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Er wonen steeds meer ouderen met meerdere complexe combinaties van 
aandoeningen thuis. De zorg is hier echter onvoldoende op ingericht. 
Idealiter werken hulpverleners beter samen met elkaar en staat de oudere echt 
centraal. Onduidelijk is echter hoe dit goed van de grond kan komen, ondanks vele 
initiatieven en eerdere onderzoeken. Uit dit proefschrift blijkt dat het haalbaar is 
voor ouderen om doelen te stellen en te behalen als hen hierbij begeleiding wordt 
geboden. Hulpverleners zouden samen met ouderen over hun doelen moeten 
spreken en bespreekbaar maken in welke mate de ouderen zelf de regie willen en 
kunnen voeren. Hiermee zou de zorg beter op maat gemaakt kunnen worden voor 
kwetsbare ouderen.

Over de onderzoeker
Wanda Rietkerk is sinds 2019 specialist ouderengeneeskunde bij Noorderboog en 
werkzaam bij het UNO-UMCG. Op 8 april 2020 promoveert zij op dit onderzoek naar 
de voorkeuren en doelen van thuiswonende ouderen.

Nieuwsgierig? 
Bekijk het gehele proefschrift: scan QR code
Vragen of reacties: W.rietkerk@umcg.nl 
Meer onderzoek in de ouderenzorg zie uno-umcg.nl en ukonnetwerk.nl

Ouderenzorg op maat 
Doelen, ervaring en voorkeuren

 van thuiswonende ouderen   

Samenvatting behorend bij het proefschrift: 
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Het is een landelijke trend om zorg voor ouderen proactief in te (willen) 
richten. Een voorbeeld hiervan is het bepalen van de kwetsbaarheid van 
groepen ouderen. Daarna worden gesprekken aangeboden met als doel de 
kwetsbaarheid te verminderen. 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN UIT DIT PROEFSCHRIFT:

 Proactieve gezondheidsgesprekken met ouderen hebben geen 
effect als het ontbreekt aan follow-up en inbedding in de dagelijkse 
zorgpraktijk 

 Ouderen hebben geen behoefte aan proactieve zorg
 Ouderen hebben behoefte aan een holistische benadering in de zorg, 

te beginnen bij een professional die laagdrempelig te benaderen en 
langdurig betrokken  is.

 Ouderen hebben in verschillende mate behoefte aan regie in de zorg. 
Om af te stemmen op de behoeftes van een individu moeten deze 
besproken worden. 

WAT BETEKENT DIT VOOR DE PRAKTIJK? 

Beleidsmakers: 
Wees kritisch op proactieve zorg-initiatieven1

- Waak voor opportunistische screening en eenmalige 
gezondheidsgesprekken 

- Streef naar gezondheidsgesprekken met een duidelijke hulpvraag en 
urgentie

- Zonder vervolgbegeleiding en inbedding in bestaande zorgpraktijken 
is weinig effect te verwachten

Faciliteer integrale zorg: samenwerking en zorgnetwerken2 
- Ondersteun en vergoed overlegtijd tussen professionals 
- Zorg voor langdurige borging van project(geld)en
- Ondersteun elektronische gegevensuitwisseling 

Professionals:1  
- Het formuleren van een (behandel)doel helpt om de behoeften en 

voorkeuren van de oudere meer centraal te stellen

1 Uit dit proefschrift
2 Bron: het SUSTAIN project - Sustainable tailored integrated care for older people 
 in Europe - Lessons learned from improving integrated care in Europe 
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- Bespreek de mate waarin de oudere betrokken wil zijn bij behandel- en 
zorgbeslissingen

- Bespreek de doelen van de oudere met collega’s onderling
- Een doel stellen helpt alleen als daarna gevraagd wordt: “wat heeft u 

nodig om dat doel te bereiken”? 

