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Het oude denken: de vergrijzing slaat toe en het aantal chronisch zieken stijgt fors, terwijl arbeidskrachten

schaars worden. De zorg wordt onbetaalbaar.

Dus een doemscenario?

De verhaallijn

Juist omdat de zorgkosten te hoog worden, loont het om alternatieven te zoeken.

Dat is een bewezen wetmatigheid.

Nee, niet als we nieuwe wegen inslaan.
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Dat is een bewezen wetmatigheid.

Die alternatieven zijn al in opkomst. Denk aan een andere leefstijl, medische ontwikkelingen, technologie, anders

wonen en nieuwe initiatieven binnen en buiten de zorg, ook als oplossing voor knelpunten op de arbeidsmarkt.

Blijft over de vraag: hoe komen we naar die toekomst?

De toekomst ziet er dus rooskleuriger uit dan velen denken.
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De toekomst ziet er dus rooskleuriger uit dan velen denken.



De toekomst van de zorg thuis: het project
Hoe zal de toekomst van de zorg thuis eruit zien en wat betekent dat voor
de huidige aanbieders van thuiszorg? Die vraag willen de Nederlandse
Patiënten- Consumenten Federatie en de Stichting Onderzoek en
Ontwikkeling Maatschappelijke zorg (NPCF en STOOM) beantwoorden in
een toekomstverkenning onder de naam TZT, Toekomst Zorg Thuis. Er is
een stuurgroep gevormd die de verkenning zal gebruiken bij de actuele
maatschappelijke discussie.

De stuurgroep onder leiding van dr. J. Terlouw heeft onder meer een aantal
wetenschappers gevraagd een essay te schrijven over onderwerpen die met
de zorg thuis te maken hebben, zoals vergrijzing, chronische ziekten, de
arbeidsmarkt, wonen en technologie. Vervolgens heeft de stuurgroep twee
werkmiddagen georganiseerd waarin de essayschrijvers met andere

Ter inleiding

PricewaterhouseCoopers

Toekomst Zorg Thuis, een project van NPCF en STOOM

werkmiddagen georganiseerd waarin de essayschrijvers met andere
deskundigen binnen en vooral buiten de zorg indringend hebben
gediscussieerd. Het geheel is gecompleteerd met literatuur, bilaterale
gesprekken met experts en discussies in de stuurgroep en in de Adviesraad
van STOOM. PricewaterhouseCoopers heeft het proces begeleid.

Dit document
Het document dat nu voor u ligt, is bedoeld om de kernbevindingen van het
project terug te rapporteren aan de stuurgroep. We kunnen constateren dat
de geraadpleegde deskundigen het eens waren over de contouren van
vraag en aanbod in de toekomst. We moeten en we kunnen weg van het
doemdenken, de gedachte dat de zorg door vergrijzing van de doelgroep en
ontgroening van de arbeidsmarkt vlak voor zijn faillissement staat. De
toekomst kan er heel anders uitzien en de kansen daarvoor zijn groter dan
we denken. Over de weg ernaar toe verschilden de meningen: misschien is
er ook wel niet één weg.

Ter inleiding

In het document lichten we een en ander toe. De tekst is gelardeerd met
kaders waarin quotes, voorbeelden en toelichtingen zijn opgenomen.
.

Dank aan essayschrijvers en experts
De verhaallijn in dit document kon alleen maar worden ontwikkeld dank zij
het vele voorwerk dat er is verricht. We doelen dan in de eerste plaats op de
essays die zijn geschreven. Zij vormen de basis die het mogelijk maakte om
tot een echte verdieping en vernieuwing te komen. Wij zijn de
essayschrijvers, die ook in de werkbijeenkomsten een belangrijke rol
hebben gespeeld, dan ook zeer erkentelijk. De dank geldt niet minder de
andere experts, die zeer waardevolle nieuwe perspectieven hebben
aangereikt. Een lijst met namen vindt u in de bijlage.

Focus
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Focus
Het project richt zich op de zorg thuis. Dus niet alleen de zorg voor ouderen
(hoewel een groot deel van de cliënten 75 jaar of ouder is), maar ook
jongere chronisch zieken of mensen met een beperking.

Het project heeft een eigen website: www.tzt2020.nl



1. Oud denken

PwC



Bevolking vergrijst en aantal chronische ziekten neemt toe

Extrapoleren huidige trends leidt tot somber
toekomstscenario
De feiten:

• Op 1 januari 2009 telde Nederland bijna 2,5 miljoen ouderen. Daarmee
was 15% van de bevolking 65-plusser.

• Het aantal 65-plussers stijgt volgens de prognoses naar 3,4 miljoen in
2020 - een stijging van 40% - en tot 4,5 miljoen in 2040.

• Van alle 75-plussers heeft 80% een chronische aandoening. Ruim
tweederde van de chronisch zieken heeft meer dan één chronische
aandoening.

PricewaterhouseCoopers
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aandoening.

• Het aantal 80-plussers stijgt van 613.000 personen in 2009 tot circa
800.000 in 2020, een toename van 30%. In 2050 zal het aantal 80-plussers
toegenomen zijn tot 1,7 miljoen. Dat is bijna een verdrievoudiging
vergeleken met 2009.

• De prevalentie van chronische ziekten neemt fors toe. Zo wordt tussen
2003 en 2025 een toename van de prevalentie van hartfalen met 52%
verwacht. Voor dementie wordt een stijging met 51% verwacht en voor een
beroerte een stijging met 48%.

• Het aantal levensjaren zonder chronische ziekten neemt af. In de periode
1981 tot en met 2007 voor mannen met vijf jaar en voor vrouwen zelfs met
meer dan tien jaar.

Bevolking vergrijst en aantal chronische ziekten neemt toe

• Door deze ontwikkelingen (bronnen: RIVM en CBS) zal de vraag naar
thuiszorg bij ongewijzigd beleid en ongewijzigde omstandigheden tussen nu
en 2020 met 30% toenemen.

• Om deze zorg te kunnen leveren, zou een op de vijf schoolverlaters vanaf
nu voor een baan in de zorg moeten kiezen.

Het is niet moeilijk om met deze cijfers de toekomst van de zorg thuis
somber in te zien. De zorg is niet meer te leveren, de kloof tussen vraag en
aanbod neemt toe.

De volgende slide brengt dit nog eens in beeld.
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Maak geen verschil tussen vraag en aanbod

In de zorg zijn we gewend om te denken in een vraagkant en een
aanbodkant. En vervolgens constateren we dat het aanbod niet
vraaggericht is. Vreemd dat we zo weinig leren van sectoren waarin
vraag automatisch aanbod is. Hoe spelen die het klaar om vraag en
aanbod zo dicht bij elkaar te brengen? Hoe weten ze zo goed wat de
vraag is? En waarom krijgt een schoonmaakbedrijf het voor elkaar dat
cliënten niet te veel verschillende medewerkers over de vloer krijgen, en
waarom lukt een zorgaanbieder dat vaak niet?



Oud denken: meer ouderen = meer chronisch zieken = meer beperkingen

= meer zorgbehoefte = meer behoefte aan huidig aanbod = tekort
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Een doemscenario? Nee, niet als we nieuwe wegen inslaan
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Oud denken: meer ouderen = meer chronisch zieken = meer beperkingen

= meer zorgbehoefte = meer behoefte aan huidig aanbod = tekort

AWBZ-
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Een doemscenario? Nee, niet als we nieuwe wegen inslaan
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2. Nieuw denken

PwC



Extrapoleren berust op denkfout
In de essays is er al op gewezen dat er ook andere bewegingen zijn, die
ervoor zorgen dat dit doemscenario op zijn minst moet worden gemitigeerd.
In de werkbijeenkomsten is het beeld van het doemscenario fundamenteel
verworpen. Extrapoleren van de huidige situatie naar die van 2020, zo werd
gesteld, berust op een denkfout. De ouderen van 2020 zijn niet de ouderen
van nu en ook de ontwikkelingen in het aanbod staan niet stil. Bovendien is
het de vraag of het huidige aanbod een vertaling is van de huidige
behoeften.

Maar bovendien geldt een economische wetmatigheid, die zich in de loop
van de geschiedenis heeft bewezen. Als de prijs van een product dat velen
graag willen hebben als gevolg van schaarste té hoog wordt, gaan
producenten en consumenten op zoek naar alternatieven. En die vinden ze

Geen doemscenario als we nieuwe wegen inslaan
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producenten en consumenten op zoek naar alternatieven. En die vinden ze
dan ook. Dan blijken er door innovaties goede alternatieven te worden
uitgevonden die minder kosten. De Oostenrijkse economoomSchumpeter
heeft dit verschijnsel aangeduid als het proces van creatieve destructie.
Door de inzet van nieuwe combinaties van productiefactoren (neue
Kombinationen) wordt op grote schaal in maatschappelijke behoeften
voorzien.

