losgelaten. Er wordt een nieuwe sociale infrastructuur gebouwd 

van sociale teams die in principe allround werken, vanuit een vaste locatie in de 

wijk of in het dorp. Net zoals dat in SamenOud gebeurt.” Voor Weernink is dit de 

start van iets heel nieuws. “Dit is geen project, het is een beweging. Je ziet dat 

allerlei initiatieven opeens samenkomen. Het gaat nu heel snel.”

Ineke Weernink, manager Welzijnsorganisatie Compaen (maart 2013)

“Het gaat hier om een verandering 
waarvoor lef nodig is. De traditionele 

structuur – ‘wij hebben een aanbod 
en we hopen dat mensen het lusten’– 

wordt losgelaten.”
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Ria Scheper, leidinggevende Zorggroep Meander (maart 2013)

Ria Scheper werkt bij Zorggroep Meander. Zij was tot voor kort 

wijkmanager en is nu leidinggevende van woon-zorgcentrum Ahorst in 

Musselkanaal. Al vanaf het begin is Scheper betrokken bij SamenOud. 

Ook is zij actief in meerdere professionele netwerkprojecten waar gezocht 

wordt naar ideeën om de zorg aan ouderen in de toekomst op niveau te 

kunnen houden. “We moeten in de zorg een andere modus vinden.”

Scheper geeft aan dat vanuit de zorgaanbieder – in dit geval Zorggroep Meander – 

zeker openheid is en blijft voor samenwerking nieuwe stijl. “Vooral bij het werken 

in de wijk heb je elkaar nodig. Maar ook op andere momenten, als er meer zorg 

nodig is. Dus goede samenwerking is het allerbelangrijkste. Ik geloof in het creëren 

van kleine kernteams, die samen afspreken wat ze gaan doen en die zich daar aan 

houden. Je creëert een flexibel netwerk waarin professionals weten wat ze aan 

elkaar hebben en die allemaal hun kennis inbrengen. En dat werkt.”

Ook bij Zorggroep Meander wordt de noodzaak ingezien van een omslag. Scheper 

geeft aan dat medewerkers die in de residentiële zorg werken ook meer oog 

moeten krijgen voor wat iemand nog wél kan. “Het gaat om een verandering in de 

manier van denken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.” Ook vanuit de gemeente 

wordt er bewust op ingezet dat medewerkers zo dicht mogelijk bij de burger 

staan. Een medewerker Wmo kan beter advies geven als hij of zij meer inzicht 

heeft in de hele situatie van de cliënt en ook meer van de achtergronden weet. 

Veranderen is niet zo eenvoudig. Gelukkig hoeft niet alles in één keer te 

veranderen. Zoals Scheper aangeeft: “De ouderen die bij ons in Ahorst wonen zijn 

heel erg tevreden met de huidige zorg. We hebben dus de tijd om mee te groeien 

met de nieuwe ouderen die eraan komen.”

“Het gaat om een verandering in de 
manier van denken van ‘zorgen voor’ 

naar ‘zorgen dat’.”
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“Maar zolang je nog goed kan lopen 
en bewegen, ja, dan ben je gelukkig.”

(Robuuste oudere)
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Joop Zuidema was dertig jaar directeur bij de Rabobank en is sinds enkele 

jaren met pensioen. Hij werd vanwege zijn ervaring en interesse al snel 

gevraagd voor diverse besturen en hij vindt dat erg leuk om te doen. Voor 

SamenOud is Zuidema lid van de Klankbordgroep. Want als je wilt dat 

een nieuwe werkwijze een blijvertje wordt, moet er een stevig draagvlak 

voor zijn. Binnen SamenOud is hiervoor fiks aan de weg getimmerd. 

Onder meer door de Klankbordgroep. 

Zuidema zag SamenOud meteen zitten. “Mijn drijfveer: ik vind dat we niet langer 

door kunnen gaan met het stapelen van zorgkosten. Dus als je een aanpak kunt 

ontwikkelen waarbij je meer kwaliteit van zorg kunt leveren tegen minder kosten 

dan is dat prachtig.” Zuidema is tevreden over de informatie-uitwisseling. “We 

worden als Klankbordgroep prima geïnformeerd door de projectleiders. Daarnaast 

vertellen mensen uit de praktijk die volgens de SamenOud-methode werken hoe 

het gaat. Daardoor krijgen we veel positieve signalen. Ik denk ook dat het goed is 

als mensen aan ons presenteren wat ze doen. Soms geeft dat hen ook weer een 

eyeopener.”

Zuidema is erg content over de toenemende interesse vanuit het hele land 

voor SamenOud. “Nu vindt bijvoorbeeld ook uitrol in Drenthe plaats, maar daar 

stoppen we niet. Ik hoor van alle kanten positieve verhalen. Zelfs uit Den Haag 

komen politici om met eigen ogen het project in werking te zien.” Over het feit dat 

er nog geen structurele financiering voor het project is, maakt Zuidema zich geen 

zorgen. “Dat lost zichzelf wel op. Het project bewijst zichzelf.”

Joop Zuidema, lid Klankbordgroep SamenOud (juni 2013, december 2014)

 “Ik vind dat we niet langer door 
kunnen gaan met het stapelen van 

zorgkosten.” 

Wel waarschuwt Zuidema dat implementatie in de huisartsenpraktijk niet 

voldoende is. “Het begint bij de jongere generatie, de studenten die een 

zorgopleiding volgen. Zij leren nu nog dat samenwerken geen prioriteit heeft. De 

dokter heeft immers altijd gelijk. Maar dat kan straks echt niet meer. De nieuwe 

gedachte is: doe het niet alleen, besteed taken uit aan mensen die er verstand van 

hebben. Dat zal de zorg enorm verrijken.”



37



38



39

“Ik vertel ook niet alles aan de 
kinderen. Wat dat betreft ben ik wel 

gesloten. Maar (de casemanager, 
[red.]) die heb ik in volste vertrouwen 

en die vertel ik ook alles. Dan heb je 
één waar je het aan vertellen kunt hè. 

En het wordt niet naverteld.”
(Kwetsbare oudere)
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Wat is uw rol binnen SamenOud?
“Als mensen een project starten, dan zouden ze zich altijd eerst moeten afvragen 

wat ze gaan doen als het een succes wordt. Gek genoeg wordt dat zelden gedaan. 

Dat zie je ook een beetje bij SamenOud. De onderzoekers hadden drie jaar lang 

geld en hebben eigenlijk met additionele middelen de zaak op poten gezet en 

onderzocht – wat inderdaad meerwaarde heeft – maar wat blijkt nu: het project 

is een succes! Nu komt de hamvraag hoe je dit structureel wil financieren. En 

natuurlijk regelt zich dat niet vanzelf. Daar moet je wel wat voor doen. En daarin 

hoop ik dan een goede rol te kunnen vervullen. Want, mijn kritische inleiding 

ten spijt: ik zie heel veel goeds in SamenOud. Teveel goeds om het zomaar te 

laten glippen. We hebben vanuit Menzis dan ook de verklaring getekend waarin 

we de intentie uitspreken om samen met de gemeenten op zoek te gaan naar 

mogelijkheden om SamenOud structureel te financieren.”

Wat is de rol van Menzis geweest gedurende SamenOud?

“Tijdens de werkconferentie [september 2013, red.] heb ik diverse voetangels 

en klemmen benoemd waar we vooral rondom financiering tegenaan zullen 

lopen, zowel bij de Nederlandse Zorgautoriteit als bij de Rijksoverheid. Er zijn 

in ziektekostenverzekeringsland nu eenmaal regels waar we aan gebonden zijn. 

Sommige zijn erg logisch, andere wat minder, maar het zijn gewoon de regels. 

Zo moeten we zorg inkopen en geen welzijn, zo moeten we rekening houden 

met het marktordeningsprincipe en mogen we niet één zorgaanbieder een 

voorkeursbehandeling geven. Mensen kunnen ook een andere zorgverzekeraar 

hebben en dan? Het financieren van scholing kan ook alleen als dat te 

verdisconteren valt in de zorgprijs. Maar dat gezegd hebbende, als Menzis zien 

we de unieke waarde van deze aanpak, vooral ook in de samenwerking tussen 

zorgverzekeraar en gemeentes. We doen wat mogelijk is om dit rond te krijgen. 

En moeten toch in staat zijn om voor 1 juli 2014 met de drie gemeentes en 

Menzis te laten zien wat we kunnen in de provincie Groningen? Verder wordt 

het een kwestie van zoveel mogelijk lobbyen. We zitten met het probleem dat 

de financiering uit drie potjes komt die nu nog niet als communicerende vaten 

gezien worden. Vanuit het ene potje moet extra geïnvesteerd worden, terwijl 

opbrengsten binnen het andere potje vallen. Hoe simpel het ook klinkt, hiervoor 

is samen optrekken een vereiste. Het is een heet hangijzer.”

