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1 Samenvatting 

Langgezond.nl heeft de afgelopen 2 jaar vier Twentse gemeenten (Enschede, Hengelo, Tubbergen en 

Twenterand) de mogelijkheid gegeven om de technologie ontwikkeld binnen het PERSSILAA-project in te 

zetten. Het Europees onderzoeksproject PERSSILAA was gericht op het voorkomen van kwetsbaarheid 

bij ouderen door de inzet van technologie. Deze technologie (web-based) bestaat uit twee modules: [1] 

een screeningsmodule om de gezondheidsstatus van de deelnemer vast te stellen aan de hand van 

verschillende vragenlijsten en [2] een online beweegprogramma. Dit programma geeft de deelnemer de 

mogelijkheid om in 24 weken aan de hand van online oefeningen (video’s en tekst) fysiek fit te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand figuur geeft een overzicht van de verschillende stakeholders die tijdens de duur van het 

Langgezond.nl project actief betrokken waren. Naast de 4 gemeenten waren als stakeholder meer dan 

40 huisartsen, meer dan 6 andere zorginstellingen, 6 welzijnsinstellingen, 3 onderwijsinstellingen, 4 

bedrijven en ruim 4500 ouderen betrokken. Het draaiboek is samen met deze stakeholders door de 

gemeente ontwikkeld. Als voorbeeld diende een algemeen draaiboek dat aangepast werd aan de 

specifieke situatie binnen de deelnemende gemeente. Hierdoor was er ruimte voor eigen invulling. Daar 

waar de ene gemeente koos voor samenwerking met vrijwilligers, koos een andere gemeente voor de 

inzet van buurtsportcoaches of studenten.  

 

Zowel het screenen en het trainen van de deelnemers staat beschreven in het draaiboek en een 

schematische weergave wordt gegeven in onderstaand figuur. Het screenen bestaat uit het uitnodigen 

van de doelgroep (65-75 jaar) door de huisarts door middel van een brief om (online) een vragenlijst in 

te vullen. Op basis van deze vragenlijst worden de deelnemers in drie groep verdeeld;  

- Kwetsbaar: met deze deelnemer is er iets aan de hand en deze heeft baat bij professionele zorg; 

- Kans op kwetsbaar: met deze deelnemer is er nu nog niets aan de hand, maar heeft baat bij 

(preventieve) activiteiten om gezond te blijven; 

- Vitaal; met deze deelnemer is niets aan de hand (op basis van de vragenlijst). 

Na het invullen van deze vragenlijst worden de deelnemers uit de groep “kans op kwetsbaarheid” 

uitgenodigd voor een tweede screeningsmoment in de buurt om een beter zicht te krijgen op het 

domein (fysiek, cognitie, voeding) waaraan gewerkt moet worden. Na dit screeningsmoment wordt de 
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deelnemer gewezen op de mogelijkheden tot trainen. Dit kan online of door deel te nemen aan tal van 

gemeentelijke welzijnsdiensten. 

 

 
 

Tijdens de duur van het project is de technologie samen met de gebruiker doorontwikkeld zodat 

opschaling binnen andere gemeenten mogelijk is. De belangrijkste wijzigingen zijn:  

→ Flexibiliteit in de vragenlijsten -  Gemeenten kunnen zelf extra vragen of vragenlijsten toevoegen om 

zo de Langgezond.nl vragenlijst aan te passen aan de lokale situatie.  

→ Ontvlechting van de screening- en beweegmodule - Hierdoor kan een gemeente zelf aangeven welke 

modules er wel en niet ingezet worden. 

→ Extra ondersteuning kantoorautomatisering – adresstickers, uitnodigingbrief en vragenlijsten kunnen 

vanuit de technologie opgesteld en afgedrukt worden. 

 

In totaal zijn over de 4 gemeenten, tijdens de duur van het Langgezond.nl project:  

* 10331 ouderen (65 -75 jaar) uitgenodigd om deel te nemen aan langgezond.nl; 

* hebben 4939 ouderen uiteindelijk de eerste screeningsvragenlijst ingevuld; 

* zijn 1184 ouderen uitgenodigd voor de tweede screening;   

* hebben 799 ouderen deelgenomen aan de tweede screening. 

 

Uitkomsten:  

De Langgezond.nl database is aangelegd. Bij elk van de gemeenten zijn de resultaten rondom de eerste 

en de tweede screening in deze database bekend en toegankelijk voor de stakeholders. Deze database 

biedt de mogelijkheid om het ouder worden in Twente beter te monitoren. De uitkomsten van de 

deelnemers aan Langgezond.nl die vooraf toestemming hebben gegeven om hun data te gebruiken voor 

wetenschappelijkelijk publicatie (n=3875) laten zien dat bijna 60 procent van de deelnemers vitaal is en 

dat 40% van de deelnemers kwetsbaar (16.7%) is of een verhoogde kans op kwetsbaarheid (23.6%) 

heeft. Deze deelnemers ondervinden problemen op alle drie de domeinen; fysiek, cognitie en voeding. 

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de data op basis van de eerste screening.  
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Voor elk van de gemeenten is een business case ontwikkeld. Hier is de verwachte waarde voor elk van 

de betrokken stakeholders in kaart gebracht. Het online screenen en oefenen, zoals aangeboden in het 

dienstenmodel van Langgezond.nl, zorgt voor een gemiddelde gezondheidsverbetering van 0.075 QALY  

en kan kostenbesparend zijn tot 265 euro per individu over een tijdspanne van 10 jaar. Hiermee is de 

interventie kostenbesparend. Vervolgens is er gekeken wat de implicaties hiervan zijn op gemeentelijk 

niveau. Op financieel gebied zijn er scenario’s gemaakt en doorberekend gebaseerd op de project 

implementatie en te verwachten kostenplaatjes voor de duurzame doorzetting na het project.  

De toekomstscenario’s, welke uiteengezet en doorgerekend zijn in de business cases, verschillen per 

gemeente. Deze toekomstscenario’s zijn gebaseerd op de lessen die zijn getrokken uit het project, de 

prioriteiten en wensen van de gemeenten en betrokken stakeholders. 

 

Het project Langgezond.nl heeft in de deelnemende gemeenten bijgedragen aan een betere 

samenwerking rondom het thema ouderen. De verschillende stakeholders (gemeente, zorg- en 

welzijnsinstellingen) hebben elkaar leren kennen en kunnen elkaar nu beter vinden. Hierdoor wordt het 

thema ouderen binnen deze gemeenten gedragen door verschillende personen, wat ten goede komt 

aan de zorg voor de ouderen. Onder de vlag van Vitaal Twente gaan we verder met het opschalen van 

Langgezond.nl. Daarnaast zullen we onder de vlag van Vitaal Twente proberen de Langgezond.nl data te 

bundelen met andere regionale databases (GGD / Kennispunt) om te komen tot een 

kennisinfrastructuur.  

 

2 De aanleiding 

In december 2013 zijn we bij Roessingh Research and Development (RRD) gestart met het PERSSILAA-

project. Een Europees onderzoeksproject gericht op het voorkomen van kwetsbaarheid bij ouderen door 

de inzet van technologie. Deze technologie, web-based, bestaat uit twee modules: [1] een 

screeningsmodule (1ste en 2de screening) om de gezondheidsstatus van de deelnemer vast te stellen en [2] 

een online beweegprogramma; dit programma geeft de deelnemer de mogelijkheid om in 24 weken en 

aan de hand van online oefeningen (video’s en tekst) fysiek fit te worden. In september 2014 is deze online 

technologie ingezet en getest binnen het gezondheidscentrum MC Eudokia in Enschede-west. Na het 

enthousiasme van verschillende Twentse gemeenten is het Langgezond.nl project geboren. Dit project gaf 
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vier gemeenten (Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand) de mogelijkheid om voor de technologie 

ontwikkeld binnen het PERSSILAA-project de voorwaarden voor grootschalige uitrol te realiseren. 

