
4.1   Beschrijving casus vanuit de optiek van de burger
 

Even voorstellen

Screening

Piet, Jaap en Hermien zijn alleenstaande thuiswonende 75-plussers. Hun huisarts geeft SamenOud16 zorg. Hij selecteert 
op basis van case-finding17 75-plussers waarvan hij vermoedt dat ze kwetsbaar zijn of een complexe zorgbehoefte  
hebben. Hij vraagt hen in de praktijk een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van de antwoorden wordt ook ingeschat 
hoe Piet, Jaap en Hermien ervoor staan als het gaat om gezondheid, welbevinden, welzijn en wonen. Op basis van de 
vragenlijst worden Piet, Jaap en Hermien in één van de volgende drie risicoprofielen ingedeeld:

1. Robuuste ouderen 
2. Kwetsbare ouderen  
3. Ouderen met complexe zorgbehoeften 

Zie voor een korte toelichting op de profielen tabel 4.1. 

Casus 2 – SamenOud

Bijlage 4

Piet Kooistra (76) Jaap van der Vlis (78) Hermien de Lange (85)

Tabel 4.1  –  SamenOud-risicoprofielen  

Robuuste ouderen -  Ervaren weinig gevolgen van ouder worden
-  Leiden meestal een actief en maatschappelijk betrokken leven 
-  Gaan regelmatig met vakantie
-  Zijn zelden ziek

Kwetsbare ouderen -  Krijgen in toenemende mate te maken met gevolgen van ouder worden
-  Zijn vaak minder mobiel 
-  Zijn gevoeliger voor gezondheidsklachten
-   Zijn in toenemende mate afhankelijk van hulpmiddelen en hulp van anderen, terwijl het netwerk 

van vrienden en familie kleiner wordt
-  Hebben een verhoogd risico op complexe zorgbehoeften

Ouderen met complexe 
zorgbehoeften

-  Er 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 is de kans op opname in een verpleeghuis het grootst

16 Zie voor meer informatie over SamenOud: www.samenoud.nl
17  ‘Case-finding’ is zoeken naar risicofactoren of beginnende afwijkingen bij personen die om een andere reden de zorgverlener raadplegen.  

Deze preventieve activiteit staat dus los van de klacht waarvoor iemand een arts raadpleegt. Bron: Regieraad.
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Voor Piet geldt dat hij zeer vitaal is. Hij wordt dan ook ingedeeld in de categorie ‘robuuste ouderen’. Jaap voelt zich na  
het overlijden van zijn vrouw eenzaam en komt niet zoveel meer buiten. Ook heeft hij een jaar geleden een flinke heup-
operatie ondergaan. Hij wordt ingedeeld in de categorie ‘kwetsbare ouderen’. Hermien heeft COPD in een vergevorderd 
stadium. Ook heeft ze een ernstige fysieke beperking als gevolg van reuma, waardoor ze nauwelijks meer mobiel is. Ze 
kan alleen nog thuis blijven wonen, als zij intensieve zorg en begeleiding ontvangt. Hermien wordt ingedeeld in de cate-
gorie ‘ouderen met complexe zorgbehoeften’. Indien nodig wordt bij veranderingen in de gezondheid het profiel van een 
oudere aangepast en daarmee ook de zorgintensiteit. Op die manier kan er steeds worden aangesloten bij de (verwachte) 
behoeften van de oudere.18  Zie voor meer informatie: www.samenoud.nl/onderwijs-en-onderzoek/publicaties

Verschillende intensiteit van zorg en begeleiding voor Piet, Jaap en Hermien 

Omdat Piet, Jaap en Hermien in verschillende SamenOud-risicoprofielen zijn ingedeeld, verschilt de intensiteit van  
de zorg en begeleiding die Piet, Jaap en Hermien ontvangen. De verschillen in de zorg en begeleiding komen concreet 
tot uiting in:

-  Het aantal contacten met het Ouderenzorg Team (Zie tabel 4.2 voor een toelichting op de samenstelling 
van het Ouderenzorg Team)

- Het verschil in focus van de zorg en begeleiding 
- De benaderingswijze: groepsbenadering of een individuele benadering19   

Tabel 4.2  –  Samenstelling Ouderenzorg Team 

Huisarts -  Geeft leiding en sturing aan het Ouderenzorg Team en zit de overleggen voor

-  Is eindverantwoordelijk voor de medische begeleiding en behandeling van de oudere

-  Is eindverantwoordelijk voor het zorgleefplan dat de casemanager samen met de oudere opstelt 

Specialist  
ouderengeneeskunde

-  Ondersteunt en adviseert het Ouderenzorg Team 

-   Begeleidt samen met de huisarts het zorgproces, in het bijzonder wanneer de oudere  
ingewikkelde en langdurige gezondheidsproblemen heeft en verschillende medicijnen gebruikt 

-  Neemt zoveel als mogelijk taken van de specialisten in het ziekenhuis over

-   Zorgt ervoor dat medisch specialisten hun behandelingen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, 
in het geval behandeling van de oudere door een medisch specialist toch noodzakelijk is