Wat is belangrijk voor de toekomst van SamenOud?

“Als ik mag samenvatten wat het meest nodig is op dit moment, als je iets wilt 

doen wat buiten de reguliere regels valt, dan zeg ik: (a) zoveel mogelijk praten 

met zoveel mogelijk autoriteiten en ze meenemen, ook bij het bespreken van 

knelpunten en (b) ook onderling als projectleden nu zoveel mogelijk in contact 

blijven, blijven praten, elkaar bij de les en op de hoogte houden en ernaar streven 

om samen op één lijn te blijven.” 

Etty ter Steeg, regiomanager Noord Menzis (oktober 2013)

“Ik zie heel veel goeds in SamenOud. 
Teveel goeds om het zomaar te laten 

glippen.”
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Wat is uw mening over SamenOud?
“Dat drie gemeenten samen aan tafel zitten met huisartsen en zorgverzekeraars, 

dat is natuurlijk uniek! Ook in Pekela hebben we te maken met dubbele vergrijzing. 

Dus goede, betaalbare ouderenzorg is beslist een belangrijk onderwerp. Ik ben 

heel enthousiast over de aanpak van SamenOud. Vooral omdat het een methodiek 

is waarin holistisch wordt gedacht en gehandeld. De blik is gericht op de totale 

mens en niet alleen op een klein stukje. Het is voor mij een prachtig voorbeeld 

van het doorbreken van het ‘in hokjes denken’. Als gemeente staan wij staan 

achter de methodiek en ook huisartsen in Nieuwe Pekela hebben aangegeven 

interesse te hebben in deelname. Inhoudelijk is er weinig mis met de aanpak, dus 

structureel invoeren voor alle ouderen van 75 jaar en ouder zou wat ons betreft 

prima zijn. Ik ben wel echt nieuwsgierig naar de definitieve resultaten van de 

effectiviteitsstudie en de cijfers die daaruit naar voren komen.”

Wat is belangrijk voor de toekomst van SamenOud?
“Als het gaat om de financieringsvraag, dan is dat een lastige. Wij moeten als 

gemeente rekening houden met een fiks tekort op onze begroting. Dus hoe graag 

we ook zouden willen, extra investeren wordt lastig. Nu is al wel duidelijk dat 

SamenOud geld bespaart op de zorgkosten, dus dat zou ruimte moeten bieden 

om geld te investeren in de voortgang van SamenOud. De situatie vraagt om 

een slim plan en om een krachtige lobby richting de Rijksoverheid. We hebben 

daarvoor een kleine werkgroep samengesteld die binnenkort met een strakke 

activiteitenkalender komt. Strategie is hét item op dit moment. Ik hoop van harte 

dat het ons lukt om voor de langere termijn samen structurele financiering te 

vinden voor SamenOud. De intentie is er en het is nu dus zeer van belang dat we 

met z’n allen over de grenzen van de domeinen heen blijven kijken. En één ding 

is zeker: als SamenOud in het zorgpakket terechtkomt, dan wil elke gemeente 

in Nederland meteen meedoen. Maar op dat punt moeten we eerst nog zien te 

komen.”

Anneke Duit, wethouder gemeente Pekela (oktober 2013)

“Dat drie gemeenten samen aan 
tafel zitten met huisartsen en 

zorgverzekeraars, dat is natuurlijk 
uniek!”
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Wat is uw algemene indruk van SamenOud?
“Wat SamenOud vooral uniek maakt is de link tussen gemeente en zorgverzekeraar. 

Die partijen vind je niet zo vaak samen aan tafel. Dat is winst, denk ik. In Stadskanaal 

hebben we in het sociale domein meerdere projecten die wat doelstelling betreft 

raken aan SamenOud. We hanteren daarbij uitgangspunten, zoals ‘één gezin, 

één plan’, het voorkomen van dubbelingen, het versterken van preventie en het 

verminderen van dure zorg. Bij SamenOud bereiken we nu onze doelen: één plan, 

één casemanager, preventief werken en minder hoge kosten. Nu is het een kwestie 

van elkaar vast zien te houden. Ons niet verliezen in onzinnige discussies. De 

uitdaging aan de regering is natuurlijk: ‘Beste regering, als u zegt dat u integrale, 

doelmatige zorg wilt realiseren, dubbelingen wilt voorkomen et cetera, kijk dan 

eens hier, wij brengen het al in praktijk en kunnen resultaten tonen.”

Hoe ziet u de toekomst van SamenOud?

“De recessie zie ik op dit moment vooral als een impuls om door te zetten. 

Never waste a good crisis. En bovendien, stoppen is geen optie, de beweging is 

onomkeerbaar. Ook bij bestuurlijke wisselingen in de gemeente zal de lijn die we 

nu volgen vrijwel zeker worden voortgezet, het hangt echt niet op mijn persoon. 

Ik vind SamenOud bijzonder omdat het een project is waarin ‘het medische 

voorportaal’ en het ‘sociale voorportaal’ op een slimme manier verbonden zijn.”

Wat is de rol van de gemeente binnen SamenOud?

“Voor de taakuitvoering van de gemeente is het enorm belangrijk om een goede 

afstemming te hebben met huisartsen. Zeker als straks de Wmo uitgebreid wordt 

met taken uit de AWBZ. Wij beseffen dat een huisarts ondernemer is en niet in 

ieder sociaal team voor elke aparte doelgroep kan gaan zitten. Slim delegeren 

en samenwerken kan natuurlijk wél, zoals in SamenOud feitelijk gebeurt. Wat 

wij zelf als samenwerkende gemeenten kunnen doen is vooral zorgen dat niet 

alle Nederlandse gemeenten eigen modellen gaan ontwikkelen voor hun aanpak 

wat betreft de ouderenzorg. Natuurlijk moet er ruimte zijn voor de eigen lokale 

inkleuring, maar laten we dan uitgaan van het beste model en dit model herkenbaar 

maken, vooral ook met het oog op financiering. Wat het kabinet zou moeten doen 

is in de hele zorgsector minder te gaan afrekenen op ‘verrichtingen’. Het kabinet 

moet de zorgverzekeraar meer ruimte geven om te investeren in preventie. 

Het zorgakkoord spreekt in deze voor zich. Daarin gaat het over ‘verbinden van 

gemeenten en zorgverzekeraar’. Dus ik zeg: omarm dat. Beloon gemeenten die 

dit doen.”

Jan-Willem van de Kolk, wethouder Stadskanaal (oktober 2013)  

“Stoppen is geen optie, de beweging 
is onomkeerbaar.” 
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Wat maakt SamenOud zo bijzonder?
“We leven in tijdperk van verandering. Dat heeft als groot voordeel dat je bepaalde 

zaken die al lang vastliepen nu kunt doorbreken. We voelen in de gemeente 

Veendam al heel lang dat onze klassieke verzorgingsstaat aan het vastlopen is. Er 

wordt relatief veel zorg en hulp geboden, maar er wordt bitter weinig geluisterd 

en gekeken naar wat de cliënt echt nodig heeft. Daarnaast is de regelgeving uit 

de hand gelopen. Medewerkers van hulp- en zorgverlenende instanties moeten 

veel te veel tijd steken in het verantwoorden van wat ze doen. SamenOud is zo 

mooi omdat je merkt dat mensen er werkelijk blijer van worden. En langdurig. De 

ouderen zijn tevreden, maar ook de medewerkers. Want zij kunnen goed werken, 

in een duidelijke setting, met korte lijnen en veel direct contact, en inspringen 

op een duidelijke hulpvraag van een cliënt die de hulp echt nodig heeft. De zorg 

is goedkoper en wordt beter en persoonlijker. Dat betekent dus een prachtig 

alternatief. Het streven is dus niet zozeer ‘weg met de hele verzorgingsstaat’, 

maar ‘op naar de betere verzorgingsstaat’. Het enige wat wij moeten doen is wat 

institutionele rommel opruimen.”

Wat gaat u ondernemen om SamenOud te laten groeien?

“Ons doel is om voor de zomer de resultaten nog verder onderbouwd te hebben 

en te komen met een mooie planning om SamenOud verder te brengen. De 

huisartsen zijn ook enthousiast en dat is erg goed, want zij zijn bij veel vragen 

nog altijd het eerste aanspreekpunt van de mensen. Als de cijfers nog steeds 

kloppen is 30% van alle vragen aan de huisarts wel dringend of belangrijk, maar 

niet-medisch van aard. De gezondheid wordt vaak wel negatief beïnvloed als er 

niets aan de niet-medische vragen wordt gedaan. Wat is er dan logischer om een 

snel en goed geolied team klaar te hebben staan dat die problemen bij de wortel 

aanpakt en met de cliënt zelf oplost?”

