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Als kersverse trekker van het NUZO voel ik me vereerd dat ik het voorwoord 
mag schrijven voor dit lustrumboek. Sinds 1 maart dit jaar heb ik het 
trekkerschap overgenomen van Marieke Schuurmans. Het klonk me in 
het begin wat zwaar in de oren om ‘trekker’ te zijn, maar inmiddels heb ik 
ervaren dat dit geenszins het geval is. Het NUZO beweegt namelijk volop. 
Daar hoeft helemaal niet zo hard aan getrokken te worden! Dit lustrumboek 
is een mooie weerslag daarvan. 

Met het toenemen van de levensverwachting neemt ook het aantal 
ouderen de komende decennia gestaag toe. In 2040 zal een kwart van 
de bevolking ouder zijn dan 65, en ook het aantal 80-plussers zal sterk 
toegenomen zijn. De tijd ligt achter ons dat mensen zich op 65-jarige 
leeftijd inschreven voor een bejaardenhuis, om daar comfortabel hun 
laatste levensjaren te slijten. Tegenwoordig zijn velen gelukkig nog tot op 
hoge leeftijd actief, en blijft men het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. 

Het is echter helaas niet iedereen gegund probleemloos oud te worden. 
Er is ook een groep kwetsbare ouderen die zorg nodig heeft en niet altijd 
makkelijk bereikt kan worden. Het vroegtijdig herkennen van kwetsbaarheid 
en het verschaffen van preventieve zorg is van groot belang om ouderen 
zo lang mogelijk zelfredzaam te houden. Goede samenwerking tussen 
de sectoren zorg-, wonen en welzijn en de gemeente is daarbij cruciaal. 
Het vormgeven van zo’n samenwerkingsverband is een fikse uitdaging. 
Het NUZO is een geslaagd voorbeeld van professionals uit verschillende 
disciplines die eensgezind ouderenzorg op maat leveren. Heel belangrijk 
hierin is de sterke inbreng van ouderen zelf in dit netwerk. Door de partners 
wordt deze unieke samenwerking de parel van het NUZO genoemd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal in 2020 een ‘Decade of healthy 
ageing’ uitroepen. Doel daarvan is landen te stimuleren om maatregelen 
te nemen die gezondheid en welzijn van ouderen bevorderen. Daarnaast is 
het doel de waardering voor ouderen te vergroten. Mag de ouderdom dan 
vaak met gebreken komen, ouderen zélf leveren belangrijke bijdragen aan 
de maatschappij. Zij brengen immers hun levenservaring over op jongere 
generaties en zijn daarmee een waardevolle maatschappelijke groep.

‘In 2050 zal een kwart van de 
bevolking ouder zijn dan 65, en 
ook het aantal 80-plussers zal 
sterk toegenomen zijn.’
In het licht van de WHO doelen is het NUZO al goed op weg. Samen met 
de partners zal ik me dan ook met veel plezier de komende tijd inzetten 
voor de verdere voortzetting en uitbouw van het NUZO, en wens u veel 
plezier en inspiratie bij het lezen over de NUZO activiteiten op de thema’s 
integrale zorg, zelfredzaamheid en preventie. Deze thema’s zijn verwerkt 
in de onderwerpen ouderenparticipatie, de oudere migrant, proactief 
ouderenbeleid, transmurale zorg en best practices.
 
Monique Verschuren, trekker Nuzo

Voorwoord

‘Het NUZO is een geslaagd 
voorbeeld van professionals 
uit verschillende disciplines 
die eensgezind ouderenzorg 
op maat leveren.’

SAMENWERKEN 
OVER 
DE GRENZEN 
HEEN
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OUDEREN
PARTICIPATIE

‘We maken ons sterk voor een 
samenhangend aanbod voor 
kwetsbare ouderen in de regio.’ 

IN GESPREK MET

naam: Elisabeth Vreede-Chabot 

functie: lid Ouderendelegatie

leeftijd: 72 jaar

staat voor: participerende ouderen

naam: Nienke Bleijenberg

functie: onderzoeker, lector en 

wijkverpleegkundige

leeftijd: 33 jaar

staat voor: onderzoek voor en met 

ouderen
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D
e Ouderendelegatie van het NUZO is een volwaardige 
gesprekspartner die, gevraagd en ongevraagd, thema’s, wensen 
en behoeften van ouderen in de Utrechtse regio op de NUZO-
agenda weet te zetten. Over het belang van samenwerking 
tussen ouderen, wetenschappers, onderzoekers en zorg- en 
welzijnsorganisaties.

Elisabeth Vreede-Chabot is al een aantal jaren actief lid van de Ouderen-
delegatie. Ze kwam voor het eerst met NUZO in aanraking vanuit het Platform 
Mantelzorg Provincie Utrecht. Nienke Bleijenberg is wijkverpleegkundige, 
onderzoeker en lector Proactieve ouderenzorg aan de Hogeschool Utrecht. 
Zij onderzoekt hoe wetenschap en onderwijs kunnen bijdragen aan betere 
kwaliteit van zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen.

Elisabeth: ‘Verwacht in de Ouderendelegatie geen kwetsbare ouderen. Deze 
groep ouderen heeft vaak de handen vol om het leven op de rit te houden. 
Ik behoor, gelukkig, tot de vitale groep en in die zin dus niet representatief. 
De leden van de Ouderendelegatie spreken uit ervaring, direct of indirect. 
We hebben oren en ogen midden tussen de ouderen en kunnen zo goed 
aangeven wat kwetsbare ouderen nodig hebben om zo volwaardig mogelijk te 
kunnen leven. Wij worden bij veel van de ontwikkelingen over zorg en welzijn 
voor kwetsbare ouderen gevraagd om mee te denken of te doen.’

Nienke: ‘Subsidieverstrekkers eisen vrijwel allemaal dat ouderen meedenken 
en participeren in het onderzoek. Dat dwingt je als onderzoeker om ook echt 
aan te sluiten bij de doelgroep. Ik vind dat volkomen logisch. Ik weet dat er 
onderzoekers zijn die dat lastig vinden. Mijn ervaring is echter dat het veel 
meerwaarde heeft. Een mooi voorbeeld is de toolkit geriatrische problemen 
die we hebben ontwikkeld. Wij hadden tien problemen aan de hand genomen, 
gekozen op basis van beschikbare literatuur. Uit gesprekken met ouderen 
bleek dat we onderwerpen niet hadden opgenomen die wel degelijk als 
belangrijk gekenmerkt werden. Die onderwerpen – pijn, slapen en alcohol – 
hebben we alsnog toegevoegd.’ 

Elisabeth: ‘Om feeling met de ouderen 
te houden, leggen we ook vragen voor 
aan ons Ouderenpanel. Dit doen we 
zowel digitaal als mondeling. Ondanks alle 
participatie blijft het soms moeilijk om de 

kwetsbare ouderen te bereiken. Daarnaast hebben zij onder meer door de 
ingewikkelde structuur van zorgverlening en financiering nauwelijks inzicht 
wat er mogelijk is. En op welke wijze zij de door hen gewenste zorg zouden 
kunnen ontvangen.’

Nienke: ‘De Ouderendelegatie participeert, zowel nu als in de toekomst, in 
diverse projecten. Ze is betrokken bij de ontwikkeling, de monitoring van 
de uitvoer en bij de implementatie van de resultaten en heeft hierin een 
belangrijke stem. Om ervoor te zorgen dat onze aanvragen helder en duidelijk 
zijn voor de leden van de Ouderendelegatie, maken we bij elke aanvraag een 
samenvatting in lekentaal.’ 

Nienke: ‘Uit onderzoek blijkt 
dat sociale activiteiten echt van 
invloed zijn op het welzijn van 
ouderen. Het is belangrijk om 
onder de mensen te blijven. 

Net zo belangrijk als bijvoorbeeld bewegen. Het interessante van mijn vak 
is dat de 80-jarige van nu waarschijnlijk een heel andere is dan de 80-jarige 
over twintig jaar. Daarom is het essentieel dat we nog meer inzicht krijgen in 
risicofactoren. Met de juiste inzet van preventieve maatregelen is het prettiger 
ouder worden. Het blijft alleen ingewikkeld om financiering te krijgen voor 
preventieve maatregelen. Want, hoe meet je preventie? Wat levert het op de 
lange termijn op? Dat zijn interessante vragen.’

Elisabeth: ‘Preventie is een issue waar we het ook met het Ouderenpanel 
over hebben. Eigenlijk zouden we elke 65-plusser willen vragen maatregelen 
te nemen om ouderdom zo goed mogelijk tegemoet te kunnen treden. Maar, 
op die leeftijd zijn we vaak nog heel vitaal en willen we ons niet met echte 
ouderdom, met kwetsbaar zijn, bezighouden. Of ik het zelf doe? Ja, natuurlijk. 
Ik ben onlangs verhuisd. De voorzieningen zijn op rollatorloopafstand, terwijl  
ik natuurlijk hoop dat het nog járen duurt, voordat zo’n ding er komt. Verder 
beweeg ik veel, hou ik mij bewust met mondzorg bezig en ben ik veel onder de 
mensen. Als Ouderendelegatie streven we, samen met veel andere partijen, 
naar een toekomst met een voor elke levensfase optimaal en samenhangend 
aanbod van zorg, welzijn en wonen. Dat is voor iedere oudere anders. Het 
Ouderenpanel is daarin een belangrijk instrument. Een hulpmiddel om input 
te verzamelen vanuit de ouderen. Samen maken we ons sterk voor een 
samenhangend aanbod voor kwetsbare ouderen in de regio.’

‘Het blijft soms moeilijk 
om de kwetsbare 
ouderen te bereiken.’ 

‘Het is belangrijk om 
onder de mensen te 
blijven.‘
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De Ouderendelegatie bestaat uit vertegenwoordigers van regionale 
ouderenbonden, oudere migranten, ouderen op individuele titel en 
mantelzorgers van ouderen. Zij worden, naast hun eigen achterban, 
ook gesteund en gevoed door het NUZO Ouderenpanel. 
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heeft de 
Ouderendelegatie

9 leden
Wat vinden ouderen belangrijk 
bij wonen, welzijn en zorg,  
toetsingskader door ouderen 
ontworpen www.beteroud.nl/
toetsingskader

Bouwstenen
Met de flyer en website 

Verzilver uw gemeente reikt 
de Ouderendelegatie de 

gemeente bouwstenen aan 
voor ouderenbeleid op het 

gebied van wonen, mobiliteit, 
meedoen en communicatie. 

De Ouderendelegatie 
monitort de uitvoering 
van de projecten vanuit 
het ouderenperspectief 
tijdens de projectfase, 
de implementatie en 
borging van de resultaten. 
De ouderen participeren 
in werkgroepen, stuur-
groepen en reguliere 
overleggen.

en interessante weetjes

Ouderendelegatie beoordeelt 
de projectvoorstellen vanuit 
het ouderenperspectief. Van 

elk projectvoorstel wordt een 
lekensamenvatting voor de 

Ouderendelegatie gemaakt.  