Holistisch: Gezien worden als mens*

Het heeft met gezien worden te maken: dat jij de ander werkelijk 
in zijn hele mens-zijn ziet. Dat je niet alleen maar dat bekken bent, 
of die arm die gebroken is, of zo, maar dat je de mens ziet. Dat is 
voor mij het allerbelangrijkste. Hoe ik merk dat ik gezien word? 
Dat ze je aankijken. Dus niet direct gelijk achter de computer 
gaan zitten, maar oogcontact maken, dat vind ik heel belangrijk. 
En dat je ook voelt dat iemand luistert: dat je niet alleen maar 
een kwaaltje bent dat opgelost moet worden. Maar dat je als mens 
gezien wordt. Mevrouw de Jong, 70 jaar * 

Hoe stel je samen goede doelen ? 
- Luister naar wat de oudere je vertelt3

 Wat is echt van waarde en belangrijk voor deze oudere?
 Geef de tijd voor een antwoord
 Help prioriteiten op een rijtje te krijgen
 Werk ‘samen met’ in plaats van ‘denkend voor’ de oudere 

- Maak het doel concreet1 
 Specificeer de omvang van het huidige probleem en dat wat de 

 oudere wil bereiken 
 Stel de vragen: waarom dan en hoe dan?
 Formuleer een eerste handelingsstap: wat moet er op de ‘to do’-

 lijst?

Doel zoals vaak geformuleerd: 
Meneer de Jong wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen 

Nieuwe formulering van het doel: 
Meneer de Jong gaat deze zomer naar de gym om fit te blijven zodat hij trap 
kan blijven lopen  
* Citaten van deelnemers aan Wijs Grijs, namen zijn gefingeerd
3  Bron: Bright FAS et al. Implementing a client-centred approach in rehabilitation: An 
 autoethnography.  Disability and Rehabilitation. Juni 2012.

3

MEVROUW M.

Hoe één probleem kan leiden tot een cascade van hulpverleners 
en acties
Mevrouw M. is een 89 jarige weduwe die zelfstandig woont in een 
appartement. Ze heeft osteoporose en recidiverende depressieve episoden 
met angstklachten. Ze maakt gebruik van huishoudelijke hulp en eens per 
week helpt de thuiszorg mee bij het douchen. Wekelijks komt haar zoon 
op bezoek, dagelijks belt zij haar dochter, en daarnaast appt ze frequent 
met haar zes kleinkinderen. Sinds een paar weken heeft ze last van pijn in 
haar rechter heup, uitstralend naar haar been. Door de pijn kan ze niet goed 
lopen, uit bed komen en koken. ’s Nachts ligt ze wakker, piekerend over de 
mogelijke oorzaken van deze pijn. Zou het kanker zijn? Zo begon het toch 
ook toen haar echtgenoot jaren geleden ziek werd? Haar huisarts probeert 
de verstoorde nachtrust te verbeteren met melatonine en verwijst haar naar 
een praktijkondersteuner-GGZ en een orthopeed. De orthopeed zegt dat 
opereren niets zal helpen vanwege de osteoporose en verwijst haar naar 
de pijnpoli. De anesthesist daar erkent de ernst van de pijnklachten, en 
schrijft haar morfine voor. De wijkverpleegkundige zorgt voor dagelijkse 
hulp voor het opstaan en aankleden. Mevrouw M. omarmt alle hulp en 
verwijzingen want ze is naarstig op zoek naar een verklaring voor haar 
pijn. Omdat ze zich realiseert dat ‘rust roest’, probeert ze haar dagelijkse 
oefeningen van de fysiotherapeut op de hometrainer te blijven volhouden. 
De morfine neemt ze echter niet, nadat ze van haar buurvrouw begreep 
wat voor bijwerkingen je daarvan kan krijgen. Op een avond belt ze een 
ambulance omdat ze het gevoel heeft flauw te vallen en pijn op de borst 
heeft. De ambulance verpleegkundige stelt de diagnose hyperventilatie. 
De praktijkondersteuner verwijst haar naar mindfulness therapie. 
Ondertussen domineert de pijn het leven van mevrouw M. waardoor ze 
besluit met haar bridgeclub en koor te stoppen. 

Huidige situatie – Wanneer de zorg niet wordt afgestemd op 
doelen en voorkeuren 
De zeven betrokken hulpverleners en de kinderen van mevrouw M. hebben 
het beste met haar voor. Ze proberen haar welbevinden te verbeteren. 
Ondanks deze goede bedoelingen zijn ze zich niet bewust van haar doelen, 
zoals het in beweging willen blijven en de oorzaak van de pijn achterhalen. 
Haar voorkeuren zijn niet besproken, zoals de mate waarin zij betrokken wil 
zijn bij de therapie-keuze, of de moeite die zij wil doen om haar gezondheid 
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op peil te houden of verbeteren. Daarnaast werden de doelen die iedere 
hulpverlener afzonderlijk (impliciet) na probeerde te streven niet met elkaar 
besproken. Terwijl alle betrokkenen niet op de hoogte zijn van de therapie 
(on)trouw van mevrouw M. en de hulpverleners veelal de verwijsvraag 
‘afgerond’ hebben, vraagt de familie zich af wat er nu moet gebeuren en bij 
wie ze dan terecht kunnen. 