Casemanager:  
wijkverpleegkundige of 
ouderenadviseur

-  Bezoekt de ouderen met complexe zorgbehoeften (wijkverpleegkundige)

-  Bezoekt de kwetsbare ouderen (ouderenadviseur) 

-  Inventariseert de wensen en behoefte van de ouderen

-  Organiseert, stimuleert, monitort en evalueert de zorg en begeleiding 

-  Ondersteunt ouderen bij het realiseren van het zorgleefplan

-  Beantwoordt complexe vragen van ouderen

-  Treedt op als vertegenwoordiger van de ouderen naar andere professionals

18  SamenOud, SamenDoen; Een verslag van SamenOud in de praktijk, 2015 
19 SamenOud, SamenDoen; Een verslag van SamenOud in de praktijk, 2015 

Piet gezond en zelfredzaam houden

Piet kan zich zelfstandig nog prima redden. Omdat Piet niet kwetsbaar is en geen complexe zorgbehoefte heeft, krijgt hij 
alleen de groepsinterventies van het Zelfmanagement Support en Preventieprogramma aangeboden om zo lang als  
mogelijk gezond te blijven en hem voor te bereiden op een mogelijke afname van zelfredzaamheid. Het programma 
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20 SamenOud, SamenDoen; Een verslag van SamenOud in de praktijk, 2015
21 SamenOud, SamenDoen; Een verslag van SamenOud in de praktijk, 2015
22 www.samenoud.nl
23 SamenOud, SamenDoen; Een verslag van SamenOud in de praktijk, 2015

steunt op drie pijlers: sociale contacten, mobiliteit en voeding. De interventies zijn gericht op het verhogen van zijn 
vermogen tot zelfmanagement en het vergroten van het eigen welbevinden. Het accent ligt op wat Piet nog wel kan en 
graag wil en niet op problemen of wat hij niet meer kan. 

Piet krijgt uitnodigingen voor allerlei groepsactiviteiten die gericht zijn op het gezond en zelfredzaam blijven. Piet heeft 
recent een SamenOud-dag bezocht. Hij heeft zich daar op de informatiemarkt goed laten voorlichten over de mogelijk-
heden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Piet vindt het belangrijk om sociale contacten te onderhouden. 
Als inwoner van Veendam heeft Piet daarom ook de SamenOud-activiteit ‘Samen aan Tafel’ bezocht. Hij heeft daar met 
andere ouderen gekookt en daarna gezamenlijk gegeten. 

Piet heeft de Zelfmanagementkaart ontvangen. Daarmee monitort hij zijn eigen situatie. Piet weet wanneer en hoe hij 
contact kan zoeken met het Ouderenzorg Team in het geval zijn fysieke of mentale gezondheid of zijn leefsituatie in  
belangrijke mate verandert. Piet hoopt dat hij nog lange tijd niet met het Ouderenzorg Team te maken zal hebben.20

Casemanagement voor Jaap en Hermien

Jaap woont in Stadskanaal en Hermien in Pekela. Beiden nemen ook regelmatig deel aan groepsactiviteiten die in het 
kader van SamenOud worden georganiseerd. Zo gaat Jaap geregeld naar SamenOud-lezingen. Hermien is recent naar de 
activiteit ‘Pekela van Vroeger’ geweest. Ze heeft genoten van het bekijken van filmopnames over de jaren ’50. Ze vond het 
heel interessant om daarna in gesprek te gaan met enkele jongeren over de verschillen tussen vroeger en nu. Naast de 
groepsactiviteiten worden Jaap en Hermien ook structureel begeleid door een casemanager. Deze bezoekt hen regel-
matig thuis. Bij Jaap is de casemanager een ouderenadviseur, omdat Jaap tot de categorie ‘kwetsbare ouderen’ behoort. 
Bij Hermien komt een wijkverpleegkundige op bezoek, net zoals bij andere ouderen die complexe zorgbehoeften hebben. 
De casemanagers bieden intensieve, individuele begeleiding aan Jaap en Hermien. De mantelzorgers van Jaap en  
Hermien worden hier ook bij betrokken.21

De begeleiding van Jaap en Hermien door de casemanager valt uiteen in verschillende stappen. Het begeleidingsproces 
wordt digitaal ondersteund door het Elektronisch Ouderen Dossier ‘Zorgbeheer’. Het proces ziet er als volgt uit:22 23

-  Stap 1: Afnemen SamenOud-anamnese  
De casemanager heeft telefonisch contact gelegd met Jaap en Hermien en er is een eerste huisbezoek van circa  
anderhalf uur gepland. Tijdens het eerste huisbezoek heeft de casemanager de SamenOud-anamnese afgenomen. 
Jaap en Hermien hebben in hun gesprek met de ouderenadviseur respectievelijk de wijkverpleegkundige aangegeven 
of ze wensen, problemen of behoeften hebben met betrekking tot hun fysiek functioneren, het kunnen uitvoeren van 
activiteiten, sociale participatie en hun leefomgeving. Ze hebben deze onderwerpen gescoord op een schaal van 0 
(geen probleem) tot 10 (volledig probleem). Ook is de belasting van de mantelzorgers onderzocht. Jaap en Hermien 
hebben samen met hun casemanager bepaalt welke onderwerpen worden opgenomen in het zorgleefplan. 