 

In dit eindverslag blikken we terug op de activiteiten van de afgelopen 2 jaar welke de betrokken partijen 

in dit project hebben uitgevoerd en wat daarvan de resultaten zijn. Naast een opsomming van de 

verschillende activiteiten, zoals die opgesomd staan in het projectplan van Langgezond.nl (1. Identificatie 

stakeholders, 2. Ontwerp van het dienstenmodel, 3. Adaptatie technologie aan elk van de diensten 

modellen 4. Voorbereiden implementatie (a) en implementatie (b) en 5. Evaluatie en validatie van de 

business case) geven we de meerwaarde van Langgezond.nl aan per gemeente en de toekomst van deze 

methodiek om ouderen te screenen en kwetsbaarheid daar waar mogelijk te voorkomen.  
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3 Overzicht van de activiteiten per gemeente 

3.1 Identificatie stakeholders 

In elk van de gemeenten hebben workshops en bijeenkomsten plaatsgevonden om de stakeholders te identificeren en te enthousiasmeren voor 

Langgezond.nl. Als resultaat zijn in elk van de gemeenten de volgende stakeholders actief betrokken: gemeente, huisartsen, welzijnsorganisatie, 

zorginstellingen en onderwijsinstellingen. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht per gemeente van de verschillende partijen:  

Gemeente  Huisartsen Welzijnsorganisatie Zorginstellingen Ouderwijsinstellingen overige 

Gemeente 
Enschede 
(Enschede-
West & 
Enschede-
Zuid) 

- MC Eudokia (Praktijk Hilderink & 
Walstock, Praktijk Jeeninga, Praktijk van 
Tienen, Praktijk de Veij & Schenau) 
- Praktijk Slinkman 
- Huisartsenpraktijk Wesselerbrink (Praktijk 
Bijman, Praktijk Machiels, Praktijk Ros,  
Praktijk van Turennout)  
- Praktijk de Roo 
- Praktijk Knobben 

- Speeltuin Stadsveld 
- Alifa Welzijn 
Ouderen 
- Wijkteams 
Enschede  

- De Posten 
- Fyon  
- Fysiotherapie 
Tieberink 
- Livio 

- Saxion, opleiding 
HBO-V 
- ROC van Twente, 
opleiding 
doktersassistent 

- RRD / UT 
- JC Groep 
- Wijkteam 
Enschede-Zuid 
- Uitzendbureau 
Startpeople 

Gemeente 
Hengelo 

- Huisartsenpraktijk Contrast (Praktijk Both, 
Praktijk Leijendekker, Praktijk van Loenen, 
Praktijk Simmelink & de Jonge, Praktijk 
Vedder) 
- Huisartsenpraktijk De Hagen (Praktijk van 
Bergeijk & van Vliet, Praktijk Kerkhof & Nap 
Praktijk Rijk) 
- Huisartsenpraktijk Lodewijkstraat 
(Praktijk van der Wel, Praktijk van Zon) 

- Wijkracht 
(Ouderenadviseur & 
beweegmakelaar) 

- Fysiogroep 
Hengelo 
- Carintregeland 
(Diëtiste & 
Casemanager 
Dementie) 

- ROC van Twente, 
opleiding 
doktersassistent 

- RRD / UT 
- JC Groep 
- Uitzendbureau 
Startpeople 
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Gemeente 
Twenterand  
 

- Praktijk Schram 
- Huisartsenpraktijk Weemelanden 
(Praktijk Marinussen, Praktijk Trip, Praktijk 
Van Rijn) 
- Praktijk Van Mourik 
- Praktijk Koene-Kreuwel 

- Stichting ZorgSaam 
Twenterand 

- Fysiotherapeuten  
- Ergotherapeuten. 

- - RRD / UT 
- JC Groep 

Gemeente 
Tubbergen  

- Huisartsen praktijk Geesteren 
- Huisartsenpraktijk Vermoolen, Hofhuis en 
Dorsman 
- Huisartsenpraktijk Douwes Dekker/Feith 
- Praktijk Borm 
- Huisartsenpraktijk de Mosbeek (praktijk 
Westland) 

- Stichting Welzijn 
Tubbergen 
- Buurtsportcoach(es)  

- - - RRD / UT 
- JC Groep 
 

 

3.2 Ontwerp van het dienstenmodel 

Na het identificeren van de stakeholders, is in gezamenlijkheid aan de hand van een voorbeeld het draaiboek (dienstenmodel) stapsgewijs 

ingevuld. Dit voorbeeld draaiboek is gebaseerd op een algemeen draaiboek dat voor de gemeente Enschede was ontwikkeld en aangepast kan 

worden naar een specifieke situatie/gemeente. In elke gemeente is een draaiboek voor de eerste en tweede screening uitgewerkt en één of 

meerdere keren doorlopen. Daarnaast is men bezig geweest met het vormgeven van de strategieën voor het aanbieden van de online beweeg 

module en het eigen bestaande aanbod van activiteiten.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste punten van de eerste en tweede screening en waarop de gemeente verschillen 

m.b.t. tot het uitvoeren van deze screening: 

Blanco draaiboek Gemeente Enschede  Gemeente Hengelo Gemeente Twenterand Gemeente Tubbergen 

Eerste screening: 
- deelnemers uitgenodigd 
door GP 
- poststuk (=brief, 
vragenlijsten, 
retourenvelop, 
retourkaartje) 

De gemeente leverde de 
projectleiding voor 
Enschede-Zuid. De eerste 
screening is gecoördineerd 
door de welzijnsinstelling 
Alifa met ondersteuning 

- Deelnemers gezamenlijk 
uitgenodigd door huisarts, 
gemeente en Wijkracht. 
- dataverwerking door 
vrijwilligers / 
uitzendkrachten Startpeople 

- Deelnemers per post (brief, 
vragenlijst, retourenvelop) 
uitgenodigd door huisarts, 
gemeente en welzijn 
- Dataverwerking door 
vrijwilligers 

De gemeente Tubbergen 
leverde de coördinatie op 
het proces Langgezond.nl.  
 
De inhoudelijke coördinatie 
voor de eerste screening 
was belegd bij Stichting 
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- dataverwerking door 
studenten HBO-V 
- uitslag online (wanneer 
vragenlijst online is ingevuld 
of wanneer email adres 
bekend is) of per post 
(wanneer geen email adres 
bekend is) 

vanuit gemeente (lean 
georganiseerd). 

- Uitslag online (wanneer 
vragenlijst online is 
ingevuld) of per post (als 
vragenlijst op papier is 
ingevuld). Bij de uitslag per 
post is een meer toelichting 
gegeven op de uitslag dan 
de online uitslag. 

Welzijn Tubbergen. De 
resultaten van de eerste 
screening zijn besproken 
met de betreffende huisarts. 
Vervolgens werd de keuze 
gemaakt, de deelnemer al 
dan niet uit te nodigen voor 
de tweede screening.  

Tweede screening: 
- zorg/welzijnslocatie in de 
buurt 
- uitgevoerd door studenten 
HBO-V 
- uitslag gelijk na de testen 
door HBO-V student 

De tweede screening en 
follow-up is gecoördineerd 
door de zorginstelling De 
Posten. Voor de uitvoering 
zijn studenten HBO-V 
ingeschakeld.   
In fase 2 (2016/2017) zijn 
wijkteammedewerkers 
aangeschoven bij het 
projectteam. Omdat fase 1 
(2015/2016) te weinig effect 
opleverde is in fase 2 de 
tweede screening aangevuld 
met motiverende 
gespreksvoering. Hierbij zijn 
zowel screening (met 2 
personen) als gesprek 
uitgevoerd door 
professionals 
(wijkverpleegkundigen, 
wijkcoaches en wmo-
consulenten) 

- wijkcentrum / 
gemeentehuis/ 
huisartsenpraktijk. 
- uitgevoerd door Studenten 
ROC van Twente (3e jrs 
doktersass) 
- uitslag gelijk na testen door 
ROC student. 

-Brief uitnodiging tweede 
screening 
-Op een neutrale locaties in 
de dorpen van de 
deelnemers. Locaties waren 
niet zorg gerelateerd, om 
deelname laagdrempelig te 
houden. 
-Uitgevoerd door 
fysiotherapie studenten, in 
samenwerking met 
fysiotherapeuten die 
betrokken zijn bij het 
initiatief 
-Uitslag gelijk na de testen, 
persoonlijke toelichting op 
de uitslag en advies door 
coördinator. 
Informatiemateriaal over 
gezonde voeding, voldoende 
beweging en cognitie 
aangeboden, evenals een 
overzicht van relevante 
(reguliere) activiteiten in de 
gemeente op het gebied van 

De tweede screening is 
tevens gecoördineerd door 
Stichting Welzijn Tubbergen. 
Voor de uitvoering van de 
testen zijn 
buurtsportcoaches 
ingeschakeld.  Daarnaast zijn 
de uitkomsten met de 
deelnemers besproken en is 
advies gegeven over de 
online beweegmodule en 
verschillende activiteiten 
binnen de gemeente.  
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de drie domeinen bewegen, 
voeding en cognitie. 