Hoe het ook kan – Als doelen en voorkeuren in beeld komen en 
het beleid bepalen 
De wijkverpleegkundige seint de huisarts in dat mevrouw M. weer terug 
lijkt te vallen in een depressie. Tijdens een visite luistert de huisarts naar 
het verhaal van mevrouw M. Het gaat over de impact van de pijn op haar 
leven, dat ze niet meer op de hometrainer kan en niet meer gaat bridgen, 
en dat ze zo graag zou willen weten waar die vandaan komt. Dat ze tot die 
tijd de pijnmedicatie liever niet inneemt, omdat ze er zo duizelig van wordt 
en ze bang is er verslaafd aan te raken. De huisarts stelt voor om met de 
anesthesist te overleggen over de diagnostische mogelijkheden en de voor- 
en nadelen van eventuele andere pijnmedicatie. 

De huisarts vraagt op welke wijze ze de adviezen zou kunnen terugkoppelen. 
Mevrouw M. geeft aan dat het haar zwaar valt om zoveel alleen te moeten 
overzien. Dit had de huisarts niet verwacht, want ze was altijd een heel 
eigengereide en zelfstandige vrouw. Ze stemmen af om daarom haar 
kinderen erbij te betrekken. Haar zoon komt mee naar het vervolggesprek 
bij de huisarts. De wijkverpleegkundige sluit ook aan en wordt aangewezen 
als eerste aanspreekpunt bij nieuwe zorgen. Mevrouw M. krijgt andere 
pijnstilling waarmee de pijn onder controle is. Ze is gerustgesteld na verder 
onderzoek, haar angstklachten nemen af, en de medisch specialistische 
onderzoeken worden afgerond. Ze krijgt aangepaste oefeningen van de 
fysiotherapeut en gaat in een lagere frequentie weer deelnemen aan haar 
sociale activiteiten. 

5

VERGRIJZING VRAAGT OM OUDERENZORG OP MAAT

vergrijzing

integrale
persoonsgerichte

zorg
van reactief

naar
proactief

regie &
autonomie

patiënt

De samenleving bestaat uit steeds meer ouderen. En mensen hebben 
steeds meer ziektes tegelijkertijd. Als je veel ziektes hebt, dan wil je graag 
dat de zorg anders ingericht is dan de huidige ziekte- (of orgaan-) specifieke 
manier van werken. Idealiter wil je dat alle hulpverleners goed van elkaars 
acties op de hoogte zijn, en dat alle zorg die je ontvangt specifiek op jouw 
behoeften gericht is: integrale en persoonsgerichte zorg. Helaas is dat nog 
niet het geval.  

In de huidige zorg niet gezien worden 
Ik heb een dikke hand en dikke voet, ik heb elke nacht pijn in mijn 
benen. Ik ben verscheidene keren in het ziekenhuis geweest. Daar 
zeggen ze: “Er mankeert u niks”. Mevrouw Prikken, 71 jaar

Daarnaast is er ook een tendens om zorg van reactief naar proactief te 
ontwikkelen. Voor ouderen betekent dat dat er steeds vaker uitgebreide 
screening plaatsvindt, om tijdig problemen en behoeften te signaleren. Het 
streven hierbij is om gesignaleerde problemen preventief te behandelen 
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en daarmee de kans op achteruitgang en schade te beperken. Als laatste 
is er nog de ontwikkeling naar het vergroten van regie en behoud van 
autonomie van de oudere . 

In lijn met al deze ontwikkelingen zijn er diverse zorgprojecten ontwikkeld 
met als doel het bieden van integrale proactieve persoonsgerichte zorg. Wij 
hebben bij twee van deze projecten (SamenOud en Wijs Grijs) onderzocht 
wat het effect was van het stellen van doelen, en welke mechanismes hierbij 
meespelen, om zo te bepalen hoe doelen kunnen bijdragen aan het verder 
inrichten van ouderenzorg.