Daar komt nog bij, dat overal om ons heen al alternatieven in de praktijk
worden gebracht. We moeten ze alleen leren zien.

Nieuw denken gaat uit van alternatieven
Dit nieuwe denken is op de volgende slide in beeld gebracht.

Juist omdat de kosten te hoog worden, loont het om alternatieven te zoeken

Paardenmest

Aan het eind van de 19e eeuw nam het verkeer in Parijs sterk toe. Het
verkeer per koets en wagen dan wel te verstaan. Het paardenpoep-
probleem werd steeds groter en zorgde voor veel overlast. Geleerden
voorspelden dat binnen tien jaar heel Parijs bedekt zou zijn met een
metershoge laag paardenpoep. Dat is nooit gebeurd. Wat bleek? Wie het
enigszins kon betalen, liet de rommel weghalen. Bovendien….. werd de
auto uitgevonden.

Geen doemscenario als we nieuwe wegen inslaan
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Gezondheid kost geld

Het aandeel zorgkosten in het bruto nationaal product groeit. Dat wordt als
iets negatiefs gepresenteerd, maar je zou ook kunnen zeggen: nou èn? Als
wij met zijn allen meer voor zorg wilen betalen omdat we graag gezond
willen zijn, is daar toch niets mis mee? We zullen moeten kiezen tussen
andere bestedingen en zorg, maar zo is het leven nu eenmaal. Dat moet je
positief zien: het is kiezen voor iets waar we gelukkig van worden.

Juist omdat de kosten te hoog worden, loont het om alternatieven te zoeken



Nieuw denken: chronische ziekte leidt minder vaak tot beperking en sociale kwetsbaarheid;

daaarom minder vraag, en bovendien vaker in andere termen dan zorgvraag gedefinieerd
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Burgers worden anders: regie en ICT/technologie
Burgers veranderen. In de eerste plaats is er de wens om de eigen regie
over het leven te blijven voeren ook als er sprake is van ziekte of
beperkingen. Iedereen is het erover eens dat deze wens toeneemt en verder
zal toenemen. Dat dat niet voor alle burgers geldt, is overigens ook een feit.
We komen daar nog op terug.

Misschien nog wel impactrijker dan de wens tot eigen regie is het
toenemende gebruik van ICT en technologie. Feitelijk is er sprake van het
einde van de industriële revolutie en het begin van de informatierevolutie:
een nieuw tijdperk in de geschiedenis. Dat ligt voor mensen met een
chronische ziekte of beperking niet anders dan voor anderen. En ook
ouderen leren, al of niet via de (klein)kinderen, hoe ze moeten omgaan met
internet en andere toepassingen.

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (1)
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Omgaan met ICT en technologie en eigen regie versterken elkaar. ICT en
technologie stellen de burger in staat om zich veel beter over zijn
aandoening en mogelijke oplossingen te informeren en dus als
gelijkwaardiger gesprekspartner voor hulpverleners op te treden. Maar ICT
en technologie stellen burgers ook in staat om contacten te onderhouden en
een zinvolle invuling aan de dag te geven. En bovendien nemen door ICT
en technologie de mogelijkheden voor revalidatie en voor het ondersteunen
van zelfstandig wonen sterk toe.

De combinatie van meer ICT/technologie en meer eigen regie heeft een
enorme impact op de zorgvraag, zoals we nog zullen zien.

Succes
‘We maken van vergrijzing een maatschappelijk succes.’

Uitgangspunt Denktank 2100, www.2100web.nl.

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (1)

Burgers worden anders: een nieuwe maatschappij
Een maatschappij die haar leden prikkelt tot een actieve bijdrage aan de
oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Dat is de maatschappij die
meer en meer wordt gezien als het meest waarschijnlijke toekomstscenario.
Een maatschappij met nieuwe verbanden tussen mensen, op moderne leest
geschoeid. Verbanden op grond van gemeenschappelijk economisch
belang en een gemeenschappelijke leefstijl. Of op grond van het wonen in

Stel de cliënt niet centraal

‘De cliënt centraal stellen? Nee…. dan kun je hem aan alle kanten
passeren. Zet de cliënt liever aan het stuur’. Aldus een van de
deelnemers aan de werkbijeenkomsten. Maar ook die uitspraak werd
weer aangevallen. ‘Zet de cliënt aan het stuur’ impliceert nog steeds dat
iemand anders daarover beslist. Fundamenteel onjuist.
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belang en een gemeenschappelijke leefstijl. Of op grond van het wonen in
dezelfde buurt. Kortom, het gedachtegoed van de civil society, waarin deze
nieuwe verbanden steeds meer invloed krijgen. Een maatschappij ook,
waarin de overgang tussen werk en zorgtaken veel vloeiender wordt, met
nieuwe combinaties van werk en zorgtaken.

Nieuwe communities

Het blijft een wankel evenwicht, tussen individualisme en
gemeenschapszin. Maar toch zien we overal nieuwe verbanden ontstaan.
Verenigingen van Eigenaren bijvoorbeeld, die zich niet alleen
bezighouden met onderhoud, maar ook met gezamenlijke inkoop of
ontspanningsactiviteiten. Soms is het een verband voor korte tijd, voor
een project, maar soms ook voor lange tijd. Het gebruik van internet
vereenvoudigt de onderlinge contacten en maakt het veel gemakkelijker
om verbanden te vormen van mensen overal in het land of overal in de
wereld.



Burgers worden anders: rechten en plichten
De nieuwe duurzame maatschappij is ook een maatschappij waarin
iedereen verantwoordelijkheid draagt. Het accent verschuift van alleen de
rechten naar de rechten én plichten. Om dit te bereiken, zijn prikkels
ingebouwd. Burgers zullen meer voor hun gezondheid moeten gaan betalen
en meer voor hun eigen (en andermans) gezondheid moeten doen. We
kunnen ons niet langer passief burgerschap permitteren. Dus worden
burgers verantwoordelijk gesteld voor bijvoorbeeld voldoende basiskennis
van technologie, voor een gezonde leefstijl en voor een oudervriendelijk
huis. Van iedereen wordt een bijdrage aan de maatschappij gevraagd in de
vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk. En deze vragen zijn niet
vrijblijvend. Wie ervoor kiest om het niet te doen, kiest voor een hogere
ziektekostenpremie of andere bijdrage aan de dekking van collectieve
lasten. Alleen voor mensen die vanwege een aandoening geen
verantwoordeijkheid kunnen dragen, is er een vangnet. Zij worden natuurlijk
op respectvolle wijze geholpen.

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (2)
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op respectvolle wijze geholpen.
De prikkels en incentives voor proactief burgerschap worden niet alleen
gericht op individuen, maar ook op groepen. Groepen die door bijvoorbeeld
een eigen inkoopcoöperatie hun eigen zorg willen regelen, krijgen daartoe
alle gelegenheid.

. De Wet zorgwachter

Is het denkbaar dat er naar analogie van de Wet poortwachter een Wet
zorgwachter komt? Met als kernbepaling: ‘u hebt alleen recht op hulp als
u….’.

Eerder met pensioen

Met 65 jaar of zelfs 63 jaar met pensioen? Prima. Maar dan ontvangt u
slechts twee derde van uw pensioen. De rest kunt u bijverdienen door
vrijwilligerswerk te doen voor ouderen of chronisch zieken.

Burgers worden anders: maar niet allemaal (1)
Het is niet reëel om te denken dat op korte termijn álle burgers zelf hun regie
willen voeren. Wij onderscheiden ideaaltypisch vier domeinen.

Domein 0: de burger zonder specifieke gezondheidsrisico’s.

Domein 1: de oudere of chronisch zieke die gezondheidsrisico’s loopt
vanwege zijn leeftijd of aandoening, maar die nog geen beperkingen in zijn
functioneren ondervindt. Hij wil beperkingen zoveel mogelijk zien te
voorkomen.

Gezonde ouderen

Onderzoek heeft uitgewezen dat gezonde mannen van 80 jaar en ouder
één kenmerk gemeen hebben: ze zitten in een commissie.