Aanbieden online 
beweegmodule: 
- meegeven folder na 
tweede screening 
 

In fase 1 is een overzicht van 
activiteiten meegegeven, 
waaronder de online 
module. Na 6 weken is nog 
gebeld. Opvolgingseffect 
was zeer gering. 
In fase 2 zijn motiverende 
gesprek gevoerd en 
gebleken dat mensen met 
gesprek en aangedragen 
suggesties zelf wel uit de 
voeten konden. Effect was 
nadenken over eigen leven 
en gezondheid. Nabellen 
was meer uit beleefdheid en 
niet echt nodig.  

- Organiseren 
informatiemarkt met 
Hengeloos aanbod op gebied 
van bewegen, geheugen en 
voeding en presentatie 
online module 
- meegeven informatietas na 
2de screening en 
presentatie online module. 
- ca 2 maanden na 2e 
screening een belronde 
georganiseerd om 
ervaringen en effecten te 
inventariseren. 

-Meegeven folder na 
tweede screening 
-Email aan deelnemers om 
hen te herinneren aan de 
mogelijkheid van de online 
oefenmodule. 

Gedurende de gesprekken 
tijdens de tweede screening 
is de online beweegmodule 
toegelicht. Gebleken is dat 
de deelnemers niet tot 
nauwelijks deelnemen aan 
de online beweegmodule. 
De voorkeur gaat uit naar 
deelname aan bestaande 
activiteiten binnen de 
gemeente.  
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3.3 Adaptatie technologie aan elk van de dienstenmodellen 

Uitgangssituatie techniek: Bij de aanvang van het project was ervan uit het PERSSILAA-project reeds een 

bestaand platform. Met behulp van dit platform konden ouderen zelf een account aanmaken, de 

screenings vragenlijsten invullen en op basis hiervan hun uitslag bekijken. Naast vragenlijsten waren er 

ook een cognitieve, fysieke en voedingsmodule beschikbaar. 

Dit platform, ontwikkeld door een universiteit in Spanje, voldeed echter niet aan de wensen van de 

betrokken gemeenten. Zo was het niet flexibel genoeg om de verschillen tussen de gemeenten aan te 

kunnen en was de inzet van een Spaanse medewerker nodig voor elke tekstuele wijziging. De 

ingevoerde data werd opgeslagen op een server in Spanje. Deze server was daarnaast erg instabiel en 

leverde regelmatig een niet bereikbare website op. Dit werd door de gemeenten als zeer onprettig 

ervaren. Er is daarom wel begonnen met dit platform maar er is simultaan overleg geweest met de 

gemeente om te komen tot een complete set van requirements. Hierbij was het doel om te komen tot 

een platform dat wel op te schalen is in de toekomst. Voor de start van het project zijn er wel een aantal 

‘dealbreakers’ opgelost zoals een passend SSL-certificaat en een Nederlandse in plaats van een Spaanse 

url. 

 

Activiteiten tijdens het project: Gedurende het project zijn er grofweg 5 hoofdactiviteiten geweest: 

1. Promotionele website maken → http://informatie.langgezond.nl/  

2. Overzetten van de hosting van de Spaanse universiteit naar een Nederlandse aanbieder 

3. Versie 2.0 van het platform maken op basis van feedback 

4. Implementatie van het 2.0 platform bij gemeente Tubbergen 

5. Voorstel maken voor vervolg Langgezond  

 

Om het project en het concept Langgezond meer gezicht te geven is er een promotionele website 

ontwikkeld. Hierin kunnen ouderen meer informatie krijgen over wat Langgezond is en hoe dit hun 

verder kan helpen in dagelijks leven. Deze website is te bereiken via http://informatie.langgezond.nl.  

 

Om de stabiliteit van de dienstverlening en de bescherming van persoonsgegevens verder te verhogen is 

er besloten om de hosting van het platform over te zetten naar een Nederlandse aanbieder. In goede 

samenwerking met de Spaanse universiteit is het platform gemigreerd naar een datacentrum dat in 

Amsterdam staat. Hierdoor is de bereikbaarheid structureel verbeterd. Waar er eerst wekelijks 

storingen waren, is er na de migratie in totaal anderhalf jaar één storing geweest. De nieuwe aanbieder 

(DigitalOceans) is ook ISO 27001 gecertificeerd wat betekent dat er streng toezicht is op de servers en 

data die hierop staan. Dit garandeert de privacy van de deelnemende ouderen. 

 

Na de migratie is er in samenspraak met de gemeenten een lijst met verbeteringen voor het platform 

zelf opgesteld. Deze lijst heeft de basis gevormd voor de nieuwe 2.0 versie die in oktober 2016 

beschikbaar is gekomen. Deze nieuwe versie van het platform is inmiddels ook in gebruik genomen bij 

de gemeente Tubbergen en is daar gebruikt voor een volledige screeningsronde (Eerste én tweede 

screening). Na deze screeningsronde is het platform geëvalueerd. Hieruit bleek dat het platform prettig 

werkt en een duidelijke verbetering is in vergelijking met de eerdere versies. 

 

http://informatie.langgezond.nl/
http://informatie.langgezond.nl/
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Belangrijkste wijzigingen die doorgevoerd zijn in de applicatie: 

- Flexibiliteit in de vragenlijsten; Gemeenten kunnen zelf extra vragen of vragenlijsten toevoegen 

om zo het Langgezond concept aan te passen aan de lokale situatie. Hierdoor zitten gemeenten 

niet vast aan een onveranderbaar concept maar kunnen de wijzigingen die nodig zijn voor een 

bredere opschaling verwerkt worden. 

- Ontvlechting van de screening, fysieke, cognitieve en voedingsmodule; Hierdoor kan een 

gemeente zelf aangeven welke modules er wel en niet ingezet worden 

- Meer inzage voor de projectcoördinator; De projectcoördinator kan nu alle 

vragenlijstendefinities, ingevulde vragenlijsten en achterliggende algoritmes inzien waardoor er 

een beter beeld ontstaat over waarom een deelnemer in een specifieke categorie ingedeeld is 

- Extra ondersteuning kantoorautomatisering; Met behulp van het portaal kunnen er 

geautomatiseerd gepersonaliseerde brieven met uitnodigingen en uitslagen verstuurd worden 

naar deelnemers 

 

De laatste maanden van het project zijn er gesprekken geweest tussen vertegenwoordigers van RRD, de 

JC Groep en de verschillende gemeenten over het vervolg van Langgezond.nl in elke gemeente. Er ligt 

een concreet voorstel voor afname van de dienstverlening, inclusief training, onderhoud en helpdesk 

ondersteuning.  

3.4 Voorbereiden implementatie (a) en implementatie (b) 

Ter voorbereiding implementatie (a) zijn er door de gemeenten en de verschillende stakeholders 

verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals het: 

1. Opstellen van een brief en het organiseren van de ingezonden screeningen per gemeente die de 

mensen uitnodigt om te participeren aan het Langgezond.nl initiatief. 

2. In elk van de gemeenten is een statement in de brief opgenomen omtrent de manier waarop 

met de gegevens wordt omgegaan, wie inzicht heeft in welke gegevens en wordt ouderen de 

mogelijkheid gegeven om gegevens voor onderzoek beschikbaar stellen,  

3. Het ontwikkelen van een scholingspakket voor de eerste, tweede screening en het aanbieden 

van de online diensten. 

4. Het scholen van de coördinatoren in elk van de gemeenten, vrijwilligers, studenten, huisartsen 

en praktijkondersteuner voor het gebruiken van de modules binnen het diensten model, maar 

ook het inzicht krijgen in de gegevens die zijn verzameld in elk van de gemeenten.  Scholing is 

een continu proces. Op dit moment zijn er meer dan 100 mensen geschoold in het gebruik van 

het online platform en het uitvoeren van de testen. 

 

Verslag van de uiteindelijke implementatie (b) per gemeente: 

 

Gemeente Enschede - Zuid 

Voor fase 1 (2015/2016) zijn In Enschede 5 huisartspraktijken benaderd en bereid gevonden om deel te 

nemen aan Langgezond.nl. Voor de eerste screening zijn 1762 vragenlijsten verstuurd waarvan er 756 

zijn ingevuld (44%, waarvan 30% digitaal is ingevuld). Enschede heeft gekozen voor non-respons 

kaartjes. Dat geeft een totale respons van 54%. In samenwerking met de huisartsen heeft in 1 

huisartspraktijk de POH-ouderenzorg en in 4 andere de wijkverpleegkundige de kwetsbare groep 
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bekeken.  Slechts een miniem aantal is niet bij de huisarts bekend. Bij ongeveer 25% is nog actie 

ondernomen omdat de uitslag van de vragenlijst nog andere risico’s in beeld brachten die bij de huisarts 

niet bekend waren. Er zijn door de wijkverpleegkundige 14 personen bezocht. De tweede screening 

heeft eind maart plaats gevonden. Er is een overzicht gemaakt van interventiemaatregelen waarbij het 

online oefenprogramma als onderdeel van een totaalpakket is opgenomen. 115 Inwoners zijn voor de 

tweede screening uitgenodigd en 101 zijn daadwerkelijk gescreend. Hiervan gaven 70 personen aan dat 

ze na 6 weken wel gebeld wilden worden.  Van de 55 personen die na 6 weken bereikt zijn gaven 13 

personen aan wat aan de uitslag te hebben gehad en 5 personen hebben gebruik gemaakt van het 

online platform. 

