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1. Aanleiding en kenmerken 
 

Ouderdom komt met gebreken: de kwetsbaarheid neemt toe en daardoor worden ouderen 

steeds afhankelijker van zorg, begeleiding en hulpmiddelen. Om zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het daarom belangrijk vroegtijdig zicht te 

krijgen op de mogelijke kwetsbaarheid van ouderen. Huisartsen, thuiszorg en welzijnswerk 

kunnen de zorg en begeleiding dan beter afstemmen op de behoeften van de oudere. Dit 

vraagt om goede samenwerking en optimalisatie van de zorgketen, in relatie tot de sociale 

leefomgeving.  

 

Kwetsbaarheid 

Kwetsbaarheid is ‘het proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of 

sociale tekorten in het functioneren, dat de kans vergroot op negatieve 

gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, vroegtijdig overlijden)' (SCP, 

2011).  

 

Bij het risico op kwetsbaarheid speelt de draagkracht van de oudere een belangrijk rol. 

Deze draagkracht is van vele factoren afhankelijk en wordt op de proef gesteld als de 

oudere last krijgt van typische (lichamelijke en psychische) ouderdomsproblemen, zoals 

cognitieve problemen, psychische problemen, problemen met de mobiliteit, visus en 

gehoor. Andere risicofactoren voor kwetsbaarheid zijn o.a. het sociale netwerk 

(alleenstaand, ontbreken van mantelzorg en contacten) en sociaaleconomische status 

(laag opleidingsniveau, laag inkomen). 

 

Kwetsbaarheid is niet altijd te voorkomen, maar door tijdige onderkenning kunnen ouderen 

geholpen worden om langer de regie over hun eigen leven te houden. Kwetsbaarheid 

proberen te voorkomen, verminderen of uit te stellen verhoogt de levenskwaliteit en de 

levensverwachting. 

 

Toename 75-plussers 

Per huisartspraktijk is momenteel circa 20-35% van de 75-plussers kwetsbaar. Het is 

daarom belangrijk om de zorg anders te organiseren, zeker als we weten dat in de 

komende jaren het aantal ouderen fors toeneemt. Volgens het CBS zal het aantal 65-

plussers sterk toenemen: waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat 

er 4,7 miljoen zijn. Dit heeft een enorme impact op de zorg en begeleiding die nodig is 

vanuit welzijn, eerste en tweede lijn. 

 

 



 

  5 

Integrale aanpak 

In de regio hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor 

(kwetsbare) ouderen zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig te organiseren. De 

wensen en behoeften van de oudere staan centraal, waarbij we uit gaan van de eigen regie 

en het zelfmanagement van de oudere. Het doel van het zorgprogramma is het 

welbevinden en gezondheid van ouderen te handhaven of te verbeteren. Dit willen we 

bereiken door een preventieve, persoonsgerichte en integrale zorg en begeleiding te 

organiseren, waarbij organisaties op het gebied van (medische) zorg en ondersteuning, 

welzijn en wonen optimaal samenwerken. Problemen op het gebied van gezondheid, zorg 

en welzijn worden zo beter en tijdig in beeld gebracht en indien nodig worden, in overleg 

met de oudere, passende oplossingen gezocht. Zo kunnen ouderen zo lang mogelijk en in 

goede gezondheid in hun voorkeursomgeving blijven wonen. 

 

Wetenschappelijke onderbouwing 

Het zorgprogramma ‘Integrale Ouderenzorg Drenthe’ vormt een leidraad voor de 

dagelijkse huisartsenpraktijk en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en 

ervaringen in de pilots in Emmen en Hoogeveen.  

 

De basis van het zorgprogramma zijn twee bewezen effectieve modellen: het Chronic Care 

Model, een model voor de organisatie van zorg rondom chronisch zieken, en de Kaiser 

Permanente triangle, een populatiemanagement model waarmee mensen ingedeeld 

kunnen worden in risicoprofielen op basis van hun gezondheidsrisico.  

 

Kenmerken van het zorgprogramma 

De kenmerken van dit programma, die in de optimale situatie worden uitgevoerd, zijn:  

 

Anders organiseren 

• Samenwerkingsverband van welzijn en (medische) zorg – 24x7 beschikbaar 

• Preventieve, proactieve kernteams in de huisartspraktijk, bestaande uit huisarts, 

POH, wijkverpleegkundige, sociaal werker en specialist ouderengeneeskunde of 

kaderarts 

• Besluitvormingondersteunende middelen: procesbeschrijving, vragenlijsten voor 

casefinding en verdiepende anamnese 

• Persoonsgehouden dossier in VIPLive 

• Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma voor alle ouderen 

 

  

https://www.samenoud.nl/over-samenoud/dit-levert-samenoud-op/
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11262
http://www.invoorzorg.nl/ivz/informatie-de-betekenis-van-het-chronic-care-model.html
http://www.invoorzorg.nl/ivz/informatie-de-betekenis-van-het-chronic-care-model.html
https://www.samenoud.nl/over-samenoud/twee-modellen/kaiser-permanente-triangle/
https://www.samenoud.nl/over-samenoud/twee-modellen/kaiser-permanente-triangle/
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Segmentatie van de populatie door casefinding en screening 

• Gefaseerd in beeld brengen van alle ouderen door casefinding en screening  

• Passende zorgintensiteit per profiel: van casemanagement tot groepsactiviteiten, 

door de inzet van (mantel)zorg, sociaal werker, wijkverpleegkundige en/of 

specialist ouderengeneeskunde 

 

Meer lezen?  

• Inspiratiemagazine Integrale Ouderenzorg Hoogeveen 

• Factsheet langetermijnresultaten SamenOud 

• Factsheet Integrale Ouderenzorg Drenthe 

• Wetenschappelijke onderbouwing 

 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11262
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11263
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11267
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11268

