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De handen vol hebben aan omaDe handen vol hebben aan oma
ZORG Gemengd resultaat ondersteuningsproject van tientallen huisartsenpraktijken in Westelijke Mijnstreek

Het opsporen en ondersteu-
nen van kwetsbare thuiswo-
nende ouderen leidt niet tot
meer zelfredzaamheid, blijkt
uit onderzoek. Voor veel
ouderen en verzorgers is
extra hulp en steun deson-
danks onmisbaar. „Daardoor
is het vol te houden.”

door Ron Langenveld

ZZ e is 88 jaar, vergeetach-
tig en behoorlijk
slecht ter been. Maar
oma Gerty woont nog
steeds zelfstandig in

haar seniorenwoning in Born. Hoe-
wel zelfstandig. „Buurtzorg komt
twee keer per dag, ze gaat naar de
dagopvang”, begint dochter Cor
Schulkens (65) aan een fikse op-
somming. En Schulkens en haar
zussen hebben er zelf de handen
meer dan vol aan om alle zorg en
ondersteuning voor moeder in goe-
de banen te leiden. Ze zijn dan ook
maar wat blij met Zorg uit Voor-
zorg, het ondersteuningsproject
van enkele tientallen huisartsen-
praktijken in de Westelijke
Mijnstreek, waarmee kwetsbare
zelfstandig wonende ouderen extra
hulp krijgen. „Van een ergothera-
peut of fysiotherapeut bijvoor-
beeld”, vertelt praktijkondersteu-
ner Marcel Jacobs, die vanuit Zorg
uit Voorzorg onder andere oma
Gerty onder zijn hoede heeft. Of
begeleiding om meer te bewegen,
of deel te nemen aan sociale activi-
teiten. Zorg uit Voorzorg staat daar-
in niet op zichzelf. Veel zorgorgani-
saties en gemeenten in Nederland
zijn doende met vergelijkbare pro-
gramma’s. Bedoeld om de zelfred-
zaamheid van ouderen te bevorde-
ren en gezondheidsproblemen te
voorkomen. Met als doel: langer
thuis wonen. Maar het is de vraag
of die aanpak wel de juiste is. Want
uit onderzoek van de Universiteit
Maastricht blijkt nu opmerkelijk ge-
noeg dat Zorg uit Voorzorg geen en-
kele gezondheidswinst oplevert en
niet leidt tot meer zelfredzaam-
heid. „Hoewel ouderen en hulpver-
leners het programma wel als zeer
positief ervaren”, stelt onderzoek-

ster Silke Metzelthin, die binnen-
kort op het onderzoek promoveert.
Bovendien blijkt het totale zorgge-
bruik per oudere na twee jaar Zorg
uit Voorzorg ook nog eens hoger
dan in de controlegroep waarin er
geen extra ondersteuning was.
„Ouderen opsporen en er nog een
laag zorg overheen leggen, is kenne-
lijk niet de oplossing”, concludeert
professor Betty Meyboom, voorzit-
ter van het Nationaal Programma
Ouderenzorg (NPO), dat het Maas-
trichtse onderzoek heeft gefinan-
cierd. Enkele andere NPO-studies
naar vergelijkbare projecten die bin-
nenkort verschijnen, wijzen vol-
gens Meyboom in dezelfde rich-
ting.
„Dat is heel jammer”, stelt Mey-
boom. „Absoluut niet wat we ver-
wacht hadden.” En werpt meteen

ook de vraag op: hoe moet het dan
wel? Een vraag waarop Meyboom
het antwoord schuldig moet blij-
ven. Maar ‘niks doen’, is zowel vol-
gens Meyboom als onderzoekster
Metzelthin geen optie. „We zullen
toch iets moeten met al die thuis-
wonende ouderen. Waarvoor
steeds minder geld beschikbaar is”,
stelt Metzelthin. „Het moet efficiën-
ter. Maar de vraag is hoe.”
Naar aanleiding van de Maastricht-
se studie heeft het NPO nu een
groep van onderzoekers samenge-

Ouderen zijn volgens
praktijkondersteuner
nu veel beter in beeld.

�

steld die dat gaat bekijken. „Wij
hebben tot nog toe vooral gekeken
naar de zorg en nauwelijks naar
welzijn”, geeft Meyboom alvast een
voorzet. „Maar misschien moeten
we ouderen ook wel op jongere
leeftijd al benaderen en hun gedrag
veranderen, om op latere leeftijd
positieve effecten te meten. Of
moeten we hen langer volgen. Dat
gaan we dus uitzoeken.”
De deelnemende huisartsenpraktij-
ken in de Westelijke Mijnstreek
gaan samen met zorgverzekeraar
CZ en de gemeente Sittard-Geleen
bekijken welke aanpassingen aan
Zorg uit Voorzorg nodig zijn, en
hoe de steun aan thuiswonende
ouderen efficiënter en beter kan
worden geregeld. Want voor de
ouderen zelf mag het programma
dan geen meetbaar resultaat opleve-

ren, voor de deelnemende huis-
artsen en de betrokken mantelzor-
gers, heeft het wel degelijk meer-
waarde, zo blijkt.
„Wij hebben de ouderen nu veel
beter in beeld”, zegt praktijkonder-
steuner Marcel Jacobs. „We weten
wat er speelt. Daardoor zijn er nau-
welijks nog crisissituaties.” En ook
mantelzorgers zijn positief. „Door
de ondersteuning vanuit Zorg uit
Voorzorg is het voor ons vol te hou-
den”, zegt Cor Schulkens over haar
bemoeienissen met oma Gerty. „Je
kunt terugvallen op de praktijkon-
dersteuner als dat nodig is.”
Al beseft Schulkens dat er ook gren-
zen zijn aan wat er thuis voor oma
Gerty allemaal mogelijk is. „Het ver-
pleeghuis is voor haar een doem-
beeld. Maar als het thuis echt niet
meer gaat, zit er niks anders op.”

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat het preventief opsporen en ondersteunen van kwetsbare thuiswonende ouderen geen verbetering
van hun zelfredzaamheid of gezondheid oplevert.  foto Hollandse Hoogte