-  Stap 2: Opstellen concept zorgleefplan 
Op basis van de anamnese en het medisch dossier heeft de casemanager in overleg met het Ouderenzorg Team een 
concept zorgleefplan opgesteld voor Jaap en voor Hermien. Ook is de voorlopige begeleidingsperiode vastgesteld.  
Bij Hermien is nog aanvullende onderzoek uitgevoerd door de specialist ouderengeneeskunde, aangezien er bij  
Hermien sprake is van multimorbiditeit en polyfarmacie. 

-  Stap 3: Vaststellen zorgleefplan 
Tijdens het volgende huisbezoek van de casemanager hebben Jaap en Hermien samen met hun mantelzorger het 
concept zorgleefplan doorgenomen. Er zijn naar aanleiding van dit gesprek nog enkele wijzigingen doorgevoerd en 
daarna is het zorgleefplan vastgesteld.  
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-  Stap 4: Uitvoering zorgleefplan  
Het zorgleefplan is inmiddels in werking getreden. De beschreven acties worden uitgevoerd. De casemanager schakelt 
relevante disciplines en instanties in, zorgt voor een goede afstemming en bewaakt de niet-medische aspecten uit het 
zorgleefplan. De medici uit het Ouderenzorg Team bewaken de afstemming tussen medische behandelingen.

-  Stap 5: Monitoring en aansturing door het Ouderenzorg Team 
De casemanager (ouderenadviseur) van Jaap heeft iedere vier weken contact met Jaap. De casemanager (wijkverpleeg-
kundige) van Hermien heeft iedere twee weken contact met Hermien. Gedurende deze contacten worden de voort-
gang van het zorgleefplan en de situatie van Jaap en Hermien besproken. Het Ouderenzorg Team komt maandelijks 
bij elkaar voor een teamoverleg. De casemanagers rapporteren in het Ouderenzorg Team iedere maand over de 
voortgang. Zo nodig wordt het zorgleefplan bijgesteld.

-  Stap 6: Evaluatie 
Twaalf maanden na het eerste huisbezoek zullen alle nog actieve onderwerpen uit het zorgleefplan van Jaap en  
het zorgleefplan van Hermien worden geëvalueerd. De algemene gezondheidssituatie van Jaap en Hermien zal  
dan opnieuw worden beoordeeld met behulp van de anamnese. Deze zaken worden met de oudere en met het 
Ouderenzorg Team besproken. Voor Hermien geldt dat er na de evaluatie waarschijnlijk weer een nieuw begeleidings-
traject zal worden opgestart. Voor Jaap geldt dat hij zich de laatste tijd minder eenzaam begint te voelen. Ook komt 
hij veel vaker buiten en heeft hij verschillende nieuwe sociale contacten opgedaan bij SamenOud-activiteiten die hij 
heeft bezocht. In het geval van Jaap zal de begeleidingsperiode waarschijnlijk worden afgesloten. Jaap wordt in dat 
geval ingedeeld in een ander profiel, namelijk het profiel ‘robuuste oudere’. 

Samenvatting: preventie, begeleiding en zorg bij Piet, Jaap en Hermien

Tabel 4.3 geeft beknopt weer welke zorg en begeleiding Piet, Jaap en Hermien ontvangen en de verschillen daar tussen.

Tabel 4.3  –  Zorg en begeleiding voor Piet, Jaap en Hermien  

Piet
De robuuste oudere

Jaap
De kwetsbare oudere

Hermien
De oudere met complexe 

zorgbehoeften

Mate van zorg en  
begeleiding

Lage intensiteit Hoge intensiteit Hoge intensiteit

Coördinatie van zorg  
en begeleiding

Ouderenzorg Team Ouderenzorg Team,  
casemananger

Ouderenzorg Team, 
casemanager

Contacten (aantal)
Incidenteel: op initiatief 
van Piet of het Ouderen-
zorg Team

Structureel: ongeveer  
1 per maand

Structureel: ongeveer  
2 per 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 

Bron: SamenOud, SamenDoen; Een verslag van SamenOud in de praktijk, 2015
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 4.2  Beschrijving SamenOud vanuit stelseloptiek 

De start van SamenOud 

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben in 2009 en 2010 een pilotstudie 
uitgevoerd in Stadskanaal. In deze studie keken ze of kwetsbare ouderen en ouderen met een ingewikkelde zorgvraag 
baat hebben bij een casemanager. In 2010 kregen de onderzoekers subsidie van het Nationaal Programma Ouderenzorg 
(NPO) om een stap verder te gaan. Zij ontwikkelden een nieuw model voor samenhangende ouderenzorg: SamenOud. 
De interventie SamenOud werd bekostigd op basis van de beleidsregel NPO van de NZa. Vanaf 2015 is SamenOud in 
Oost-Groningen (Veendam, Pekela en Stadskanaal) gefinancierd op basis van de beleidsregel innovatie.