Wat is nodig voor een succesvolle toekomst van SamenOud?

“Ik zou graag Kamerleden en mensen van de Nederlandse Zorgautoriteit 

uitnodigen om kennis te maken met enkele ouderen die meedoen aan SamenOud 

en hun casemanagers. Dan kunnen ze precies ervaren waar het in deze aanpak om 

gaat. Je moet het gewoon een keer ‘live’ meemaken. En dan nog lef hebben om 

een extra stapje te zetten naar modernisering van de regelgeving. Integrale zorg 

vraagt integrale financiering. Het kost niet méér, het kost alleen een klein beetje 

anders denken.”

Klaas Steenhuis, wethouder Veendam (oktober 2013)

“SamenOud is zo mooi omdat je 
merkt dat mensen er werkelijk blijer 

van worden.”
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“Ik zou wel vaker SamenOud-dagen 
willen, alleen al om de contacten die 

je dan krijgt.”
(Robuuste oudere)
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Mevrouw Sagel (78) uit Veendam ziet er heel jong en kwiek uit voor 

haar leeftijd. Fysiek heeft ze wel de nodige problemen, maar het zijn niet 

direct klachten waarmee ze naar de dokter zou gaan. Toch viel ze na het 

invullen van de SamenOud-vragenlijst in de categorie van ouderen die 

complexe zorgbehoeften heeft. Wijkverpleegkundige Gelske Berger is nu 

haar casemanager. 

Mevrouw Sagel vertelt dat zij al zeven jaar in haar aanleunwoning bij het A.G. 

Wildervanckhuis woont. Ze is daar naartoe verhuisd kort nadat haar man 

plotseling overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij ging de deur uit, 

viel op straat en overleed. Dit onvoorbereide verlies was moeilijk te verwerken 

voor mevrouw Sagel. “Ik kreeg angsten, elke keer als ik langs het huis van de 

buren liep, dacht ik: daar staat mijn man! Het was heel eng. Ik kon niet meer 

aarden in mijn eigen woning.”

Gelske Berger is wijkverpleegkundige en SamenOud-casemanager. Zij vertelt dat 

ze verrast was toen ze bij mevrouw Sagel op bezoek ging vanuit SamenOud. “Ik 

wist wel dat er wat speelde, maar mijn eerste indruk was: zo’n kwieke vrouw nog, 

wat een jonge uitstraling. Als je haar zo ziet, zou je niet denken dat ze problemen 

heeft. Maar toen we in gesprek raakten bleken er toch wel dingen te spelen.”

Het bleek dat mevrouw Sagel last had van enkele fysieke beperkingen: een been 

dat slecht werkt sinds ze als jonge vrouw een hernia heeft gehad en chronische 

voorhoofdsholteontsteking. Ze heeft ook al meermalen een depressie gehad. Ook 

was mevrouw Sagel bang dat ze aan het dementeren was. Ze was zo moe en 

vergeetachtig en had moeite zaken te ordenen. Dit maakte haar vreselijk onzeker 

en ze trok zich wat terug. “Ik had de kaartclub opgezegd, want als je niet meer 

onthoudt welke kaart je weglegt, benadeel je je partner.”

Samen hebben Berger en mevrouw Sagel een behandelplan opgesteld. Mevrouw 

Sagel is onder meer begonnen met antidepressiva, omdat de klachten meer 

lijken te wijzen op depressie dan op dementie. Er is onderzoek gedaan naar de 

toestand van de bloedvaten in haar hoofd en een deel van haar vergeetachtigheid 

blijkt te verklaren vanuit het feit dat daar witte vlekjes te zien zijn. Ook heeft 

mevrouw Sagel een operatie ondergaan om de oorzaak van de chronische 

voorhoofdsholteontsteking weg te nemen.

Het gaat nu een stuk beter met mevrouw Sagel. Niet alle problemen zijn opgelost, 

maar ze zijn wel verlicht. Waar ze heel blij mee is, is met het goede contact dat 

ze heeft met Berger. “Het is misschien heel gek, maar toen ze voor het eerst 

langskwam, was het net of ik familie zag. We kunnen erg goed met elkaar praten.”

Door te praten en de belangrijkste problemen aan te pakken, heeft mevrouw 

Sagel nu weer wat vertrouwen in zichzelf gekregen. Ze trekt er ook weer op uit, 

ook al moet dat kalm aan gebeuren. Ze heeft onlangs kennisgemaakt met een 

nieuwe buurvrouw, met wie ze heel veel gemeen heeft en met wie ze goed kan 

opschieten. En ze weet dat ze – als er echt wat is – een beroep kan doen op haar 

casemanager.

Mevrouw Sagel, deelnemer en Gelske Berger, SamenOud-casemanager (maart 2014)
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 “We kunnen erg goed
met elkaar praten.”
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SamenOud sprak met mevrouw (80) en meneer (82) Van Vliet in 

Stadskanaal. Ze wonen al 57 jaar samen. Ruim een jaar geleden kregen 

ze naar aanleiding van hun ingevulde vragenlijsten bezoek aan huis van 

SamenOud-casemanager Catharina Vens. 

Het echtpaar Van Vliet vulde al vaker de SamenOud-vragenlijsten in. “Elke keer 

kregen we een brief terug, dan was alles goed”, vertelt meneer Van Vliet. “Maar 

vorig jaar kreeg hadden ze mijn vrouw eruit gepikt, omdat ze toch vonden dat het 

minder goed met haar ging.” Een van de belangrijkste problemen op dat moment 

vormden de nekklachten die mevrouw had. Bovendien kwam mevrouw weinig 

meer uit huis en ging ze helemaal niet meer alleen op pad. Meneer Van Vliet: 

“Depressief was ze niet, maar je kunt het wel somber noemen.”

Er zijn enkele concrete stappen gezet, mede dankzij de gesprekken met Vens. 

Mevrouw Van Vliet heeft nu een scootmobiel, waar ze ook speciale rijles voor 

heeft gekregen. “Dat achteruitrijden door een deur is nog lastig!” Ook is ze voor 

het eerst sinds lange tijd weer naar de fysiotherapeut gegaan. Na een slechte 

ervaring bij een ‘bottenkraker’ durfde ze dat niet meer. Inmiddels heeft ze een 

goede behandelaar gevonden die haar oefeningen heeft gegeven die wel helpen.

Vens is ongeveer elke maand bij het echtpaar langs geweest. Het echtpaar vond 

het prettig om iemand te hebben met wie ze konden praten. Meneer Van Vliet 

zorgt met liefde voor zijn vrouw en was blij met de kennis en mogelijkheden 

die Vens aandroeg. Hij denkt dat Vens met wat grapjes en een beetje ‘duwen’ 

zijn vrouw heel goed heeft geholpen om over bepaalde drempels te stappen. 

“Vreemde ogen dwingen, zeggen ze wel eens bij een kind... Nou, dat werkte hier 

ook wel zo!”

Vens herinnert zich de begintijd dat ze bij het echtpaar kwam nog goed. En ook al 

kwam ze voor mevrouw, het was heel fijn dat meneer Van Vliet bij alle gesprekken 

aanwezig was. “Want als de een ergens last van heeft, dan heeft dat ook invloed 

op de ander.” Vens was wel gelijk bezorgd over mevrouw Van Vliet. “Naast de 

fysieke klachten zag ik dat mevrouw erg in elkaar gedoken zat. Een beetje gelaten. 

En nadat ik doorgevraagd had, ben ik enkele adviezen gaan geven, onder meer 

zodat mevrouw er weer iets meer op uit kan. Ook eens zonder haar man.”

Mevrouw Van Vliet is het met Vens eens. Inmiddels is haar diabetes verergerd en 

sinds ze insuline spuit heeft ze ook pijn in de voeten. Desondanks voelt ze zich 

over het geheel genomen toch beter. “Ik ben actiever geworden, zie dingen weer.”

Meneer en mevrouw Van Vliet, deelnemers en Catharina Vens, 
SamenOud-casemanager (maart 2014)

“Ik ben actiever geworden, zie 
dingen weer.”
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Anja de Groot, specialist ouderengeneeskunde SamenOud (maart 2014)

Anja de Groot werkt als specialist ouderengeneeskunde in 

verpleeghuis Veenkade  van Meander. Ze  is als hoofd behandelteam 

eindverantwoordelijk voor de behandeling van de ouderen in de 

woonzorg- en revalidatiecentra van Zorggroep Meander. Binnen 

SamenOud vervult Anja de rol van specialist ouderengeneeskunde in de 

Ouderenzorg Teams. Ze neemt gemiddeld twee keer per week deel aan 

een teamoverleg en soms bezoekt ze ouderen aan huis.