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (2)
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Domein 2: de oudere of chronisch zieke die wordt geconfronteerd met
beperkingen, maar die de regie wil houden over de hulp die hij nodig heeft.
Hij wil zelfstandig blijven en verergering van de klachten voorkomen.

Domein 3: de kwetsbare oudere of chronisch zieke die met steeds meer
functiebeperkingen te maken krijgt en steeds minder de regie over zijn leven
kan voeren. Multimorbiditeit komt in dit domein veel voor. Een netwerk om
de oudere of chronisch zieke te ondersteunen, ontbreekt vaak. Ouderen of
chronisch zieken in domein 3 willen sociale cohesie en geborgenheid. Op dit
moment behoren ook veel ouderen die verblijven in een instelling voor
verpleging/ verzorging tot domein 3.

De domeinen kunnen als fasen na elkaar in het leven voorkomen, maar dit
hoeft niet.

Domein 0 Domein 1 Domein 2 Domein 3
Geen

gezondheids-

risico's

Gezondheids-

risico's, geen

beperkingen

Beperkingen,

eigen regie

Beperkingen,

regieverlies



Burgers worden anders: maar niet allemaal (2)
Een fijnmaziger indeling in typen zorgcliënten wordt gepresenteerd in het
onderzoek Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in
zorg en preventie, juni 2009 van Motivaction. Acht typen zorgcliënten
worden onderscheiden, geclusterd in drie hoofdgroepen:

1. Minder zelfredzame zorgcliënten:
- volgzame cliënten (16% van het totale aantal zorgcliënten)
- consumptiegerichte cliënten (22%)
- gemaksgerichte cliënten (10%)

2. Pragmatische zorgcliënten:
- luxegerichte cliënten (8%)
- resultaatgerichte cliënten (13%)
- kwaliteitsgerichte cliënten (10%)
- eigenzinnige cliënten (11%)

3. Maatschappijkritische cliënten (10%).

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (3)
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3. Maatschappijkritische cliënten (10%).

Op dit moment behoort dus bijna de helft van de zorgcliënten tot de minder
zelfredzame cliënten.

Burgers worden anders: verschuiving naar domein 1
Afgaand op het onderzoek van Motivaction, behoren op dit moment tot de
minder zelfredzame cliënten ook cliëntgroepen die gezien hun
gezondheidstoestand wel meer eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen,
maar die dat niet doen.

Wij voorzien een verschuiving in de richting van wat wij domein 1 hebben
genoemd, dus de mensen met gezondheidsrisico’s maar zonder
functiebeperkingen. Die verschuiving komt er niet alleen door de wens tot
eigen verantwoordelijkheid, maar ook door de prikkels die zullen worden
ingebouwd. Burgers die ervoor kiezen geen verantwoordelijkheid te nemen
terwijl ze dat wel zouden kunnen, betalen zelf de extra kosten die zij
daardoor veroorzaken. Harde woorden? Misschien. Maar wel noodzakelijk.
We kunnen ons geen verspilling van collectieve middelen meer permitteren.

Werknemers in de zorg worden anders
Er komt een nieuwe werknemer aan. Een werknemer die sneller wil kunnen
schakelen tussen de ene baan en de andere, of tussen werk en andere
tijdsbesteding. Een werknemer die misschien juist graag in de avond of in
het weekend wil werken. Een werknemer dus die met detacherings-
constructies wil werken, of ZZP’er wil zijn. Maar ook een werknemer die
vertrouwd is met moderne communicatiemiddelen en die het logisch vindt
om die ook in het werk toe te passen. Technologie maakt het werk voor hem
spannend. En ten slotte: een werknemer die autonoom wil zijn, zowel ten
opzichte van collega’s en leidinggevenden als ten opzichte van klanten.
Voor zorgprofessionals betekent dat: werknemers die ruimte eisen voor de
uitoefening van het beroep waarvoor ze zijn opgeleid: zorg verlenen in een
relatie tussen hen en de cliënt.

Als we spreken over deze nieuwe werknemer, bedoelen we niet alleen de
hoogopgeleide hbo-verpleegkundige. Wij denken dat voor medewerkers die
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hoogopgeleide hbo-verpleegkundige. Wij denken dat voor medewerkers die
zijn opgeleid op mbo-niveau, hetzelfde geldt.

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage die veel jongeren tegenwoordig moeten
lopen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vernieuwend denken
over thuiszorg. Jongeren hebben nog een open oog voor wat er nodig is
en kunnen ouderen (cliënten en hulpverleners) helpen om uit oude
patronen te komen en moderne informatietechnologie toe te passen.



Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (4)

De zorgvraag wordt anders: minder ‘zorg’
Tot welke veranderingen in de zorgvraag leidt dit alles? In de volgende
slides gaan we op deze vraag nader in, maar allereerst een overzicht.

Domein 1: alleen zorgvraag bij acute klachten
Domein 1 is het domein van de mensen met gezondheidsrisico’s maar
zonder beperkingen. Zij hebben in principe geen behoefte aan zorg, hooguit
aan ondersteuning bij monitoring van hun gezondheidstoestand. Alleen in
het geval van acute klachten (of die nu worden veroorzaakt door hun
chronische ziekte of niet), is zorg nodig. Cruciaal is dan dat zij via een snelle
en goede behandeling en revalidatie weer terug kunnen keren naar domein
1 en dus zonder functiebeperkingen hun leven kunnen voortzetten.

Dat ouderen en chronisch zieken zonder beperkingen geen hulpvraag
hebben, klinkt logisch. Toch wordt op dit moment nog maar al te vaak in
termen van zorgaanbod en bekostiging vanuit de zorgverzekering gedacht.
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termen van zorgaanbod en bekostiging vanuit de zorgverzekering gedacht.
Onze stelling: maak een einde aan de medicalisering van domein 1.

Voeding

Wonen

Wellness

Entertainment

Zingeving

Beweging
Leefstijl

Behandeling
en revalidatie

Domein 1

ICT

Brildrager

Een chronische ziekte zonder functiebeperkingen zou net zo gewoon
moeten zijn als het dragen van een bril wegens verziendheid.

Domein 2: grote rol ICT en technologie
Domein 2 is het domein van de mensen die ondanks alles te maken hebben
met functiebeperkingen, maar die wel de eigen regie willen behouden. Zij
hebben net zo goed als mensen in domein 1 behoefte aan zingeving
enzovoorts, en over het algemeen kunnen zij dat buiten de zorg oplossen.
Er komt echter nog het een en ander bij, zoals hulp bij de persoonlijke
verzorging. En dan komen we wél op het terrein van de zorg.

ICT en technologie kunnen een belangrijke bijdrage leveren, zoals we nog

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (4)

Herdefinieer de zorgvraag

Wat we nu nog aanzien voor een zorgvraag, is vaak een vraag naar
geluk, naar een zinvol bestaan, naar zelfstandigheid, veilig wonen, naar
meer mogelijkheden voor eigen regie. Of soms: naar een waardige dood.
Bij dit alles past geen zorgantwoord. We moeten veel meer denken aan
een aanbod buiten de zorgsfeer.
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ICT en technologie kunnen een belangrijke bijdrage leveren, zoals we nog
zullen zien. Behandeling en revalidatie zijn gericht op het voorkomen van
verdere functiebeperkingen.

Technische hulpmiddelen/ ICT

Voeding

Wonen

Wellness

Entertainment

Zingeving

Beweging
Leefstijl

Behandeling
en revalidatie

Hulp bij het
huishouden

Hulp bij ADL

Domein 2

ICT
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Domein 3: zorgcoördinatie nodig
Domein 3 is het domein van de mensen met beperkingen én regieverlies..
Voor hen komt er bovenop de behoeften uit domein 1 en 2 nog de behoefte
aan het overnemen van de regie, aan veiligheid en geborgenheid. Zij
kunnen lang niet altijd zelf meer voorzien in bijvoorbeeld zingeving en
wonen, maar zijn daarin afhankelijk van anderen. Daarmee komen ook deze
aspecten meer (maar zeker niet volledig) binnen de zorg te liggen.

Behandeling en revalidatie, voor zover dat laatste aan de orde is, zijn gericht
op een zo waardig en aangenaam mogelijk leven.