Samenwerking binnen SamenOud

SamenOud verbindt organisaties die relevant zijn voor de zorg en begeleiding van thuiswonende ouderen en de  
financiering daarvan (zorgverzekeraar en gemeente). Zie ook figuur 4.4. De organisaties maken onderlinge samen- 
werkingsafspraken over de realisatie en financiering van SamenOud. Deze samenwerkingsovereenkomst beschrijft dat 
de deelnemende partijen met elkaar integrale zorg voor thuiswonende ouderen volgens het SamenOud-model willen 
realiseren. De overeenkomst moet minimaal ondertekend worden door de huisartsen, de aanbieders van zorg en welzijn, 
de zorgverzekeraar en de gemeente(n).24

Figuur 4.4  –  Het SamenOud-Verbindenlogo

24 SamenOud, SamenDoen; Een verslag van SamenOud in de praktijk, 2015
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Doel en werkwijze SamenOud

Het doel van SamenOud is dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  
SamenOud biedt een systematische en integrale aanpak voor 75-plussers die gebaseerd is op het Chronic Care Model. 
De oudere staat centraal en de verschillende zorgverleners werken samen in teams om goede preventie en proactieve 
ondersteuning en zorg te bieden. Het Ouderenzorg Team is gekoppeld aan een huisartsenpraktijk en bestaat verder uit 
een ouderenadviseur (welzijn), wijkverpleegkundige (zorg) en specialist ouderengeneeskunde (zorg).

De 75-plussers worden op basis van de Kaiser Permanente Triangle met een systematische vragenlijst gecategoriseerd in 
drie groepen. Deze drie groepen zijn: 

- Robuust
- Kwetsbaar (verhoogd risico op complexe zorgbehoeften)
- Complexe zorgbehoeften

Op basis van deze categorisering in risicogroepen biedt het team passende zorg en begeleiding. Alle kwetsbare ouderen 
worden elke vier weken bezocht door een ouderenadviseur. Alle ouderen met een complexe zorgvraag worden elke 
twee weken bezocht door een wijkverpleegkundige. Elke oudere heeft een digitaal dossier en de ouderen worden indien 
nodig regelmatig besproken in het Ouderenzorg Team overleg.

Resultaten

Uit het beschikbare onderzoek en de door ZorgmarktAdvies afgenomen interviews blijkt dat de ouderen erg positief 
oordelen over SamenOud. Verder blijkt dat bij deelname aan SamenOud het aantal ouderen dat een probleem ervaart 
in een jaar tijd aanzienlijk afneemt. Na een jaar deelname aan SamenOud is het aantal gezondheidsproblemen dat de 
ouderen met de profielen ‘Kwetsbaar’ en ‘Complexe zorgbehoeften’ ervaren gemiddeld met 53% afgenomen. Ook de 
ernst van de problemen neemt af. Vooral het aantal ervaren problemen rond de onderwerpen ‘stemming’, ‘mobiliteit van 
de gewrichten’, ‘lopen’ en ‘welzijnsvoorzieningen’ laten een aanzienlijke daling zien.  

Door de structurele aandacht die casemanagers geven aan de ouderen krijgen zij een beter inzicht in de oudere en zijn of 
haar omgeving. Dit heeft als voordeel dat ze beter passende zorg kunnen bieden en met een proactieve werkwijze esca-
laties kunnen voorkomen. Alle ouderen die SamenOud zorg ontvangen ervaren een betere kwaliteit van zorg vergeleken 
met de ouderen die de gebruikelijke zorg ontvangen. Met name de ouderen die casemanagement ontvangen vinden de 
kwaliteit van zorg beter. Waarbij de groep kwetsbare ouderen de grootste verbetering in kwaliteit ervaart vergeleken met 
gebruikelijke zorg. 

Er is een business case voor SamenOud ontwikkeld en vastgesteld door zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, de 
gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela, en het SamenOud-team. Op grond van deze business case van SamenOud 
wordt een besparing verwacht van (gewogen) gemiddeld € 274 per oudere per jaar. Zie tabel 4.5 voor een toelichting op 
de kosten en baten. De baten hebben voor een belangrijk deel betrekking op het uitstellen en verkorten van opnames in 
ziekenhuis, verzorgingshuis en verpleeghuis.