Duidelijke taal

IS ALLES 
BESPROKEN VOOR 
NU, ZO EN LATER? 

1:4
In 2050 zal 1 op 
de 4 inwoners van 
ons land 65 jaar of 
ouder zijn, tegen 1 
op 6 nu.

HET 
OUDERENPANEL 

HEEFT: 122 
DEELNEMERS   WONEN

WELZIJN

ZORG

TOETSINGS-
KADER

Ouderen ontwierpen EEN 
TOETSINGSKADER waarbij zij 
belangrijke zaken over wonen, 
welzijn en zorg aankaarten.

En OM U 3.0 worden door 
ouderen genoemd als 
voorbeeld projecten van 
het respectievelijk voor-
bereiden op de toekomst 
en het tijdig signaleren 
van problemen.

(Bron: Zelfredzaamheid van 
ouderen, advies Gezondheidsraad 
nr. 2018)

Verzilver uw gemeente
Bouwstenen voor de raadsverkiezingen van 2018

Ouderenbeleid is steeds meer een zaak van de lokale overheid. De gemeente schept de 
voorwaarden zodat ouderen goed kunnen meedoen. Dat is geen geringe opgave. Hoe 
kunnen gemeenten die goed èn betaalbaar uitvoeren? NUZO* reikt u de hand met een aantal 
bouwstenen. Wij hopen dat dit u inspireert bij het opstellen van uw programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Een groeiende groep
Ouderen vormen een grote groep burgers die de komende 
decennia blijft  groeien. Landelijk is nu al ruim 50% van de 
kiezers 50+. In 2015 was in de provincie Utrecht 15,6% van 
de bevolking 65+ en in Gelderland was dat 18,4 %. 

Langer thuis blijven wonen
Deze groeiende groep ouderen blijft  langer thuis wonen. Op 
den duur krijgen ouderen te maken met achteruitgang in hun 
lichamelijk of geestelijk functi oneren. Ze zijn vaak kwets-
baarder, minder mobiel en na ziekte of ongeval herstellen 
ze minder goed. Lees hoe uw gemeente kwetsbaarheid kan 
verminderen en zelfstandig wonen kan bevorderen.

Ouderenwelzijn geeft  ook kostenbesparing
Uw gemeente is erbij gebaat dat ouderen zo gezond, zelf-
standig en acti ef mogelijk blijven. Dat is goed voor de samen-
leving, want ouderen dragen bij met inzet, ervaring en als 
rolmodel. Dat is goed voor de ouderen, want het verbetert 
hun kwaliteit van leven. En het is goed voor het huishoud-
boekje van de gemeente. Meer welzijn betekent minder 
gebruik van voorzieningen en dus kostenbesparing. 
Een voorbeeld: gladheidsbestrijding helpt om gebroken 
heupen te voorkomen en dat resulteert in minder beroep op 
de Wmo. 

Samenwerking loont, maar gaat niet vanzelf
Als een oudere hulpbehoevend wordt, is de gemeente verant-
woordelijk voor het organiseren en bieden van passende onder-
steuning. Het is dus van belang dat ouderen zoveel mogelijk 
zelf kunnen regelen. Dat kunnen ouderen niet alleen. Weet uw 
gemeente wat daarbij komt kijken en kan zij daarin voorzien? 
Werken verschillende gemeentelijke diensten al opti maal samen, 
of is ontschotti  ng van geldstromen nodig? En hoe ‘rendabel’ 
loopt de samenwerking met buurgemeenten?

Aandachtsgebieden
NUZO richt zich in het ouderenbeleid op vier thema’s. Dat zijn: 
A Wonen 
B Mobiliteit
C Meedoen, maatschappelijke ondersteuning en gezondheids-

zorg
D Communicatie 
Voor elk thema heeft  NUZO bouwstenen benoemd. U vindt 
deze in de bijlage, dan wel op 
www.nuzo-utrecht.nl/ouderen/Verzilver-uw-gemeente.
* Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO), is een regionaal ouderen-

netwerk van ruim 40 partnerorganisati es en ouderen in de provincie Utrecht 
en delen van Gelderland, gericht op verbetering van de samenhang in het 
zorg-, welzijns- en woonaanbod voor kwetsbare ouderen. 
Zie www.nuzo-utrecht.nl.

tekst NUZO – Ouderendelegati e | redacti e, vormgeving, illustrati e Carta |  januari 2017

Waarom is ouderenbeleid belangrijk?
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In mijn werk bij het ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport 
ontmoet ik regelmatig mensen uit de praktijk die vol passie werken aan 
het verbeteren van de zorg en ondersteuning. Mensen zoals mevrouw 
Bergman, mevrouw Sprengers, mevrouw Vreede-Chabot en mevrouw 
Blijenberg. 

Dat vind ik heel inspirerend en ook onmisbaar. Door deze mensen kom 
ik kansen voor verbeteringen in de zorg en ondersteuning op het spoor. 
En aanknopingspunten voor het verder verspreiden van verbeteringen. 
Dat laatste lijkt vaak op het leggen van een ingewikkelde puzzel. Op 
het ministerie hebben we best wel wat puzzelstukjes in handen: de 
wetten, regels en het geld waar de Minister verantwoordelijk voor is. 
Maar dat mensen die zorg en ondersteuning ontvangen zoveel mogelijk 
kunnen blijven leven zoals zij dat willen, hangt af van nog zoveel meer 
factoren! In de interviews lees ik dat ook weer. Uiteindelijk draait het er 
om dat mensen elkaar willen zien en dat ze de gelegenheid hebben om 
elkaar te leren kennen. Dat je daarvoor naar professionals in de zorg en 
ondersteuning moet kijken en ook naar veel andere mensen in het sociale 
netwerk. 

BELEIDSMAKER
naam: Pieter Roelfsema

functie: senior beleidsmaker ministerie van VWS

leeftijd: 63 jaar

staat voor: elkaar zien in de zorg- en ondersteuningsrelatie

‘We spreken uit 
ervaring direct 
of indirect. We 
hebben oren en 
ogen midden 
tussen de 
ouderen .’

‘Op het ministerie hebben we best wel wat puzzelstukjes 
in handen: de wetten, regels en het geld waar de minister 
verantwoordelijk voor is.’
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DE 
OUDERE
MIGRANT

‘We moeten ervoor waken dat er 
een hele groep vereenzaamt.’

IN GESPREK MET

naam: Hatice Çaglayan 

leeftijd: 63 jaar

staat voor: ontmoetingen

naam: Furkan Karapinar

functie: derdejaars student

leeftijd: 21 jaar

staat voor: goed luisteren naar de 

oudere migrant

17
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E
en grote groep oudere migranten kan niet goed meekomen in de 
Nederlandse maatschappij. Zij spreken gebrekkig Nederlands en 
hebben moeite om de zorg en welzijn die zij nodig hebben ook te 
krijgen. Vereenzaming en sociaal isolement liggen op de loer.

Furkan Karapinar is derdejaars student. Zijn hbo-opleiding 
Management in de Zorg besteedt onder andere in het eerste 

jaar aandacht aan zorg voor de oudere migrant en hoe dit in Nederland is 
geregeld. Als het aan Furkan ligt, zou dit veel intensiever mogen. Hatice 
Çaglayan gaat twee keer in de week naar het dagactiviteitencentrum op 
Kanaleneiland in Utrecht. Daar ontmoet ze andere migrantenvrouwen.

Hatice: ‘Ik ben de jongste van onze groep. Alleen maar vrouwen. Mannen 
hebben een eigen groep. De meeste van onze groep zijn zeventig. Of tachtig. 
Ik ben hier twee keer in de week. Dat is fijn. Heel fijn. Ik ben blij dat ik hier 
naartoe kan. Mijn man is vijftien jaar geleden overleden. Ik heb drie kinderen. 

Twee wonen in Turkije. Een zoon woont 
in Utrecht. Hij heeft het druk. Kan niet zo 
vaak komen. Ik ben veel alleen. Hier niet. 
Hier ontmoet ik anderen. Dat is leuk. En 
gezellig.’

Furkan: ‘Veel ouderen en oudere migranten wonen in een isolement. Omdat 
ze onder andere de taal niet goed beheersen en omdat ze de regels die gelden 
voor ouderenzorg niet begrijpen. Tijdens mijn minor Innovatie en zorg deed ik 
onderzoek naar de communicatie tussen onder andere oudere migranten met 
diabetes en de huisarts. De huisartsen hebben een consult van tien minuten. 
Terwijl ze er eigenlijk dertig nodig hebben om alle informatie rustig uit te 
kunnen leggen, vertelden ze mij. Tijdens een literatuurstudie ontdekte ik de 
methode van David Pinto. Deze methode gaat over succesvol communiceren 
met oudere migranten. Heel verhelderend. We zouden in de zorgsector meer 
gebruik van zijn inzichten kunnen maken.’

Hatice: ‘Ik slik veel medicijnen. Minimaal dertien per dag. Voor mijn hart, 
trombose, bloeddruk. Als ik vragen heb, krijg ik antwoord van de POH 
(praktijkondersteuner van de huisarts – red). Zij komt ook hier. Op het 
centrum. Dan doet ze controles. Verder regelt de Thuiszorg veel. Afspraken 
met de huisarts. Of met het ziekenhuis. De Thuiszorg helpt mij met wassen en 

aankleden. Ik heb een hernia. Kan dat niet meer zelf. Als ik brieven krijg, kan ik 
ze niet lezen. Ik heb nooit op school gezeten. Dus maak ik foto’s. Die stuur ik 
door. Dan hoor ik wat ik moet doen.’

Furkan: ‘Mijn onderzoek en stage was hier op Kanaleneiland. Ik woon er ook. 
Er wordt in deze wijk veel georganiseerd om oudere migranten te steunen. 
In het buurthuis bijvoorbeeld en in de moskee. Er zijn bijeenkomsten over 
diabetes en over het belang van een goede leefstijl. Mensen uit niet-westerse 
culturen eten verhoudingsgewijs veel graanproducten, suiker en hebben 
dagelijks meerdere zwaardere eetmomenten. Het is goed om ze bewust te 
maken van de gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Dat kan ook tijdens 
een activiteit in het dagactiviteitencentrum.’

Hatice: ‘Het is fijn om twee dagen op het centrum te zijn. We praten, eten 
samen, breien, sjoelen en doen gym. Soms komt er een busje. Dan gaan we op 
pad. Ik kom altijd met de scootmobiel. Al zes jaar. Ik woon in de buurt. Onder 
mijn flat zit een buurthuis. Daar wilde ik zes jaar geleden naartoe. Omdat ik 
best veel alleen ben. Ik mocht niet. Ik had geen indicatie. POH heeft dat toen 
voor mij geregeld. Daar ben ik zo blij om. Ik krijg aandacht. En ik kan ook altijd 
mee-eten.’

