
WAT LEVERT SUSTAIN 
VOOR U OP?     
Door mee te doen aan SUSTAIN:   
 Hebt u toegang tot wetenschappelijke onder- 
 zoeksresultaten op het gebied van integrale  
 zorg. 

 Werkt u samen met een ervaren team van  
 experts op gebied van integrale ouderenzorg. 

 Krijgt u ondersteuning bij het doorvoeren  
 van verbeteringen in uw organisatie. Ouderen  
 en zorgverleners worden hier bij betrokken.

 Hebt u de mogelijkheid om samen te werken  
 met andere Europese initiatieven en ervarin- 
 gen met elkaar te delen. 

 Wordt uw werkpraktijk aangemerkt als goed  
 voorbeeld voor andere initiatieven in Europa. 

DUURZAME 
INTEGRALE ZORG 
VOOR              
THUISWONENDE 
OUDEREN IN EUROPA     

Het SUSTAIN project wordt gefi nancierd vanuit Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014–2020) van de 
Europese Unie (projectnummer 634144). De inhoud van deze folder 
geeft de zienswijze van het SUSTAIN consortium weer.  De Europese 
Unie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die 
hierin staat en wat ermee gedaan wordt. 

AANVULLENDE INFORMATIE    
SUSTAIN is een vierjarig project (2015-2019) gefi -
nancierd vanuit het ‘Horizon 2020 het kaderprogram-
ma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)’ van de 
Europese Commissie. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: 

 Simone de Bruin (projectmanager van het SUSTAIN  
 project en contactpersoon voor SUSTAIN in  
 West-Friesland). 
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),  
 simone.de.bruin@rivm.nl of 06 4686 0723, of

 Nick Zonneveld (contactpersoon voor SUSTAIN  
 in Zeeland).
 Vilans, n.zonneveld@vilans.nl of 06 1514 9045.

PSSRU
Personal Social Services Research Unit 



 

INLEIDING    
Het SUSTAIN project richt zich op het 
verbeteren van integrale zorg voor 
thuiswonende ouderen met problemen 
op gebied van gezondheid en welzijn in 
Europa. 

Van 2015 tot 2019 werkt SUSTAIN samen met veer-
tien initiatieven rondom integrale zorg uit zeven 
Europese landen aan het verbeteren van zorg en 
ondersteuning voor thuiswonende ouderen. In 
samenwerking met ouderen en hun zorgverleners bij 
deze initiatieven worden verbeteringen ontwikkeld, 
geïmplementeerd en geëvalueerd. 

SUSTAIN streeft ernaar om verbeteringen overdraag-
baar te maken naar andere Europese zorgsystemen. 
Daarom ontwikkelt SUSTAIN materiaal dat andere 
initiatieven rondom integrale zorg ook kunnen ge-
bruiken. Zo werkt SUSTAIN aan kwalitatief betere 
integrale zorg in Europa.  WAT WILLEN                

WE BEREIKEN?    
Het SUSTAIN project levert de komende vier jaar 
de volgende resultaten op:   
 Verbeterplannen afgestemd op de lokale  
 situatie die in bestaande initiatieven rondom
  integrale ouderenzorg zijn doorgevoerd en  
 geëvalueerd.

 Geteste indicatorensets en meetinstrumenten 
 voor betrokkenen bij initiatieven rond integrale  
 zorg om hun vooruitgang te meten en te evalueren.

 Een ‘toolbox’ met informatie, praktijkvoorbeel- 
 den en ervaringen uit de ouderenzorg.

 Een ‘roadmap’ met instructies, richtlijnen, erva- 
 ringen, praktijkvoorbeelden en suggesties om  
 de integrale zorg voor thuiswonende ouderen te  
 verbeteren.

WAT IS ONZE               
WERKWIJZE?   
Om haar doelstellingen te behalen zal SUSTAIN:  

 1. Achttien maanden samenwerken met betrokke- 
 nen bij veertien bestaande initiatieven rondom  
 integrale zorg om verbeteringen te ontwikkelen  
 en te implementeren.

 2. De ontwikkeling en implementatie van verbeteringen  
 binnen deze initiatieven evalueren, zowel tijdens  
 als na het doorvoeren van de verbeteringen.  

 3. Zorgen dat de verbeteringen ook geschikt zijn  
 voor andere initiatieven rondom integrale zorg 
 in Europa.

SUSTAIN werkt nauw samen met lokale betrokkenen 
bij de bestaande initiatieven, zodat de onderzoeks-
resultaten goed bruikbaar zijn in de praktijk.

EEN EUROPEES PROJECT    
SUSTAIN wordt gefinancierd door de Europese 
Commissie en bestaat uit partners uit negen Europese 
landen. Zij worden ondersteund door verschillende 
Europese organisaties gespecialiseerd op het gebied 
van integrale zorg, belangenbehartiging van ouderen 
en kennisverspreiding. De deelnemende initiatieven 
liggen in Duitsland, Engeland, Estland, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk en Spanje.


