
 

 

 University of Groningen

Impact of person-centered and integrated care for community-living older adults on quality of
care and service use and costs
Uittenbroek, Ronald

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Uittenbroek, R. (2017). Impact of person-centered and integrated care for community-living older adults on
quality of care and service use and costs: Two sides of the same coin. [Thesis fully internal (DIV),
University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/646b11bd-fdb4-44cd-bd4b-f8a0cb9cbcc9


Samenvatting





177

S

Samenvatting

Gezondheidszorgsystemen worden tegenwoordig zwaarder belast 
doordat de zorgbehoeften van de groeiende groep ouderen veranderen en 
gelijktijdig de kwaliteit van de zorg behouden moet worden tegen lagere 
kosten. Wij hebben SamenOud ontwikkeld, een vorm van geïntegreerde 
en persoonsgerichte zorg en begeleiding, die een bijdrage zou kunnen 
leveren aan een oplossing hiervoor. SamenOud heeft tot doel de kwaliteit 
van zorg te verbeteren, door de fragmentatie in zorg en begeleiding te 
reduceren, en de gezondheidgerelateerde uitkomsten en de houdbaarheid 
van het zorgsysteem te verbeteren. SamenOud is gebaseerd op eerder 
onderzoek naar preventieve en proactieve zorg en begeleiding en 
combineert twee wereldwijd erkende modellen: het Chronic Care Model 
en de Kaiser Permanente Triangle, een populatiemanagement model. De 
belangrijkste doelstelling van dit proefschrift was de effectiviteit van 
SamenOud te evalueren wat betreft de ervaren kwaliteit van de zorg, 
het zorggebruik en de kosten.  Het tweede doel was inzicht te krijgen 
in de verandering in de professionele rollen, in het bijzonder die van 
de casemanager, wat meer inzicht kan geven in de effectiviteit van 
SamenOud.

In de inleiding van dit proefschrift, in  hoofdstuk 1,  beschrijven 
we hoe huidige gezondheidszorgsystemen belast worden door de 
gevolgen van de vergrijzing en hoe persoonsgerichte en geïntegreerde 
zorg en begeleiding zouden kunnen bijdragen aan een oplossing 
hiervoor. Vervolgens presenteerden we SamenOud en de twee modellen 
die ten grondslag liggen aan deze nieuwe vorm van geïntegreerde en 
persoonsgerichte zorg en begeleid. Tot slot legden we uit waarom we ons 
richten op het versterken van de eerstelijns gezondheidszorg in de context 
van de wijze waarop de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is. 
In hoofdstuk 2 beschreven we de opzet van de experimentele studie, een 
randomized controlled trial (RCT), die we uitvoerden om de effectiviteit 
van SamenOud te evalueren. In totaal hebben 1456 zelfstandig wonende 
ouderen van vijftien huisartsen aan deze studie deelgenomen. Na inclusie 
werden de deelnemers eerst ingedeeld in risicoprofielen (Complexe 
zorgbehoeften, Kwetsbaar en Robuust) en vervolgens gerandomiseerd 
naar gebruikelijke zorg (controlegroep) of SamenOud (interventiegroep).

In hoofdstuk 3 presenteerden we de Patient Assessment of Integrated 
Elderly Care (PAIEC) vragenlijst, een zelf-rapportage meetinstrument 
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dat de ervaren kwaliteit van persoonsgerichte en geïntegreerde zorg 
en begeleiding zoals ervaren door ouderen meet.  De PAIEC is een 
aangepaste versie van de Patient Assessment of Chronic Illness Care 
(PACIC) vragenlijst, die gebaseerd is op het Chronic Care Model. Om de 
vragenlijst in een populatie van zowel gezonde als ongezonde ouderen 
te kunnen gebruiken hebben we de ziekte gerelateerde concepten 
vertaald naar algemene gezondheid gerelateerde concepten. Daarnaast 
is de antwoordcategorie “niet van toepassing” toegevoegd om, vooral 
bij robuuste ouderen, het overslaan van vragen te voorkomen.  Met 
gebruikmaking van non-parametrische analysetechnieken toonden we 
aan dat de PAIEC acceptabele psychometrische eigenschappen heeft. 
De PAEIC liet een goede interne consistentie zien met meetresultaten 
die goed passen bij een drie factoren model en heeft een voldoende 
known group en divergente validiteit. We concludeerden dat de PAIEC 
een betrouwbaar en valide meetinstrument is voor de evaluatie van de 
kwaliteit van persoonsgerichte en geïntegreerde zorg en begeleiding 
zoals ervaren door ouderen. 