Geborgen-
heid

Veiligheid

Domein 3
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Technische hulpmiddelen/ ICT

Voeding

Wonen

Wellness

Entertainment

heid
Veiligheid

Zingeving

Beweging
Leefstijl

Behandeling
en revalidatie

Hulp bij het
huishouden

Hulp bij ADL

ICT

Zorgcoördinatie

Andere zorgvraag: dchterbij dan we denken
Niet alle zorgvragen zijn echt geen zorgvragen. Maar ook als ze dat wel zijn,
past niet altijd het huidige zorgaanbod. In de essays die voor dit project zijn
geschreven en in de werkbijeenkomsten is een groot aantal voorbeelden
van nieuw aanbod genoemd. En het opvallende was dat de meeste
alternatieven dichterbij lagen dan in eerste instantie was gedacht. Technisch
maar ook financieel gezien is er al heel veel mogelijk, en er gebeurt ook al
veel. Het lijkt vooral een kwestie van durf om tot verdere invoering te komen.

Op de volgende slides ziet u een kleine greep uit de genoemde
mogelijkheden. Lees de essays voor meer voorbeelden of raadpleeg de
apart opgestelde samenvatting van de essays, het zogenoemde
dwarskijkdocument, op www.tzt2020.nl.

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (5)

Vraag niet wat de cliënt wil
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Vraag niet wat de cliënt wil

Die vraag kan hij namelijk niet beantwoorden. Daarvoor kan hij zich
meestal te weinig losmaken van het huidige aanbod. Vraag in plaats
daarvan waar de cliënt blij van wordt of een hekel aan heeft. En bedenk
vanuit die wetenschap wat het beste aanbod is.



Andere zorgvraag: zingeving en contact
Ieder mens heeft het nodig om te weten dat hij een gewenst en
gewaardeerd lid van de samenleving is. Ook ouderen en chronisch zieken,
zelfs als zij de regie steeds meer verliezen.

We zouden veel meer gebruik moeten maken van deze wetenschap.
Waarom zou er bijvoorbeeld geen vrijwilligerswerk zijn dat mensen tot op
hoge leeftijd, zelfs vanuit huis, kunnen doen? De moderne informatie-
technologie biedt ook hier vele mogelijkheden. Initiatieven zijn al zichtbaar.
‘Ertoe doen’ maakt bezigheidstherapie overbodig.

Dat geldt ook voor contacten, sociale interactie. Een vraag naar zorg is nu
nog vaak een vraag om aandacht, om een praatje. We kennen allemaal het
voorbeeld van de thuiszorgcliënt die tegen de hulp zegt dat ze het
stofzuigen wel een keer mag laten zitten, zolang ze maar wel even aan de
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stofzuigen wel een keer mag laten zitten, zolang ze maar wel even aan de
tafel komt zitten om naar hun verhaal te luisteren. ‘Nieuwe’ burgers nemen
veel meer zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van
contacten. Internet helpt hierbij. De tijd dat contact per e-mail of webcam
werd afgedaan als een tweederangs substituut van ‘echt’ contact, ligt
grotendeels achter ons. Inmiddels kennen we van de reclame ook allemaal
het voorbeeld van de oudere dame die bezoek krijgt van iemand die het
ongetwijfeld goed bedoelt, maar de interessesfeer van de dame maar niet
kan raken. Op een gegeven moment besluit de oude dame voor haar visite
een vakantiereisje te boeken. Per internet.

Andere zorgvraag: leefstijl, wellness, entertainment
In feite geldt hier dezelfde redenering. Zolang mensen ook bij ziekte of
ouderdom hun favoriete leefstijl voort kunnen zetten, zolang zij kunnen
werken aan hun welbevinden en zolang zij mogelijkheden hebben om de
dag te besteden op een bij hen passende manier, zullen ze minder snel toe
zijn aan een echte zorgvraag.
Cultuur en entertainment zijn voor ouderen en chronisch zieken misschien
wel veel belangrijker preventiemiddelen dan we tot nu toe dachten.

Andere zorgvraag: wonen
Gaat de nieuwe burger ook anders wonen? In een bepaald opzicht wel. Het
zal voor steeds meer mensen normaal worden om te zorgen voor goede
ICT-aansluitingen en technische snufjes waar zij ook plezier van kunnen
hebben bij ziekte of ouderdom. Dit voorkomt veel zorgvragen. De woning
krijgt als het ware een label, net als een energielabel. Wie niet heeft
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krijgt als het ware een label, net als een energielabel. Wie niet heeft
gezorgd voor een oudervriendelijk huis, betaalt extra voor hulp die niet
nodig zou zijn geweest als hij wél in een geschikte woning zou wonen.
Maar recht overeind blijft dat mensen ook bij ouderdom of ziekte meestal
blijven wonen waar ze toch al woonden. Dat is het uitgangspunt ook in een
nieuwe maatschappij. Als blijkt dat ouderen of chronisch zieken hun
favoriete leefstijl moeilijker voort kunnen zetten in hun huidige woning of
woonomgeving, of als ze te veel hulp nodig hebben, zien we het ontstaan
van woongroepen en wooncomplexen. Nog mondjesmaat, dat wel. Vaak
buurtgebonden, maar steeds vaker ook leefstijlgebonden. Denk aan de
resorts met zwembaden of concertruimtes.

Keuze van de woonplek

Zorg dat op sites waarop huizen te koop worden aangeboden, niet alleen
informatie staat over slaapkamers op de begane grond, maar ook over de
aanwezigheid van ICT-voorzieningen én over de oudervriendelijkheid in
de wijk. Is er bereidheid tot vrijwilligerswerk? De koper kan dat dan
meewegen.



Andere zorgvraag: beweging en voeding nieuwe stijl
Beweging en gezonde voeding zijn de vanouds bekende preventiemiddelen.
Niet altijd de meest populaire, maar in potentie wel werkzaam. Nieuwe
technologieën kunnen deze preventie weer een impuls geven. Wii-
toepassingen in de revalidatie of voor ouderen thuis bijvoorbeeld, of
(geautomatiseerde) persoonlijke begeleidingsprogramma’s bij stoppen met
roken of overgewicht. Of voedingsmiddelen die ziektes bestrijden. Of
gezonde voedingsmiddelen die net zo lekker smaken als de hamburgers en
patat. Het kan allemaal al. En dan hebben we het nog niet eens gehad over
de mogelijkheden van gentechnologie.

Nieuwe inzichten leren dat preventie van chronische ziekten weliswaar tot
op zekere hoogte haalbaar zou zijn, maar dat we ons daar niet te veel bij
moeten voorstellen. Daarvoor is de cultuuromslag naar gezond leven te
groot.
Wat op korte termijn meer perspectief biedt, is het voorkómen van
beperkingen. Met andere woorden: chronische ziekten hoeven veel minder
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beperkingen. Met andere woorden: chronische ziekten hoeven veel minder
vaak te leiden tot functiebeperkingen. We zien die ontwikkeling nu al. Het
aantal levensjaren zonder chronische ziekte daalt, zagen we in het eerste
hoofdstuk, maar het aantal jaren zonder lichamelijk beperkingen stijgt juist
(CBS 2008). Nu is de stijging nog licht, maar rekening houdend met alle
nieuwe ontwikkelingen moet een verdere stijging mogelijk zijn. Uit oogpunt
van het beheersen van collectieve lasten dus aantrekkelijk. Voorkómen van
beperkingen (‘prevalidatie’) hoeft overigens ook lang niet altijd een
zorgaangelegenheid te zijn. Denk aan de Wii-toepassingen.

Rolmodel

Het RIVM of Postbus 51 kunnen nog zo’n verantwoord oproepen tot een
gezondere leefstijl, op veel Nederlanders maakt het geen enkele indruk.
Wij komen pas in actie als een rolmodel ons vertelt wat we moeten doen.
Een topsporter bijvoorbeeld.

Beweging en gezonde voeding zijn de vanouds bekende preventiemiddelen.
Bedrijfslunch

In steeds meer bedrijven is anti-RSI-software geïnstalleerd. Elk uur wordt
de pc-gebruiker opgeroepen om te pauzeren en oefeningen te doen.
Maar tijdens die pauzes kun je ook nog andere informatie geven.
Bijvoorbeeld de samenstelling van de voedingsmiddelen in het
bedrijfsrestaurant.

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (7)

Andere zorgvraag: ICT en technologie (1)
Op de voorgaande pagina’s zijn we al voorbeelden tegengekomen van de
rol van ICT en technologie:
• faciliteren van de toegang tot informatie over gezondheid en ziekte;
scheppen van mogelijkheden voor zelfmanagement (bijvoorbeeld ht
bewaken van de bloedsuikerwaarden).
• vergroten van mogelijkheden voor zingeving en contact;
• geven van een impuls aan beweging en voeding als preventiemiddelen;
• scheppen van mogelijkheden voor zelfmanagement (bijvoorbeeld het
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• scheppen van mogelijkheden voor zelfmanagement (bijvoorbeeld het
bewaken van de bloedsuikerwaarden).