 

De analyse van fase 1 in Enschede leert dat gedragsverandering niet tot nauwelijks heeft plaats 

gevonden en dat herhaling van de aanpak bij de deelnemende huisartsen te snel zou zijn. Daarom is in 

fase 2 (2016/2107) in afwijking van de standaard aanpak van Langgezond.nl een andere aanpak en 

andere huisartsen gekozen. Aanvullend is aan de tweede screening voor de risicogroep een techniek 

“motiverend gesprek” toegevoegd met zo nodig meer aandacht voor follow-up. Er is in deze fase 

gezocht naar de juiste insteek. Het gaat niet alleen om één gesprek, maar waar nodig is ook follow-up 

gewenst. De ervaring en effecten zijn vastgelegd.  Er is deze fase met kleinere aantallen gewerkt uit 2 

huisartspraktijken. 

Er zijn 439 vragenlijsten uitgezet. 55 Mensen hebben gereageerd door het insturen van een ‘non-

response’ kaart en 128 hebben de vragenlijst ingevuld. Daarmee was de respons 41,6 % en het aantal 

ingevulde vragenlijsten nog geen 30%. Een respons die fors lager is dan in fase 1 (53%).  Van de 

ingevulde vragenlijsten zijn er 50% digitaal ingevuld. In fase 1 was dat nog geen 30%.  Van de 13 

kwetsbare ouderen waren ze allen bij de huisartsen bekend op een na.  

Van de 27 ouderen die in aanmerking kwamen voor de screening en motiverende gespreksvoering zijn 

er uiteindelijk 16 gescreend en is met hen een aanvullend motiverend gesprek gevoerd. De gesprekken 

waren meer analyserend dan motiverend. Ze zijn door deelnemers en uitvoerder als plezierig ervaren. 

Met 4 personen is een follow-up afgesproken, waarvan met 2 personen uit belangstelling/luisterend 

oor. Het effect van deze aanpak in fase 2 is dat men stil staat bij het leven en nadenkt over haar of zijn 

gezondheid. Uit aanvullend kwalitatief onderzoek gericht op aandacht voor beweging bij personen uit 

alle groepen (vitaal – risicogroep – kwetsbaar) blijkt dat het meemaken van een ernstige ziekte of 

gebeurtenis leidt tot activatie op het gebied van gezondheid en bewegen. De methode van motiverende 

gespreksvoering in fase 2 in Enschede-Zuid was een goede aanvulling. Mensen worden zich bewust van 

hun eigen situatie. Het effect op gedrag is niet naafloop gemeten. Wel na 6 weken in fase 1. Daaruit 

bleek geringe verandering in gedrag. Er is veel inzet geweest vanuit de gemeente zelf (lean 

georganiseerd)  

 

Gemeente Hengelo 

In het najaar van 2015 heeft in Hengelo de eerste screening plaatsgevonden. 8 huisartsenpraktijken zijn 

bereid gevonden om deel te nemen aan deze screening. In totaal zijn 2952 ouderen in de leeftijd van 65 

jaar tot 75 jaar uitgenodigd, waarvan 1022 ouderen (34.6%) daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de 

eerste screening. 29.6% heeft de vragenlijst online ingevuld. Hengelo heeft gekozen voor non-respons 

kaartjes om inzicht te krijgen in de redenen van niet mee willen doen. Deze data moeten nog 

geanalyseerd worden. 222 Ouderen (21.7%) hebben een risico op kwetsbaarheid en zijn uitgenodigd 

voor een tweede screening. Deze tweede screening had een respons van 59.0%.  
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In de zomer 2016 zijn voorbereidingen getroffen om de tweede ronde screening uit te kunnen voeren. 

Nu bij een andere huisartsenpraktijk.  Voor deze tweede ronde zijn in september 2016 in totaal 280 

vragenlijsten verzonden, waarvan 123 mensen hebben gereageerd (44%). Van deze 123 deelnemers 

hebben 108 personen de vragenlijst ingevuld, waarvan 37 digitaal en 71 deelnemers de papieren versie. 

15 van de 123 mensen hebben een retourkaartje ingestuurd voor het niet mee willen doen. 

 

Het resultaat van de eerste screening, tweede ronde is als volgt:  

Robust: 55% 

Pre-frail: 25% 

Frail: 19% 

Non-respons kaartje: 1% 

 

Voor de uitvoering van de tweede 2e screening heeft men in Hengelo weer samengewerkt met het ROC 

van Twente. In oktober 2016 zijn derdejaars studenten van de opleiding doktersassistente geschoold in 

het afnemen van de 2e screening (27 personen met risico op kwetsbaarheid). Deze mensen zijn 

uitgenodigd voor de 2e screening in november en december 2016 in de huisartsenpraktijk 

Lodewijkstraat. In totaal hebben 23 mensen meegedaan aan deze 2e screening; 4 personen hadden zich 

hiervoor van tevoren afgemeld. De indruk is dat het uitvoeren van de 2e screening bij de 

huisartsenpraktijk heeft bijgedragen aan het feit van de hoge respons. 

 

In Hengelo is het draaiboek 2 maal doorlopen. De eerste keer is het voorbeeld-draaiboek van 

Langgezond grotendeels overgenomen. Veel onderdelen zijn - waar het kon - uitgevoerd door 

vrijwilligers. Gezien de grootte van de deelnemersgroep is voor de uitvoering van de 2e screening 

gezocht naar verbinding met het ROC van Twente, 3e jaars studenten opleiding tot doktersassistente. 

De reden hiervoor was dat Langgezond.nl sluit goed aansluit bij deze opleiding en, niet onbelangrijk, via 

deze opleiding hadden we de beschikking over voldoende mensen om de 2e screening in relatief korte 

tijd uit te kunnen voeren. 

Na afloop van de 2e screening is een informatiemarkt georganiseerd voor de deelnemers aan 

Langgezond.nl. Deze markt bood de deelnemers zicht op wat zorg- en welzijnsorganisaties in Hengelo te 

bieden hebben op de drie onderzochte domeinen. We wilden de deelnemers kennis laten maken met 

een zo breed mogelijk aanbod, naast de online oefenmodule. 

 

De tweede keer hebben we het draaiboek enigszins aangepast op basis van de ervaringen van de eerste 

keer. Voor de dataverwerking zijn studenten via Startpeople ingeschakeld. De klus bleek te groot voor 

vrijwilligers. Voor de uitvoering van de 2e screening hadden we de beschikking over ruimten in de 

huisartsenpraktijk. Dit had, zo hadden we van tevoren bedacht, een positief effect op de opkomst. 

In plaats van opnieuw een informatiemarkt te organiseren, is deze keer gekozen voor het samenstellen 

van een informatietas. De opkomst op de informatiemarkt tijdens de eerste ronde bleef namelijk te veel 

achter. De grootte van de patiëntengroep aan de tweede ronde Langgezond.nl was aanmerkelijk kleiner. 

Vandaar dat we gekozen hebben voor een informatietas voor de deelnemers. 

Ca 2 maanden na afloop van de 2e screening is telefonisch een vragenlijst afgenomen bij een deel van 

deelnemers aan Langgezond.nl. Het doel van deze uitvraag was te achterhalen wat de ervaringen waren 

van de deelnemers met Langgezond, mogelijk behaalde effecten en suggesties voor verbetering. 
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Gemeente Tubbergen 

De gemeente Tubbergen bestaat uit 9 dorpen, waarin 7 huisartsenpraktijken gevestigd zijn. Daarvan zijn 

5 huisartsenpraktijken aangesloten bij de Hagro.  Alle huisartsenpraktijken vallend onder de Hagro, 

hebben deelgenomen aan Langgezond.nl.  