Tabel 4.5  –  Verwachte kosten en baten op grond van de business case*

Aandeel groep Kosten per 
oudere*

Baten per oudere Saldo kosten / 
baten per oudere

Robuuste ouderen 64% 68 237 169

Kwetsbare ouderen 16% 1.365 1.650 285

Ouderen met complexe zorgbehoefte 20% 1.937 2.536 599

* De kosten zijn gebaseerd op de kosten ten tijde van de subsidieregeling Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)
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De (nog niet gepubliceerde) onderzoeksresultaten van de gerealiseerde kosten en baten van SamenOud laten zien dat de 
toename van de uitgaven in de controlegroep gelijk is aan de toename van de uitgaven in de SamenOud groep (inclusief 
de extra kosten van SamenOud). De verwachte besparing in de business case is dus (nog) niet gerealiseerd.

Aanspraken

De vraag welke onderdelen van de SamenOud aanpak een Zvw-aanspraak zijn, is aan de orde gekomen bij de aanvraag 
van een zorgprestatie onder de beleidsregel ‘Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties’ (beleidsregel innovatie). 
Het Zorginstituut heeft hiertoe een globale toets uitgevoerd. Als hoofdlijn geldt dat indien er een duidelijke indicatie 
is voor geneeskundige zorg dat ook het bijbehorende casemanagement verzekerde zorg op grond van de Zvw is. Een 
dergelijke uitspraak kan echter niet worden gedaan op het niveau van het programma. Daarvoor moet de feitelijke zorg-
verlening aan individuen worden bekeken.    

Het Zelfmanagement Support en Preventieprogramma voor de robuuste ouderen valt onder de Wmo. Voor een belangrijk 
deel van de onderdelen van SamenOud was direct duidelijk dat het een aanspraak in de Zvw betrof. De screening  
van alle 75-plussers in SamenOud was aanvankelijk wel een aandachtspunt voor goedkeuring. Selectieve screening is 
immers niet verzekerd onder de Zvw. De werkwijze van SamenOud is hierop aangepast. Indien de huisarts op basis van 
case finding kwetsbaarheid vermoedt, krijgen 75-plussers een vragenlijst van de huisarts. Afhankelijk van de antwoorden 
van de ouderen op deze vragen worden ze ingedeeld in één van de genoemde drie groepen. 

De ouderenadviseur is over het algemeen casemanager voor de groep kwetsbare ouderen. De rol van de ouderen- 
adviseur bij de groep kwetsbare ouderen was een aandachtspunt. Indien de rol van een ouderenadviseur wordt gezien 
als ‘begeleiding’ dan is het geen aanspraak binnen de Zvw, maar valt het onder de Wmo. 

De onderstaande taken van het Ouderenzorg Team zijn volgens het Zorginstituut Nederland echter geneeskundige zorg 
en dan met name ‘zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’:

- opstellen van het risicoprofiel
- opstellen individueel zorgleefplan ten behoeve van samenhangende medische behandeling
- inzet casemanager
- bevorderen zelfmanagement

Bekostiging 

De start van SamenOud is gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en de beleidsregel NPO  
van de NZa. Vanaf 2015 is SamenOud in Oost-Groningen (Veendam, Pekela en Stadskanaal) gefinancierd op basis van de  
beleidsregel innovatie. Deze beleidsregel van de NZa is bruikbaar indien er nog geen reguliere bekostiging bestaat.  
Menzis heeft als grootste verzekeraar in de regio bekostiging aangevraagd op basis van de beleidsregel innovatie.  
Medio 2014 waren namelijk de mogelijkheden om SamenOud binnen de bekostigingssystemen van de huisartsen en  
de wijkverpleging te financieren nog beperkt. 

‘De beleidsregel [innovatie] heeft als doel zorgaanbieders en zorgverzekeraars ruimte te geven om kortdurend en klein-
schalig te experimenteren met innovatieve zorgprestaties met als doelstelling het verbeteren van de prijs/kwaliteit- 
verhouding van de zorg.’ (NZa beleidsregel AL/BR-0027). Voor een prestatie op basis van de beleidsregel innovatie geldt 
een vrij tarief. De belangrijkste voorwaarden om op basis van de beleidsregel innovatie een nieuwe zorgprestatie te  
kunnen aanvragen zijn:

- De bekostiging op basis van de beleidsregel is alleen mogelijk voor een maximumperiode van drie jaar.
- De bekostiging op basis van de beleidsregel is alleen mogelijk voor een kleinschalig experiment. 
-  Het project moet betrekking hebben op zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige 

zorg (Wlz) of de overige Wmg zorg (niet verzekerde zorg). 
-  De beleidsregel kan alleen worden aangevraagd indien minimaal één bij het experiment betrokken zorgaanbieder  

en minimaal één zorgverzekeraar de aanvraag ondertekenen. 
- Voor Wlz-zorg geldt dat de productieafspraak die volgt uit het experiment maximaal € 500.000 per jaar mag kosten. 
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Zorgverzekeraars zijn volledig risicodragend voor de betaling van prestaties op grond van de beleidsregel innovatie. Dit 
betekent in de praktijk dat een zorgverzekeraar die relatief veel geld uitgeeft aan prestaties op grond van de beleidsregel 
innovatie (voor verzekerden met vergelijkbare risicokenmerken als zijn concurrenten) dit voor een belangrijk deel ten 
laste van zijn resultaat zal zien gaan.