Het zijn mogelijkheden voor alle burgers, of ze nu wel of geen
functiebeperkingen hebben. Maar ook als we ons specifiek richten op
degenen die wél met functiebeperkingen te maken hebben, blijkt dat ICT
en technologie een steeds grotere rol spelen. Een rol die nog veel groter
kan worden. Hulpmiddelen zoals domotica en zorg op afstand (direct
contact via een beeldscherm) zorgen ervoor dat mensen zelfstandig
kunnen bijven, omdat ze dan niet afhankelijk zijn van de directe nabijheid
van een hulpverlener. Voor de groep kwetsbare ouderen en zeker ook
voor hun mantelzorgers biedt technologie zekerheid: mantelzorgers
kunnen rustiger even weggaan, ze worden immers gewaarschuwd als er
iets bijzonders is. Uitvindingen zoals wassen met lotiondoekjes en
kousenaantrekmachines besparen veel menskracht.



Andere zorgvraag: ICT en technologie (2)
Leidt toepassing van ICT en technologie verschraling van de zorg? Het
hangt er maar van af hoe je er tegenaan kijkt. Technologische
hulpmiddelen maakt het ouderen mogelijk om vrijer en onafhankelijker te
zijn. Bit-to-bithulpverlening hoeft niet minder effectief dan face-to-
facehulpverlening, en de cliënten durven zich beter te uiten. Bovendien:
hoe meer werk ICT en technologie overnemen, hoe meer zorgverleners
bezig kunnen zijn met datgene waar ouderen echt op zitten te wachten:
een gesprek, aandacht. Zorgverleners doen er dan ook goed aan om, voor
zover dat nog niet het geval was, hun aversie tegen technologie opzij te
zetten.

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (8)

‘Meer handen aan het bed’: een verouderd begrip

Er moeten meer handen aan het bed komen. Jarenlang een bekende
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Er moeten meer handen aan het bed komen. Jarenlang een bekende
slogan. En zolang het een strijdkreet is tegen onnodige bureacratie in de
zorg, heeft die slogan niets aan actualiteit verloren. Maar voor het overige
is ‘meer handen aan het bed’ achterhaald. Waar het tegenwoordig om
gaat is ‘andere handen’. De handen van zelfmanagement. De handen
van technologische hulpmiddelen. De handen van mantelzorgers en
vrijwilligers misschien. En pas daarna de handen van professionals.
Overigens: de kreet ‘aan het bed’ is ook aan vernieuwing toe.

Verlichting

Bij technologische oplossingen hoeven we niet alleen te denken aan
geavanceerde toepassingen. Soms liggen oplossingen heel dichtbij. Het
is al veel langer bekend dat licht grote invloed heeft op het welbevinden
van ouderen. Omdat ze zich prettiger voelen, maar ook omdat licht
invloed heeft op de conditie van bijvoorbeeld botweefsel. Toch wordt er
van dit inzicht nog maar erg weinig gebruik gemaakt. Een gemiste kans!

Knuffelrobot

De robot Paro is uitgevoerd als een knuffeldier. Hij beschikt over
sensoren die ervoor zorgen dat hij reageert op aanraken: hij beweegt dan
met zijn staart en doet zijn ogen open en dicht. Demente ouderen blijken
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met zijn staart en doet zijn ogen open en dicht. Demente ouderen blijken
Paro graag in hun nabijheid te hebben. Ze reageren op hem en beleven
plezier aan hem. Paro helpt hen ook om alert te blijven. Wordt hij te lang
niet geaaid, dan gaat hij aandacht vragen door te bewegen. Helpt dat
niet, dan waarschuwt hij op een gegeven moment een hulpverlener.

Digitale Buurt

Een Digitale Buurt is een webportal waarmee ‘buurtbewoners’ zich
toegang verschaffen tot allerlei diensten. De digitale buurtkrant
bijvoorbeeld, maar ook het uitwisselen van berichten met buurtbewoners.
Of het doen van boodschappen, of het bestellen van theaterkaarten. Maar
ook het leggen van contact met hulpverleners of het regelen van zorg.
Een Digitale Buurt is een community waaraan ook commerciële bedrijven
deelnemen, die een op de buurtbewoners afgestemd aanbod doen. Een
Digitale Buurt is er bijvoorbeeld voor ouderen in een bepaalde wijk of juist
voor alle wijkbewoners.



3. De alternatieven zijn al in opkomst: preventie en revalidatieAndere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (9)

Andere zorgvraag: behandeling en revalidatie, medische
ontwikkelingen
Veel zorgvragen van nu zijn feitelijk geen zorgvragen, was onze stelling.
Maar zelfs de meest gezonde mens heeft af en toe medische hulp nodig,
en dat geldt nog meer voor ouderen en chronisch zieken. Medische zorg
moet daarom niet uit de wereld van de nieuwe burger worden
uitgebannen. Integendeel: als er iets mis is met zijn gezondheid, zijn een
snelle diagnose en behandeling cruciaal. Juist omdat mensen dan
maximaal de kans hebben om weer terug te keren in een leven zonder
functiebeperkingen.
Revalidatie completeert het proces. Medische zorg is niet klaar als het
medicijn is voorgeschreven of de behandeling is uitgevoerd. Pas als de
patiënt weer zoveel mogelijk op het oude niveau functioneert, is de taak
volbracht. Revalidatie is nog volop in ontwikkeling, ook weer dankzij de
toenemende technologische mogelijkheden.
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Zien met de tong

Een Britse soldaat die in de oorlog tegen Irak blind was geraakt, test een
bril uit die beelden omzet in elektrische impulsen die voelbaar zijn op de
tong (bron: NOS-journaal 16 maart 2010, website BrainPort
Technologies). Op die manier kan hij licht en donker onderscheiden.
Binnenkort, zo is de verwachting, kan hij zelfs weer letters herkennen.

Binnen nu en tien jaar worden geen spectaculaire doorbraken in de
medische wetenschap verwacht. De pil tegen dementie zal er dan nog niet
zijn. Maar wel zullen er tientallen kleinere successen zijn, die helpen te
voorkómen dat ziekten leiden tot beperkingen.

De alternatieven zijn al in opkomst: preventie en revalidatie

Alternatieve geneeskunde

Een toekomst waarin zoveel macht wordt toegekend aan de cliënt, zal
ook plaats bieden aan het alternatieve circuit, als de cliënt dat wil.

Andere burgers, andere werknemers, andere zorgvraag (9)

Andere zorgvraag: rooskleuriger toekomstbeeld
Er bleek onder de experts die wij hebben geraadpleegd, een grote mate
van overeenstemming te bestaan over dit toekomstbeeld. We gaan toe
naar een maatschappij die zó is ingericht dat het beeld van een
exploderende en onbetaalbare groei van de zorg zich niet voor zal doen.

Daarmee ziet de toekomst er wat dit betreft rooskleuriger uit dan velen
nu denken. Dat is de belangrijkste boodschap die deze rapportage over
wil brengen.

Mei 2010

19

Maar daarmee is niet gezegd dat we niets hoeven te doen. De
alternatieven zijn al zichtbaar, maar we moeten ze niet in de weg gaan
staan en dat kost inspanning. Over de manier waarop we de nieuwe
toekomst het beste binnen handbereik kunnen brengen, gaat het laatste
deel van dit rapport.



3. Hoe komen we naar de nieuwe toekomstHoe komen we naar de nieuwe toekomst

PwC



Hoe komen we naar de toekomst?
Het gaat te ver om al een gedetailleerd beeld te geven van de manier
waarop we de nieuwe toekomst kunnen bereiken. Er is waarschijnlijk ook
niet één manier: er zijn meerdere wegen naar Rome. In dit laatste hoofdstuk
schetsen we allereerst de mogelijke betekenis voor de verschillende
belanghebbenden. Daarna bespreken we enkele ideeën over de inrichting
en financiering van de zorg. Dit alles niet als blauwdruk, maar als stof tot
discussie.

Hoe komen we naar de toekomst (1)

Burgers:
vrijheid en

verantwoor-
Professionals:
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Hoe komen we naar de toekomst (1)

De transitieagenda voor burgers en cliënten
• We bespraken al de toenemende regie maar ook de toenemende

verantwoordelijkheden van de burger. Vooral dat laatste vergt nog een
forse cultuuromslag.