Furkan: ‘Het is belangrijk dat wij goed naar de oudere migranten luisteren. Als 
ze de taal niet goed beheersen, kunnen we tolken inschakelen. Of studenten, 
net als ik. Pas als we echt goed naar deze groep gaan luisteren, weten we 
welke zorg nodig is. Zolang dat onvoldoende gebeurt en een huisarts te 
weinig tijd krijgt voor echte aandacht, laten we een oudere achter die alleen 
maar meer vragen heeft. We moeten ervoor waken dat er een hele groep 
vereenzaamt. Dat is niet nodig. En niet verdiend. Ik voel het als mijn plicht 

om iets voor deze ouderen 
te doen. Voor alle ouderen, 
trouwens. Zij hebben ervoor 
gezorgd dat wij hier kunnen 
wonen, leven en studeren.’ 

‘Ik ben hier twee keer 
per week. Dat is fijn. 
Heel fijn.’ 

‘Als ze de taal niet 
beheersen kunnen we 
tolken inschakelen.‘
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Ze wijzen de ouderen de weg naar zorg-, woon- en welzijns-
voorzieningen en helpen als de taal een probleem is. 

Het project Stem van de oudere migrant zet sleutelfiguren in uit 
de eigen gemeenschap. Zij informeren de migrantenouderen over 
gezondheid en over wat ze zelf aan hun gezondheid kunnen doen. 
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‘Vertrouwen moet je winnen. Een 
sleutelfi guur moet zich kunnen 
inleven in de doelgroep, goed 
luisteren en vervolgens ti ps geven 
en kennis delen.’ Sleutelfi guur Belgin Devici

Bas Steunenberg, psycholoog en 
hoofddocent aan de Hogeschool 

Utrecht schreef het boek Zorg voor de 
oudere migrant. Een boek over wensen 
en behoeft en van zorgprofessionals die 

met oudere migranten werken. 
ISBN 9789036817578

Boek Wie zorgt er voor 
de oudere migranten? 
Van Joke van Wieringen 
beschrijft  de rol van 
mantelzorgers, sleutel-
fi guren, professionals, 
gemeenten en ouderen 
zelf. NUZO in samen-
werking met AMC en 
PHAROS. 
ISBN 789075955002

is bedoeld voor 
oudere niet-westerse 
migranten en hun 
mantelzorgers. Financier 
van dit project: ZonMw; 
Nati onaal Programma 
Ouderenzorg. 

en interessante weetjes
Lees op www.beteroud.nl de 

verhalen uit de prakti jk van de 
Stem van de Oudere Migrant.

www.beteroud.nl

PROJECT 
STEM VAN 
DE OUDERE 
MIGRANT

2018

1N CIJF3RS

13.750

235.000
van de niet 

westerse 
migranten 

ouder dan 54  
en 8% 65 jaar of 

ouder.

19%

Op dit moment hebben in Nederlander 
meer dan 235.000 mensen Alzheimer, 
waarvan ruim 13.750 met een 
migrantenachtergrond. In 2020 zijn de 
cijfers gestegen tot 292.000 waarvan 
30.750 dementerenden met een 
migrantenachtergrond. In 2030 is 
dementi e de belangrijkste doodsoorzaak 
in Nederland (Bron: Toekomstverkenning 
voor de Volksgezondheid, juni 2014). 

Migranten met Alzheimer

Naar verwachting 
is in 2015

Het aantal ouderen 
met een niet-westerse 

herkomst zal in de 
tussenliggende periode 
meer dan verdubbelen, 

van 183.000 55-plussers in 
2010 tot 445.000 in 2025. 

Daarbij sti jgt het aantal 
65-plussers van 72.000 in 

2010 naar 196.000 in 2025 
(Bron: CBS StatLine 2011).

Binnen de groep oudere migranten 
is een grote verscheidenheid aan 

migrati egeschiedenissen en landen 
van herkomst. De grootste groepen 

zijn afk omsti g uit Marokko, Turkije en 
Suriname. Maar er zijn kleinere populati es 

ouderen uit veel verschillende landen 
(Bron: website PHAROS).
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‘Iedere migrant 
een eigen maatje.’

Dit interview laat heel mooi zien wat de specifieke problemen zijn van 
oudere migranten, en waarom het belangrijk is dat we aandacht hebben 
voor hun situatie. Oudere migranten, zoals Hatice, hebben vaker ziektes 
en problemen, meer nog dan ouderen die in Nederland geboren zijn. 
Kinderen hebben hun weg gevonden, familie woont in het land van 
herkomst. Anders dan hun kinderen, die in Nederland zijn geboren, 
begrijpen ze vaak de taal niet goed. 
Furkan laat zien wat de problemen zijn die oudere migranten ondervinden 
op hun weg door de gezondheidszorg, met alle regelgeving eromheen: te 
weinig tijd, niet ingericht op andere culturen, te weinig begrip.  

Dat alles maakt oudere migranten extra kwetsbaar. Daarom is het zo 
belangrijk dat we ze helpen op hun weg door de zorg. De inzet van 
zorgverleners en vrijwilligers uit de eigen cultuur is een effectieve manier 
om dat te doen. Vanuit begrip voor hun achtergrond, en soms vanuit hun 
eigen taal, kunnen zij oudere migranten de weg te wijzen door de zorg, 
naar buurthuizen en voorlichtingsavonden. Soms gewoon door persoonlijk 
contact, door een luisterend oor, of een handje te helpen. Het verhaal 
van Hatice laat zien hoe weinig er soms nodig is: een beetje extra begrip, 
ontmoetingen, gezelligheid. Die inzet zouden we nog veel meer mogelijk 
moeten maken. Op buurtniveau zijn daar soms professionals voor nodig, 
vanuit gemeente, en zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook vrijwilligers 
kunnen die rol op zich nemen, buurtbewoners, studenten of scholieren. 
Iedere oudere migrant een eigen ‘maatje’, het zou fantastisch zijn als we 
dat met z’n allen kunnen realiseren. 

EXPERT
naam: Niek de Wit

functie: huisarts en onderzoeker ouderenzorg  

leeftijd: 61 jaar

staat voor: persoonlijke zorg op maat, ook voor oudere migranten 

‘De inzet van zorgverleners en vrijwilligers uit de eigen 
cultuur is een effectieve manier om dat te doen. Vanuit 
begrip voor hun achtergrond, en soms vanuit hun eigen taal, 
kunnen zij oudere migranten de weg te wijzen door de zorg, 
naar buurthuizen en voorlichtingsavonden.’
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Start Om U 1.0

Vetorecht voor 
ouderen bij kiezen 
en ontwikkelen van 
projecten. 

Samenwerken aan 
uitvoering Best Practices

Start Stem van de 
Oudere Migrant

Oprichting NUZO 
(Netwerk Utrecht 
Zorg voor Ouderen)

Door UMC-Utrecht, in 
het kader van Nationaal 
Programma Ouderenzorg, 
uitgevoerd door ZonMw 
en NFU, in opdracht van 
het ministerie van VWS. 
Doel: NUZO stimuleert en 
verbetert de samenhang 
in welzijn, wonen en zorg 
voor kwetsbare ouderen 
en voor ouder wordende 
vitale ouderen. NUZO 
streeft naar een duurzame 
integrale aanpak in 
ouderenzorg en welzijn in 
de brede regio Utrecht. 

2009

2010

20112008 Start PROFIEL, Oud 
met functiebehoud

Start TREE: 
vroegtijdige 
herkenning COPD en 
hartfalen

10 JAAR NUZO
Partners uit ouderenzorg, welzijn, gemeente, 
kennisorganisaties en ouderen hebben elkaar 
gevonden in een unieke samenwerking. De partners 
concluderen dat de samenwerking tussen ouderen en de 
partnerorganisaties de parel van het NUZO is. Tien jaar 
NUZO in een historisch overzicht, is tien jaar van, voor en 
door ouderen.

‘Iemand met overzicht die met me meedenkt.’ 
Kwetsbare ouderen in 
de huisartsenpraktijk 
opsporen en samen met 
de oudere een zorgplan 
opstellen en uitvoeren. 

Van elk project wordt een 
lekensamenvatting voor de 
Ouderendelegatie gemaakt.

De start en ontwikkeling 
van middelen en 
implementatie van Best 
Practices. Voorbeelden 
zijn Is Alles Besproken 
voor nu, zo en later?, 
Vrijdag museumdag, 
Mondzorg voor ouderen, 
Dementelcoach, Buiten 
komt voorbij en Beweeg je 
brein.

Doel: Goede voorbeelden 
van ouderenzorg en – 
welzijn voor een breder 
gebruik toegankelijk te 
maken. 

Door o.a. de inzet 
van sleutelfiguren uit 
eigen gemeenschap 
en afstemming van 
het aanbod op hun 
wensen en behoeften, 
leren oudere migranten 
beter de weg kennen 
naar zorg-, woon- en 
welzijnsvoorzieningen. 

Een onderzoek naar 
de verbanden tussen 
lichamelijk actief zijn en 
fysieke mogelijkheden op 
hogere leeftijd. 
Doel: Inzicht krijgen in 
factoren welke functie-
behoud bij ouderen 
bepalen? 

Een proactief screenings-
beleid naar diagnoses 
die kortademigheid en 
verminderde inspannings-
tolerantie bij kwetsbare 
ouderen kunnen verklaren. 

IN 10 JAAR SUCCESVOL REGIONAAL NETWERK VOOR OUDERENZORG-EN WELZIJN 40 PARTNERS VERBINDEN, KENNIS DELEN EN VERSPREIDEN 3 ONDERZOEKSPROJECTEN 2 TRANSITIEPROJECTEN 4 IMPLEMENTATIEPROJECTEN 19 

BEST PRACTICES 
 1. Zie je zo; Skype voor ouderen
 2. Museum voor 1 dag
 3. Buiten komt voorbij; interactief omafietsen
 4. Dementelcoach
 5. Mondzorg bij ouderen
 6. Zorg na ziekenhuis 65 +
 7. Beweeg je brein
 8. IJsselstein community, facebook voor ouderen
 9. Seniorenzomerschool Houten
 10. Levensboeken voor ouderen
  11.  Help je mee, mantelzorg website, heet
  tegenwoordig www.weHelpen.nl
 12. Is Alles Besproken, voor nu, zo en later?
 13. Weet Wat U Slikt

‘NUZO verbindt 
en brengt de 
boodschap van 
de ouderen 
dichterbij de 
zorg- en welzijns-
professional en 
beleidsmaker.’

(Uit: Onderzoek bij patiënten met meerdere aandoeningen en de 
ervaren problemen met de zorg in Utrecht CliëntenBelang Utrecht, 
in opdracht van Stichting Rhijnhuysen, 2007)
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Is alles besproken 
voor nu, zo en later?