In totaal zijn 1848 mensen tussen de 65-75 jaar benaderd om deel te nemen aan Langgezond.nl. In 

totaal hebben 853 mensen de vragenlijst ingevuld (respons 46%). Een grote meerderheid heeft de 

vragenlijst op papier ingevuld.  Van de deelnemers is 536 vitaal (63%), 98 hebben een kans op 

kwetsbaarheid (11%) en 177 deelnemers zijn kwetsbaar (21%). Deze uitkomsten zijn besproken met de 

betreffende huisartsen, waarna bepaald werd deelnemers uit de doelgroepen ‘Kans op kwetsbaarheid’ 

en ‘Kwetsbaarheid’ wel of niet uit te nodigen. Vervolgens zijn 204 mensen uitgenodigd deel te nemen 

aan de 2e screening. 142 mensen hebben hier gehoor aan gegeven (respons 70%). De 2e screening is 

uitgevoerd door buurtsportcoaches en tevens zijn adviezen gegeven rondom cognitie, fysiek en voeding.  

Na afloop van de 2e screening is gebleken dat het opvolgen van de gegeven adviezen moeilijk is.  

 

Gemeente Twenterand 

In de gemeente Twenterand zijn 6 huisartsen bereid gevonden om deel te nemen aan Langgezond.nl. 

Deze huisartsen hebben in totaal 1.493 ouderen in hun bestand in de leeftijdscategorie van 65-75 jaar. 

Hiervan hebben 683 ouderen de vragenlijst ingevuld (46%) voor de eerste screening. De vragenlijst is 

door 23% van de ouderen digitaal ingevuld, 77% heeft dit op papier gedaan. Twenterand heeft op basis 

van deze ervaringen een set van wensen gedefinieerd voor de infrastructuur, zodat meer ouderen in 

staat zullen zijn de vragenlijst digitaal in te vullen. Van de deelnemers was bij 22% sprake van een ‘kans 

op kwetsbaarheid’, 62% kwam uit de vragenlijst als vitaal en de overige 16% als kwetsbaar. De laatste 

categorie ouderen is geadviseerd contact op te nemen met de huisarts als men recentelijk nog geen 

contact had met de huisarts over de eigen gezondheid. Het bleek dat deze ouderen al in beeld waren bij 

de huisarts, een enkele oudere heeft naar aanleiding van deelname aan Langgezond.nl contact 

opgenomen met de eigen huisarts. 

 

In het voorjaar van 2016 zijn 159 ouderen uitgenodigd voor een vervolgonderzoek bestaande uit een 

aantal kleine testen op het gebied van bewegen, geheugen en voeding. Deze ouderen waren voor een 

vervolgonderzoek geselecteerd, omdat sprake was van een ‘kans op kwetsbaarheid’. Dit is een groep 

waarbij gezondheidsklachten in een beginnend stadium zijn en door vroeg actie te ondernemen er 

mogelijkheden zijn om hen te helpen hun gezondheid te bevorderen. Daarnaast hebben huisartsen 

voorgesteld nog een aantal ouderen voor het vervolgonderzoek uit te nodigen. Dit betrof 12 ouderen 

die op basis van de vragenlijst kwetsbaar zijn, maar waarbij volgens de huisarts van mening nog 

voldoende mogelijkheden zijn voor het stimuleren van de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl van 

de oudere. 

Er zijn 89 ouderen die hebben deelgenomen aan het vervolgonderzoek; studenten fysiotherapie hebben 

de testjes uitgevoerd. Direct na afloop ontvingen de deelnemers de uitslag, advies en een overzicht van 

activiteiten binnen de gemeente waaraan kan worden deelgenomen. Door ouderen te faciliteren met 

informatie, willen we hen stimuleren in beweging te komen en te werken aan de eigen gezondheid. 

Daarnaast werd een ondersteuningsprogramma via internet aangeboden. Hiermee kan de deelnemer 

bijvoorbeeld aan de hand van instructiefilmpjes thuis of elders met anderen fysieke oefeningen doen.  
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Op basis van de uitvoering van de eerste cyclus van LangGezond Twenterand constateren we dat als 

men kijkt naar de domeinen voeding, bewegen en geheugen, ouderen relatief slecht scoren op het 

gebied van bewegen (80% van de tweede screening kwetsbaar) en geheugen (70% van de tweede 

screening kwetsbaar). Bovendien geeft een deel van de ouderen zelf ook aan zich zorgen te maken over 

het eigen geheugen. Het huidige activiteitenaanbod op het gebied van het voorkomen van 

geheugenproblemen en terugdringen van beginnende klachten is echter beperkt. Omdat we wel een 

behoefte zien bij de doelgroep LangGezond hiernaar, stellen we voor een pilot uit te voeren op het 

gebied van psychische conditie (waar mogelijk en wenselijk in combinatie met bewegen). De pilot heeft 

tot doel bij te dragen aan het activeren van ouderen om, naar aanleiding van deelname aan LangGezond 

Twenterand, meer te werken aan de eigen gezondheid in het algemeen en op het gebied van geheugen 

specifiek. Aan de hand van een opdrachtformulering zijn de organisaties Stichting Mindfit en Stichting 

ZorgSaam Twenterand uitgenodigd voor het gezamenlijk uitbrengen van een offerte voor het uitvoeren 

van de pilot in 2017. Voor het bereiken van de doelgroep en de juiste inhoudelijke expertise, is de 

samenwerking tussen deze twee organisaties bij de pilot essentieel. 

 

De pilot ‘Mooi leven’ is eind 2016 door de twee genoemde organisaties ontwikkeld en de uitvoering is 

begin 2017 gestart. De pilot kent een integrale aanpak gericht op de ouderen zelf, maar ook op hun 

naasten en het professionele netwerk. Voor professionals en vrijwilligers is een informatiebijeenkomst 

georganiseerd over het seniorenbrein. Het geeft de aanwezigen kennis over de ontwikkelingen van het 

geheugen naarmate men ouder wordt en welke invloed iemand hier zelf op kan hebben. Bij deze 

bijeenkomst waren circa 70 personen aanwezig. Daarnaast is een informatiebijeenkomst voor ouderen 

georganiseerd, met daaraan gekoppeld drie workshops: mooi sociaal leven (domein 

geheugen/psychische gezondheid), mooi gezond leven (domein voeding) en mooi actief leven (domein 

bewegen). Tijdens deze workshops staat kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden centraal, 

teneinde de deelnemers gemotiveerd te krijgen om te werken aan het verbeteren en op peil houden 

van de eigen (psychische) gezondheid. Na afloop van deelname aan de workshops wordt gekeken of 

deelnemers kunnen doorstromen naar activiteiten die reeds in de gemeente aanwezig zijn, zodat er een 

structureel effect plaats kan vinden. 

 

Voor de toekomst is de gemeente Twenterand voornemens Langgezond.nl als volgt verder te 

implementeren: 

- Verbreding van 6 huisartsen naar alle huisartsen 

- Leeftijdscategorie 65+ 

- Alleen ouderen die bij de laatste deelname in de categorie ‘kans op kwetsbaarheid’ vielen, 

worden jaarlijks uitgenodigd omdat binnen Langgezond.nl de focus naar deze groep uit gaat. 

Vitale ouderen worden eens in de twee jaar uitgenodigd. Uit onze eerste ervaringen blijkt dat de 

kwetsbare ouderen reeds in beeld zijn bij de huisarts, deze worden daarom niet opnieuw 

uitgenodigd om deel te nemen. 

3.5 Implementatie-strategieën 

Tijdens het project zijn door de gemeenten i.s.m. RRD een vijftal implementatie-strategieën ontwikkeld 

en doorgevoerd om het gebruik van het online beweegprogramma te promoten. Na de eerste 
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ervaringen bleek dat alleen het aanbieden van het online beweegprogramma of het reguliere aanbod 

aan welzijnsdiensten niet voldoende was om de doelgroep meer te laten bewegen.  

1. Informatiebijeenkomst 

Tubbergen en Hengelo -  Van de mensen die waren uitgenodigd voor de informatiemarkt was de 

opkomst ongeveer 15-20%. Voor zover bekend heeft slecht een klein gedeelte (< 5%) van deze 

deelnemers aangegeven interesse te hebben voor de online oefenmodule. 

2. Informatiepakket 

Hengelo / Twenterand - Alle mensen die aan de tweede screening hebben deelgenomen, 

hebben een informatiepakket ontvangen met hierin een folder van de online oefenmodule en 

informatie over het lokale aanbod in Twenterand. Verder kregen de deelnemers basisfolders 

met informatie vanuit de hersenstichting en ontvingen deelnemers ook mondelinge informatie 

over de uitslag van de screening en over mogelijke vervolgstappen van een welzijn consulent. De 

reacties op de online oefenmodule waren matig, veel deelnemers gaven aan dat zij weinig 

gebruik wensen te maken van de computer. Er was wel behoefte aan aanbod op het gebied van 

bewegen en geheugen. 