7

DOELEN STELLEN MET EEN CASEMANAGER (SamenOud)

2. scores geven1. kiezen

3. contact met casemanager 4. resultaat

betere score
op doelen

 van doelen
behaald

haalt
tenminste

1 doel

doelen

In het integrale zorgproject SamenOud stelden meer dan tweehonderd 
kwetsbare4 thuiswonende ouderen samen met een casemanager 
persoonlijke doelen.  

4  Kwetsbare ouderen hebben in toenemende mate last van gezondheidsgerelateerde 
 problemen en zijn afhankelijk van hulpmiddelen en anderen. Een deel van hen heeft 
ook een complexe zorgbehoefte. Ze hebben dan meestal meerdere chronische aandoeningen, 
ontvangen vaak zorg en begeleiding van meerdere professionals en hebben een verhoogd 
risico op opname in een verpleeghuis of ziekenhuis. De kwetsbaarheid en complexiteit van 
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Eerst werden problemen door de oudere gekozen uit een breed palet aan 
onderwerpen, zoals fysieke, mobiliteits- of ondersteuningsproblemen. 
Met een rapportcijfer gaven ze de ernst van deze problemen aan. Ook 
gaven de ouderen aan welke score ze zouden wíllen behalen en hoe 
ze dit doel konden bereiken. Na het vaststellen van de doelen kregen ze 
vervolgens een jaar lang begeleiding van een casemanager. Die besprak 
de doelen ook in het ouderenteam, dat bestond uit een sociaal werker, een 
wijkverpleegkundige, huisarts en een specialist ouderengeneeskunde. 
 
Veel doelen behaald
Een oudere stelde gemiddeld drie doelen. Binnen een jaar evalueerde 
elke oudere deze doelen, met opnieuw een score voor de ernst van hun 
problemen. Het bleek dat 74% van alle doelen behaald werd, dat de doelen 
gemiddeld 2,5 punt verbeterden op de 10-puntsschaal en dat 89% van de 
ouderen tenminste één doel behaalde. Doelen op het gebied van fysieke 
problemen werden relatief het vaakst behaald, doelen op het gebied van 
pijn en mobiliteit relatief minder vaak. 

Ouderen zijn dus goed in staat om doelen te formuleren en te scoren. 
En met begeleiding van een casemanager kan een groot deel van de 
doelen binnen een jaar behaald worden. 
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Wijs Grijs – screening op kwetsbaarheid en eenmalig multi-
domein gesprek
In Wijs Grijs werden kwetsbare thuiswonende ouderen (65+)4 van 
zeven huisartspraktijken uitgenodigd bij een gezondheidscentrum 
voor een gesprek over hun welbevinden en eventuele problemen. Dit 
gesprek werd gevoerd door een verpleegkundige (of een specialist 
ouderengeneeskunde als ze erg kwetsbaar waren) en aangevuld met een 
onderzoek door een mondhygiënist en een apotheker. Eventueel werden 
onderzoeken door paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en 
psycholoog) toegevoegd. Na dit gesprek ging een brief naar de huisarts met 
geconstateerde problemen en adviezen. Dit programma droeg de naam 
Wijs Grijs 1.0. 

Wijs Grijs 2.0 – meer regie voor de oudere 
Naar aanleiding van evaluatiegesprekken met ouderen bleek dat er weinig 
terecht kwam van de adviezen. Daarom werd een strategie gekozen om 
de oudere actiever te betrekken bij het gesprek. Hiervoor werden twee 
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dingen toegevoegd. (1) Tijdens het gesprek werden doelen geformuleerd 
gericht op het vergroten van het welbevinden, zoals ‘minder pijnklachten 
ervaren’, ‘conditie behouden’ of ‘meer sociale activiteiten’. (2) De Wijs Grijs 
hulpverleners werden geschoold in motiverende gespreksvoering, een 
op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en 
bereidheid tot verandering versterkt. Dit project kreeg de naam Wijs Grijs 
2.0. Vervolgens stelden de zorgverleners adviezen op om deze doelen 
te behalen. Het was aan de oudere zelf om hier, eventueel samen met 
de huisarts, mee aan de slag te gaan. Ouderen ontvingen daarbij ook 
een doelenkaart waarop hun doel en bijbehorende adviezen werden 
meegegeven. 