Start tweede 
implementatieronde 
Best Practices 

Start NUZO 
Ouderenpanel 
door NUZO 
Ouderendelegatie 

Stem oudere migrant

OM U 2.0

Afronden OM U 1.0 

Weet wat u slikt

Ketenzorg Noord-
West Veluwe

Implementatie 
Transmurale 
Zorgbrug in Utrecht

2013
2012 2014

2013

2014-2015
2013-2014

Afronden 
PROFIEL oud met 
functiebehoud

Mondzorg OuderenAfronden TREE 

Handvat voor het gesprek 
tussen een oudere/zijn of 
haar netwerk en een 
professional. De informatie 
fungeert als hulpmiddel, 
waarbij het de oudere kan 
helpen na te denken over 
een toekomst wanneer 
zaken wat minder goed 
gaan. Voor profes sionals kan 
het een middel zijn om met 
ouderen het gesprek aan te 
gaan en hen uit te dagen 
over hun toekomst na te 
denken. De onder werpen 
gaan over zorg, welzijn, 
zingeving en wonen. 
Dit project is ontwikkeld 
door ouderen en profes-
sionals. In samen werking 
met Altrecht, COSBO-stad-
Utrecht en NOOM.

In samenwerking met 
gemeenten volgen 
meer implementaties. 
Voorbeelden zijn Senioren 
zomerschool, Zorg na 
ziekenhuis 65+, IJsselstein 
Community, Help je 
mee (We helpen), en 
Levensverhalen.

Het project wordt afgerond 
met een proefschrift, 
diverse wetenschappelijke 
artikelen en het 
rapport Wie zorgt voor 
oudere migranten. Dit 
rapport beschrijft de 
rol van mantelzorgers, 
sleutelfiguren, profes-
sio nals, gemeenten 
en ouderen zelf. In 
samenwerking met 
Academisch Medisch 
Centrum (AMC) in 
Amsterdam.

Doel: Verdere ontwikkeling 
en implementatie in de 
regio van dit proactieve 
en gestructureerde 
zorgprogramma.

In dit project is een 
proactief en gestructureerd 
zorgprogramma ontwikkeld 
om betere zorg te 
verlenen aan kwetsbare 
ouderen in de eerste lijn. 
Het programma bestaat 
uit een opsporings- 
softwareprogramma UPRIM 
en een verpleegkundig 
zorgprogramma, de toolkit 
U-CARE. 

Organiseren van 
bijeenkomsten voor en 
door ouderen over veilig 
medicijngebruik, met een 
informatiefolder en verdere 
informatieverstrekking 
via de website. In 
samenwerking met 
Apothekers Vereniging 
Midden Nederland (AVMN), 
Instituut voor verantwoord 
medicijngebruik (IVM) en 
Netwerk van Organisaties 
van Oudere Migranten 
(NOOM). 

Doel: Effectieve en 
proactieve ketenaanpak 
toegesneden op de regio 
Noordwest Veluwe. 
Deze werkwijze biedt de 
thuiswonende kwetsbare 
ouderen een proactief 
aanbod van zorg en 
welzijn en is gestart vanuit 
de huisartsenpraktijk.
Uitgevoerd in vijf 
gemeenten.  
   
Deze werkwijze is onder 
andere gebaseerd op de 
bevindingen uit het OM U 
project. 

Start van een pilot met 
daarin aangepaste 
werkwijze in Utrecht 
door afdeling geriatrie en 
wijkverpleegkundigen van 
Careyn.
Doel: Warme overdracht en 
begeleiding van kwetsbare 
ouderen van ziekenhuis 
naar huis en van huis naar 
ziekenhuis.

Het project wordt afgerond 
met een proefschrift, 
diverse wetenschappelijke 
artikelen en een lessen-
pakket voor universiteiten.

Docenten en studenten 
opleiding mondzorgkunde 
geven voorlichting 
over mondzorg aan 
thuiswonende ouderen,  
ouderen in zorginstellingen, 
aan mantelzorgers en 
professionals.

Afronden van het project 
dat onderzocht hoe vaak bij 
kwetsbare ouderen met 
inspanningsgebonden 
kortademigheid of 
verminderde inspannings-
tolerantie een nieuwe 
diagnose van hartfalen, 
COPD of een andere 
chronische ziekte wordt 
vastgesteld. 
Doel: Leidt het vaststellen 
van deze nieuwe 
aandoeningen en de 
behandeling daarvan tot 
verbetering? 

NUZO BREDE NETWERKBIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN EN PROFESSIONALS IN SAMENWERKING MET DE NUZO PARTNERS.  4 BIJEEN KOMSTEN IN SAMENWERKING MET GEMEENTEN OVER TRENDS IN ZORG- EN WELZIJN VOOR 

‘Het NUZO brengt de ouderenzorg 
in de Utrechtse regio in beweging.’ 

‘De taak van de Ouderendelegatie is in 
de afgelopen tien jaar veranderd, maar 
is momenteel actueler dan ooit.’
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Proactieve Integrale 
Ouderenzorg 
OM U 3.0 

2017

Dit is een vervolg op 
eerdere OM U trajecten. 
Huisartsen, wijkverpleging, 
buurtteams, informele zorg 
en ouderen werken samen 
in alle wijken van de stad 
Utrecht.
De folder OM U 3.0 is 
er in een versie voor 
professionals en een 
versie voor ouderen. 
Daarnaast verschijnt het 
boek Toolkit kwetsbare 
ouderen voor zorg- en 
welzijnsprofessionals van 
Nienke Bleijenberg.
ISBN 9789036815734

Intercultureel 
zorgcontact

Verzilver uw 
gemeente

Brede Netwerk 
Bijeenkomsten

Zorg voor de oudere 
migrant

Implementatie 
transmurale zorg 
voor kwetsbare 
ouderen in 
stad Utrecht en 
omgeving.

Handboek Proactieve 
Integrale Ouderenzorg 
Utrecht OM U 3.0 

Met open mond

2017

2015-2016

2017

2015-2017 

20182016

Samenredzaam

Doel: Ontwikkeling  
cultuur sensitieve 
onderwijsmodule 
gebaseerd op de 
bevindingen uit het STEM 
project.   
Na de pilot met ROC 
Midden-Nederland en 
Hogeschool Utrecht 
volgt nu een landelijke 
implementatie.

Ouderen ontwikkelen 
samen met partners 
de flyer Verzilver 
uw gemeente, met 
bouwstenen voor goede 
ouderenzorg en welzijn in 
de gemeente. De flyer en 
bouwstenen zijn onder de 
aandacht gebracht bij alle 
gemeenten in de NUZO 
regio. 

Ontwikkelen van drie 
scholingsprogramma’s 
over mondzorg, 
cultuursensitieve zorg en 
transmurale zorg voor 
kwetsbare ouderen.

Sinds 2009 organiseert 
NUZO Brede Netwerk 
Bijeenkomsten. In deze 
bijeenkomsten delen 
partners op interactieve 
wijze kennis en ervaring over 
wonen, welzijn en zorg voor 
ouderen. 

Het praktische boek Zorg 
voor de oudere migrant 
geeft inzicht, kennis en 
vaardigheden voor zorg-
en welzijnsprofessionals 
die vorm moeten geven 
aan cultuursensitieve zorg. 
Door B. Steunenberg 
ISBN 9789036817578 

In 2016 wordt het 
Convenant Transmurale 
Zorg Kwetsbare Ouderen 
in Utrecht gesloten. Het 
project breidt zich uit van 
de stad Utrecht naar de 
omgeving en er is een 
scholingprogramma.

Dit handboek is voor 
professionals in het 
medisch en sociaal domein 
die zorg en ondersteuning 
bieden aan kwetsbare 
ouderen thuis. Het 
handboek beschrijft de 
stappen van het proactieve 
ouderenzorg- programma 
Om U 3.0, en bevat handige 
tools die professionals en 
ouderen ondersteunen.

Een onderwijsmodule die 
verspreid wordt op de mbo 
onderwijsinstellingen in de 
regio Utrecht en de HBO-V 
van de Hogeschool Utrecht. 
Daarna volgt een landelijke 
implementatie. 

Doel: Het vergroten 
van de zelfredzaamheid 
van ouderen door het 
aanbieden van een 
samenhangend pakket van 
interactieve bijeenkomsten 
over de best practices: 
Is Alles Besproken voor 
nu, zo later?, Mondzorg, 
en Weet Wat U Slikt.  
Geschikt voor ouderen, 
mantelzorgers van ouderen 
vrijwilligers/professionals 
in buurt-wijkteams en 
gezondheidscentra. 
Uitvoering in tien 
gemeenten in de regio.

OUDEREN. 6 BIJEENKOMSTEN MET OUDEREN O.A. IN WOERDEN, NIEUWEGEIN,  MAARN, UTRECHT, VEENENDAAL IN SAMENWERKING MET PARTNERS WAARONDER DE OUDEREN. 11 BEST PRACTICES 

‘Het netwerk opereert op het snijvlak 
van de verschillende domeinen 
zorg, welzijn en wonen, waarbij de 
meerwaarde zichtbaar is bij ouderen 
en professionals.’ 

Scholing
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PROACTIEF 
OUDERENBELEID

‘Zoveel en zo lang mogelijk de 
eigen regie op het leven houden.’

IN GESPREK MET

naam: Mevrouw Bergman

leeftijd: 92 jaar

staat voor: prettig zelfstandig wonen

naam: Anne Marie Sprengers

functie: huisarts in Lunetten

leeftijd: 52 jaar

staat voor: proactief ouderenbeleid

33
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B ij de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen zijn vaak 
meerdere professionals betrokken. Goede communicatie tussen 
ouderen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk 
medewerkers is belangrijk om de juiste zorg en ondersteuning te 
bieden.

Mevrouw Bergman woont in Lunetten. Ze woont zelfstandig, 
alhoewel dat steeds moeizamer gaat. Haar kinderen komen bijna dagelijks 
langs. Verder krijgt mevrouw Bergman hulp van de Thuiszorg en komt er 
wekelijks een huishoudelijke hulp. Anne Marie Sprengers is een van de 
huisartsen van Gezondheidscentrum Lunetten. Naast haar studie tot huisarts 
heeft ze een kaderopleiding voor ouderengeneeskunde gedaan.

Mevrouw Bergman: ‘Zelfstandig wonen wordt steeds moeizamer. Er zijn 
dagen dat het minder met mij gaat. Mijn lichaam wil steeds minder. Mijn 
hoofd daarentegen is prima. Ik ben nog steeds geïnteresseerd in de politiek. 
Wel jammer dat de buitenwereld me al afgeschreven heeft. Als ik met mijn 

scootmobiel buiten ben en er zijn van die 
mensen die flyeren voor een organisatie of 
politieke partij, dan slaan ze mij altijd over. 
Alsof ik er niet meer toe doe.’

Mevrouw Bergman: ‘Drie keer per week komt de thuiszorg. Ik wil zoveel 
mogelijk zelf doen, maar dat lukt niet met alles. Ik was en kleed mezelf 
aan, maar doe dit het liefst onder toezicht van iemand. Voor het geval 
ik val of uitglijd. Liever had ik er niemand bijgehad. Je staat daar toch in 
al je kwetsbaarheid. Een keer in de week komt de huishoudelijke hulp. 
Mijn kinderen zorgen dat er altijd eten in huis is. Verder komt Ineke, de 
verpleegkundige van de huisarts regelmatig even bloeddruk meten en een 
praatje maken.’