Er zijn voor de bekostiging van SamenOud onder de beleidsregel innovatie vervolgens vier DBC’s ontwikkeld. Er zijn 
twee DBC’s voor de groep ouderen met complexe zorgbehoeften (langdurig en kortdurend). Voor elk van de andere 
categorieën is er één DBC. Tabel 4.6 geeft een overzicht van de vier DBC’s. Belangrijk om op te merken is dat de in de 
tabel genoemde overheadkosten van het project tijdelijke kosten zijn die samenhangen met de implementatie en het 
monitoren van de interventie (o.a. projectleiders, basale data analyses, managementrapportage, projectorganisatie, etc.). 
Deze kosten komen te vervallen bij een structurele implementatie van SamenOud.

De financiële bijdrage van gemeenten aan SamenOud is beperkt. De kosten van de gemeente hebben betrekking op het 
continueren en eventueel verbeteren van het bestaande welzijnsaanbod. Daarnaast wordt de module zelfmanagement 
support à € 54,79 voor de niet-kwetsbare ouderen door de gemeenten betaald.

Tabel 4.6  –  DBC’s SamenOud (Menzis) Kosten per DBC (bron: Menzis)

DBC Inzet kosten (€) ZVW Prijs DBC (€) Zvw**

DBC complexe zorgbehoeften
intensief langdurig

Individuele begeleiding wijkverpleegkundige 1.726

3.068Overig zorg 394

Overhead project 948

DBC complexe zorgbehoeften  
intensief kortdurig

Individuele begeleiding wijkverpleegkundige 973

1.685Overig zorg 394

Overhead project 318

DBC kwetsbare oudere

Individuele begeleiding ouderenadviseur 973

1.664Overig zorg 394

Overhead project 298

DBC Niet-kwetsbare oudere*** 

Individuele begeleiding 0*

91Overig zorg 66

Overhead project 25

* De module zelfmanagement support à € 54,79 voor niet-kwetsbare ouderen wordt vergoed via Wmo
** De bedragen zijn per jaar, declaratie vindt plaats per kwartaal. De DBC kan ook per kwartaal gesloten of geopend  worden

*** Deze DBC kan eenmalig gedeclareerd worden
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 4.3  Belemmeringen voor structurele invoering

Onzekerheid over kosten en baten SamenOud

De eerste onderzoeksresultaten van de kosten en baten van SamenOud laten zien dat de toename in kosten, rekening 
houdend met de kosten van SamenOud, gelijk is in de SamenOud-groep en de groep die gebruikelijke zorg kreeg.  
De verwachtte besparingen in de business case worden na 1 jaar nog niet gehaald. Waarschijnlijk is de duur van de interventie 
daarvoor te kort. Er is sprake van doelmatigheid (toename van kwaliteit bij gelijkblijvende kosten) en de onderzoekers 
verwachten dat de besparingen zullen toenemen. Zorgverzekeraars betwijfelen of de in de business case genoemde 
zorgkostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Wat volgens zorgverzekeraars complicerend werkt, is de hervorming 
van de langdurige zorg die plaatsvond gedurende de uitvoering van SamenOud. 

De kosten van de interventie SamenOud bedragen op basis van de business case gemiddeld circa € 649,- per 75-plusser. 
Deze kosten komen bovenop de reguliere zorgkosten voor ouderen. Het aantal 75-plussers bedraagt in 2015 circa 
1.277.51025. De kosten van een landelijke uitrol van het project zouden op basis van deze cijfers ruim € 800 miljoen 
kosten. Dit maakt zorgverzekeraars huiverig voor een grootschalige uitrol zolang er nog geen bewijs is dat de verwachte 
baten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Een opschaling van experiment naar landelijke dekking zal waarschijnlijk 
wel de nodige schaalvoordelen bieden in de kosten. Er zullen echter hoe dan ook hoge initiële kosten verbonden zijn aan 
een landelijke uitrol. 

Ook een afgerond onderzoek met een positieve verhouding tussen kosten en baten van SamenOud is belangrijk maar 
mogelijk niet doorslaggevend. Naast SamenOud zijn er immers diverse andere projecten die een integrale aanpak voor 
ouderen voorstaan. Andere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg of OZO-
verbindzorg. Het valt niet uit te sluiten dat dergelijke andere projecten een betere verhouding tussen kosten en baten 
(inclusief meerwaarde voor de klant) hebben. Zorgverzekeraars zullen om die reden SamenOud ook willen afwegen 
ten opzichte van andere interventies. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het daarbij niet optimaal dat zorgverzekeraars 
vooral geïnteresseerd zullen zijn in baten binnen de Zvw, terwijl SamenOud ook baten realiseert in de Wlz (zie ook tabel 4.7). 