Welbevinden onveranderd hoog
Aan beide programma’s deden meer dan 200 ouderen mee. Het welbevinden 
van alle ouderen werd gemeten voor en een half jaar na het gesprek met 
diverse vragenlijsten en omgerekend naar een rapportcijfer. Dat was vooraf 
al erg hoog, namelijk 8.1 op een schaal van 1-10. Voor zowel de ouderen uit 
de Wijs Grijs 1.0 als de 2.0 groep veranderde daar in een jaar nauwelijks iets 
in. En tussen de groepen werden ook geen verschillen gevonden. 

Het verrijken van een eenmalig gezondheidsgesprek met het 
formuleren van doelen gaf dus geen extra verbetering in het 
welbevinden van de ouderen.  

11

HOE HET STELLEN VAN DOELEN WERKT EN WELKE 
VOORWAARDEN ERVOOR NODIG ZIJN
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Daarna onderzochten we diverse aspecten: het perspectief van de oudere, 
de ervaring van de zorgprofessional binnen Wijs Grijs en de regievoorkeuren 
van ouderen in het algemeen. Hiermee kunnen we beter begrijpen en 
verklaren waarom het wel lukte om binnen SamenOud doelen te behalen, 
maar bij Wijs Grijs effect uitbleef.

Het perspectief van de oudere

Als mens serieus genomen
We interviewden 25 deelnemers van Wijs Grijs 2.0 uitgebreid. Diverse citaten 
uit deze interviews zijn te vinden in dit boekje (namen zijn gefingeerd). De 
opzet van Wijs Grijs had volgens de ouderen voor- en nadelen. Zo vertelde 
de meerderheid tevreden te zijn over het programma. Deze tevredenheid 
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leek echter alleen betrekking te hebben op de bejegening door de 
zorgprofessionals. Ouderen waardeerden de holistische benadering; ze 
voelen zich gehoord en als mens serieus genomen. Slechts enkelen van hen 
vertelden ook profijt te hebben ervaren door deelname.

Op iemand kunnen terugvallen 
Je kon over van alles even praten, ze was heel erg belangstellend 
en - misschien is het dat nog wel het meest - dat ze zei: “Nou 
als er iets is, mag je me altijd bellen.” Ik denk dat dat nog het 
allerbelangrijkste is. Dat je weet dat je er niet alleen voor staat.” 
Mevrouw Tuin, 78 jaar

Misschien heb ik volgende week, of deze week, als iemand nodig.
Maar dan moet ik weer een afspraak maken voor op het spreekuur. 
En dat vind ik lastig. Ik wil gewoon iemand hebben die ik even 
kan bellen van “joh het zit me hoog”, of “kun je me eventjes een 
luisterend oor geven”. Mevrouw de Jong, 70 jaar

De ouderen ervaarden echter weinig eigenaarschap in het programma. 
En door het grillige beloop van klachten en ziektes was de timing van het 
programma vaak niet goed. Beide knelpunten waren grotendeels te wijten 
aan de proactieve werving: het feit dat de oudere opgeroepen werd voor 
deelname, zonder dat daar een hulpvraag van de oudere of huisarts aan ten 
grondslag lag. Daarnaast had het programma vaak weinig gevolgen door 
de beperkte integratie van het programma met zorgprofessionals  die al 
betrokken waren.
.

13

DE ERVARINGEN EN STRATEGIEËN VAN DE ZORGVERLENERS 
DIE WIJS GRIJS UITVOERDEN

motiverende
gespreksvoering:

gebrek aan training + tijd

vage doelen, gericht op
behoud status quo

meerdere contacten 
nodig voor doelen stellen 

en behalen

Veel doelen maar weinig concreet
Door 230 ouderen werden 280 doelen gesteld. De meeste van deze doelen 
misten echter kenmerken die het potentieel voor gedragsverandering 
vergrootten. Ze waren bijvoorbeeld niet concreet of niet geformuleerd op 
het niveau van gedrag (zie voorbeeld op pagina 2). 