Het werken in een Ouderenzorg Team is compleet anders dan het werken in een 

verpleeghuis. Daarom had De Groot even tijd nodig om te wennen. Maar nu lopen 

de Ouderenzorg Teams lekker. De teamoverleggen leveren nu ook wat op, want er 

wordt bijvoorbeeld meer gewerkt aan zaken als valpreventie, snelle behandeling 

bij huidletsel en het voorkomen van ondergewicht. “Allemaal zaken die niet veel 

tijd en/of geld hoeven te kosten en waarmee je veel ernstige problemen kan 

voorkomen”, aldus De Groot.

Een tweede voordeel is dat het Ouderenzorg Team soms creatieve oplossingen 

vindt die je normaal gesproken in je eentje niet kunt bedenken. De Groot schetst 

het voorbeeld van een vrouw van 78 met COPD en een dementerende partner 

die door mevrouw niet alleen gelaten kon worden. Mevrouw was bang voor een 

ziekenhuisopname. “We hebben met het echtpaar afgesproken: ‘Als het zover 

mocht komen, dan nemen we u en uw man tijdelijk op in het verpleeghuis hier in 

Veendam. Dan blijft u samen.’ Dat gaf haar rust. Die opname is er uiteindelijk ook 

gekomen, maar ze hebben het eerst nog wel een jaar lang samen gerooid.”

Het belang van preventie en praktische oplossingen wordt over het algemeen door 

veel mensen ingezien. Toch is het in de beroepspraktijk nog niet vanzelfsprekend 

om daarnaar te handelen. “Huisartsen geven zelf aan dat ze in hun werk meestal 

reactief bezig zijn. Ze reageren op de klacht van een patiënt. Ziekenhuizen zijn 

er nog sterker in om alleen naar een klacht of een lichaamsdeel te kijken. Dat 

verander je niet zomaar. Als je er niet flink op blijft hameren, zakt iedereen terug 

in oude gewoontes. Wat dat betreft zou de specialist ouderengeneeskunde een 

nog steviger rol kunnen hebben in SamenOud. Nu kan ik geconsulteerd worden 

en geef ik advies. Een huisarts kan vervolgens besluiten om mijn advies niet op te 

volgen, hoe jammer ik dat soms ook vind.”

“Een tweede voordeel is dat het 
Ouderenzorg Team soms creatieve 

oplossingen vindt die je normaal 
gesproken in je eentje niet kunt 

bedenken.”
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 “Nou, wij zijn geruster geworden.”
(Oudere met complexe zorgbehoeften)
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Tijdens het werkbezoek van de VVD op 19 mei 2014 spraken we met 

Tweede kamerleden Bas van ’t Wout en Arno Rutte en fractievoorzitter 

Statenfractie Mirjam Wulfse. We vroegen hen naar hun mening over 

SamenOud. 

“Van alle Europese landen geven we in Nederland nog altijd het meeste geld uit 

aan ouderenzorg. De vraag die dan opkomt is of we dat geld wel goed besteden. 

Heeft SamenOud de belofte in zich een fundamentele verbetering in ouderenzorg 

aan te brengen? Zeker. De business case is veelbelovend. Ik was getroffen door wat 

een van de ouderen zelf vertelde tijdens ons werkbezoek. Dat was een mevrouw 

met psychische problematiek, die vroeger pillen kreeg van de huisarts. Sinds ze 

meedoet aan SamenOud heeft ze een casemanager met wie ze kan bellen als het 

nodig is. Het gaat nu veel beter met haar. De huisarts wordt ontlast, medicatie 

wordt uitgespaard en mevrouw ervaart meer kwaliteit. Dat lijkt toch sterk op een 

win-win-win situatie”, aldus Bas van ’t Wout. 

“De business case is veelbelovend.”

Ook Mirjam Wulfse is positief na het werkbezoek. “Het is echt een verbetering ten 

opzichte van de reguliere zorg. De professional in de zorg krijgt weer de positie 

die hij (of zij) verdient, er wordt korte metten gemaakt met het al te overdreven 

protocollaire werken en het minutieuze tijdschrijven dat je veel ziet in de zorg. 

Dat kan doordat de mensen actief benaderd worden en het persoonlijke aspect 

centraal staat. En ook: door de samenwerking tussen alle partijen. Ik denk dat 

veel op te lossen is door oplossingen niet in eerste instantie bij de overheid te 

zoeken. Het gaat veel meer om het kijken met een open blik en de vraag stellen 

welke dingen mensen zouden willen doen voor elkaar. In SamenOud heeft men 

wel die insteek van ‘kijk naar wat wel kan’. En dat is een grote kracht.”

“In SamenOud heeft men wel die 
insteek van ‘kijk naar wat wel kan’. 

En dat is een grote kracht.”
“Het is een inspirerend project”, zegt Arno Rutte over SamenOud. “Alles is 

echt goed onderzocht. De cijfers uit het onderzoek (voor zover afgerond) zijn 

overtuigend. Ook al spreek je niet over enorme bedragen, een kostenbesparing 

per persoon van 250 euro op jaarbasis is toch serieus geld. Wat ook opviel, is dat 

de werkwijze SamenOud nieuwe dingen vraagt van zorgprofessionals. Ze moeten 

meer op hun handen blijven zitten.”

“Het is een inspirerend project.”

VVD Politici over SamenOud (juni 2014)
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“Je probeert zoveel mogelijk om 
alles te voorkomen, maar ik denk 

als ik iets… Als er iets met ons zou 
gebeuren, dat je dan natuurlijk wel 

weet waar je terecht kan. […] 
Zo’n boekje heb ik waar alles in 

staat, dus dat bewaar ik wel […], 
dat heb ik bij jullie op die ochtend ]

[SamenOud-dag] gehad.”
(Robuuste oudere)
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Anita Tijsma, directeur Zorggroep Meander (november 2014)

SamenOud lijkt ouderen te helpen langer zelfredzaam te blijven. Betekent 

dit voor Zorggroep Meander minder klanten? 

“In principe is dat zo. Het zou heel raar zijn als wij ons als zorgaanbieder zouden 

richten op het krijgen van zoveel mogelijk klanten. Ik richt me liever op de 

vraag: ‘Wat kan ik doen om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zonder onze 

professionele zorg kunnen?’ En daarnaast: ‘Hoe bieden wij diegenen die het 

meest kwetsbaar zijn optimale zorg?’ Dat zijn onze maatschappelijke taken.”

De visie van SamenOud lijkt heel goed te passen bij die van Zorggroep 

Meander.

“Er is een gedeeld besef dat je altijd moet beginnen met het kijken naar de 

oudere zelf. Wie is deze oudere? Wat brengt hem of haar leefplezier? Wat kan 

professionele zorg doen om daarbij te helpen? Het oude medische model – wat 

is de diagnose en wat is de behandeling – verdwijnt langzamerhand naar de 

achtergrond.”

Heeft deze visie ook gevolgen voor de medewerkers van Zorggroep 

Meander?

“De thuiszorgprofessionals krijgen binnen SamenOud veel meer vrijheid om hun 

vak uit te oefenen en eigen inzichten te gebruiken. Men moet vaker eerst eens 

rustig de handen op de rug leggen en in overleg gaan met de oudere. Vragen die 

de thuiszorgprofessionals moeten stellen veranderen: ‘U vraagt nu dit, wat ligt 

erachter? Ben ik degene die dit moet doen? Kunt u het ook zelf? Kunnen we dit 

binnen uw eigen netwerk organiseren?’”

Hoe bent u betrokken geraakt bij SamenOud?

“In 2007 draaiden we samen met Menzis en het UMCG de pilot ‘Casemanagement 

voor kwetsbare ouderen’ in Stadskanaal. Het was een klein maar fijn project. 

Er werd gewerkt met een team van huisarts, wijkverpleegkundige en specialist 

ouderengeneeskunde. De visie was breed en mensgericht, het werkte fantastisch.”

Maar?

“We voelden dat we toch nog wat bleven hangen. We wisten dat we niet alle 

kwetsbare ouderen hiermee bereikten. We hadden geen harde cijfers om het bij 

onszelf heersende enthousiasme te kunnen onderbouwen. Kortom, we wilden 

meer diepgang, meer voorbeelden, meer wetenschap en meer preventie. Daarom 

zijn we toen samen met huisartsen, welzijn, Menzis en het UMCG SamenOud 

gestart. Inmiddels is het succesverhaal van SamenOud bekend.”

Waar moet je bij implementatie van een nieuw zorgmodel rekening mee 

houden? 

