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Proactieve Integrale Ouderenzorg – Om U 3.0 
 

 

Waarom Proactieve Integrale Ouderenzorg? 

Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare 

ouderen zijn vaak meerdere professionals betrokken. Een samenhangend zorg- en 

ondersteuningsaanbod is daarom belangrijk. Zorg en ondersteuning op maat, zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis wonen en ‘iemand die met mij meedenkt’, zijn voor de meeste 

ouderen belangrijke wensen. Om dit te realiseren, zijn de organisaties uit het medisch en het 

sociaal domein samen met ouderen in de regio Utrecht tot één integraal ouderenzorgmodel 

gekomen waarbij de oudere (‘U’) centraal staat: Proactieve Integrale Ouderenzorg, oftewel 

Om U 3.0. Dit is het vervolg op eerdere Om U trajecten gericht op betere zorg voor 

kwetsbare ouderen waarbij de samenwerking tussen huisartsenpraktijk en praktijk- en 

wijkverpleegkundige werd ontwikkeld. Om U 3.0 voegt daar de samenwerking aan toe met 

het sociaal domein inclusief informele zorg. Aandacht voor welbevinden, zelfredzaamheid en 

eigen regie staan hierbij centraal.  

Een paar cijfers: 

 3 miljoen ouderen (65+) in Nederland.  

 In Utrecht verdubbelt het aantal 65+ naar 64 duizend in 2040  

 50-80 kwetsbare ouderen per normpraktijk  

 50% van de 65+ voelt zich eenzaam. 

Hoe werkt Om U 3.0? 

In Om U 3.0 worden ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid vroegtijdig en 

gestructureerd in kaart gebracht (vroegsignalering). Kwetsbaarheid wordt gezien als een 

toename van afhankelijkheid en verminderde grip op het eigen leven vanuit verschillende 

domeinen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk. Vroegsignalering is niet alleen 

een taak van alle professionals in de eerste lijn, maar van de gehele samenleving. Signalen 

van kwetsbaarheid komen immers in allerlei situaties naar boven, het is dan zaak om ze op 

te pakken en te delen met professionals. Na de vroegsignalering van kwetsbaarheid 

inventariseren de professionals de wensen en behoeften van de oudere en zijn of haar 

omgeving. De centrale vraag hierbij is: wat moet er gebeuren om de oudere in staat te 

stellen zich, gezien de situatie, zo goed mogelijk te voelen en zoveel mogelijk regie te 

hebben op het eigen leven? En hoe kunnen de mogelijkheden van de oudere en zijn netwerk 

hierbij zo goed mogelijk worden benut? Het antwoord op deze vraag verschilt niet alleen per 

oudere, maar ook in de tijd.  

Op basis van het gesprek met de oudere en diens netwerk wordt een ondersteuningsplan op 

maat gemaakt, waarin beschreven wordt wat voor deze oudere belangrijk is en wat ieders 

bijdrage daaraan is.  

Hierbij wordt naar de verschillende levensdomeinen gekeken en is er regelmatig afstemming 

met de oudere of ‘we op de goede weg zitten’. Het plan is dynamisch en biedt houvast voor 

de oudere en diens netwerk en voor de onderlinge samenwerking tussen de professionals.  
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De oudere krijgt één coördinator. Dit is degene die gezien de zorg- en of 

ondersteuningsbehoefte het meest betrokken is bij de oudere. Soms is het daarom de 

wijkverpleegkundige, soms de praktijkverpleegkundige, de buurtteammedewerker of sociaal 

makelaar.  Maar ook de mantelzorger of de oudere zelf kan coördinator zijn. 

Medische en sociale zorg- en ondersteuning wordt in samenhang en vanuit een gedeelde 

visie op ouderenzorg geboden. De betrokkenen stemmen goed met elkaar en met de oudere 

af. Ook betrekken zij zoveel mogelijk het netwerk rondom de oudere. De behoeften en de 

wensen van de oudere zijn leidend. Het behouden of waar mogelijk vergroten van de  eigen 

regie en zelfredzaamheid van de oudere is een belangrijk onderdeel van de houding en 

werkwijze van professionals.  Zorgverleners kennen elkaars expertise, hebben kennis van de 

sociale kaart en maken op wijkniveau afspraken over de samenwerking, consultatie en 

(veilige) communicatie. De invulling kan per wijk verschillen en sluit aan op wat er mogelijk is 

in de wijk.  

Om U 3.0 bestaat uit een aantal basiselementen om te komen tot proactieve integrale 

ouderenzorg: 

 

* De positie van de oudere kan verschillen: per oudere en in de tijd, naarmate deze zelf de 

regie (mede) kan voeren. 
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Stappen in het project 

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige medisch sociale samenwerking in de 18 

wijken van Utrecht. De vraag daarbij is: wat gaat al goed en waar is extra ondersteuning 

nodig om Om U 3.0 te realiseren? We beginnen in twee wijken met Om U 3.0. Andere wijken 

volgen in de loop van het jaar. De volgorde wordt afgestemd met de wijken en is afhankelijk 

van lokale wensen en mogelijkheden.  

Er wordt op wijkniveau een interprofessionele training Proactieve Ouderenzorg aangeboden. 

Daarnaast komt er een Handboek waarin beschreven staat wat de gezamenlijke visie is op 

proactief en integraal werken vanuit het medisch en sociaal domein en hoe de elementen 

van Om U 3.0 uitgevoerd kunnen worden in de wijk. 

Hoe weten we of Om U 3.0 meerwaarde heeft? 

Met elkaar willen we merkbare meerwaarde bereiken voor de kwaliteit van leven van 

ouderen. Het Julius Centrum van het UMC Utrecht zal daarom de effecten van dit 

programma evalueren. Daarvoor worden data binnen de kaders van de privacywetgeving 

vanuit het sociale en het medische domein aan elkaar gekoppeld. Dat gebeurt 

geanonimiseerd, vanuit de bestaande databases. Organisaties en professionals worden hier 

dus niet mee belast. Ook de ouderen zelf worden zoveel mogelijk ontzien bij het vergaren 

van data. Wel worden de ervaringen van zorgverleners en ouderen meegenomen in de 

evaluatie. Er wordt o.a. gekeken naar de volgende uitkomsten: 

- Mate van zelfredzaamheid  

- Mate van welbevinden/kwaliteit van leven 

- Aantal bezoeken spoedeisende hulp en acute opnames 

- Zorgconsumptie 

- Hulpmiddelengebruik 

Projectinformatie 

Om U 3.0 wordt mogelijk gemaakt door financiering van ZonMw. Overige financiële middelen 

komen uit de Module Samenwerking kwetsbare ouderen en wijk- of organisatiegebonden 

gelden. Het project maakt inzichtelijk wat nodig is om Om U 3.0 structureel te maken.                                                      

Het project sluit aan op de Stedelijke Agenda Ouderen van de Gemeente Utrecht en Zilveren 

Kruis. Bovendien wordt Om U 3.0 door de ouderen ondersteund. Partners in dit project zijn: 

Gemeente Utrecht, Zilveren Kruis, Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO), COSBO 

Utrecht, Buurtteam Organisatie Sociaal Utrecht, U-Centraal, HUS, LRJG, Careyn, 

AxionContinu en Buurtzorg. De implementatie wordt begeleid door Implementation IQ.  

Nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij: 

 Angelien Borgdorff, borgdorff@huisartsenutrechtstad.nl, voor vragen over de 

uitvoering van het project 

 Nienke Bleijenberg, email: n.bleijenberg@umcutrecht.nl, voor vragen over het 

onderzoek en de evaluatie 
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