In hoofdstuk 4 presenteerden we de resultaten van de RCT zoals 
beschreven in hoofdstuk 2 naar de ervaren kwaliteit van persoonsgerichte 
en geïntegreerde zorg, gemeten met de PAIEC. Ouderen die SamenOud 
zorg en begeleiding ontvingen gaven aan een hogere kwaliteit van 
zorg te ervaren dan ouderen die gebruikelijke zorg kregen.  Dit effect 
was vooral zichtbaar bij ouderen die individueel begeleid werden 
door een casemanager en het sterkst bij ouderen met het risico profiel 
“Kwetsbaar”. We vonden geen significante voordelen voor “Robuuste” 
ouderen.  Parallel aan de RCT evalueerden we in een pretest-posttest 
onderzoek in de mate waarin leden van de Ouderenzorg Team een 
verandering waarnamen in de implementatie van geïntegreerde 
ouderenzorg. Hiervoor gebruikten we de Assessment of Integrated Elderly 
Care (AIEC) vragenlijst, eveneens gebaseerd op het Chronic Care Model. We 
vonden klinisch relevante verbeteringen: de mate van implementatie 
van geïntegreerde ouderenzorg was voor de interventie op ‘basis niveau‘. 
Na 12 maanden was dit klinisch relevant verbeterd naar een ‘redelijk 
goed niveau.’ Deze resultaten geven ook aan dat er nog ruimte is voor 
verbetering.
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In hoofdstuk 5 presenteerden we de resultaten van een kwalitatieve 
studie onder elf wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers 
die de rol van casemanager in de SamenOud teams hadden.  Zowel 
wijkverpleegkundigen als maatschappelijk werkers waren als 
casemanager in staat om in de behoeften en wensen van de ouderen 
te voorzien, preventieve en proactieve zorg en ondersteuning te bieden, 
en escalaties en spoedopnames te voorkomen.  Daarnaast ervoeren 
casemanagers hun rol als voldoening gevend, maar soms ook als 
uitdagend vanwege de werk- en tijdsdruk. Dit laatste speelde vooral 
wanneer ze naast hun rol als casemanager ook als wijkverpleegkundige 
of maatschappelijk werker werkten.  Wijkverpleegkundigen en 
maatschappelijk werkers vonden zichzelf bekwaam voor de taken 
die ze als casemanager moesten uitvoeren binnen deze vorm van 
geïntegreerde en persoonsgerichte zorg en begeleiding. Casemanagers 
wezen er op dat er meer aandacht besteed moet worden aan de culturele 
en organisatorische veranderingen die deze nieuwe vorm van zorg en 
begeleiding met zich meebrengt.

In hoofdstuk 6 presenteerden we de resultaten van de studie naar 
de kosteneffectiviteit van SamenOud na 12 maanden. Gegevens over 
ontvangen zorg en de bijbehorende kosten van de deelnemers werden 
opgevraagd bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Gegevens 
over de gezondheidgerelateerde uitkomsten van de ouderen werden 
verzameld met behulp van zelfrapportage vragenlijsten. Uit de resultaten 
bleek dat de gemiddelde totale kosten hoger waren in de SamenOud-
groepen in vergelijking met de groepen die gebruikelijke zorg ontvingen. 
Dit verschil was statistische significant tussen de groepen op het niveau 
van de hele onderzoeksgroep, maar niet tussen de groepen op het niveau 
van de risicoprofielen. Verschillen in gezondheidgerelateerde uitkomsten 
waren niet statistisch significant, maar suggereren enig voordeel van 
SamenOud-groepen in vergelijking met ouderen die gebruikelijke zorg 
ontvingen. Volgens de huidige normen is SamenOud niet kosteneffectief 
ten opzichte van gebruikelijke zorg. Echter, SamenOud kan de moeite 
waard zijn wat betreft “risicoprofiel verbeteringen” voor ouderen met 
complexe zorgbehoeften, wanneer daar flink in wordt geïnvesteerd.