3. E-mail  

Hengelo, Tubbergen, Twenterand, Enschede - Naar alle pre-frail en robuuste deelnemers is een 

e-mail met informatie over de online oefenmodule verstuurd. In totaal zijn er 1096 mails 

verstuurd, waarvan circa 15% van mailadressen ongeldig waren en retour kwamen. Drie mensen 

hebben via de mail aangegeven dat zij graag willen oefenen. Een deelnemer gaf aan geen 

behoefte te hebben aan de online oefenmodule. 

4. Mondelinge informatie met bijbehorend activiteitenoverzicht  

Enschede - Tijdens de tweede screening zijn er gesprekken gevoerd over de uitslagen en is er 

een activiteitenoverzicht uitgedeeld. In dit activiteitenoverzicht stond ook kort vermeld dat 

deelnemers gebruik kunnen maken van de online oefenmodule. Het is echter onbekend hoe de 

mensen hierop reageerden en of ze daadwerkelijk gebruik zijn gaan maken van (een van) de 

voorgestelde activiteiten. 

5. Motiverende gespreksvoering toegevoegd aan de tweede screening  

In de tweede fase (2016/2017) is in Enschede met een kleinere groep gestart, het wijkteam aan 

de het dienstenmodel toegevoegd en is een aanpak van motiverende gespreksvoering 

toegevoegd. Dit om bij deelnemers motivatie tot gedragsverandering te creëren.   

 

Naast deze implementatie-strategieën zijn er binnen gemeenten onderzoeken gestart om meer zicht te 

krijgen op de behoeften van ouderen m.b.t. gezond ouder worden.  

• In Hengelo wordt als vervolg op de screeningen een onderzoek verricht naar wat drijfveren zijn 

van deelnemers om wel of niet aan de eigen vitaliteit te werken en welke ondersteuning zij 

daarbij wensen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Saxion, 

HBO-V in Enschede.  

• In gemeente Enschede heeft een master student Psychologie van de OU een onderzoek 

uitgevoerd naar de zelfperceptie van gezondheid en ouder worden in relatie tot bewegen.  
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3.6 Evaluatie en validatie van de business case 

Nadat de implementatie heeft plaatsgevonden en pilots gedraaid zijn, heeft een evaluatie 

plaatsgevonden.  

 

Business cases: 

Voor elk van de gemeenten is gewerkt aan de ontwikkeling van een business case. Hiertoe is een 

vragenlijst ontwikkeld door RRD die door elk van de gemeenten is ingevuld en is aangevuld met 

informatie die verkregen is in een reeks bijeenkomsten in elk van de gemeenten. Hier is de verwachte 

waarde voor elk van de betrokken stakeholders in kaart gebracht. Daarnaast is gefocust om de 

maatschappelijke relevantie en impact te kwantificeren en is de geobserveerde sociale impact in het 

project aannemelijk gemaakt. Denk hierbij aan resultaten welke op voorhand niet geanticipeerd waren 

of expliciet gemeten werden in het sociale domein. Dit zijn echter resultaten welke de business case 

meer body geven en relevante impact aantonen voor betrokken stakeholders en ouderen inwoners. Om 

duurzaamheid en voorzetting te bevorderen is getracht het initiatief in te bedden in reeds bestaande 

doelstellingen en/of gemeentebeleid. 

 

Om de verwachte kosteneffectiviteit te rapporteren in de business cases is er in het Europese project 

PERSSILAA (www.perssilaa.eu) een kosteneffectiviteit onderzoek gedaan door middel van economisch 

modelleren met data van 82 deelnemers. Aangenomen dat alles nu werkt en de deelnemers 100% 

therapietrouw hebben (m.a.w. netjes het volledige programma hebben doorlopen). Het online screenen 

en oefenen zoals aangeboden in het dienstenmodel van Langgezond.nl zorgt voor een gemiddelde 

gezondheidsverbetering van 0.075 QALY1 en kan het kostenbesparend zijn tot 265 euro per individu 

over een tijdspanne van 10 jaar. Hiermee is de interventie kostenbesparend. Vervolgens is er gekeken 

wat de implicaties hiervan zijn op gemeentelijk niveau. Op financieel gebied zijn er scenario’s gemaakt 

en doorgerekend gebaseerd op de project implementatie en te verwachten kostenplaatjes voor de 

duurzame doorzetting na het project.  

De toekomstscenario’s, welke uiteengezet en doorgerekend zijn in de business cases, verschillen per 

gemeente. Deze toekomstscenario’s zijn gebaseerd op de lessen die zijn getrokken uit het project, de 

prioriteiten en wensen van de gemeenten en betrokken stakeholders. Hierbij moet gedacht worden aan 

de operationele implementatie (o.a. wie en wanneer wordt er gescreend, wie bieden we welke service 

aan als gemeente – zie ook paragraaf 1.2). Deze keuzes zijn vervolgens uitgedrukt in de te verwachten 

inspanningen en middelen (mankracht, materialen en financiële consequenties). Hierbij observeren we 

dat er maatwerk nodig is door de verschillen in gemeenten. Niet alleen op gemeentegrootte, maar ook 

wensen en prioriteiten van betrokken stakeholders die samenwerken in de gemeenten. Hierdoor 

verschillende de opzet en uitvoering van het ontworpen dienstenmodel. De flexibiliteit om het 

dienstenmodel in dien mate aan te passen dat de essentie van de service hetzelfde blijft, maar de 

operationele uitvoer kan verschillen, bleek van onschatbare waarde.    

                                                           
1 Een quality adjusted life year (QALY) is een maat van 0 tot 1, waarbij 0 dood is en 1 volledige gezondheid. Het 

gerapporteerde gemiddelde is dus de toename op bestaande levenskwaliteit van ouderen. 

http://www.perssilaa.eu/
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Toekomstscenario’s: 

Gemeente Enschede  Gemeente Hengelo Gemeente Twenterand Gemeente Tubbergen 

Enschede beraadt zich 
op welke scenario’s 
het beste passen bij de 
reeds bestaande 
initiatieven en de 
wensen van de 
betrokken 
stakeholders.  
 
 

Hengelo beraad zich 
op welke scenario’s 
het beste passen bij de 
reeds bestaande 
initiatieven en de 
wensen van de 
betrokken 
stakeholders.  
 
 

Alle huisartsen nemen deel. De komende jaren wordt 
elk jaar met één dorpskern uitgebreid. Jaarlijks 
worden alle (nieuwe) 65+ inwoners voor uitgenodigd. 
De risicogroepen van voorgaande dorpskernen 
worden ook uitgenodigd en de vitale ouderen om het 
jaar. Hierdoor ontstaat een verspringend effect, wat 
gunstig is qua benodigde mankracht voor het 
screenen en draaien van het dienstenmodel. En zorgt 
dat de focus ligt op de risicogroep en andere ouderen 
niet te vaak worden opgeroepen. 

Tubbergen twijfelt tussen een 
scenario zoals in Twenterand (A) 
met twee kernen, of een scenario 
dat zich opsplitst in twee per twee 
jaar (B). Waarbij eens in de twee 
jaar de risico en vitale groep een 
uitnodiging krijgen voor een 
screening.  

Hierbij is de wens om 
zo lean mogelijk te 
werken, het liefst met 
studenten en sociale 
participatie. Omdat 
hier geen kosten van 
bekend zijn, zijn deze 
scenario’s nog niet 
doorgerekend.   
 

 

 

A 

 

B 

 

 

  



19 
 

De business cases zijn op deze wijze iteratief opgesteld door de projectpartners en betrokken 

stakeholders in de verschillende gemeenten. Door de project opzet is het lastig om goede business cases 

te maken omdat gemeente specifieke data tot de laatste weken nog werd verzameld in het lopende 

project. De business cases zijn overgedragen aan de gemeenten. 

 

Oprichting van een BV: 

In juni 2016 is er een spin-off opgericht genaamd Telerevalidatie.nl tussen de JC groep en RRD met als 

doel de door RRD ontwikkelde telemedicine diensten duurzaam te vermarkten. Deze spin-off is 

voornemens de ICT infrastructuur en de modules die binnen Langgezond.nl worden klaargestoomd voor 

grootschalige uitrol op te nemen in hun pakket en duurzaam aan te bieden.  

