
Precuro: Integrale zorg voor ouderen      

PRECURO richt zich op het in kaart brengen van de manier waarop zorg voor kwetsbare ouderen in 

de wijk wordt georganiseerd. Hiertoe hebben zijn vier case studies uitgevoerd in de regio Nijmegen 

PRECURO bestaat uit twee deelprojecten,gefinancierd door ZonMw. Beide deelprojecten zijn 

inmiddels afgesloten. Momenteel wordt gewerkt aan de wetenschappelijke artikelen over PRECURO.  

PRECURO I 

Met het onderzoek PRECURO I wilden we inzicht krijgen in de manier waarop professional uit zorg en 

welzijn gezamenlijk de zorg voor ouderen in de wijk organiseren. We keken vanuit het perspectief 

van de huisartspraktijk. In dit project lag de nadruk op de wijze waarop de  domeinen preventie, 

welzijn en zorg met elkaar in verbinding worden gebracht. Het project was er tevens op gericht om 

eerstelijns praktijknetwerken te ondersteunen bij het verbeteren van de organisatie van zorg voor 

kwetsbare ouderen.  

Hier kunt u een samenvatting van het eindverslag bekijken.  

PRECURO II: Patiëntervaringen 

In Fase II van het onderzoek PRECURO hebben wij twee experimenten uitgevoerd om de input van 

kwetsbare ouderen in het multidisciplinaire eerstelijns team te vergroten. Ten eerste hebben we 

spiegelgesprekken gevoerd met kwetsbare ouderen. De professionals waren bij deze gesprekken als 

toehoorder aanwezig. Ten tweede hebben we gekeken of het mogelijk is om de professionele 

zorgnetwerken van ouderen met de oudere zelf in beeld te brengen. De vraag die we hiermee wilde 

beantwoorden was wat de impact op de multidisciplinaire teams van deze spiegel- en 

netwerkinformatie zou zijn.  

PRECURO II is inmiddels ook afgerond. Hier vindt u een link naar de publiekssamenvatting van het 

eindverslag.  

Mevrouw X 

Recent maakten Sietske Grol, huisarts Marianne Dees en wijkverpleegkundige Ina Baggerman voor 

het onderzoeksproject PRECURO een educatieve film over de organisatie van integrale zorg voor 

ouderen in de wijk. In vijf korte scènes wordt de kijker aan de hand genomen langs de verschillende 

stappen in het zorgproces.  

Interesse in het filmpje, bijvoorbeeld voor gebruik in onderwijs of nascholing, of andere vragen over 

PRECURO? Neem contact op met Sietske Grol, hoofdonderzoeker van dit project.  

http://www.koplopers.org/sites/default/files/downloads/samenvatting_resultaten_precuro_i_020315_0.pdf
http://www.koplopers.org/sites/default/files/downloads/samenvatting_precuro_ii_patientervaringen_extern_0.pdf
https://vimeo.com/132430061
mailto:sietske.grol@radboudumc.nl?subject=Film%20Integraal%20wijkgericht%20werken

