
HOE KUNT U ONS     
HELPEN?    
U kunt ons erg helpen door bijvoorbeeld:    
 Actief mee te doen in ons onderzoek, bijvoor- 
 beeld door mee te doen aan een interview of  
 groepsdiscussie. Vertel ons tegen welke pro- 
 blemen u aanloopt, wat u verwacht en wat er  
 moet gebeuren om de ouderenzorg te verbe- 
 teren. 

 Op de hoogte te blijven van het project en  
 erover te praten met de mensen om u heen.

 Te helpen met het verspreiden van de resul- 
 taten van het onderzoek.

Meedoen is gratis. U geeft zelf aan hoe en in 
welke mate u betrokken wilt zijn. En u kunt uiteraard 
op ieder moment stoppen.

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. 

PSSRU
Personal Social Services Research Unit 



 

WIE ZIJN WIJ?    
Wij zijn een team van experts op het 
gebied van zorg en ondersteuning voor 
ouderen in Duitsland, Engeland, Estland, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en 
Spanje. 

Wij zien dat de zorg momenteel vaak onvoldoende 
aansluit bij de behoeften van ouderen. De kwaliteit 
en de uitkomsten van de zorg zouden verbeterd 
kunnen worden.

Samen werken wij aan een onderzoeksproject, met 
als doel het verbeteren van de ouderenzorg in 
Europa.  

MEER WETEN?           
NEEM CONTACT OP!    
Bent u geïnteresseerd in het project en wilt u meer 
informatie ontvangen? Of wilt u meedoen? Neemt 
u dan contact op 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.

http://www.sustain-eu.org/

Om onze doelen te bereiken werken wij samen met 
14 initiatieven op het gebied van ouderenzorg uit 
7 landen. Deze worden geanalyseerd en samen met 
verschillende lokale belanghebbenden verbeterd door 
de wensen en behoeften van ouderen centraal te zet-
ten, en ervoor te zorgen dat zorg en ondersteuning 
op een veilige en effi  ciënte manier geleverd worden.

Ook willen wij onze ervaringen delen met andere 
initiatieven en landen, opdat zij hun zorg en ondersteu-
ning voor ouderen ook kunnen verbeteren. Zo kunnen 
we ervoor zorgen dat er echt iets voor ouderen 
verandert in Europa. 

Graag willen wij mensen die zorg nodig hebben en 
hun familieleden bij dit project betrekken. Wij denken 
namelijk dat u ons als gebruiker van zorg het beste 
kunt vertellen wat er verbeterd moet worden. 

Wij worden ondersteund door AGE Platform 
Europe, de belangrijkste Europese belangenorgani-
satie voor ouderen.   

WAT WILLEN WIJ?    
Wij willen dat ouderen zorg en ondersteuning krijgen 
om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook willen 
we dat de ouderenzorg beter aansluit bij de behoeften 
van ouderen – uw behoeften! Daarnaast willen wij 
dat ouderenzorg aangenaam is en zorgt voor rust bij u 
en uw familieleden. 

Maar wij willen vooral dat de ouderenzorg goed 
georganiseerd is, met een team van zorg- en welzijns-
professionals die er voor u zijn wanneer u ze nodig 
hebt.