Om andere gemeenten op de hoogte te brengen van Langgezond.nl zullen eind juni 2017 als eerste de 

Twentse Gemeenten een uitnodiging ontvangen om de mogelijkheden van de inzet van Langgezond.nl 

binnen hun gemeenten te bespreken met RRD en de JC Groep.  

4 Overzicht van de activiteiten samengevat 

Samengevat staat in onderstaande figuur het netwerk van organisatie en omvang dat op dit moment bij 

langgezond.nl betrokken is: 

 

 
 

In elke gemeente zijn de belanghebbende stakeholder geïdentificeerd en is het draaiboek voor de eerste 

en tweede screening op orde. De gemeenten zijn enthousiast over het verloop van de 

screeningsprocedure. Om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor blijvende opschaling hebben de 

gemeenten na een eerste ervaring niet de nadruk gelegd op de kwantiteit, maar meer op de kwaliteit 

van de screening. De gemeenten hebben zich het tweede jaar vooral gericht op het ontwikkelen en 
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implementeren van effectieve strategieën om de deelnemers die uit de eerste screening een risico op 

kwetsbaarheid blijken te hebben, te motiveren om actief te worden. Dit blijkt namelijk nog niet zo 

vanzelfsprekend als we op voorhand gehoopt hadden. 

 

In totaal zijn over de 4 gemeenten:  

- Tijdens de duur van het Langgezond.nl project (2 jaar) zijn 10331 ouderen uitgenodigd om deel te 

nemen aan langgezond.nl 

- Uiteindelijk hebben 4939 ouderen de eerste screeningsvragenlijst ingevuld 

- Voor de tweede screening zijn 1184 ouderen uitgenodigd en hebben uiteindelijk 799 ouderen 

deelgenomen 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen per gemeente: 

Gemeente Ouderen 

uitgenodigd om 

deel te nemen 

Ouderen die eerste 

screeningsvragenlijsten 

hebben ingevuld 

Ouderen 

uitgenodigd voor 

tweede 

screening 

Ouderen 

deelgenomen 

aan tweede 

screening 

Twenterand 1493 683 159 89 

Hengelo 3232 1166 247 184 

Enschede-Zuid 2200 884 182 117 

Enschede-West 3783 1353 392 267 

Tubbergen 1848 853 204 142 

Totaal 10 311 4 939 1 184 799 

 

5 Meerwaarde van Langgezond.nl  

5.1  Samenwerking 

De samenwerking tussen de verschillende disciplines en de projectpartners is goed verlopen. Er zijn 

frequente project vergaderingen waar alle partners samenkomen om de voortgang te bespreken en 

ervaringen uit te wisselen. Ook is er een goede samenwerking tussen de partners onderling op 

onderdelen van het project. 

 

In elk van de gemeenten zijn zorg- en welzijnsorganisaties betrokken bij de twee screeningsmomenten. 

De huisartsen sturen in samenwerking met de gemeenten de uitnodiging voor de eerste screening. De 

welzijnsorganisatie is vaak de coördinerende partij hierin en verwerkt de gegevens. Na de eerste 

screening is er contact tussen de huisarts en de welzijnsorganisatie om de resultaten van de eerste 

screening door te lopen: Is de groep kwetsbaren bekend bij de huisarts, komen er ouderen uit deze 

groep in aanmerking voor de 2e screening en eventuele zelfmanagement. De welzijnsorganisatie is vaak 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de tweede screening. Daar waar zij opvallende zaken zien 
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verwijzen ze deze door naar de huisarts, of andere zorginstellingen. Op deze wijze werken zorg- en 

welzijnsinstellingen samen. Al hoewel er voor aanvang het Langgezond.nl project er wel contacten 

waren tussen verschillende stakeholders binnen de vier gemeenten, zien we dat het project bijgedragen 

heeft aan een betere samenwerkingen tussen deze verschillende stakeholders, deze samenwerking 

heeft meer gestalte gekregen. Per gemeente ziet deze samenwerking er dan als volgt uit:  

 

Enschede-Zuid en Enschede-West 

In Enschede-Zuid  is gekozen voor een intensieve samenwerking in de uitvoering tussen gemeente, 

welzijnsinstelling (Alifa Welzijn Ouderen) en zorginstelling (de Posten) gericht op de preventie groep. De 

Posten ondersteunt ook een deel van de huisartsen voor de kwetsbare groep. Daarmee is de 

samenwerking met huisartsen gegroeid.  

In Enschede-West wordt met de inzet van studenten van Saxion Hogeschool de screening uitgevoerd; de 

studenten helpen bij de ondersteuning van de 1e screening en voeren de 2de screening uit. Daarnaast is 

er contact met zorginstelling Livio en welzijnsorganisatie Alifa Welzijn Ouderen voor de inrichting van de 

tweede screening. 

 

Hengelo 

In Hengelo waren de betrokken samenwerkingspartners tijdens de eerste Langgezond.nl projectperiode 

de gemeente Hengelo (afd. Maatschappelijke ontwikkelingen en afd. Sport en Bewegen), 

Wijkracht/Welzijn Ouderen Hengelo, meerdere huisartsenpraktijken, ROC van Twente, Fysiogroep 

Hengelo en Carintreggeland (casemanager dementie en diëtiste). Betrokken partners onderschrijven het 

belang van preventie en opsporen van kwetsbaarheid. De partners hebben meer kennis gekregen van 

elkaars expertise. In de tweede projectperiode worden de aandachtspunten uit de eerste projectperiode 

meegenomen om de samenwerking, ook met andere partijen, verder uit te bouwen. 

De gemeente Hengelo onderzoekt hoe de methodiek van Langgezond.nl geïntegreerd kan worden 

binnen andere projecten die gericht zijn op het versterken van de samenwerking tussen huisartsen, 

wijkverpleging en welzijn. 
 

Tubbergen 

Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen huisartsenpraktijken, de welzijnsorganisatie en gemeente. 

Dit zorgt voor korte lijntjes en betere samenwerking. De kwetsbare inwoners komen hierdoor eerder in 

beeld en er wordt sneller passend aanbod geboden. Naast de kwetsbare inwoners vindt ook meer 

aandacht plaats voor ‘zorgmijders’.  

 

Twenterand 

In Twenterand wordt Langgezond.nl aangestuurd vanuit een stuurgroep. In deze stuurgroep zijn o.a. de 

huisartsen, welzijnsorganisatie, fysio- en ergotherapie vertegenwoordigd. Samen wordt nagedacht over 

en uitvoering gegeven aan de implementatie en voortzetting van Langgezond.nl. Hiermee wordt de 

samenwerking tussen de gemeente, welzijn, zorg en de huisartsen verstevigd. 

De gemeente Twenterand heeft een overzicht gemaakt van alle activiteiten in de gemeente op het 

gebied van de drie domeinen van Langgezond. nl. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van welzijn, 

maar ook op het gebied van zorg. Voor de inventarisatie van de activiteiten zijn gesprekken gevoerd met 

diverse partijen om het aanbod in beeld te krijgen. De coördinator merkt dat dit ook bijdraagt aan de 

samenwerking binnen en buiten Langgezond.nl tussen welzijn en zorg, omdat er meer bekendheid is 
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onderling en er kortere lijnen ontstaan. Bij specifieke casussen of ontwikkelingen mb.t. nieuw/ander 

beweegaanbod vindt er onderling contact en afstemming plaats. 

Bij de tweede screening is eveneens sprake van een samenwerking tussen Langgezond.nl en 

zorgpartners. Er zijn voor de 2e screening fysiotherapiestudenten ingezet via de betrokken 

fysiotherapiepraktijken die zitting hebben in de stuurgroep. De fysiotherapiepraktijken hebben een 

gedeelte van de begeleiding van de studenten op zich genomen en hebben zelf ook een gedeelte van de 

2e screening afgenomen. Dit is anders dan bij de andere gemeenten, daar is contact met Hogescholen 

over de inzet van studenten. 

5.2 Database  

De database is aangelegd. Bij elk van de gemeenten zijn de data rondom de eerste en de tweede 

screening in deze database bekend. Er zijn verschillende rollen gecreëerd voor toegang tot de database. 

Zo kunnen de huisartsen bij alle gegevens van de ouderen die bij zijn/haar praktijk hoort. De 

geanonimiseerde data van elke gemeente is beschikbaar voor elke gemeente en alle ouderen die 

hebben aangegeven dat hun gegevens voor onderzoek gebruikt mogen worden, zijn voor de 

onderzoekers van RRD beschikbaar. 