Anne Marie: ‘Samen met Ineke, de patiëntondersteuner van onze 
huisartsenpraktijk, bekijk ik regelmatig de cliëntendossiers van de mensen 
die 75 jaar of ouder zijn. Als ze lang niet geweest zijn, of we vermoeden dat 
ze kwetsbaar zijn, nemen we contact met ze op. We kijken of er medische 
problemen zijn, maar ook of er op andere gebieden vragen zijn. Dat hoeft 
niet per se met medische zorg te maken te hebben. Het kan ook over 

aanpassingen in huis gaan. Of over financiële zaken. Het scheelt dat we de 
meeste mensen persoonlijk kennen. Dat maakt het makkelijker om contact te 
zoeken. Zo hopen we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dat 
we crisissituaties kunnen voorkomen.’

Mevrouw Bergman: ‘Ik ben een bevoorrecht mens. Ik heb vijf kinderen, elf 
kleinkinderen en binnenkort mijn achtste achterkleinkind. Ik heb nog volop 
aanloop en ben niet eenzaam. Dat is niet vanzelfsprekend. Tenminste, als ik ga 
bridgen in het buurthuis hoor ik toch vaak ouderen die echt heel alleen zijn.’

Anne Marie: ‘Naast de inventarisatie die ik met Ineke doe, is er een keer 
per maand een overleg met het huisartsenteam, het buurtteam en de 
thuiszorg. We nemen cliënten door en kunnen de zorg beter afstemmen. We 
kunnen elkaar vragen stellen, vullen elkaar aan en blijven zo op de hoogte 
van wie welke zorg krijgt. Dat was in het verleden nog wel eens anders. 
De samenwerking met het buurtteam is een verrijking voor de zorg van 
kwetsbare ouderen. De onderwerpen tijdens zo’n bijeenkomst gaan over 
medische zorg, huishoudelijke hulp, maar ook over het zoeken naar een 
vrijwilliger, om af en toe met een eenzame oudere een kop thee te gaan 
drinken. Of om voor te lezen. Het kan van alles zijn. Ouderenzorg draait om 
de ouderen. Daar staat OM U ook voor. Dankzij OM U kunnen we in de wijk 
veel beter in kaart brengen welke oudere welke zorg nodig heeft. Zodat hij 
of zij zoveel en zo lang mogelijk de eigen regie op het leven kan houden. Op 

basis van de behoefte maken 
we een ondersteuningsplan. 
De behoefte van de oudere 
is hierbij altijd leidend. Want, 
wij kunnen van alles verzinnen 
en ondernemen, uiteindelijk 
draait het om de oudere zelf.’

Mevrouw Bergman: ‘Mag ik nog een advies geven aan alle lezers, verzorgers 
en medemensen. Dat wij oud zijn betekent niet dat wij geen verstand meer 
hebben. Ik maak teveel mee dat er in de zorg of waar dan ook over mij in 
plaats van met mij gesproken wordt. Dat zijn onbewuste ingesleten patronen 
die niet prettig zijn. Ook al ben ik oud, ik wil graag als mens en niet als een 
afgeschrevene behandeld worden.’

‘Wel jammer dat de 
buitenwereld me al 
afgeschreven heeft.’ 

‘De samenwerking 
met het buurtteam is 
een verrijking voor de 
zorg van kwetsbare 
ouderen.‘

34
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verpleging, informele zorg en buurtteams is hierbij essentieel. Aandacht 
voor welbevinden, zelfredzaamheid en eigen regie staan centraal. OM U 
staat voor Ouderenzorgproject Midden Utrecht. En voor ‘Het gaat om u’. 

Om U 3.0 draait om de ouderen. OM U is gericht op betere zorg voor 
kwetsbare ouderen. Samenwerking tussen ouderen, huisartsen, 
praktijkverpleegkundigen/specialisten ouderengeneeskunde, wijk-
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In het Project Integrale Proacti eve 
Ouderenzorg Om U 3.0 werken 
huisartsen, wijkverpleging, 
buurtt eams en informele zorg 
samen om proacti eve integrale 
zorg in de Utrechtse wijken vorm 
te geven. 
Financier: ZonMw; Nati onaal Programma 
Ouderenzorg. 

Het Handboek Proacti eve Integrale 
Ouderenzorg Utrecht Om U 3.0 

beschrijft  de stappen van het proacti eve 
ouderenzorg programma Om U 3.0 en 

bevat handige tools voor professionals in 
het medisch en sociaaldomein en ouderen 

die zorg en ondersteuning bieden aan 
kwetsbare ouderen thuis. 

Download via www.nuzo-utrecht.nl  

van de Utrechtse 
ouderen heeft  minimaal 
twee chronische 
aandoeningen. Zeven 
op de ti en 65-plussers 
in Utrecht hebben twee 
of meer lichamelijke en/
of psychische ziekten of 
aandoeningen. 
(Bron: Volksgezondheidsmonitor 
Utrecht. Gezondheid van 
Utrechters in beeld; cijfers, 
signalen en uitleg).

en interessante weetjes

ouderen (65+) in Nederland
3 miljoen

OUDEREN ZETTEN 10 
AANDACHTSPUNTEN 
VOOR HUISARTS, POH 
EN WIJKVERPLEEG-
KUNDIGEN OP EEN RIJ 
WWW.BETEROUD.NL

1N CIJF3RS

in 2040 
64.000

In Utrecht 
verdubbelt het 

aantal 65+ naar 

71%
Basiselementen Om U 3.0  
diamant medisch sociaal 
domein Oudere

Vroegsignalering
kwetsbaarheidscreening

huisartsenprakti jk
Casefi nding buurtt eam 

of wijk

Nienke Bleijenberg schreef 
Toolkit kwetsbare ouderen 

screenings instrument en 
evidence-based zorgplannen voor 

kwetsbare ouderen in de eerste lijn.
ISBN 978-90-368-1573-4

Huisarts
Prakti jk-

verpleegkundige
Specialist OG

Kwetsbaarheid
vaststellen

Wijk-
verpleegkundigeInformele zorg

Opstellen plan 
Vaststellen 
coördinator

Buurtt eam

Uitvoeren plan, 
afstemmen 

driehoek

Inventarisati e zorg 
en ondersteunings-

behoeft en

   
 

Handboek Om U 3.0 Proactieve Integrale Ouderenzorg – Utrecht, 2018    1 
 

 

Handboek 
Proactieve Integrale Ouderenzorg 

Utrecht - Om U 3.0  
 

 

 

  

              



40 41Proactief ouderenbeleid

‘Ik maak te 
veel mee dat 
er over mij in 
plaats van met 
mij gesproken 
wordt.’

Wat betreft de relaties tussen mensen vind ik bijvoorbeeld de groei van 
de digitale communicatiemiddelen een spannende ontwikkeling. Mensen 
kunnen daardoor dichter bij elkaar komen of meer langs elkaar heen gaan 
leven. 

Het is de kunst om de digitale communicatie te gebruiken voor verbetering 
en verdieping van relaties van mensen die een beroep doen op zorg 
en ondersteuning. Zoiets valt niet uit te denken aan de tekentafel. Er is 
een leerproces nodig waarin gebruikers een belangrijke stem hebben. 
Mevrouw Bergman zegt dat ze niet wil worden afgeschreven en dat ze 
het onprettig vindt dat er over in plaats van met haar wordt gesproken. 
Voor dat gesprek met haar zal van beide kanten inzet worden gevraagd, 
helemaal als het over technisch ingewikkelde zaken gaat. Het is de 
investering dubbel en dwars waard! Alleen met de voortdurende hulp 
van mensen zoals mevrouw Bergman is er een kans dat we ingesleten 
patronen uiteindelijk vaarwel kunnen zeggen en samen gelijkwaardig aan 
de slag kunnen gaan.  

BELEIDSMAKER
naam: Pieter Roelfsema

functie: senior beleidsmaker ministerie van VWS

leeftijd: 63 jaar

staat voor: elkaar zien in de zorg- en ondersteuningsrelatie

‘Dankzij digitale communicatiemiddelen 
kunnen mensen dichter bij elkaar komen.’
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TRANSMURALE 
ZORG

‘Een warme overdracht 
vanuit het ziekenhuis naar de 
thuissituatie en andersom.’

IN GESPREK MET

naam: Ellen Jansen

functie: lid cliëntenraad Careyn 

leeftijd: 67 jaar

staat voor: oud worden met de juiste 

zorg in de voor de oudere meest 

wenselijke situatie

naam: Chalida Felix

functie: verpleegkundige afdeling 

geriatrie UMC Utrecht

leeftijd: 30 jaar

staat voor: het verbeteren van de 

geriatrische (ontslag)zorg 
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T
ransmurale Zorg ondersteunt de begeleiding van kwetsbare 
ouderen die na een ziekenhuisopname ontslagen worden of die 
vanuit thuis naar een ziekenhuis moeten. Goede communicatie en 
afstemming tussen verpleegkundigen en degenen die de kwetsbare 
oudere opvangt en begeleidt is hierbij essentieel.

Ellen Jansen werkte tot aan haar pensioen als staf beleids-
medewerker bij de Apothekers Vereniging Midden-Nederland. Naast haar 
betaalde baan is zij al heel lang mantelzorger. Voor bekenden en onbekenden. 
Chalida Felix studeerde hbo-verpleegkunde in Utrecht en werkt sinds anderhalf 
jaar op de afdeling geriatrie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Ellen Jansen: ‘Het idee van de transmurale zorg is een warme overdracht 
tussen ziekenhuis en thuissituatie en andersom. Al tijdens het intakegesprek 
voor ziekenhuisopname beoordeelt een verpleegkundige of de oudere tot de 
groep kwetsbare ouderen behoort. Voldoet hij of zij aan die eisen dan wordt 
voor ontslag een zorgplan opgesteld om de zorg te kunnen leveren die in de 
thuissituatie noodzakelijk is.’ 

Chalida Felix: ‘Op basis van die uitkomsten maken we een zorginventarisatie op 
de afdeling. Dit bespreken we met betrokkenen en met een professional. Dit is 
vaak een verpleegkundige van de thuiszorg of het verpleeghuis. Ons doel is om – 
voordat de oudere ontslagen wordt - de zorg zo goed mogelijk te organiseren in 
de thuissituatie, het verpleeghuis of op de geriatrische revalidatieafdeling.’

Ellen Jansen: ‘Het oorspronkelijke idee was dat iemand van de thuiszorg al in 
het ziekenhuis de oudere en de verpleegkundige bezocht. Dit bleek in de praktijk 
lastig en was kostbaar omdat in het UMC Utrecht vaak patiënten liggen die van 
verder weg komen. Nu worden er voor ontslag telefonisch afspraken gemaakt.’