• Willen de cliënten werkelijk de regie kunnen blijven voeren ook als ze
zorg nodig hebben (domein 2), dan zal daar een verandering nodig zijn.
De inkoopmacht zal dan ook echt bij de cliënt moeten komen te liggen,
denk aan zorgvouchers. Daar moeten cliënten zich op instellen. Ze
zullen om moeten gaan met het budget dat zij ter beschikking hebben.

De transitieagenda voor professionals in de zorg
• Professionals krijgen de kans om maximaal invulling te geven aan de

relatie met de klant. Hun opgave is het om die relatie aan te durven, en
(opnieuw) te leren denken in termen van een integrale benadering. Niet
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(opnieuw) te leren denken in termen van een integrale benadering. Niet
alleen verpleegkundigen, maar ook verzorgenden. De laatste
beroepsgroep zal moeten worden bijgeschoold in het zelfstandig
signaleren van zorgvragen en het doorverwijzen naar de juiste persoon.

• Professionals zullen bovendien moeten leren om optimaal gebruik te
maken van ICT en technologie, en hun cliënten daarin te instrueren.

• De opgave voor opleidingen in de zorgsector is om aandacht te blijven
besteden aan alle nieuwe ontwikkelingen. Er is wel geopperd om het
aantal opleidingen dat specifiek gericht is op het ouderenvraagstuk uit te
breiden, maar anderen pleiten er juist voor om in alle opleidingen in de
zorg meer aandacht te besteden aan ouderen (en chronisch zieken).

• Eenzelfde discussie speelt er als het gaat om de toenemende rol van
ICT en technologie in de zorg. Is het tijd voor een nieuwe beroepsgroep,
of moeten ICT en technologie in alle opleidingen een plaats krijgen? Of
misschien wel allebei?



De transitieagenda voor thuiszorgaanbieders
Wat betekent het nieuwe denken voor de huidige aanbieders van thuiszorg?
Aan de ene kant niet zoveel. Aanbieders zien deze nieuwe toekomst al lang
aankomen en zijn al bezig met na te gaan hoe ze daarop kunnen
inspelen. Niet voor niets zijn er zoveel pilotprojecten en experimenten. Aan
de andere kant is een grote omslag vereist, die nog niet iedereen gemaakt
zal hebben. Dit is de opgave:
• de cliënt als financier en dus als machthebber leren benaderen. In

domein 2 is op dit moment sprake van een klein aantal pgb’ers, maar we
gaan toe naar een situatie waarin in principe alle cliënten in dit domein
de zorg zelf inkopen;

• plaats inruimen voor ICT en technologie als integraal onderdeel van het
aanbod; menskracht vervangen door technologie;

• inspelen op nieuwe werknemers die flexbiele arbeidsvoorwaarden en
autonomie in het werk vragen;

Hoe komen we naar de toekomst (2)

De merkwaardige prikkel waarin zorgaanbieders aan de ene kant meer
inkomsten krijgen naarmate zij meer zorg leveren, maar aan de andere kant
de opgave hebben om zo weinig mogelijk zorg te leveren (omdat preventie
beter is), moet verdwijnen. De prikkel om weinig zorg te leveren, hoort niet
bij zorgaanbieders te liggen. Als zij iets willen verkopen dat mensen willen
hebben en waar mensen voor willen betalen, dan moet dat kunnen, zolang
er geen anderen door worden geschaad. De prikkel tot preventie moet
liggen bij partijen die dááraan verdienen, dus uiteindelijk de burger zelf.
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autonomie in het werk vragen;
• leren omgaan met nieuwe concurrenten uit de wereld van wellness en

entertainment maar ook uit de wereld van de ICT;
• strategische keuzes maken ten aanzien van het aanbod. Gaat de

thuiszorgaanbieder ook (privaat gefinancierd) welzijn/wellness en
entertainment aanbieden?

• uitbreiding van activiteiten overwegen, bijvoorbeeld ketencoördinatie of
makelaarsfunctie.

Van de thuiszorgaanbieders vergt dat veel lef, en het vermogen om
veranderingen door te voeren. Er is behoefte aan leiders die hun
medewerkers weten te inspireren en die zelf als rolmodel optreden en het
nieuwe gedrag voorleven.

Uit een recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers naar de besteding
van AWBZ-middelen (Van bezinnen naar beginnen, 2010) komt naar voren
dat het gedrag van leidinggevenden in de zorg wordt beschouwd als hét
middel om zorgorganisaties succesvol te maken. Iedereen is daarvan
doordrongen, maar er wordt nog lang niet altijd naar gehandeld.

De transitieagenda voor andere aanbieders
•

•

Hoe komen we naar de toekomst (2)
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de opgave hebben om zo weinig mogelijk zorg te leveren (omdat preventie
beter is), moet verdwijnen. De prikkel om weinig zorg te leveren, hoort niet
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Zorgsommelier

Een sommelier is iemand die gasten in een restaurant met raad en daad
terzijde staat bij hun wijnkeuze. Hij weet precies welke wijn bij welk
gerecht past, en hij is er een meester in om de smaak van de klant te
peilen en daar rekening mee te houden. Of om hem zover te krijgen dat
hij eens een andere dan de geijkte wijnsoort uitprobeert. De sommelier
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De transitieagenda voor andere aanbieders
• Aanbieders van entertainment, wellness e.d. en ICT/technologie kunnen,

als ze daar brood in zien, hun marktaandeel vergroten in wat op dit
moment nog de zorgmarkt is.

• Eerstelijnsaanbieders kunnen zich gaan opmaken voor uitbreiding van
hun rol als ketencoördinator, in concurrentie met de thuiszorg.

hij eens een andere dan de geijkte wijnsoort uitprobeert. De sommelier
zorgt ervoor dat de gekozen wijn op tafel komt en gaat na of alles naar
wens was. Zo zou het ook in de zorg moeten gaan. ‘Zorgsommelier’ klinkt
toch heel wat beter dan ‘case manager’?



Hoe komen we naar de toekomst (3)

De transitieagenda voor financiers
• Financiers krijgen de ruimte om nieuwe arrangementen in de markt te

zetten, zoals zorgsparen en combinaties van pensioen, wonen en zorg.
• Financiers krijgen de ruimte om differentiaties in de premies aan te

brengen op geleide van het al of niet gezonde gedrag van de
verzekerden. Als ze dat willen, kunnen ze tegen afzonderlijke betaling
door de verzekerden preventieprogramma’s op de markt brengen. Het
volgen van die programma’s geeft recht op korting.

• Hun opgave is het om vanuit deze nieuwe kaders te leren denken

De transitieagenda van beleidsmakers (overheid)
We noemen de beleidsmakers als laatste. Dat is niet per ongeluk. Daarmee
geven we aan dat er al veel kan gebeuren in het huidige stelsel. Maar toch
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geven we aan dat er al veel kan gebeuren in het huidige stelsel. Maar toch
hebben zij een belangrijke faciliterende rol.
• Beleidsmakers, of het nu politici, bestuurders of ambtenaren zijn, zullen

moeten leren leven met meer diversiteit, meer innovaties en meer
vrijheid voor andere partijen.

• Dat betekent: minder sturen op incidenten, minder gedetailleerde
regelgeving.

• Zij hebben een belangrijke taak in het faciliteren van het nieuwe systeem
via beperkte maar goed doordachte nieuwe regelgeving. Een forse
opgave, waarvoor veel lef nodig is. De vele voorbeelden van innovaties
kunnen de beleidsmakers helpen om te bepalen wat er aan faciliterende
regelgeving nodig is.

• Toezicht op zorg wordt steeds meer toezicht op de resultaten van de
zorg, en minder op de processen. Het klantoordeel en de professionele
waardering van de bereikte effecten tellen zwaar.

Hoe komen we naar de toekomst (3)

Innovatie

De procedures om subsidie voor innovaties in de zorg aan te vragen zijn

Voor toezicht is een kleine set indicatoren voldoende

Feitelijk zijn vier indicatoren voldoende: een gemoderniseerd
cliëntenoordeel, de mate waarin cliënten bijdragen aan het bedrijfsbeleid,
de mate waarin het bedrijf iets tastbaars doet voor de maatschappij en de
mate waarin het bedrijf in beweging is. Een ‘gemoderniseerd
cliëntenoordeel’ is een oordeel waarin meer plaats is voor de effecten van
zorg en dat kan uitstijgen boven een oordeel over het aanbod zoals dat
toevallig op dit moment voorhanden is.
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De procedures om subsidie voor innovaties in de zorg aan te vragen zijn
dermate ingewikkeld geworden en zo weinig op elkaar afgestemd, dat er
nu speciale voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd om
potentiële aanvragers wegwijs te maken. Er is zelfs een speciaal
coördinatiepunt opgericht. In plaats van een grote schoonmaak onder de
procedures….