• De analyse op deze database is gestart en heeft het volgende opgeleverd: er zijn twee abstracts 

ingediend bij het EUGMS congres. Dit congres, the European Geriatric Medicine Society, vond 

plaats van 5-7 oktober 2016 in Lissabon. De abstracts gaan over de fysieke capaciteit van 

ouderen welke is gemeten tijdens de tweede screening (‘The physical capacity of community-

dwelling elderly’) en over de psychosociale status van ouderen. (‘The psychosocial status of 

community dwelling elderly (65-75 years)’). 

• Daarnaast zullen er verschillende wetenschappelijke publicaties geschreven worden gedurende 

de looptijd van het project en daarna. Op dit moment wordt er gewerkt aan het publicatie over 

een vergelijking tussen de eerste en tweede screening en een publicatie over het 

zelfmanagement-niveau van ouderen  

• Er zijn 5 nieuwsbrieven voor de betrokken stakeholders geschreven op basis van de data uit de 

database om een eerste indruk te geven van de populatie die heeft meegedaan. (zie 

nieuwsbrieven meegestuurd bij het voortgangsverslag).   

• Onder de koepel van Vitaal Twente is er een initiatief gestart om verschillende regionale 

databases met elkaar te koppelen. Een samenwerking tussen Kennispunt, GGD Twente en 

RRD/UT is aan het onderzoeken in hoeverre deze koppelingen mogelijk zijn en welke 

consequenties een mogelijk koppeling heeft. Dit samenwerking is vormgegeven in het project: 

“Ouderen worden in Twente, hoe doen we dat?” 

6 Disseminatie en promotieactiviteiten 

Er zijn het afgelopen jaar diverse disseminatie en promotieactiviteiten geweest: 

- Langgezond.nl heeft een eigen logo. 

- Nieuwsbrief vormgegeven voor elk van de gemeenten  

- Op 19 november 2016 is het symposium “Gezond oudere worden in Overijssel” georganiseerd door 

Roessingh Research and Development B.V. met meer dan 100 deelnemers uit de regio.  
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- Elk van de gemeenten heeft in lokale nieuwsbladen persberichten geplaatst om Langgezond.nl te 

promoten. 

- Website met informatie over Langgezond.nl opgezet http://achtergrond.langgezond.nl 

- Langgezond.nl is gepresenteerd op diverse symposia en congressen, zoals de eHealth 

Stedenestafette Enschede, breedband symposium gemeente Tubbergen en ROC alumni dag. 

- Langgezond.nl heeft zich gepresenteerd op het Health Valley event (17 maart 2016). 

- Er is een twitter account @langgezond.nl waarop inmiddels 125 tweets geplaatst zijn. 

- Er zijn diverse gesprekken gevoerd met andere gemeenten zoals Zwolle, Wierden, Almelo, 

Dinkelland over het initiatief Langgezond.nl, wat heeft geresulteerd tot agendering bij samen14. 

- Er is in de regio een coalitie Vitaal Twente opgericht waar Langgezond.nl als eerste project wordt 

ingebracht voor grootschalige implementatie. 

- Folder Langgezond.nl en fysieke online module ter informatie voor deelnemers en zorgprofessionals  

- Persbericht, flyer en uitnodigingen voor professionals en inwoners over de pilot Mooi leven (bijlage 

8) voor de gemeente Twenterand. 

- RTVOOST rapportage: Project LangGezond helpt ouderen in Overijssel online om gezond te blijven, 

augustus 2016 (http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=249975)  

- Website “Alles over Sport” arikel: Kwetsbaarheid voorkomen en verminderen: het kan 

(https://www.allesoversport.nl/artikel/kwetsbaarheid-voorkomen-en-verminderen-het-kan/) 

7 Hoe nu verder…  

Opschaling kan snel en effectief: Het draaiboek is zover ontwikkeld dat deze in nieuwe gemeenten als 

uitgangspunt kan worden gebruikt voor implementatie. Ervaring uit deze eerste 4 gemeenten leert dat 

elk van de gemeenten op deelaspecten aanpassingen maakt om optimaal aan te sluiten bij de wensen 

en werkwijze binnen iedere gemeente. De werkwijze die hiervoor ontwikkeld is, laat zien dat met een 

tweetal sessies in een nieuwe gemeente het draaiboek kan worden opgetuigd. Eenmaal opgetuigd in 

een gemeente bij een huisartsenpraktijk maakt opschaling naar een andere huisarts eenvoudig. 

Gemeente Tubbergen is hier een mooi voorbeeld van waar de doorlooptijd tot start in de 3e 

huisartsenpraktijk al vele malen korter is dan bij de eerste huisartsenpraktijk.  

 

Borging in de 4 gemeenten: Nu het Langgezond.nl project ten einde is en de gemeenten ervaring 

hebben met de methodiek is het belangrijk om alle resultaten op gemeentelijk niveau te bundelen en 

waar mogelijk te komen tot het borgen van Langgezond.nl. Natuurlijk worden de business cases die 

gebouwd zijn tijdens het project gebruikt in elk van deelnemende gemeenten om blijvende 

implementatie te borgen. Deze business cases zijn ook van belang voor nieuwe gemeenten om aan te 

haken. Binnen elke gemeente wordt het proces voor borging anders vormgegeven en is men op een 

ander punt in dit proces.  

 

Acties m.b.t. tot borgen Langgezond.nl binnen de gemeente: 

Gemeente Enschede Gemeente Hengelo Gemeente 
Twenterand 

Gemeente Tubbergen 

De businesscase voor 
het totale traject is 
(nog) niet positief. Op 

- Bezig een plan van 
aanpak te ontwikkelen 
hoe de methodiek van 

-Uitvoering en 
evaluatie pilot Mooi 
leven om deelnemers 

Op dit moment wordt 
de discussie gevoerd 
om te kijken of 

http://achtergrond.langgezond.nl/
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=249975
https://www.allesoversport.nl/artikel/kwetsbaarheid-voorkomen-en-verminderen-het-kan/
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dit moment wordt 
discussie gevoerd om 
relevante delen en 
effecten te borgen in 
bestaande trajecten 
van preventie en 
inclusieve aanpak  
 
 
 
 
 
 

Langgezond 
geïmplementeerd kan 
worden binnen bestaande 
of nog te ontwikkelen 
samenwerkingsverbanden 
tussen huisartsenzorg en 
zorg/welzijnsorganisaties. 
- samen met de 
individuele deelnemer 
een opmaat aanpak 
ontwikkelen ter 
bevordering van de eigen 
vitaliteit en dit een jaar 
lang monitoren. 
-  de onderzoekdomeinen 
binnen Langgezond 
uitbreiden met de sociale 
component. 

van langgezond.nl te 
stimuleren (meer) te 
gaan werken aan het 
verbeteren of op peil 
houden van hun 
psychische 
gezondheid. 
-In 2017 wordt een 2e 
cyclus uitgevoerd, 
waarbij wordt 
uitgebreid naar een 
derde kern. 
-In 2017 wordt de 
gemeenteraad 
voorgesteld een 
(positief) besluit te 
nemen over het 
continueren van 
langgezond.nl 

Langgezond.nl kan 
bijdragen aan het 
meten van resultaten 
en effecten. 
Langgezond.nl zal dan 
niet als interventie 
worden ingezet, maar 
als meetinstrument.  

 

Vitaal Twente voor uitbreiding naar andere gemeenten: binnen het kader van Vitaal Twente vindt 

voortdurend actieve verspreiding naar andere gemeenten plaats in Twente, maar ook naar andere 

gemeenten in Overijssel zoals bijvoorbeeld in Zwolle via het Health Innovation Park. Zo is de 

Langgezond.nl methodiek gepresenteerd tijdens de Meet-up Plein 14 bijeenkomst van Samen14 (Rijssen 

- donderdag  16 juni 2016). Tevens is tijdens de eerste bijeenkomsten van Vitaal Twente (Matching 

event Vitaal Twente – donderdag 2 februari 2017 in Enschede / Kennismakingsevent van Vitaal Twente – 

donderdag  13 april 2017 in Enschede) aandacht geweest voor Langgezond.nl en de verdere uitrol van 

Langgezond.nl onder de niet-deelnemende gemeenten. Daarnaast worden gesprekken gevoerd op 

bestuurlijk niveau met Samen14. Het doel hier is om via Samen14 Langgezond.nl naar de andere 

Twentse gemeenten op te schalen. Deze actieve verspreiding heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de 

gemeente Wierden recentelijk gestart is met een initiatief voortkomend uit de Langgezond.nl 

methodiek.  
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