Chalida Felix: ‘Voordat we een kwetsbare oudere ontslaan, is er een 
verpleegkundige overdracht. We nemen het dossier door waarin alle belangrijke 
zaken staan; van mobiliteit tot dieetwensen, van allergieën tot wondverzorging 
en van cognitieve aspecten tot het geven van tips voor nazorg.’

Ellen Jansen: ‘Toch verloopt de overdracht af 
en toe nog moeizaam. Iedereen loopt het vuur 
uit zijn sloffen, omdat zorg zo efficiënt mogelijk 
moet.’

Chalida Felix: ‘De druk in de zorg is inderdaad groot. Het komt ook voor dat 
de thuiszorg of het verpleeghuis geen tijd kan vrijmaken voor een warme 
overdracht. Op onze afdeling hebben we twaalf bedden voor de meest 
kwetsbare ouderen. Mensen blijven soms langer dan noodzakelijk op de 
afdeling omdat ze niet terug kunnen naar de thuissituatie. We zoeken dan naar 
een geschikte plek, bijvoorbeeld een geriatrische revalidatieplek of een plek in 
een verpleeghuis. Helaas, de wachtlijsten zijn vaak lang. Ik denk dat het voor 
de toekomst noodzakelijk is dat ziekenhuizen een tussenvoorziening inbouwen 
voor kwetsbare ouderen die geen klinische opname meer nodig hebben, 
maar nog nergens terecht kunnen. Dan komen er in het ziekenhuis weer meer 
plekken beschikbaar voor kwetsbare ouderen die dringend opgenomen moeten 
worden.’ 

Ellen Jansen: ‘Het is belangrijk om zaken te regelen als je ouder wordt. Ik heb 
een groot netwerk en weet bij wie ik terecht kan, mocht ik later hulp nodig 
hebben. Eigenlijk zou iedereen een telefoonnummer van een buddy naast zijn 
nachtkastje moeten hebben. Iemand aan wie je vragen kan stellen. Diegene 
zorgt vervolgens dat jouw vraag beantwoord wordt. Dat kan zijn door de 
huisarts in te schakelen, een buur te vragen even een keer naar het ziekenhuis 
te rijden of wat dan ook.’

Chalida Felix: ‘Dat is inderdaad belangrijk. Vanuit onze professionaliteit blijft 
er aandacht voor verbeteringen in de regio. Ik bezoek regelmatig instellingen, 
vraag wat zij belangrijk vinden in de overdracht en wat er nog beter kan in de 

communicatie vanuit onze afdeling. 
Door goed naar elkaar te luisteren, 
kunnen we zaken nog beter op elkaar 
afstemmen. Het is soms zo frustrerend 
dat er zo weinig plekken zijn. Zowel in 
het ziekenhuis als in de zorg die daarna 
nodig is.’

Ellen Jansen: ‘Ik hoop dat er reguliere financiering komt om de warme 
overdracht tussen ziekenhuis en thuiszorg – welke dat ook mag zijn – goed te 
regelen. Het gat waar mensen in vallen als ze ontslagen worden, blijft vaak te 
groot. Ons streven is om een brug te slaan, zodat we zonder natte voeten aan 
de overkant komen.’

‘Toch verloopt de 
overdracht af en 
toe nog moeizaam.’ 

‘Het is belangrijk 
om zaken goed 
te regelen als je 
ouder wordt.‘
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Ouderen vinden het prettig iemand te hebben die begeleiding biedt na 
een ziekenhuisopname. Ze ervaren de verpleegkundige als wegwijzer 
tussen verschillende instanties als zeer behulpzaam.

Uit de resultaten van de transmurale zorgwerkwijze blijkt dat 
wijkverpleegkundigen erg positief zijn over deze proactieve manier van 
werken. Ze hebben de kwetsbare ouderen eerder en beter in beeld. 
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Meer weten?
Download de handleiding 
proacti eve ziekenhuiszorg 
en structurele nazorg op
www.beteroud.nl

Financiering
Per thuiszorgorganisati e 
en regio kan de precieze 
manier van fi nanciering 

verschillen.

Convenant 
Transmurale 
zorg voor 
kwetsbare 
ouderen in 
Utrecht en 
omstreken.

In de regio Utrecht 
is de Gezamenlijke 
Scholing Transmuraal 
leernetwerk 
kwetsbare ouderen. 
Meer informati e via 
secretariaatnuzo@
umcutrecht.nl, 
088 75 681 22

en interessante weetjes Symptomen

LEER-
NETWERK

1N CIJF3RS

van de 
75-plussers 

(acuut) 
opgenomen in 
het ziekenhuis 

(CBS, 2017).

18%
Jaarlijks wordt 

in Nederland 

die vooral de eerste maand 
na ontslag voorkomen bij 

kwetsbare ouderen zijn 
vermoeidheid, apathie, valangst 

en evenwichtsproblemen. 
(Bron: Van Seben et al., 

The Gerontologist, 2018). tussen zorgverleners is van 
groot belang om functi everlies, 
heropnames en sterft e te 
voorkomen (Bron: Verhaegh et al., 
2014. Health aff airs, 33(9), 1531-1539).

Goede overdracht

NAAR
www.BeterOud.nl

KLIK HIER!

Stap voor stap op weg naar 
goede transmurale zorg voor 
kwetsbare ouderen

VERDER

THUIS WEER THUIS

ZIEKENHUIS

ZIEKENHUIS

W W

1

SAMEN 
WERKEN 
AAN WONEN, 
WELZIJN & ZORG

PRINT

NAAR
www.BeterOud.nl

KLIK HIER!

Stap voor stap op weg naar 
goede transmurale zorg voor 
kwetsbare ouderen

VERDER

THUIS WEER THUIS

ZIEKENHUIS

ZIEKENHUIS

W W

1

SAMEN 
WERKEN 
AAN WONEN, 
WELZIJN & ZORG

PRINT

Alle afspraken gemaakt door 
Regionale Transmurale Afspraak 

Ouderenzorg zijn te lezen op 
www.trijn.nu

Afspraken
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‘Ik heb een groot 
netwerk en weet 
bij wie ik terecht 
kan mocht ik 
later hulp nodig 
hebben.’

Een ziekenhuisopname heeft veel impact op oudere kwetsbare mensen 
en is daarnaast zeer kostbaar. Niet uit te leggen vind ik eigenlijk dat we 
de informatie van thuis niet altijd goed beschikbaar kunnen krijgen bij 
opname en omgekeerd dat de informatie vanuit het ziekenhuis niet goed 
thuis bereikt. 

Voor ouderen en voor hun mantelzorgers geeft het veel stress. Juist bij 
mensen die kwetsbaar zijn zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat 
we als professionals de verantwoordelijkheid nemen voor een goede 
continuïteit van zorg, waardoor de zorg een geheel wordt dat bijdraagt aan 
de kwaliteit van leven. Bij dit project zijn de grootste hindernissen vooral 
organisatorisch en financieel van aard. Door de schotten in de organisatie 
én in de financiering los je dit niet een-twee-drie op en moeten daar 
bestuurlijk echt stappen genomen worden. 

EXPERT
naam: Marieke Schuurmans

functie: hoogleraar Verplegingswetenschap

leeftijd: 53 jaar

staat voor: uitgaan van mogelijkheden in plaats van 

focussen op beperkingen.

‘Niet uit te leggen vind ik eigenlijk dat 
we de informatie van thuis niet altijd 
goed beschikbaar kunnen krijgen 
bij opname en omgekeerd dat de 
informatie vanuit het ziekenhuis niet 
goed thuis bereikt.’



5352 Best Practices

BEST 
PRACTICES

‘We gaan in gesprek over de 
mogelijkheden die er zijn om 
gezond te kunnen leven.’

IN GESPREK MET

naam: Shirley Ramdas

functie: specialist project Ouderen in 

de Wijk

leeftijd: 60 jaar

staat voor: kwetsbare ouderen 

stimuleren om mee te (blijven) doen 

aan de samenleving.

naam: Marzouka Boulaghbage

functie: sociaal makelaar

leeftijd: 52 jaar

staat voor: het bevorderen van 

zelfredzaamheid van migranten 

vrouwen en het houden van eigen 

regie van migranten ouderen.
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M
et het project Samenredzaam wil NUZO met de Utrechtse 
gemeenten de zelfredzaamheid van ouderen vergroten. 
Aan de hand van interactieve bijeenkomsten krijgen 
ouderen informatie, praktische tips en adviezen.

Marzouka Boulaghbage is 25 jaar welzijnsmedewerker. 
Sinds 2013 is zij sociaal makelaar in de wijk Overvecht. 

In haar functie begeleidt ze migranten bij allerlei vragen rondom welzijn en 
zorg. Shirley Ramdas voert het project Ouderen in de Wijk van de bibliotheek 
Overvecht uit. 

Shirley: ‘Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Dat heeft nogal wat 
consequenties en daar moeten ouderen over nadenken. Ook oudere 
migranten vrouwen, een groep die wat lastiger te bereiken is. Ze spreken lang 
niet altijd de Nederlandse taal en lezen weinig, of helemaal niet. Om deze 
vrouwen te bereiken, bewandelen we andere wegen. Marzouka begeleidt elke 
maandag een groep Marokkaanse ouderen in onze bibliotheek in Overvecht. 
Ik kende haar van een mantelzorgproject dat ze als vrijwilliger heeft 
uitgevoerd. Ze is een betrokken en bevlogen vrouw en de stap om met haar 
samen te werken was snel gezet.’ 

Marzouka: ‘Natuurlijk wilde ik meedoen. Ik werk al meer dan vijftien jaar 
met Marokkaanse vrouwen uit Overvecht. Samen met Shirley en het NOOM 
(Netwerk van organisaties van oudere migranten – red.) bespraken we hoe we 
de informatie over zelfredzaamheid aan deze vrouwen zouden overdragen. 
De groep vrouwen die in de bibliotheek bij elkaar komt, heb ik persoonlijk 
benaderd. Ik bezocht ze thuis of sprak ze aan op straat.’

Shirley: ‘We sloten aan bij de ontmoetingsgroep in de bibliotheek waar 
gemiddeld vijftien vrouwen op afkomen. Op maandagmiddag, want dan is de 
bibliotheek gesloten. Dan kunnen de dames in alle rust en in een gezellige, 
beschermde en veilige omgeving met elkaar in gesprek.’

Marzouka: ‘Die bijeenkomsten zijn een 
eyeopener voor de meeste vrouwen. Ze 
zijn niet gewend om voor zichzelf op te 
komen. Hun leven staat in dienst van man 
en kinderen. En als de kinderen volwassen 
zijn, beslissen zij over het welzijn en de 

zorg van hun moeder. Vaak zonder met hun moeder te overleggen. De 
vrouwen accepteren dat. Tegenspreken zit niet in hun aard. Voor het project 
Samenredzaam nodigden we sprekers uit en discussieerden we met elkaar. 
Mag ik zelf beslissen en aangeven wat ik wil? was een veelgehoorde vraag. 
We nodigen de vrouwen uit om na te denken over de manier waarop zij 
oud willen worden in Nederland. We gaan met elkaar in gesprek over de 
mogelijkheden die er zijn om gezond te kunnen leven, waar zij terecht kunnen 
met hun vragen en hoe belangrijk het is dat zij met anderen in contact blijven.’