Een kijkje in de spreekkamer
In elf geluidsopnames van gesprekken werd de toepassing van motiverende 
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gespreksvoering beoordeeld. In slechts één van de opnames werd deze 
techniek op een redelijk niveau toegepast. Uit interviews met de Wijs 
Grijs zorgprofessionals leerden we dat er weinig tijd kon worden besteed 
aan het uitwerken van plannen om de doelen te behalen en dat hen de 
vaardigheid ontbrak om motivatie te ontlokken. De beperkte toepassing 
van motiverende gespreksvoering tezamen met de beperkte kwaliteit 
van de doelen verminderden de kans op gedragsverandering en dus het 
verbeteren van het welbevinden bij de deelnemende ouderen.

Oudere staat niet in de startblokken
Het proactieve karakter van het programma bleek een belangrijke barrière 
voor de beperkte implementatie van concrete doelen en de motiverende 
gespreksvoering. Het kostte namelijk veel tijd om duidelijk te maken waar 
het gesprek voor diende, wat de behoefte van de oudere hierin was en er 
werden weinig acute problemen gesignaleerd. De doelen waren daarom 
veelal preventief. De oudere bleek weinig eigenaarschap te voelen om zelf 
aan de slag te gaan met deze doelen. Om hen voldoende te motiveren of 
op weg te helpen zijn waarschijnlijk een betere timing van het contact of 
herhaalcontacten nodig. Voor een betere timing lijken urgentie en een 
concrete hulpvraag vooraf aan het contact een vereiste. 

15

PROACTIEVE ZORG SLUIT NIET AAN BIJ DE DIVERSITEIT AAN 
VOORKEUREN VAN OUDEREN 

meebeslissen
behandeling en zorg

gezond gedrag
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meebeslissen en bewust 
omgaan met gezondheid
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voor controle
individueel

zegt dit niets

hulpverlener in gesprek
om voorkeur te bepalen

Vervolgens legden we alle bevindingen naast de gemeten voorkeuren 
voor twee soorten regie van een andere groep ouderen, een groep van 
meer dan 1400 65+’ers. Dit betrof de voorkeur in het meebeslissen in 
behandeling en zorg: in hoeverre wil iemand zelf beslissen, of dat anderen 
voor hem/haar beslissen? En de voorkeur voor het uitvoeren van preventief 
gezondheidsgedrag: in hoeverre is iemand bereid dingen te doen om 
achteruitgang in de eigen gezondheid te voorkomen? 
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Diversiteit aan voorkeuren voor regie
De helft van hen gaf aan de voorkeur te hebben om zowel gezondheids-
beslissingen zelf te nemen als om gezondheidsgedrag uit te voeren. De 
andere helft had op één of beide gebieden de voorkeur hier niet zo actief 
in betrokken te zijn. Zo bestaan er mensen die beslissingen over een 
bepaalde behandeling aan anderen over willen laten, maar wel erg bereid 
zijn gezondheidsgedrag uit te voeren. Een grotere betrokkenheid - zoals 
nagestreefd binnen Wijs Grijs 2.0 – sluit dus niet uniform aan bij de voorkeur 
van álle ouderen. 

Aan de buitenkant niet te zien 
Een lage voorkeur voor zowel beslissingsbetrokkenheid als gezondheids-
gedrag komt significant vaker voor bij ouderen met een hogere leeftijd, 
alleenstaande burgerlijke staat, een niet-zelfstandige woonsituatie 
(verpleeg- of verzorgingshuis), laag opleidingsniveau, hogere kwetsbaarheid 
en lagere kwaliteit van leven. Deze groepskenmerken voorspellen de 
voorkeuren voor een individu echter onvoldoende; geen enkel kenmerk is 
uniek voor een voorkeur. En zo kun je, bijvoorbeeld in de spreekkamer, dus 
niet voorspellen wat de voorkeur van iemand is. Het is daarom belangrijk 
dat zorgprofessionals de voorkeuren bespreken en verifiëren om zorg echt 
goed af te kunnen stemmen op het individu. Zodat mensen betrokken 
worden wanneer ze dat willen. En te kunnen inschatten in hoeverre mensen 
gemotiveerd zijn om iets aan hun gedrag te gaan doen. 
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We komen tot de slotsom dat het formuleren van doelen een belangrijke 
schakel vormt in de zorg voor ouderen. Het stellen van doelen lijkt voor 
zowel de praktijk als voor uitkomstmaten van onderzoek bij uitstek geschikt. 
Dit omdat aan de hand van doelen het goed mogelijk is het brede palet aan 
behoeften van ouderen te omvatten en veranderingen in de tijd te meten. 
Het proactieve karakter van veel zorgprogramma’s lijkt echter niet aan te 
sluiten bij de realiteit en behoeften van ouderen. Aangezien veel ouderen 
geen behoefte hebben aan het proactief aanpakken van problemen of geen 
voorkeur geven aan gezondheidsbevorderend gedrag, kost het tijd om hen 
te betrekken bij proactieve zorgbenaderingen. Dat betekent dat meerdere 
contacten nodig zijn als je verandering wilt bereiken en de start van het 
contact een goede timing nodig heeft. 
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Diversiteit aan voorkeuren voor regie
De helft van hen gaf aan de voorkeur te hebben om zowel gezondheids-
beslissingen zelf te nemen als om gezondheidsgedrag uit te voeren. De 
andere helft had op één of beide gebieden de voorkeur hier niet zo actief 
in betrokken te zijn. Zo bestaan er mensen die beslissingen over een 
bepaalde behandeling aan anderen over willen laten, maar wel erg bereid 
zijn gezondheidsgedrag uit te voeren. Een grotere betrokkenheid - zoals 
nagestreefd binnen Wijs Grijs 2.0 – sluit dus niet uniform aan bij de voorkeur 
van álle ouderen. 