Zorgverzekeraars moeten voldoen aan hun zorgplicht. Dit betekent dat de zorgverzekeraar voldoende kwalitatief goede 
zorg moet inkopen (of vergoeden) voor zijn verzekerden. Een zorgverzekeraar kan voldoen aan zijn zorgplicht door, net 
zoals in andere gebieden in Nederland zonder experiment, reguliere zorg voor de ouderen in te kopen. Een zorgverzekeraar 
is kortom niet verplicht om SamenOud in te kopen en zal een keuze voor SamenOud eerst op zijn merites beoordelen. 

Onduidelijkheid over de aanspraak

De Teams van SamenOud bieden integrale ondersteuning en zorg voor ouderen. Het casemanagement voor de groep 
ouderen met complexe zorgbehoeften wordt verleend door een wijkverpleegkundige. Het casemanagement voor de 
groep kwetsbare ouderen wordt meestal uitgevoerd door de ouderenadviseur. De kwetsbare ouderen hebben nog geen 
complexe zorgbehoefte en de inzet van een ouderenadviseur is vanuit dat oogpunt dan ook passend. Beide casemanagers 
realiseren het Zelfmanagement Support en Preventieprogramma. De huisarts en de specialist Ouderengeneeskunde zijn 
verantwoordelijk voor het medisch behandelplan.

De DBC voor kwetsbare ouderen kost € 1.664. De inzet van de ouderenadviseur als casemanager in deze DBC kost circa 
€ 973,- en betreft circa 58% van de kosten van de DBC voor kwetsbare ouderen. De casemanager (ouderenadviseur) 
bezoekt de kwetsbare oudere elke vier weken en bespreekt met het OuderenzorgTeam de voortgang. 

De ouderenadviseur is een HBO-opgeleide professional die normaalgesproken vanuit de Wmo wordt betaald. In de  
beschrijving van de DBC wordt voor de werkzaamheden van de ouderenadviseur en de wijkverpleegkundige ook de 
term individuele begeleiding gebruikt. Zilveren Kruis vindt dat de inzet van een ouderenadviseur om die reden geen 

25 Bron: CBS
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aanspraak is in de Zvw, maar een onderdeel van de Wmo. Om die reden vindt Zilveren Kruis het onwenselijk om de volledige 
kosten van deze DBC vanuit de Zvw te vergoeden. Gemeenten zouden volgens Zilveren Kruis een groter deel van de 
kosten moeten betalen. Dit weerhoudt Zilveren Kruis om SamenOud in Emmen te vergoeden op basis van de DBC’s.

Zolang er onduidelijkheid bestaat over de vraag of de componenten van SamenOud voor kwetsbare ouderen een 
aanspraak onder de Zvw zijn of niet, dan zal dat één van de belemmeringen zijn voor de structurele implementatie van 
SamenOud. Zorgverzekeraars en ook gemeenten zullen terughoudend zijn om te financieren zolang ze het gevoel hebben 
dat de andere partij daarvoor verantwoordelijkheid moet nemen. Maar ook als deze helderheid wel wordt verschaft, 
betekent dat niet automatisch dat de gemeente of de zorgverzekeraar bereid is te financieren. Een zorgverzekeraar is  
immers niet verplicht om de onder SamenOud ontwikkelde interventies in te kopen en zal deze keuze eerst op zijn merites 
beoordelen. Daarvoor is helderheid over de kosten en baten ten opzichte van andere goede voorbeelden noodzakelijk.

Aanpassing aan nieuwe mogelijkheden voor (structurele) bekostiging

De bekostiging van SamenOud in Oost Groningen loopt via de beleidsregel innovatie. Menzis geeft aan dat SamenOud 
in 2014 via de beleidsregel innovatie is bekostigd omdat er geen andere financieringsvorm voor handen was. De start-
datum op grond van de beleidsregel is 1-7-2014. Dit betekent dat bekostiging op grond van de beleidsregel innovatie tot 
uiterlijk 1-7-2017 mogelijk is. Er moet voor de bekostiging op langere termijn sowieso een alternatief worden gevonden 
in reguliere financiering. 

Op korte termijn is de bekostiging echter ook al een aandachtspunt. Zilveren Kruis geeft aan dat ze SamenOud via reguliere 
bekostiging wil financieren. Zilveren Kruis geeft aan dat de huidige integrale bekostiging op basis van DBC’s, naast de 
reguliere bekostiging, veel aandacht vergt om dubbele bekostiging te voorkomen. Ook Menzis ziet mogelijkheden om 
projecten als SamenOud op basis van reguliere bekostiging te financieren. De nieuwe bekostiging voor zowel huisartsen 
als wijkverpleging biedt hiervoor ruimte:

-  In de huisartsenbekostiging kan vanuit het zogenaamde segment 3 bekostiging plaatsvinden van  
innovaties/vernieuwing en specifieke prestaties.

-  Per 2016 kunnen zorgaanbieders met zorgverzekeraars voor de wijkverpleging aanvullend afspraken maken over 
het belonen van innovatie, kwaliteit en uitkomsten van deze zorg. Dit kan door middel van de nieuwe prestatie 
‘beloning op maat’. De prestatie heeft een vrij tarief en wordt op patiëntniveau in rekening gebracht. Verder kan de 
prestatie alleen gedeclareerd worden als er een overeenkomst is tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar 
van de betreffende verzekerde.