In  hoofdstuk 7  werden de bevindingen uit dit proefschrift 
samengevat en bediscussieerd, inclusief methodologische overwegingen 
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en implicaties voor de praktijk en vervolg onderzoek.  Het doel van 
dit proefschrift was te onderzoeken of SamenOud een bijdrage zou 
kunnen leveren aan het oplossen van de uitdagingen van de huidige 
gezondheidszorgsystemen ten gevolge van een steeds ouder wordende 
populatie. De vraag aan het eind van dit proefschrift is: zijn we hierin 
geslaagd? Het is gelukt om SamenOud, een vorm van persoonsgerichte 
en geïntegreerde zorg en begeleiding, te implementeren en inzicht 
te geven in de mogelijkheden van een dergelijke populatie-gerichte 
aanpak. SamenOud past binnen de eerstelijns gezondheidszorg en strookt 
met het beleid van veel landen dat is die gericht zijn op het omgaan 
met de uitdagingen van een vergrijzende bevolking.  Professionals, in 
dit proefschrift de casemanagers, geven aan dat SamenOud hen in staat 
stelt de negatieve effecten van versnippering van zorg te verminderen 
door ouderen te ondersteunen bij het vinden van hun weg in het 
gezondheidszorgsysteem. De ervaren kwaliteit van de zorg verbeterde, 
en meer dan dat, het had een positief effect voor (kwetsbare) ouderen 
met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen of toename in 
complexiteit van zorgbehoeften. Echter, volgens de huidige standaarden 
is SamenOud na 12 maanden niet kosteneffectief in vergelijking met 
gebruikelijke zorg. 

We vonden ook dat er ruimte is voor verbetering. SamenOud 
had een positief effect op de ervaren kwaliteit van de zorg, maar had 
weinig effect op de gezondheidgerelateerde uitkomsten in vergelijking 
met gebruikelijke zorg en waren de totale kosten binnen de SamenOud-
groepen iets hoger.  De mate van implementatie van geïntegreerde 
zorg en begeleiding zou verder kunnen toenemen door verdere 
educatie en training.  Daarnaast zouden nieuwe bekostigingsmodellen 
en organisatiestructuren nodig kunnen zijn om persoonsgerichte en 
geïntegreerde zorg te verankeren in gezondheidszorgsystemen.

Verder onderzoek is nodig om de resultaten in dit proefschrift 
te bevestigen en de generaliseerbaarheid in andere culturele en 
maatschappelijke omgevingen na te gaan.  Daarnaast moeten de 
langetermijnuitkomsten van SamenOud worden geëvalueerd. Daarbij 
zouden meer objectieve en technische criteria van kwaliteit van de 
zorg, zoals veiligheid, effectiviteit, tijdigheid, billijkheid en efficiëntie, 
meegenomen kunnen worden. Ten slotte is verder onderzoek naar de 
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psychometrische eigenschappen van de nieuwe meetinstrumenten 
nodig.

Onze conclusie is dat we erin geslaagd zijn een bijdrage te leveren 
aan een oplossing voor de uitdagingen waar gezondheidszorgsystemen 
voor staan. Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg en begeleiding, 
zoals SamenOud, kan daarbij worden gezien als een groeimodel om 
de gezondheid van de bevolking en de ervaringen van ouderen te 
verbeteren, en de kosten op de lange termijn te beperken.