“In het begin kost het tijd. De professionals onderling moeten wennen aan elkaars 

taal, ze verstaan eerst elkaars jargon niet. Door samen een visie en een methode 

te kiezen en gestructureerd met elkaar te overleggen verbeter je dit. Omdat je 

werkt met vaste teams rondom concrete casuïstiek leent SamenOud zich hiervoor 

perfect. In het begin is zeer gestructureerd overleg nodig, dat kan allengs wat 

losser. In de nabije toekomst verwacht ik dat de wijkteams van de gemeente de 

overlegstructuur gewoon overnemen en inpassen.”
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U hebt er mede voor gezorgd dat er een beleidsregel is aangevraagd die 

integrale financiering mogelijk maakt voor SamenOud. Hoe lukte dit? 

“We hebben daar samen met de gemeente, zorgverzekeraar, UMCG en 

zorgaanbieder voor gelobbyd. Dat hield onder meer in dat we frequent met 

dezelfde regelgever zijn gaan praten. Wij kwamen elke keer met z’n vieren 

opdraven. En dat heeft geholpen. Daarnaast wordt in 2015 de wetgeving 

aangepast en komt er meer ruimte voor projecten als SamenOud. Voor ons was 

het natuurlijk essentieel om door te kunnen. Tussentijds stoppen in afwachting 

van financiering zou desastreus geweest zijn voor SamenOud.”

“De thuiszorgprofessionals krijgen 
binnen SamenOud veel meer vrijheid 

om hun vak uit te oefenen en eigen 
inzichten te gebruiken.”
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“We vinden elkaar beter dan 
voorheen.”
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Johan Brongers, voorzitter RvB Tinten Welzijnsgroepsgroep (november 2014)

De derde hoek van de samenwerkingsdriehoek binnen SamenOud is 

‘welzijn’. Hoe is uw organisatie betrokken geraakt bij het project?

“Coen Ronde, medewerker van de welzijnsorganisatie Welstad, was er direct 

bij betrokken. Hij heeft het voortvarend opgepakt. Ik was direct enthousiast 

over de gedachte achter SamenOud, namelijk onnodige zorg voorkomen en 

zelfmanagement stimuleren. Dat zijn goede basisgedachten, mits goed toegepast 

natuurlijk. Je moet nooit doorschieten. Het gaat om vragen als: ‘Wat wil deze 

persoon? Wat past bij hem of haar?’ En als er zorg nodig is, moet die natuurlijk 

geboden worden.”

Wat is voor uzelf een inspiratiebron? 

“Kijk maar eens het Youtube-filmpje ‘See Me’. Dat is een lied gemaakt op een 

gedicht van een oude man die zorgbehoevend is en die dat thema indringend 

benoemt: ‘Er wordt nu voor mij gezorgd, maar wie kijkt naar wie ik was en ben?’ 

Het is een ontroerend filmpje om te zien. Als je het bekijkt, realiseer je je meteen 

wat wij vaak fout doen. Hulp moet in dienst van de hele persoon staan. En dan 

moet je altijd beginnen bij vragen wat iemand wil.”

Er zijn een aantal ouderenadviseurs vanuit Tinten Welzijnsgroep actief 

betrokken bij SamenOud. Wat heeft dat de organisatie gebracht?

“Naast dat de ouderen zo tevreden zijn over de benadering, is mij opgevallen 

dat onze medewerkers op hun beurt veel geleerd hebben van het samenwerken 

met huisartsen, wijkverpleegkundigen en de specialisten ouderengeneeskunde. 

Tot nu toe was de medische wereld een vrij gesloten circuit voor ons. SamenOud 

heeft dat veranderd. Er is meer contact tussen huisartsen en welzijn. Het besef 

dat het algemene welbevinden een cruciale invloed heeft op gezondheid, dringt 

steeds beter door. We vinden elkaar beter dan voorheen.”

Nog niet alle financiering in Zuidoost Groningen is rond?

“Dat klopt. We zijn nu met gemeenten in Zuidoost Groningen in gesprek over 

hoe we de preventieve SamenOud-bijeenkomsten kunnen vormgeven. En hoe we 

dit kunnen integreren in de bestaande preventieve activiteiten. Als sector welzijn 

pleiten we voor het goed ondersteunen van mantelzorgers – al is het maar door te 

zorgen dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat ze weten dat respijtzorg mogelijk is. 

En we pleiten voor het vakkundig aansturen van groepen vrijwilligers. Wij hebben 

sociaal werkers in huis die over natuurlijk leiderschap beschikken. Zij kunnen 

formele en informele zorg verbinden en zorgen dat vrijwilligerswerk werkt. Ook 

over een langere periode. Dat is erg belangrijk.”

SamenOud gaat nu verder, ook in Drenthe, onder meer in Emmen. Tinten 

Welzijnsgroep is ook weer betrokken. Wat is uw wens voor de toekomst? 

“Ik wil graag SamenOud doorontwikkelen. En dan vind ik het verzamelen van 

meer kennis wel belangrijk, maar houd niet teveel vast aan wat er al is ontwikkeld, 

richt je op wat echt nodig is. Wetenschappelijk onderzoek is mooi, maar het moet 

niet de bepalende factor worden. Het doel is dat je ouderen wilt helpen een goed 

leven te blijven leiden.”
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Menno Reijneveld, hoogleraar Sociale Geneeskunde UMCG (november 2014)

Als lid van het dagelijks bestuur van SamenOud en als promotor bent u al 

langer bij SamenOud betrokken, maar wiens project is SamenOud? 

“SamenOud heeft inmiddels heel wat vaders en moeders, maar voor mij is Klaske 

Wynia duidelijk de geestelijk moeder. Dat ik zelf ook vanaf de start bij SamenOud 

betrokken ben ervaar ik nog steeds als een buitenkans. SamenOud is bijzonder 

vanwege de omvang en de krachtige inhoud. Het is een voorrecht om hier als 

onderzoeker naar te mogen kijken.”

Een voorbeeld voor SamenOud vormde de benadering van Kaiser 

Permanente, een zorgverzekeraar en zorgaanbieder in Amerika. Waarom? 

“Hun populatiebenadering is erg goed. Er wordt gekeken naar de gezondheid van 

de hele groep in een regio en daarop worden gerichte acties ingezet. Bij SamenOud 

doen we dat ook: we richten ons op alle ouderen in een gebied. Daar wordt ook 

het element van geïntegreerde zorg aan toegevoegd. We combineren dus de 

populatiebenadering en het Chronic Care Model. Dit betekent dat we werken met 

ouderen zoals je ook zou werken met chronische patiënten. De ouderen houden 

eigen regie, de medische zorg wordt aangepast aan de patiënt en er is veel oog 

voor het welzijn van de persoon. De combinatie populatiebenadering en het 

Chronic Care Model is het unieke van SamenOud. Populatiebenadering doen we 

trouwens als onderzoeksgroep vaak, ook bij jeugd.” 

Wat verraste u het meest bij SamenOud? 

“Het enorme enthousiasme van de zorgprofessionals, hun drive om dingen beter 

te gaan doen en hun durf om te experimenteren.”

SamenOud gaat weer drie jaar verder in Zuidoost Groningen en is ook 

gestart in Zuidoost Drenthe. Goed nieuws voor de wetenschap? 

“Het is interessant om eenzelfde model op een nieuwe locatie in te voeren. 

Hiermee verzamelen we weer nieuwe data. Het onderzoek naar de effectiviteit 

van SamenOud is daarnaast ook nog in volle gang. De definitieve ‘proof of the 

pudding’ moet nog komen.” 

Een positief punt lijkt te zijn dat SamenOud kosten kan besparen. Ik 

hoorde eens de vergelijking maken met Duitsland, waar men veel minder 

uitgeeft aan ouderenzorg dan wij. Klopt dit?

“Ja, maar in Duitsland worden mantelzorgers veel zwaarder belast dan in 

Nederland. Dus er zijn twee vragen relevant. Hoe bouw je de solidariteit op bij 

mantelzorgers en de rest van de maatschappij? En: Bij hoeveel belasting stort 

het systeem van mantelzorg in elkaar en zit je hierdoor met een nog veel grotere 

kostenpost? Het lijkt mij dus zinnig om aan kwaliteit en effectiviteit te werken en 

te zorgen dat er geen ouderen buiten de boot vallen.”

In de beleidsregel SamenOud wordt het onderdeel ‘Zelfmanagement-

support en preventie’ voor de robuuste ouderen van SamenOud niet 

meer meegefinancierd vanuit de zorg, wat vindt u hiervan?

“Vanuit het systeem klinkt het logisch, maar er kan een belangentegenstelling 

ontstaan. Voor gemeenten kan het ‘goedkoper’ zijn om ouderen naar een 

instelling te laten gaan. Terwijl SamenOud zegt: organiseer zorg vooral rondom 
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de thuissituatie! Ik denk wel dat gemeenten kiezen voor SamenOud, maar we 

moeten over dit vraagstuk blijven communiceren. Lokaal en landelijk. Dat doen 

we dus ook.”