Shirley: ‘De eerste bijeenkomst 
spraken we over wat je 
nodig hebt om prettig oud te 
worden. Welke zorg wil je? 
Hoe wil je wonen? Hoe zit 
het met je inkomen en wat 
doe je als het minder met je 
gaat? De tweede bijeenkomst 

ging over medicijngebruik. We hadden een staf-beleidsmedewerker van de 
Apothekersvereniging Midden-Nederland en een apotheker uit de wijk die de 
bijeenkomst leidden. Zij vroegen of iedereen wist welke medicijnen ze slikken 
en waarvoor die medicijnen waren. Er was aandacht voor het medisch dossier 
en het houden van overzicht op je medicijngebruik. De vrouwen vroegen 
honderduit; van vragen over de houdbaarheidsduur van medicijnen tot over 
de inhoud van een medisch dossier. 

Marzouka: ‘De laatste bijeenkomst ging over mondzorg. Een student van 
de Hogeschool Utrecht vertelde over het belang van een goed gebit, over 
tandenborstels, kunstgebitten, kwaaltjes in de mond en een slechte adem. Een 
serieuze middag waar ook veel gelachen werd.’

Shirley: ‘Marzouka is een sleutelfiguur, een verbinder, in deze wijk. Ze weet als 
geen ander de informatie op de juiste wijze over te brengen. We noemen de 
maandagmiddaggroep niet voor niets ‘Marzouka’s ladies’.

Marzouka: ‘Tijdens alle bijeenkomsten ben ik gastvrouw en vertaler 
tegelijkertijd. Ik vertaal in het Berbers en in het Marokkaans. Op hun eigen 
niveau, zodat de informatie ook beklijft. Binnenkort starten we met een 
nieuwe groep vrouwen die bewust na gaan denken over hun toekomst en 
mogelijkheden.’

‘Ze zijn niet gewend 
om voor zichzelf op 
te komen.’ 

‘Ze spreken lang niet 
altijd de Nederlandse 
taal en lezen weinig, 
of helemaal niet.‘
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wat u slikt. Dit project is een samenwerking tussen NUZO, NOOM, 
Apothekersvereniging Midden-Nederland, de Hogeschool Utrecht en 
gemeenten.

Het project Samenredzaam bestaat uit drie Best Practices die de  
NUZO-partners eerder afzonderlijk ontwikkelden. Het gaat om de Best 
Practices Is alles besproken, voor nu, zo en later?, Mondzorg en Weet 
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Doel van alle Best Practi ces 
is om de informati e voor 

breder gebruik toegankelijk te 
maken. Financier van deze Best 

Practi ces: ZonMw; Nati onaal 
Programma Ouderenzorg. 

Best Practices zijn voorbeelden 

van ouderenzorg en –welzijn 

over allerlei onderwerpen. 

Elke Best Practices bestaat uit 

draaiboeken, websites, filmpjes 

en ander materiaal. Bruikbaar 

voor ouderen en professionals.

Zie je zo 

Museum 
voor 1 dag 

Levensboeken 
voor ouderen 

Help mee 

Samenredzaam 
Beweeg je brein 

IJsselstein community

Buiten komt voorbij 

Dementelcoach 

1.

2.

9.

10.

11.
7.

8.

3.

4.

leerlingen van middelbare 
scholen en ROC’s leren 

ouderen skypen.

Beleef het museum op de 
eigen locatie! Voor bewoners 
van verpleeg- en verzorgings-

tehuizen die niet meer naar 
het museum komen.

Verhalen van ouderen werden in De Bilt 
opgetekend en verschenen in een boek.

is een online marktplaats met slimme 
functies voor het vinden, verbinden, 

organiseren en delen van hulp. 
www.weHelpen.nl

een samenhangend pakket van 
interactieve bijeenkomsten voor 
ouderen en professionals, met 
drie handvatten om met elkaar 
het gesprek aan te gaan:
 

1. Is Alles Besproken 
voor nu, zo en later? 
Deze gesprekskaart 
helpt ouderen na 
te denken over de 
toekomst. En helpt 

professionals om hierover het 
gesprek met ouderen aan te 
gaan.

 
2. Weet Wat U Slikt. 
Tips voor ouderen 
en professionals 
voor goed en veilig 
medicijngebruik.  
 
3. Is mijn mond 
gezond? Tips 
voor ouderen en 
professionals voor 
een gezonde mond.  

Download via www.nuzo-utrecht.nl 

of bel 088- 75 68 122

is een training waarbij groepen 
(migranten) ouderen geheugen, 

motoriek een aandacht activeren. 
Deze training wordt inmiddels ook 
in Rotterdam, Tilburg en Nijmegen 

gegeven. www.netwerknoom.nl

Soort Facebook voor ouderen. Een 
community om het welzijn van 

50plussers in IJsselstein te vergroten.
www.stichting-pulse.nl

Kunstproject voor ouderen met dementie.

biedt telefonische hulp op afspraak aan de 
mantelzorgers van mensen met dementie. 
www.dementelcoach.nl

Mondzorg bij ouderen
5.
een website en folder met informatie over 
mondzorg voor ouderen en professionals. 
www.mondzorgouderen.nl

Zorg na ziekenhuis 65+
6.
Patiënten worden na terugkeer uit het 
ziekenhuis direct welkom geheten in de 
eerste lijn. Een proactieve benadering waarbij 
zorgbehoefte wordt geïnventariseerd.

en interessante weetjes

Heeft u ook wel eens behoefte om met iemand te praten?

De huisarts kan u met veel dingen helpen. Niet alleen als u pijn 
heeft of ziek bent, maar ook met andere zaken. Zaken die 
belangrijk zijn om zo prettig mogelijk te kunnen leven. De huis-
arts kan u pas goed helpen als u kunt vertellen waar u last van 
heeft en wat belangrijk voor u is.

Ook andere hulpverleners (een wijkverpleegkundige, iemand van 
het wijkteam of uw ouderenorganisatie, een maatschappelijk 
werker) kunnen u bijstaan als ze weten wat minder goed gaat 
en wat belangrijk voor u is. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
uw geestelijke verzorger.   

Uw familie, vrienden en kennissen kunnen natuurlijk ook iets 
betekenen als u zich zorgen maakt. Daarvoor is het wel nodig dat 
u er met hen over praat. Dan wordt het mogelijk om elkaar te 
helpen. En u kunt leren van de oplossingen die anderen hebben 
gevonden.

IS ALLES BESPROKEN, 
VOOR NU, ZO  

EN LATER? 

9

10

WEET WAT 
U SLIKT
Tips voor goed en veilig medicijngebruik

NEEM ALTIJD UW MEDICATIE OVERZICHT MEE 
NAAR UW ARTS

  Als u naar de huisarts of het ziekenhuis gaat, neem dan 
een overzicht van uw medicijnen mee. U kunt dit bij uw 
apotheek opvragen.

  De arts kan dan zien of het medicijn dat hij wil voor
schrijven, samengaat met uw andere medicijnen.

GEEF TOESTEMMING VOOR INZAGE IN UW 
MEDISCH DOSSIER 

  Zeker in noodsituaties moet iedere zorgverlener snel uw 
medische gegevens weten. Zo kunnen zij u snel en veilig 
behandelen. 

  Alleen met uw toestemming mag de apotheker uw 
medicijngegevens met uw zorgverleners delen. 

  Geef daarom officieel uw toestemming aan uw apotheker 
of kijk op de website www.vzvz.nl hoe u dit kunt doen.

HEEFT U VRAGEN OVER UW MEDICIJNEN? SCHRIJF ZE 
HIERONDER OP EN STEL ZE AAN UW ARTS OF APOTHEKER

VOOR MEER INFORMATIE
Secretariaat NUZO
T: 088 7568122
E: SecretariaatNUZO@umcutrecht.nl
W: www.nuzoutrecht.nl

COLOFON
Dit is een uitgave van het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) voor het project 
‘Weet wat u slikt?!’ en tot stand gekomen met medewerking van de Apothekersvereniging 
Midden-Nederland, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Instituut 
voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Platform Mantelzorg provincie Utrecht. 

Opmaak: DEEF idee + beeld
© NUZO, 2015

IS MIJN MOND 
GEZOND? 
Hoe herken ik een gezonde mond en is mijn mond gezond? 
Hoe verzorg ik mijn tanden/kunstgebit? 
Wist u dat ziekten zoals suikerziekte, reuma, hart en  
vaatziekten een relatie hebben met ziekten in de mond?

HEEFT U VRAGEN OVER UW MONDGEZONDHEID? 
SCHRIJF ZE HIERONDER OP EN STEL ZE AAN UW 
TANDARTS, MONDHYGIENIST OF UW ARTS. 

COLOFON 
Dit is een uitgave van 
het NUZO (Netwerk 
Utrecht Zorg voor 
Ouderen) voor het  
project ‘Mondzorg 
Ouderen!’ en tot stand 
gekomen met  
medewerking van de 
Hogeschool Utrecht. 

najaar 2016/KJ

Hogeschool Utrecht biedt bijeenkomsten/workshops/
trainingen aan voor ouderen, mantelzorgers en 
zorgprofessionals over het onderwerp mondzorg bij ouderen; 
mondverzorging, relatie tussen mondgezondheid en 
algemene gezondheid en toegankelijkheid van de mondzorg 
(waar kunt u terecht en wat zijn de kosten). 

Wilt u een interactieve, informatieve bijeenkomst aanbieden  
binnen uw organisatie laat het vooral weten via  
katarina.jerkovic@hu.nl  

APA Foto
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‘We nodigen de 
vrouwen uit om na 
te denken over de 
manier waarop zij 
oud willen worden 
in Nederland.’

Binnen het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen was vanaf dag één de 
insteek om de stem van de ouderen leidend te maken. Zo’n ambitie schrijf 
je makkelijk op maar het echt gaan doen is niet eenvoudig. Is alles 
besproken voor nu, zo en later? is een project geweest van, voor en door 
ouderen en is er helemaal op gericht om ouderen zelf grip te geven op hun 
toekomst en te anticiperen op zaken die daarbij op hun pad kunnen 
komen. Mondzorg en Weet u wat slikt zijn eveneens hele praktische best 
practices geweest om ouderen laagdrempelig meer grip te geven op hun 
gezondheid. 