Zowel de huisartsenbekostiging als de bekostiging voor wijkverpleging zijn nieuw. Het zal enige tijd vergen om een  
project als SamenOud via bovenstaande nieuwe reguliere bekostiging te vergoeden, maar er lijken op dit vlak geen  
fundamentele barrières te zijn om SamenOud te implementeren. Wel zal er vooralsnog discussie blijven bestaan over  
de bekostiging van de ouderenadviseur als casemanager van de kwetsbare ouderen.

Kosten en baten slaan in verschillende stelsels neer

Onderstaande schema geeft per profiel een overzicht van de verwachte baten in de drie stelsels (Zvw, AWBZ en Wmo) en 
de kosten. Het schema is afkomstig uit de business case van SamenOud en geeft dus de te verwachten baten weer. De 
cijfers zijn gebaseerd op de situatie voor overheveling van wijkverpleging naar de Zvw en de nieuwe Wlz. 
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Tabel 4.7  –  Overzicht kosten en baten per profiel 

Complexe  
zorgbehoeften

Kwetsbaar Robuust Totaal

Zorgverzekeringswet -243.216 -137.412 -97.272 -477.900

AWBZ -163.100 -74.967 -27.788 -265.855

Wmo 25.931 14.413 11.167 51.511

Kosten SamenOud 290.481 163.773 32.549 486.803

Totaal -89.905 -34.194 -81.343 -205.441

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een groot deel van de baten neerslaat in de AWBZ. De zorgkantoren die de AWBZ  
(en nu de Wlz) uitvoeren lopen echter geen risico over deze uitgaven. De zorgverzekeraars hebben geen prikkel om  
Wlz-uitgaven te voorkomen (ook niet als de zorgverzekeraar het zorgkantoor uitvoert). Zowel de gemeente als de 
zorgverzekeraar hebben geen belang bij baten die gerealiseerd worden in de Wlz. Puur economisch gezien worden deze 
baten dus niet meegenomen in de afweging van zorgverzekeraars en gemeenten. Als de baten in de AWBZ van € 266.000 
buiten beschouwing blijven, is er echter geen positieve business case voor gemeenten en zorgverzekeraars. Vanuit  
zorgverzekeraars bezien zouden de extra investeringskosten dus substantieel verlaagd moeten worden, wil de extra 
investering uit de besparingen in de tweedelijnszorg (in de Zvw) betaald kunnen worden. 

Gezien alle veranderingen in het zorgstelsel (o.a. overheveling wijkverpleging naar Zvw en extramuralisering) is het  
goed denkbaar dat bovenstaande business case nu positiever uitvalt voor zorgverzekeraars en gemeenten. Meer in 
het algemeen blijft overeind staan dat interventies die voor een belangrijk deel kosten besparen in de Wlz economisch 
gezien niet interessant zijn voor gemeenten en zorgverzekeraars. De kans is groot dat projecten niet van de grond komen 
als de maatschappelijke baten grotendeels neerslaan in de Wlz. 

Conclusie

Uiteindelijk ligt de afweging om SamenOud wel of niet te contracteren bij de financiers. Zij moeten bepalen of het  
verstandig is om SamenOud te contracteren. Dat is ook precies de rol die ze in het zorgstelsel hebben.

De onduidelijkheid over de vraag of de inzet van de ouderenadviseur voor kwetsbare ouderen vanuit SamenOud onder 
de Zvw valt, draagt niet bij aan een structurele implementatie. Dit is echter geen fundamentele tekortkoming van het 
stelsel. Het Zorginstituut kan deze duidelijkheid bieden, bijvoorbeeld bij de gebruikelijke evaluatie van het experiment.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de bekostiging van de huisartsenzorg en de wijkverpleging. De bekostiging lijkt 
daarmee voldoende aangrijpingspunten te bieden om SamenOud te kunnen contracteren. Deze ontwikkelingen in de 
bekostiging zijn echter heel recent en vergen daarom wel tijd om in de praktijk vorm te  krijgen.  

De vraag of SamenOud gecontracteerd wordt is een afweging van de financiers. De betreffende gemeenten en zorg-
verzekeraars zullen elk voor zich moeten beslissen of de baten van SamenOud de kosten overtreffen. De verdeling van 
kosten en baten tussen gemeenten en zorgverzekeraars kan daarbij een hindernis zijn. Maar als de baten de kosten 
overtreffen dan hebben beide partijen er belang bij om afspraken te maken over de verdeling van kosten.

Een tekortkoming in het zorgstelsel is dat interventies die voor een belangrijk deel kosten besparen in de Wlz econo-
misch gezien niet interessant zijn voor gemeenten en zorgverzekeraars. De kans is groot dat projecten niet van de grond 
komen als de maatschappelijke baten grotendeels neerslaan in de Wlz. 
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