“SamenOud is bijzonder vanwege 
de omvang en de krachtige inhoud. 

Het is een voorrecht om hier als 
onderzoeker naar te mogen kijken.”
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“Nou ten dienste van de 
wetenschap dat vond ik nuttig, 

ook omdat ik ziek ben.”
(Kwetsbare oudere)
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Coen Ronde is beleidsmedewerker welzijnswerk en gedetacheerd 

door Tinten welzijnsgroep. Samenwerker en netwerker. Mede-initiator 

van ‘Preventie thuis’ in Stadskanaal, waar huisbezoeken aan ouderen 

onderdeel van de werkwijze waren. Projectdeelnemer in projecten op 

het gebied van geïntegreerde ouderenzorg en gezondheidsadvies thuis. 

Coen was er op het moment dat SamenOud dacht: we missen nog wat! 

Zelfmanagement en Preventie! Kon meteen van start in de uitvoering en 

zette zijn enorme kennis van het netwerk en de regio in. 

Naast alles wat je kon inbrengen, hoopte je zelf ook iets te vinden? 

“Ik hoopte de effecten van het welzijnswerk beter onderbouwd te krijgen. 

En seniorenvoorlichters die al jaren goed werk doen de kans te geven een 

professionaliseringsslag te maken. Met name op het punt van observeren en 

registreren, want zij gingen altijd op pad met een simpel A4’tje op zak. Rapportages 

waren summier. SamenOud bood de kans om daar enorme verbetering in te 

brengen.” 

   

Je was projectleider van vijf teams in Pekela en Stadskanaal. Hoe was 

dat?  

“Het was goed om te werken vanuit een positie als projectleider vanuit het 

UMCG. Ik heb hopelijk gezorgd dat huisartsen een beter beeld gekregen hebben 

van welzijnswerk. Ze kenden vaak alleen het algemeen maatschappelijk werk en 

niet het buurtwerk, het opbouwwerk, het welzijnswerk ouderen, het Alzheimer 

café, het Parkinson café…” 

Het project gaat nu door in Drenthe. Hoe vind jij dat het gaat? 

“Minstens zo goed als in Groningen, soms beter. We kunnen toepassen wat we 

geleerd hebben. Maar je moet iedere keer weer rekening houden met de cultuur, 

die is overal anders.” 

Jullie hebben een Zelfmanagementsupport en preventieprogramma 

ontwikkeld dat bedoeld is om mensen te stimuleren eigen kracht en 

eigen regie te houden. Dat ging om een groepsbenadering?  

“Klopt. We hebben eerst een kaart gemaakt die naar de robuuste ouderen werd 

verstuurd, met vragen over hun welbevinden en een verwijzing: heeft u vragen, 

ga dan naar uw huisarts, die kan u verwijzen naar SamenOud. In 2012 was voor 

hen onze eerste grote SamenOud-dag, die bezocht werd 170 mensen. Zo volgden 

er nog meer bijeenkomsten, maar toen voor álle ouderen van SamenOud.” 

Wat heeft het organiseren van dit soort dagen te maken met de gezondheid 

en zelfredzaamheid van ouderen? 

“Je kunt ouderen voorlichten over activiteiten, zorg en ondersteuning en je 

brengt mensen in contact met elkaar. Dat moet gefaciliteerd en geregeld worden. 

Binnen SamenOud hebben we ook kleinschalige activiteiten georganiseerd. 

Sommige mensen wilden meer verdieping en toen hebben we een lezingencyclus 

georganiseerd. ‘Kwaliteit van zorg rond het levenseinde’ door een huisarts van 

SamenOud, ‘ontwikkelingen AWBZ’ door de gemeente en ‘AWBZ en de erfenis’ 

door de notaris. Huisartsen waren echt positief verrast toen ze ‘hun ouderen’ zo 

opeens samen zagen zitten!”

Coen Ronde, projectleider SamenOud (december 2014)
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Hoe zie je de toekomst voor SamenOud in Zuidoost Groningen?

“SamenOud is niet meer weg te denken en als men landelijk de schotten in de 

fianciering kan oplossen, gaat het nog een mooie toekomst tegemoet. En dan niet 

alleen in Zuidoost Groningen.”

Wat heeft SamenOud voor jou betekend?

“Ik heb een plaats gevonden waarin de meerwaarde van het welzijnswerk nu 

eindelijk eens wetenschappelijk onderbouwd wordt. Daar zoek ik al sinds het 

begin van mijn loopbaan naar. SamenOud is voor mij echt integratie van wonen, 

welzijn en zorg. Verder sluit de denkwereld aan bij wat ik altijd al gedaan heb. De 

eigen-kracht-benadering, het kijken naar de mens als geheel. Ik werd vannacht 

wakker met de gedachte: er is een woord voor, dat alles wat je belangrijk vindt in 

één punt samenkomt. Hoe heet dat ook alweer, apotheose? Ik vind het mooi!” 

“SamenOud is voor mij echt 
integratie wonen-welzijn-zorg.”
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Ronald Uittenbroek is projectleider en onderzoeker bij SamenOud. Van 

oorsprong verpleegkundige. Werkte in de stad Groningen in de thuiszorg, 

later bij het UMCG en de ambulancedienst. Volgde naast zijn werk de 

studie Zorgwetenschappen en werd beleidsmedewerker bij Zorggroep 

Meander. Begeleidde vanaf 2007 de pilot ‘Casemanagement voor 

kwetsbare ouderen’ en besloot te reageren op de vacature bij SamenOud. 

Jouw baan bij SamenOud is behoorlijk experimenteel. Jullie moesten 

alles opzetten. Hoe ging dat? 

“We zijn begonnen met het beschrijven van wat er allemaal nodig zou zijn om 

SamenOud te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld vragenlijsten, ICT-ondersteuning, 

teams samenstellen en scholen. Voor het uitvoeren van de interventie moest 

nog een subsidie aangevraagd worden waarvoor flink gerekend moest worden. 

Aangezien ik handig ben met Excel en aardig kan rekenen, lag het uitwerken van 

deze begroting al snel bij mij.”

De begroting was goed onderbouwd en jullie hebben het geld voor 

het project via de NPO-beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit 

gekregen. Om wat voor bedrag ging dat? 

“Anderhalf miljoen euro voor twee interventiejaren dat we hebben gebruikt 

voor de financiering van casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en 

huisartsen. We hebben zelf veel geïnvesteerd in hun opleiding en trainingen en 

voor extra ondersteuning samengewerkt met het Wenckebach Instituut.”

Wat is de reden dat trainingen zo’n cruciale rol innamen bij SamenOud? 

“Zo konden we uitleggen hoe de interventie in elkaar zit en hoe het Elektronisch 

Ouderen Dossier (EOD) werkt. Maar er werd veel meer van de professionals 

gevraagd. De casemanager gaat naar de oudere toe om samen te ontdekken wat 

diens krachten, wensen en behoeften nu en op de langere termijn zijn. En het 

hele team moet proactief en preventief gaan werken. En al was de wil aanwezig, 

het vraagt tijd en energie om anders te gaan denken en doen.”

Is training dan wel genoeg?

“De Ouderenzorg Teams waren nieuw samengesteld en men moest wennen 

aan elkaar en aan de rolveranderingen. Door regelmatig bij de teamoverleggen 

aanwezig te zijn konden we ze daarin begeleiden. Al met al duurde het een klein 

jaar voordat je bij alle teams een kentering zag en ze echt de diepte in konden 

gaan. De inhoud van SamenOud, die is van de professionals en de ouderen zelf 

gekomen. Het goede resultaat van het project is mede aan hen te danken.”

Er is ook hard gewerkt aan het optimaliseren van de interventie door 

gebruik te maken van het EOD. Hoe staat het daarmee? 

“We hebben samen met Bossers en Cnossen een EOD vol met handigheidjes 

ontwikkeld, dat past bij de visie van SamenOud. In de toekomst zou ik dit systeem 

nog intuïtiever willen maken, waardoor het nog gemakkelijker te gebruiken is. 

Vooral tijdens gesprekken met de oudere zou dat handig zijn.”

Ronald Uittenbroek, projectleider en onderzoeker SamenOud (december 2014)
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Voor je promotie doe jij onderzoek naar de kwaliteit van zorg en de 

kosteneffectiviteit van SamenOud. Heb je al resultaten? 

“We hebben veel deelnemers en van bijna allemaal heb ik gegevens gerelateerd 

aan de AWBZ (het zorgkantoor), de Wmo (via de gemeenten) en Zorgverzekering 

(Menzis). Binnenkort hoop ik ook gegevens van Achmea te ontvangen. Ik kan dan 

heel precies beschrijven welke effecten SamenOud heeft op de kwaliteit van zorg, 

op zorggebruik en kosten.”