De doorontwikkeling naar samenredzaam en de toepassing hiervan voor 
specifieke groepen daarover ben ik ontzettend enthousiast. Dit is wat je 
wil, geen ingewikkelde grote kostbare trajecten maar gewoon mensen 
toerusten om zelf bewust te worden van de levensfase en de vraagstukken 
die daarin kunnen spelen. Dicht bij huis blijven met anderen waarmee je 
kunt delen en leren. Ik zou niets liever zien dan dat samenredzaam in 
wijken voor groepen waarvan we weten dat ze niet vanzelf dit soort 
stappen nemen wordt neergezet. Tip is om in de groepen ouderen weer 
ouderen te zoeken die hierin ook het voortouw willen en kunnen nemen 
zodat het principe van ‘van, voor en door ouderen’ leidend blijft.

EXPERT
naam: Marieke Schuurmans

functie: hoogleraar Verplegingswetenschap

leeftijd: 53 jaar

staat voor: uitgaan van mogelijkheden in plaats van 

focussen op beperkingen.

‘Dit is wat je wil, geen ingewikkelde grote 
kostbare trajecten maar gewoon mensen 
toerusten om zelf bewust te worden van de 
levensfase en de vraagstukken die daarin 
kunnen spelen.’
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(OUD)
VOOR-
ZITTERS 
AAN HET 
WOORD

FRANK MIEDEMA, decaan UMC Utrecht, 
vicevoorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht, 
was tot en met 2015 voorzitter van het NUZO.

‘Toen ik vicevoorzitter van de Raad van Bestuur 
van het UMC Utrecht, werd trof ik een prachtig 
activiteitenpakket. Een daarvan was het 
voorzitterschap van het NUZO. Voordat ik bij 
het UMC Utrecht kwam deed ik in Amsterdam 
onderzoek naar HIV en aids. Ik werkte in een  
multidisciplinair team samen met onder meer 
deelnemers van het cohort van homoseksuele 
mannen. NUZO werkt ook in zo’n 
multidisciplinair team samen met de mensen 
om wie het gaat, de ouderen. En dus voelde ik 
me direct helemaal thuis. “Dat moet ik met 
ouderen ook wel kunnen,” riep ik in het begin 
gekscherend. In onze opstartfase was er 
subsidie van ZonMw, maar toen de kraan 
dichtging spraken we samen af dat we door 
zouden gaan met het onderzoek en met beleid 
maken voor én met ouderen. ‘Dit doe je niet 
omdat je subsidie krijgt, maar omdat je het 
wilt’, zeiden we. NUZO is vanaf het begin een 
innovatieve club, praktisch gericht en met 
uitkomsten die direct toepasbaar zijn. Alle 
partijen, van huisartsen tot apotheken, van 
maatschappelijk werk tot buurtteams en van 
ouderen tot ziekenhuizen zijn bereid om 
samen te werken. De afzonderlijke instellingen 
weten elkaar en de doelgroep steeds beter te 
vinden. Dat is een groot goed. Wat mij vooral 
bijgebleven is, is de functionele boosheid van 
sommige ouderen. Functioneel, omdat zij zo 
duidelijk laten merken waar hun behoeften 
liggen. Omdat ze altijd goede aanvullingen 
hebben. NUZO laat prachtig zien hoe het 
werkveld van zorg en maatschappelijke 
voorzieningen samen kunnen optrekken om 
kwaliteit voor ouderen te behouden. Dit model 
wordt in de regio nu breder toegepast.

‘Goed kijken naar 
de optimale 
mogelijkheden.’
ROB VAN DAM, bestuurder Kenter Jeugdhulp, 
voorzitter NUZO van 2014 tot 2017.

‘Ketensamenwerking is nodig om tot goede en 
juiste zorg te komen. Door medische zorg, 
maatschappelijke zorg en wetenschap met 
elkaar te verbinden zijn stappen gezet die 
afzonderlijk nooit behaald hadden kunnen 
worden. Daarnaast is de kracht van NUZO om 
projecten en pilots ook wetenschappelijk te 
toetsen. Een van de belangrijkste zaken in mijn 
tijd was de samenwerking tussen 
wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen. Dankzij 
deze samenwerking is het aantal ouderen dat 
in het ziekenhuis met dezelfde klacht 
terechtkomt flink gedaald. Een mooi voorbeeld 
van innovatie en ook nog eens goed meetbaar. 
Ik zie de toekomst van NUZO vol vertrouwen 
in. Terwijl ik mij ook degelijk realiseer dat 
samenwerking er niet makkelijker op wordt. De 
transitie naar gemeenten is gemaakt. Weer 
een nieuwe partij die meegenomen moet 
worden in de zaken die al geregeld zijn en waar 
al draagvlak voor was. Dat vergt tijd. Aan de 
andere kant; we worden steeds ouder en 
gezonder, de kosten voor het leveren van 
goede gezondheid zijn hoog en de samenleving 
wordt steeds diverser. Dat vraagt weer een 
andere aanpak. We moeten goed kijken naar 
de optimale mogelijkheden en die het meeste 
effect op zullen leveren. Dat is een mooie en 
interessante uitdaging. Wat mij het meest is 
bijgebleven is de positieve betrokkenheid van 
de deelnemers. De enorme gedrevenheid en 
de intrinsieke motivatie doen een appèl op je.‘
 

‘We moeten elkaar 
blijven vinden.’

MARTIJN WIESENEKKER, lid Raad van 
Bestuur Diakonessenhuis, voorzitter NUZO 
vanaf 2017.

‘In april 2016 werd ik lid van de Raad van 
Bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht. Als 
ziekenhuis investeren we in netwerken en 
samenwerken. Mijn voorzitterschap voor het 
NUZO was dan ook een logische stap. 
Samenwerken om te komen tot optimale zorg 
voor ouderen is noodzakelijk. Je moet over de 
muren van je eigen zorg heen willen kijken. Nu 
zijn er in Utrecht veel overleggroepen en 
bijeenkomsten als het om zorg en welzijn gaat. 
Het verschil is dat NUZO alle partijen bij elkaar 
weet te krijgen; van apotheek tot huisarts, van 
wijkverpleegkundige tot buurt- en thuiszorg en 
van ziekenhuis tot GGD. NUZO weet ouderen-
zorg en welzijn in praktische zin handen en 
voeten te geven. Ik ben blij met de betrokken-
heid van ouderen, een waardevolle toevoeging. 
Al het enthousiasme, de bereidheid om samen 
dingen op te pakken en de vasthoudendheid 
van sommigen leidt tot praktische ouderen zorg. 
Professionals weten elkaar te vinden en zijn op 
de hoogte van de individuele cliënt. Onlangs 
had ik een bijeenkomst over transmurale zorg. 
Ik vertelde hoe wij dat in Utrecht vorm geven en 
kreeg veel positieve reacties. Voor de toekomst 
is het belangrijk scherp te blijven. De druk op 
het zorgstelstel wordt naar mijn bescheiden 
mening onderschat. Hoe voorkomen we dat 
ouderen hier niet de dupe van worden? Een 
ander interessant issue is dat ouderen steeds 
ouder worden en langer vitaal blijven. Dat 
vraagt weer andere inzichten. We moeten 
elkaar blijven vinden. Het NUZO doet dat al tien 
jaar en zal dat zeker blijven stimuleren.’

‘Dit doe je niet 
omdat je 

subsidie krijgt, 
maar omdat 

je het wilt.’
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Ouderen vormden lang geen aparte doel-
groep. Zij waren immers aan het reizen, 
bridgen en golfen. En zij wilden ook niet als 
ouderen worden aangesproken. Ouderen die 
zorg nodig hadden, gingen op relatief jonge 
leeftijd naar verzorgingshuizen en zag je niet 
meer buiten. We kenden wel kwetsbare 
mensen, maar die waren niet per definitie 
op leeftijd.

Nu mensen steeds ouder worden langer 
thuis wonen en er meer zicht is op de grote 
variëteit van ouderen kwam de aandacht 
voor deze groep terug. Wat goed is voor 
kwetsbare ouderen is immers ook goed voor 
andere kwetsbare bevolkingsgroepen. En de 
kennis over kwetsbare ouderen leert ons ook 
wat je kan doen om de kans dat je kwetsbaar 
wordt te verminderen of uit te stellen. 
Preventie werd één van de speerpunten.

De Ouderendelegatie heeft met haar 
partners in haar tienjarig bestaan veel 
waardevolle projecten uitgevoerd. Weet wat 
u slikt, Mondzorg en Is alles besproken? zijn 
slechts een paar voorbeelden. De Ouderen-
delegatie was ook betrokken bij veel grote 
projecten zoals Om U 3.0, de transmurale 
zorg voor kwetsbare ouderen, de stem van 
de oudere migrant en seniorvriendelijke 
ziekenhuizen. 

De Ouderendelegatie bestaat uit negen 
betrokken ouderen met een breed netwerk. 
Zij wordt gevoed door hun eigen panel, maar 
vooral door hun kennis en ervaring in andere 

maatschappelijke organisaties op het gebied 
van zorg. Deze ouderen geven gevraagd en 
ongevraagd advies. Zo is er een prachtig 
handvest ontwikkeld voor de gemeente-
raadsverkiezingen Verzilver uw gemeente. 

Ondanks alle aandacht voor ouderenzorg, 
stoppen nog veel mensen het ouder worden 
weg. Iedereen wil wel oud worden, maar het 
zo lang mogelijk niet zijn. Toch is het van 
belang dat mensen zich hierop voor-
bereiden. Hoe wil je later wonen? Wil je voor 
elkaar zorgen en hoe wil je dat dan doen? 
Hoe houd je je sociale leven in tact? En hoe 
zorg je dat je leven waardevol en van 
betekenis blijft? 

De keuzes die mensen hierin maken, bepalen 
grotendeels hun welbevinden. Er ligt nog 
een schone taak om de toekomstige 
mondige generatie ouderen hierover tijdig te 
laten nadenken. De taak van de Ouderen-
delegatie is in de afgelopen tien jaar 
veranderd, maar is momenteel actueler dan 
ooit.

TIEN JAAR AANDACHT 
VOOR OUDEREN

‘Iedereen wil 
wel oud worden, 
maar het zo lang 
mogelijk niet zijn.’

Elisabeth van Oostrum, 
voorzitt er Ouderendelegati e



 

Tien jaar geleden besloten professionals in zorg 
en welzijn, onderzoekers, wetenschappers en 
ouderen in de regio Utrecht zich te verenigingen in 
een netwerk voor kwetsbare ouderen: NUZO. Het 
netwerk staat voor goede samenwerking tussen de 
domeinen zorg, welzijn, wonen en de gemeente, 
gericht op de mogelijkheden van ouderen en hun 
welbevinden. Door de samenwerking kunnen we 
kwetsbare ouderen opsporen en zorg op maat 
verlenen. Met de partners is NUZO uitgegroeid tot 
een effectief en krachtig netwerk dat ouderenzorg 
en welzijn in de regio praktisch handen en voeten 
geeft. Dit lustrumboek biedt een weerslag van tien 
jaar partnerschap, over grenzen heen durven kijken 
en doen. En geeft inspiratie voor de samenwerking 
in de komende jaren.

SAMENWERKEN 
OVER DE GRENZEN: 
10 JAAR NUZO


