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Partijen verbinden zich in BeterOud om kwaliteit van leven ouderen te verbeteren 
Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw gaat door in BeterOud 

ZonMw heeft het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) vandaag overgedragen aan het 

consortium Beter Oud. Dat gebeurde tijdens de conferentie Een nieuwe generatie ouderen(zorg) in 

aanwezigheid van Staatsecretaris Martin van Rijn van VWS. In Beter Oud committeren partijen uit 

de sectoren wonen, welzijn en zorg zich aan een vloeiend vervolg van dit succesvolle programma, 

waarin de wensen van ouderen centraal staan.  

Deelnemende partijen aan het consortium zijn: Habion, KBO-PCOB, Movisie, het landelijk ROS-

Netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast zijn Leago en Pharos nauw betrokken. 

‘Gezamenlijk een structurele verbetering van de kwaliteit van leven van de ouderen in de 

samenleving realiseren, dat is onze ambitie. We zijn trots dat we met elkaar onze kennis en krachten 

ku e  u dele , zegt Astraia ‘ühl, dire teur ke is etwerken Vilans en voorzitter van het 

consortium BeterOud. Geza e lijk ku e  e zo de ete s happelijke, politieke e  pu lieke 
age da eï loede . Beter oud orde  doe  e sa e .  

Ouderen centraal 

Binnen het consortium zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in voor het 

ontwikkelen, verspreiden en toepassen van innovatieve toepassingen voor ouderen.  Er zijn onder 

andere leergemeenschappen, werkplaatsen en een website waar alle kennis samenkomt. Hier staan 

ook de verbeterprojecten van NPO. In alle activiteiten blijven de wensen van ouderen het 

uitgangspunt. Meer informatie is te vinden op www.beteroud.nl 

Enorme beweging  

BeterOud zet hiermee de lijn voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) de afgelopen 

tien jaar heeft ingezet. Dit programma heeft een enorme beweging op gang gebracht. De vraag wat 

ouderen zelf belangrijk vinden is centraal komen te staan in wetenschappelijk onderzoek naar 

verbetering van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De samenwerking die in de acht NPO-

netwerken tot stand is gebracht tussen ouderen, professionals en wetenschappers heeft geleid tot 

handzame producten met een grote meerwaarde voor de doelgroep. Denk aan de Transmurale 

Zorgbrug, die ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname 

weer thuis komen en projecten als SamenOud, Even Buurten en Delfgoud.  

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op www.BeterOud.nl. 

Over ZonMw 

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en 

ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde 

kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers 

het ministerie van VWS en NWO. 

Over het NPO 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) verbetert de zorg en ondersteuning voor kwetsbare 



 

ouderen. Ruim 650 organisaties werken daarvoor landelijk en regionaal 

samen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd 

op de individuele behoeften van ouderen. Het NPO is een programma van ZonMw, in samenwerking 

met de NFU en de CSO. Opdrachtgever is het ministerie van VWS.  

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 

 

Joyce van Dam, communicatieadviseur BeterOud 06 27 28 30 45, j.vandam@vilans.nl  

Of Noëlle van Wijgerden, communicatieadviseur BeterOud, 06 25 02 78 35, 

n.vanwijgerden@movisie.nl 

 

Linda Jansen, communicatiemedewerker ZonMw, 06 46 27 89 50 ljansen@zonmw.nl 
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