Mogelijke betekenis voor ordening van de zorg:
ordeningsmodellen
Wat betekent de nieuwe toekomst nu voor de ordening van de zorg thuis?
De essayisten en deelnemers aan de werkbijeenkomsten hebben
Verschillende mogelijkheden de revue laten passeren:
1. ordening via het zogenoemde districtsmodel, waarin een gemeente of
regio ervoor zorgt dat in zijn gebied alle voorzieningen voor zorg thuis
beschikbaar zijn;
2. ordening via het zogenoemde bismarckmodel, waarin burgers zelf via
communities zorg inkopen en de overheden op afstand blijven;
3. een gemengd model, met een districtsmodel voor collectieve taken zoals
preventie en wellicht ook eerstelijnszorg en een bismarckmodel voor
verzekerbare zorg. Dit model wordt gecompleteerd met een publieke

Hoe komen we naar de toekomst (4)
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collectieve verzekering voor zware onverzekerbare risico’s. De zorginkoop
door de burger kent twee varianten:

- zorginkoop via buurtcommunities
- zorginkoop via leefstijlcommunities.

Diepgaand besproken zijn de verschillende mogelijkheden niet, maar gelet
op het belang dat werd gehecht aan de eigen regie van de cliënt, ligt een
volledig districtsmodel minder voor de hand.

Mogelijke betekenis voor ordening van de zorg: ketens
Het individueel aanbieden van zorg of diensten zonder afstemming op
andere aanbieders past aan de ene kant wel in de vrije wereld die in het
voorgaande is geschetst. Toch worden ketens als kansrijker gezien. Een
goed voorbeeld is de keten die kan worden gevormd voor de behandeling
en revalidatie van aandoeningen. Een perfect samenwerkend aanbod van
eerstelijnsscreening en doorverwijzing, tweedelijnsdiagnose, behandeling en
revalidatie heeft meer effect voor de cliënt en is bovendien kostenefficiënt.
We bepleiten meer aandacht voor revalidatie en secundaire preventie.

Hoe komen we naar de toekomst (4)

Mogelijke betekenis voor de betaalbaarheid
• Worden de kosten van de zorg nu ook lager? Wordt in 2020 minder

uitgegegeven aan zorg dan in 2010? Dat denken wij niet. De
alternatieven voor de zorg zullen zeker hun vruchten afwerpen in de zin
van minder zorggebruik. Kosten van alternatieven in ICT en technologie
nemen af door massalere inzet. Aan de andere kant blijft de vergrijzing
natuurlijk een feit, en moeten we rekening houden met nieuwe
ontwikkelingen als verhoging van de pensioenleeftijd (met als gevolg
minder tijd voor mantelzorg en mogelijk meer gezondheidsklachten)

• Een kostenverlaging in absolute zin vinden wij ook minder belangrijk.
Zoals we aan het begin van deze rapportage al zeiden: gezondheid is
geluk en er is niets mis mee om daar veel geld aan uit te geven. Maar
wat in onze toekomst wél verandert, is de verdeling van de kosten. Om
het maar direct duidelijk te stellen: de verzekerde zelf betaalt meer, het
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het maar direct duidelijk te stellen: de verzekerde zelf betaalt meer, het
aandeel dat uit de collectieve lasten wordt betaald, neemt af.

Auto

We betalen nog steeds meer voor onze auto dan voor onze gezondheid.



Hoe stellen wij ons dat grotere aandeel zelf betaalde kosten in de zorg thuis
voor?

• In domein 1, het domein van de mensen met gezondheidsrisico’s maar
zonder beperkingen, kunnen zorgverzekeraars kortingen geven voor
diagnose/behandeling/revalidatie van mensen met gezond gedrag. De
keus blijft aan de verzekerde. Het zal niet doenlijk zijn om alle vormen
van gezond gedrag scherp te definiëren, maar een aantal in het oog
springende gedragingen zoals niet roken of deelnemen aan een
bewegingsprogramma kunnen al een goed begin zijn.

• ln domein 2, het domein van de eigen regie bij functiebeperkingen,
wordt (verplicht) zorgsparen ingevoerd. Die geldt vooral voor zorgvragen
die voorzienbaar en dus verzekerbaar zijn, zoals gevolgen van
ouderdom. De laatste twee jaar van het leven worden immers 80% van
de zorgkosten gemaakt. Er zijn verschillende vormen denkbaar, zoals

Hoe komen we naar de toekomst (5)
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de zorgkosten gemaakt. Er zijn verschillende vormen denkbaar, zoals
het sparen in combinatie met pensioen of het sparen voor contant geld
dan wel voor vouchers. Belangrijk is, dat de cliënt het geld of de
vouchers ook mag inzetten voor ICT/technologie in de zorg, of voor
mantelzorg of andere alternatieven. De effecten van zorgsparen worden
niet op korte termijn zichtbaar. Voorlopig is dus nog een andere regeling
nodig, een publieke regeling dan wel private financiering. De eigen regie
van de cliënt in de publieke regeling kan zichtbaar worden in het
invoeren van zorgvouchers.

• In domein 3, het domein van de kwetsbare ouderen zonder eigen regie
en zonder netwerk, blijft een vorm van financiering vanuit de collectieve
lasten bestaan. Wel kan worden gedacht aan hogere eigen bijdragen,
tenminste, zolang een verantwoord vangnet geborgd is. Een dergelijke
financiering sluit een systeem van zorgvouchers overigens niet uit. De
zorgcoördinator kan bezien hoe die voor de cliënt het beste kunnen
worden ingezet. Belangrijk is dat zorgcoördinatie onder de collectieve
financiering valt.

Hoe komen we naar de toekomst (5)

Zorglening

Een van de voorstellen van de heroverwegingscommissies is om
studenten niet langer een studiebeurs aan te bieden, maar in plaats
daarvan een lening. Zolang zij studeren, kunnen zij hun levensonderhoud
niet bekostigen, maar de verwachting is dat zij na hun studie voldoende
gaan verdienen om hun studie terug te betalen.
Iets dergelijks zou je ook kunnen bedenken voor zorgprogramma’s voor
aandoeningen die door ongezond gedrag zijn ontstaan.
Neem nu bijvoorbeeld alcolhoverslaving. Zolang de cliënt verslaafd is,
kan hij de hulp niet betalen. Maar bij een geslaagd programma mag
verwacht worden dat hij weer in staat zal zijn om een inkomen te
verwerven, waarmee hij de kosten van het programma terug kan betalen.
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Caremiles

Vrijwilligerswerk gedaan of mantelzorg verleend? Dan ontvangt u
caremiles waarmee u mooie of nuttige dingen kunt doen.



Hoe komen we naar de toekomst (6)

Vervang negatieve competitie in de marktwerking door positieve competitie
De nieuwe toekomst kent marktwerking in de zorg. Maar wij propageren een positieve competitie: een insteek vanuit kwaliteit.
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Negatieve spiraal: insteek vanuit bezuinigingen.

Prijzen worden verlaagd, maar daardoor lijden aanbieders
verlies. Dat gaat ten koste van innovatie. De kwaliteit daalt en
steeds meer aanbieders bieden eenzelfde (lage) kwaliteit. De
cliënt/verzekeraar kan niet meer op kwaliteit kiezen en kiest dus
op prijs. De roep om kostenverlaging neemt dan toe, waarmee
de negatieve spiraal verder wordt doorgezet.

Bron: prof. dr. T.B.C. (Theo) Poiesz, TiasNimbas UvT, geïnspireerd door Porter
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Positieve spiraal: insteek vanuit kwaliteit.

Aanbieders gaan betere kwaliteit leveren. Daardoor zijn cliënten
bereid om meer te betalen. Aanbieders kunnen dan een groter
exploitatieoverschot realiseren. Het overschot zullen ze
investeren in verdere kwaliteitsverhoging, om daarmee de
opwaartse spiraal opnieuw in gang te zetten.