Er wordt veel gesproken over geld en ouderenzorg. Staat er voor jou ook 

druk op dat SamenOud goedkoper is? 

“Ik vind dat je moet kijken naar de ervaren kwaliteit. En die is hoog bij SamenOud. 

Volgens de business case blijkt dat SamenOud-zorg goedkoper is. Of we dat na 

één interventiejaar kunnen aantonen weet ik nog niet. Daarbij, iedereen praat nu 

steeds maar over besparen van geld, maar waar hebben we het eigenlijk over? Bij 

de kosteneffectiviteit van medische ingrepen is de vraag hoeveel tienduizenden 

euro’s per jaar die interventie extra mag kosten per gewonnen levensjaar. En bij 

de ouderenzorg zou je beter alleen kunnen kijken naar hoeveel goedkoper het 

kan. Volgens mij zal de eindvraag worden of we bereid zijn om ‘X’- bedrag voor 

betere ouderenzorg te betalen.”

“Ik vind dat je ook moet kijken naar 
de ervaren kwaliteit.”
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Sophie Spoorenberg is projectleider en onderzoeker bij SamenOud. 

Studeerde bewegingswetenschappen en raakte geïnteresseerd in 

ouderen. Werkte na haar studie als junior onderzoeker bij een bureau 

dat patiënttevredenheidsonderzoek doet en pakte graag de kans om 

haar energie en wetenschappelijke creativiteit in te zetten bij SamenOud. 

Herinner je nog dat je bij SamenOud begon?

“Het basisgedachtengoed van SamenOud was helder, maar moest gedeeltelijk 

vertaald worden naar de praktijk. Hoe vertalen we het Chronic Care Model, 

dat ontwikkeld is voor mensen met chronische aandoeningen, naar ouderen? 

Hoe stellen we de Ouderenzorg Teams samen? Wat kunnen we doen aan 

zelfmanagementsupport? Hoe doen we de screening? In het eerste jaar heb ik 

me beziggehouden met het opstarten van de dataverzameling en de screening.”

De ouderen zijn uiteindelijk gescreend met een vragenlijst van veertig 

bladzijden. Waarom zo’n lange lijst?

“Wil je mensen kunnen indelen in risicoprofielen, dan moet je allerlei belangrijke 

zaken uitvragen die te maken hebben met hun gezondheid en welbevinden. Ook 

waren er vragen die in de lijst moesten vanuit wetenschappelijk belang. Zo kom 

je tot een redelijk uitgebreide lijst. Dat kon niet anders. Wij waren ons er wel van 

bewust dat een lange lijst afschrikt. Daarom hebben we extra aandacht besteed aan 

het aanbieden van de lijsten, met een vooraankondiging, een herinneringsbrief, 

nabellen en het aanbieden van hulp bij het invullen. Uiteindelijk hebben we een 

respons gehaald van (50%), daar mogen we tevreden over zijn.”

Jullie hebben ook een anamneselijst samengesteld die geschikt is voor 

ouderen. Hoe is deze lijst gemaakt? 

“We hebben onderzocht wat de meest voorkomende gezondheidsproblemen van 

75-plussers zijn. Dat hebben we gedaan door de ICF-classificatie te gebruiken. 

Dat is een wereldwijde classificatie waarmee je het functioneren van mensen in 

kaart kan brengen vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief. 

Een panel van 41 experts heeft de ICF-categorieën beoordeeld op de relevantie 

voor 75-plussers. Uiteindelijk zijn we op een lijst gekomen van dertig belangrijke 

onderwerpen. Dan moet je denken aan problemen met wassen en geheugen of het 

missen van ondersteuning van naaste familie. Dit zijn de standaardonderwerpen 

geworden die casemanagers uitvragen als ze bij een oudere komen voor een 

eerste gesprek. Ouderen konden zelf ook onderwerpen aandragen die niet 

werden uitgevraagd. Dat bleek niet vaak voor te komen; de anamneselijst lijkt 

dus aardig compleet.”

Bevalt het gebruik van de anamneselijst in de praktijk?

“Ja, casemanagers maken graag gebruik van de lijst. Vooral omdat ze nu 

gedwongen worden om breed te kijken, zowel naar het medische als het sociale 

aspect van gezondheid en welbevinden. Alles wat genoteerd wordt komt terecht 

in het digitale dossier van de oudere en de rest van het team kan het ook volgen.”

Jij bent ook bezig met promoveren. Wat is het thema van jouw proefschrift?

“Ik ga beschrijven wat SamenOud oplevert voor de oudere. We zijn nog druk bezig 

met het analyseren van de vragenlijstgegevens, maar hebben al wel de resultaten 

Sophie Spoorenberg, projectleider en onderzoeker SamenOud (december 2014)
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van het kwalitatieve onderzoek dat we hebben uitgevoerd. Zo zijn er gesprekken 

gevoerd met 23 ouderen over wat zij van SamenOud vinden.”

Wat is het meest opvallende resultaat? 

“Als mensen ouder worden, ontwikkelen ze vaak allerlei angsten. Angst voor de 

toekomst, angst voor verlies van controle, angst om afhankelijk te worden. Dat 

is tamelijk universeel. Wat blijkt is dat de ouderen die aan SamenOud meedoen 

zich veilig, geborgen en meer in controle voelen. Dit komt met name door het 

directe en regelmatige contact met de casemanager. Zij houdt de ouderen in de 

gaten, biedt ondersteuning, geeft informatie en stimuleert ze om te participeren 

in de samenleving. Robuuste ouderen worden vooral geïnformeerd tijdens de 

SamenOud-dagen. Ook worden ze gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten 

en ontvangen ze de SamenOud-nieuwsbrief. Het weten dat er hulp is, daar lijkt 

een beschermend effect van uit te gaan. En dat vertrouwen lijkt ervoor te zorgen 

dat ouderen langer zelfstandig en actief kunnen blijven.”

“Wat blijkt is dat de ouderen 
die aan SamenOud meedoen 

zich veilig, geborgen en 
meer in controle voelen.”
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Karin Slotman, communicatie-adviseur SamenOud (december 2014)

Karin Slotman was communicatieadviseur bij SamenOud. Begeleidde 

bijna het gehele communicatietraject van SamenOud. Ze werkte hierbij 

vanuit haar bureau Commit Communicatieadvies. Maar het voelde een 

onderdeel te zijn van een heerlijk creatief en zeer gedreven team. Ze licht 

toe waarom communicatie zo belangrijk is in een project als SamenOud 

en welke accenten zijn aangebracht. 

Jij hebt je ingezet voor een goed verloop van de algehele communicatie 

binnen en rond het project SamenOud. Hoe pak je zoiets aan?

“Je maakt een communicatieplan met heldere doelstellingen, kaders, begroting 

en mijlpalen en zorgt er voor dat vervolgens bij elke stap in het project 

gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen. Daarbij hoort ook: successen 

samen vieren. Bijeenkomsten organiseren met iedereen die erbij hoort. En verder: 

algemene bekendheid rondom het project creëren.” 

In jullie aanpak zijn jullie bewust de dialoog aangegaan met de doelgroep. 

“Met de 75-plussers zelf hielden we evaluaties, ook via de Klankbordgroep. 

Met medewerkers en bestuurders hebben we op meerdere cruciale momenten 

bijeenkomsten gehad, waarbij we vroegen naar hun ervaringen met SamenOud en 

hun gedachten. Open en direct contact is nodig als je samen iets wilt bereiken. Dit 

accent past bij mijn visie op communicatie. Je moet mensen met elkaar verbinden 

en betekenis creëren. Dan ontstaat je mooie boodschap vanzelf. Bij SamenOud 

heeft dat zeker gewerkt.”

Naast mondelinge communicatie en talloze presentaties zette SamenOud 

ook veel communicatiemiddelen in. Kun je voorbeelden noemen?

“We plaatsten bijvoorbeeld alle nieuws op de SamenOud-website, in onze 

nieuwsbrief en op Twitter. Drie teamleden konden twitteren vanaf het SamenOud 

twitter-account en we zorgden bij elk evenement dat er enkele welgekozen tweets 

de wereld in gingen. Dat had soms een leuk effect. Renske Leijten en Roger van 

Boxtel kwamen bijvoorbeeld op werkbezoek naar aanleiding van een simpele 

tweet. We hebben ook een korte film gemaakt die in 10 minuten heel goed in 

beeld bracht waar het om gaat bij SamenOud. Deze film werkte goed, vooral 

omdat de boodschap er zo helder en eenvoudig in is neergezet.” 

De SamenOud-huisstijl is niet heel ‘glossy’, is dit bewust? 