Aan de buitenkant niet te zien 
Een lage voorkeur voor zowel beslissingsbetrokkenheid als gezondheids-
gedrag komt significant vaker voor bij ouderen met een hogere leeftijd, 
alleenstaande burgerlijke staat, een niet-zelfstandige woonsituatie 
(verpleeg- of verzorgingshuis), laag opleidingsniveau, hogere kwetsbaarheid 
en lagere kwaliteit van leven. Deze groepskenmerken voorspellen de 
voorkeuren voor een individu echter onvoldoende; geen enkel kenmerk is 
uniek voor een voorkeur. En zo kun je, bijvoorbeeld in de spreekkamer, dus 
niet voorspellen wat de voorkeur van iemand is. Het is daarom belangrijk 
dat zorgprofessionals de voorkeuren bespreken en verifiëren om zorg echt 
goed af te kunnen stemmen op het individu. Zodat mensen betrokken 
worden wanneer ze dat willen. En te kunnen inschatten in hoeverre mensen 
gemotiveerd zijn om iets aan hun gedrag te gaan doen. 
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De diversiteit aan doelen en voorkeuren van ouderen maakt nogmaals 
duidelijk dat standaard zorg nooit passend is. Om zorg goed af te stemmen 
op het individu, is afstemming met de oudere, naasten en professionals 
onderling over deze doelen en voorkeuren een must. Met deze uitkomst 
dient rekening gehouden te worden bij het verder herontwerpen van de 
zorg voor ouderen. 

Op pagina 1 maken we voor zorgprofessionals en beleidsmakers concreet 
wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent. 
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Er wonen steeds meer ouderen met meerdere complexe combinaties van 
aandoeningen thuis. De zorg is hier echter onvoldoende op ingericht. 
Idealiter werken hulpverleners beter samen met elkaar en staat de oudere echt 
centraal. Onduidelijk is echter hoe dit goed van de grond kan komen, ondanks vele 
initiatieven en eerdere onderzoeken. Uit dit proefschrift blijkt dat het haalbaar is 
voor ouderen om doelen te stellen en te behalen als hen hierbij begeleiding wordt 
geboden. Hulpverleners zouden samen met ouderen over hun doelen moeten 
spreken en bespreekbaar maken in welke mate de ouderen zelf de regie willen en 
kunnen voeren. Hiermee zou de zorg beter op maat gemaakt kunnen worden voor 
kwetsbare ouderen.

Over de onderzoeker
Wanda Rietkerk is sinds 2019 specialist ouderengeneeskunde bij Noorderboog en 
werkzaam bij het UNO-UMCG. Op 8 april 2020 promoveert zij op dit onderzoek naar 
de voorkeuren en doelen van thuiswonende ouderen.

Nieuwsgierig? 
Bekijk het gehele proefschrift: scan QR code
Vragen of reacties: W.rietkerk@umcg.nl 
Meer onderzoek in de ouderenzorg zie uno-umcg.nl en ukonnetwerk.nl
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Samenvatting behorend bij het proefschrift: 

Tailoring care for older adults 
Understanding older adults’ goals and preferences
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