“Ja, SamenOud heeft een eigen sfeer, daar past kwaliteit en professionaliteit en 

aandacht bij. Maar een ‘glossy’ jasje past niet. Waar we sterk op gelet hebben 

is dat de huisstijl consequent gebruikt werd. Je publiek moet een boodschap 

minstens drie keer zien voor ze hem herkennen, je moet dan niet gaan variëren.” 

Het team van SamenOud communiceerde zelf druk. Wat droeg jij bij? 

“Leidinggevenden, zorgprofessionals en de projectleiders dragen de 

communicatie. Wat ik toevoegde was dat ik steeds weer de aandacht richtte op 

vragen als: met wie willen we nu communiceren, wat willen we bereiken, wat 

moet onze boodschap zijn? Ik adviseerde ook: valt dit wel goed bij de mensen? 

Zijn we nog te volgen?”
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Is PR en communicatie tijdens een project zoals SamenOud belangrijk?

“Zeker. Projectleiders worden op een gegeven moment logischerwijs opgeslokt 

door de vele aspecten van het project. PR en communicatie is dan niet de eerste 

prioriteit. Het resultaat kan dan zijn dat de buitenwereld niets hoort. En je moet 

bekendheid creëren – steeds weer SamenOud onder de aandacht brengen.” 

Het UMCG-team neemt meer afstand van het project in Zuidoost 

Groningen. Een valkuil kan zijn dat men terugglijdt in ‘het oude denken’. 

Wat adviseer jij vanuit communicatief oogpunt?  

“Veranderen mag, als het maar SamenOud blijft. Het lijkt mij goed om de verbinding 

tussen centraal en regionaal te organiseren. Denk aan: speciale regiodagen waar 

professionals en ouderen elkaar ontmoeten en zich verbonden blijven voelen met 

elkaar en met SamenOud. De drive bij ouderen en professionals is aanwezig. Daar 

zal het niet aan liggen.”

“Je moet mensen met elkaar 
verbinden en betekenis creëren. Dan 

ontstaat je mooie boodschap vanzelf.”
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Klaske Wynia, onderzoeker en programmaleider SamenOud (december 2014)

Klaske Wynia is onderzoeker Integrated Care en programmaleider 

SamenOud. Haar drive was en is: het zó organiseren van zorg dat deze 

optimaal aansluit op de behoeften van kwetsbare mensen zoals chronisch 

zieken en ouderen. Pionieren en onderzoeken of het werkt, dat past bij 

haar. En zo maakte zij, samen met haar het team en ‘het veld’, een succes 

van SamenOud. 

In Zuidoost Groningen, waar het allemaal begonnen is, gaat SamenOud 

de eerstkomende drie jaar verder. Zuidoost Drenthe is net gestart met 

SamenOud. Wat betekent dat? 

“Het voelt nu anders. We zijn in Drenthe heel anders gestart. In Groningen was 

er sprake van een transitie-experiment, daar zaten we met de neus bovenop. Nu 

groeien we, de organisatie groeit, er zijn nu lokale projectleiders in Groningen 

en Drenthe. De oorspronkelijke projectleiders hebben nu de rol van coach van 

de lokale projectleiders en ik richt me veel meer naar buiten, het land in. Ik werk 

samen met de zorgverzekeraars en organisaties aan de financiële borging van de 

huidige projecten. Ook ben ik met diverse organisaties in gesprek om te bekijken 

of we nog op andere locaties kunnen starten. Tegelijkertijd wordt er ook hard 

gewerkt aan de wetenschappelijke resultaten. Die zijn belangrijk om meer te 

kunnen zeggen over de effecten van SamenOud voor de ouderen, de kwaliteit 

van zorg en de kosten. We hebben een business case die aannemelijk maakt dat 

SamenOud bespaart. Die besparingen moeten nog wel daadwerkelijk blijken.  

Ook het onderzoek naar de effecten van SamenOud op de langere termijn zijn 

belangrijk. Een jaar is domweg te kort om de effecten van een nieuw zorgmodel 

goed te onderzoeken.” 

Het project Zuidoost Groningen laten jullie nu een beetje los. Ben je niet 

bang voor een terugval in oude gewoontes? 

“Het gaat erom dat de organisaties goed blijven samenwerken vanuit de visie 

van SamenOud, waarbij het welbevinden van de oudere centraal staat. Nu we 

SamenOud steeds meer overdragen aan de organisaties wordt dat gewoon iets 

lastiger. De belangen van bestuurders van de organisaties worden weer belangrijker. 

Het wordt mij steeds duidelijker dat SamenOud ook een cultuuromslag voor 

bestuurders van organisaties is. We zijn daarom blij dat we nog een aantal jaren 

actief betrokken blijven om hen daarbij te ondersteunen.” 

Stel nou dat de SamenOud-aanpak straks integraal in de basisverzekering 

komt. Gewoon omdat het werkt. Dan zou de groei wel enorm kunnen 

worden.  Hoe gaan jullie dat dan aanpakken?

“Als de schaalgrootte zo toe neemt is er een bedrijfsmatiger aanpak nodig om 

SamenOud te realiseren. Mijn doel is dat die groei hand in hand blijft gaan met 

de verdere ontwikkeling van het zorgmodel en met onderzoek naar de effecten 

ervan. Hiervoor heb ik in 2008 inspiratie opgedaan bij Kaiser Permanente. Naast 

de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder hebben zij ook een ‘Care Management 

Institute’ dat ‘met en voor’ de praktijk zorgmodellen (verder) ontwikkelt en 

onderzoek doet. Dit instituut heeft er in een aantal jaren tijd voor gezorgd dat de 

kwaliteit van zorg binnen Kaiser Permanente enorm is toegenomen. Je zou kunnen 

zeggen dat een dergelijk instituut ook mijn toekomst wens is. Overigens was ik in 
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2012 opnieuw bij Kaiser Permanente met een groep enthousiaste betrokkenen 

bij Integrated Care en SamenOud. We hebben de SamenOud-film laten zien aan 

de directeuren van het Care Management Institute. Ze zeiden: ‘Je bent verder dan 

wij zijn!’. Dat zit hem dan vooral in het feit dat we duidelijke risicoprofielen weten 

te onderscheiden. En in het feit dat we welzijn en zorg geïntegreerd hebben.”

“Mijn doel is dat die groei 
hand in hand blijft gaan met de 

verdere ontwikkeling van het 
zorgmodel en met onderzoek 

naar de effecten ervan.”
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Van bosbessenbollen en appeltaart naar een blinkend eindresultaat

Geserveerd in de centrale hal van het UMCG: enkele machtige bosbessenbollen 

en een bescheiden stukje appeltaart. Dat gebak markeerde op 1 december 2010 

de start van het projectteam dat het ‘NPO-transitie-experiment: Programma 

Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO)’ in drie jaar zou gaan uitvoeren. De grote lijn 

was duidelijk: die stond beschreven in de subsidieaanvraag, de projectleiders die 

het plan verder zouden vormgeven waren aangesteld. De planning was bekend. 

Eerste jaar: het zorgmodel SamenOud en het onderzoek uitwerken en testen. 

Tweede jaar: SamenOud in de praktijk brengen. Derde jaar: de resultaten van 

SamenOud analyseren en rapporteren. 

Nu (februari 2015) zijn we niet drie, maar meer dan vier jaar verder. Tot grote 

tevredenheid van alle betrokkenen kon het transitie-experiment verlengd worden 

en kon ook dat éne jaar van ‘SamenOud in de praktijk’ met twee jaar verlengd 

worden. Sinds augustus 2014 weten we dat we nóg drie jaar door kunnen 

in Zuidoost Groningen en is SamenOud in september 2014 ook in Zuidoost 

Drenthe gestart. Het waren mooie en bijzondere jaren waarin we samen met de 

organisaties en natuurlijk alle ouderen eensgezind veel werk verzet hebben. 

Ik zou iedereen willen bedanken die bijgedragen heeft aan het succes van 

SamenOud. De lijst van namen zou oneindig lang worden. Naast mijn eigen team, 

dat goud waard is, wil ik wel in het bijzonder de Klankbordgroep noemen die heel 

goed advies heeft gegeven gedurende de hele looptijd van het project. Verder 

hebben we het echt getroffen met de betrokken organisaties: Zorggroep Meander, 

de welzijnsorganisaties van Tinten Welzijnsgroep, Menzis en de gemeenten 

Veendam, Pekela en Stadskanaal. Zij hebben al onze grillen en grollen doorstaan. 

En natuurlijk ben ik blij met mijn werkgever, het UMCG. De ruimte die ik hier 

gekregen heb om dit idee uit te werken, ervaar ik als heel bijzonder. 

Klaske Wynia

Programmaleider SamenOud 
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