Bron: prof. dr. T.B.C. (Theo) Poiesz, TiasNimbas UvT, geïnspireerd door Porter



Hoe komen we naar de toekomst (7)

Onze Wijk 2020

In ‘Onze Wijk’ zijn we zelf verantwoordelijk voor de zorg aan ouderen en
chronisch zieken. We hebben daarvoor een organisatie opgericht,
waarvan wij als wijkbewoners aandeelhouder zijn. Op die manier
controleren we of de organisatie zijn doelen realiseert. De organisatie
beschikt over alle financiële middelen die de wijk instromen: het geld dat
wij zelf hebben gespaard, maar ook de publieke middelen voor de
eerstelijnszorg en voor de onverzekerbare zorg. En niet te vergeten, de
winst van profitactiviteiten, want dat kan tegenwoordig.

De organisatie die we hebben opgericht, levert alle nodige diensten en
zorg, hoe dan ook gefinancierd. Ketenzorg is vanzelfsprekend. De
organisatie legt verantwoording aan ons af. Wij beoordelen de prestaties
vooral aan de hand van ons kwaliteitsoordeel, maar ook het
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‘maatschappelijk oordeel’ laten we een rol spelen. Dat betekent de mate
waarin de organisatie erin slaagt om bijvoorbeeld vrijwilligers te
mobiliseren.

Naar een gedeelte uit een toekomstvisie in het kader van het project
Thuiszorg Nabij & Beter. Opgesteld door drs. ing. A.M.A. (Ton) van
Overbeek, voorzitter Raad van Bestuur Careyn.

Hoe komen we naar de toekomst (7)
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4. Tot slot

PwC



Dit rapport is niet het enige dat in de afgelopen tijd over de toekomst van de
zorg (thuis) is verschenen. Inmiddels zijn bijvoorbeeld de adviezen van de
heroverwegingscommissie voor de Langdurige Zorg bekend; eigen regie is
een van de beschreven scenario’s. De Raad voor de Volksgezondheid heeft
in het rapport ‘Gezondheid 2.0’ een nieuwe, actievere rol van zorgclienten
geschetst, een rol die wordt ondersteund door technologie en nieuwe
communities. ActiZ heeft het rapport ‘Naar autonomie, verbondenheid en
een gezond leven’ uitgebracht. Ook hier een nieuwe rol voor de cliënt, in
combinatie met nieuwe prikkels voor alle partijen. Het rapport ‘De kracht van
de keuze’ van Boer & Croon in opdracht van het ministerie van VWS
onderstreept deze rol nog eens, en ziet nieuwe dienstverleningsstructuren
buiten de zorg als een van de oplossingen.

4. Tot slot
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Er is een opvallende overeenkomst tussen al deze recente uitspraken.
Eigen regie van de cliënt maar ook meer plichten voor de cliënt zijn steeds
terugkerende elementen. Dit moet toch wel een duidelijke richtingaanwijzer
voor de politiek zijn. In dit rapport komen dezelfde elementen terug, vanuit
een brede insteek en bezien vanuit alle betrokken partijen.

Wij hopen dat dit rapport de lezer heeft geïnspireerd. Er valt veel te doen, en
binnen vijf jaar moet er heel wat veranderd zijn, wil het doemscenario niet
tóch een kans krijgen. Maar het is werk om met enthousiasme op te pakken.
Er staat veel op het spel en er is veel te winnen.

.

Tot slot

Kijk op www.tzt2020.nl

De stuurgroep van het project Toekomst Zorg Thuis zal het gedachtegoed
uit dit rapport verder verspreiden en in debat brengen. De stuurgroepleden
zullen beleids- en smaakmakers benaderen en publiciteit zoeken. Maar u
als lezer kunt vanaf nu ook deelnemen aan het debat. De STOOM en NPCF
hebben daarvoor een speciale website ingericht waar u uw mening en uw
tips kwijt kunt. U bent van harte uitgenodigd!
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Bijlagen

1. Namen essayschrijvers, stuurgroep en projectteam
2. Deelnemers werkbijeenkomsten
3. Voorbeelden alternatieven voor zorg
4. Feiten en cijfers

Namen essayschrijvers, stuurgroep en projectteam

PwC



Bijlage 1: essayisten, stuurgroep en projectteam

Essayisten Onderwerp essay

Mw. prof. dr. G.A.M. van den Bos Trends in chronisch ziekten en de
gevolgen voor preventie en zorg

Mw. dr. M. Foets De toekomst van de thuiszorg voor
hulpbehoevende allochtone ouderen.

Dhr. dr. M. Heldoorn Thuiszorg en Techniek; een scenario
voor 2025

Dhr. prof. dr. W.J.A. van den Heuvel Waarden zorg thuis, een verkenning
naar de waarde(ring) van zorg thuis

Dhr. prof. dr. D.L. Knook Vergrijzing zet de thuiszorg onder druk
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Dhr. prof. dr. H. G. de Gier De toekomst van de thuiszorg in het
perspectief van activerende
participatiemaatschappij

Dhr. prof. dr. A.P.W.P. van Montfort Van thuiszorg naar zorgthuis, trends
vraag en aanbod, ordening en
samenhang

Dhr. drs. P. Lems Van thuiszorg naar zorgthuis, trends
vraag en aanbod, ordening en
samenhang

Dhr. drs. J.P.J. Singelenberg Toekomstverkenning thuiszorg: Hoe
wonen wij in 2020 en wat betekent dat
voor thuiszorg?

Dhr. prof. dr. L.P. de Witte Thuiszorg in 2020: leve de technologie?

Bijlage 1: essayisten, stuurgroep en projectteam

Stuurgroep Organisatie

Dhr. dr. J.C. Terlouw (voorzitter) Onder meer oud-politicus en schrijver

Dhr. mr. F.G.H. de Grave Onder meer oud-politicus en voormalig
voorzitter van de NZa

Mw. A.G. Hartemink MHA Directeur Gezondheidszorg Univé-
VGZ-IZA-Trias

Mw. M.J. Louppen - Laurant Toezichthouder in de zorg, voorheen
onder meer gedeputeerde provincie
Gelderland

Mw. drs. N.W. van Oerle Onder meer oud-politica, voorzitter
themacommissie Ouderenbeleid

Mei 2010

31

themacommissie Ouderenbeleid

Dhr. prof. dr. P. Schnabel Directeur Sociaal Cultureel Planbureau

Dhr. mr. A. Westerlaken Raad van Bestuur Erasumus MC,
voorheen onder meer voorzitter CNV

Projectteam Organisatie

Mw. drs. J.P.J. Bastiaenen Directeur STOOM

Dhr. dr. G.J. Caris Academic Director Tias Business
School

Dhr. dr. J. Coolen NPCF

Mw. drs. C.E. Zijderveld NPCF



Bijlage 2: deelnemers aan de werkbijeenkomsten (naast leden van de stuurgroep,
essayisten en leden van het projectteam)

Deelnemers aan de werkbijeenkomsten

Mw. drs. J. Berkhout

Dhr. W.T. Brethouwer RM

Dhr. ir. L. Dijkstra

Mw. drs. M.E. van Doorn

Mw. prof. dr. H.M. Dupuis

Dhr. dr. M.A. Dutrée, arts

Dhr. dr. B. Fruytier
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Dhr. dr. B. Fruytier

Dhr. J.P.F.M. Funnekotter

Mw. dr. H. Kort

Dhr. G.S.M. van Leeuwen

Dhr. H.M.L.M. de Macker

Dhr. A. van Nes

Dhr. dr. M.T.Smits

Dhr. G.E. Tettero

Dhr. H. van der Velden

Het project is begeleid door dhr. drs. R.J.C. Poerstamper MBA, mevrouw drs. A. van Mourik
PricewaterhouseCoopers

Bijlage 2: deelnemers aan de werkbijeenkomsten (naast leden van de stuurgroep,

Functie / bedrijf

Schrijfster

Bureau Market Response

ABN AMRO

Casemanagement Center, iBMG

VGN, Raad van Toezicht

Nefarma

Radboud Universiteit Nijmegen
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Radboud Universiteit Nijmegen

Hotelschool Den Haag

Hogeschool Utrecht

Indora Managementadvies

CNV Publieke Zaak/Zorg

Arbeidsmarktmeester Rotterdam

Universiteit Tilburg

Op persoonlijke titel

FNV

Het project is begeleid door dhr. drs. R.J.C. Poerstamper MBA, mevrouw drs. A. van Mourik – van Herk en mevrouw drs. A.K. Hartgring MIM van



Bijlage 3: voorbeelden alternatieven en vernieuwingen in de zorg

Alternatief Omschrijving

Ambiente intelligentie in de
(woon)zorg

Netwerk van (infrarood) sensoren in de woning van een cliënt waarbij een computerprogramma de signalen van sensoren interpret
analyseert. Indien nodig geeft het systeem een signaal af (bijvoorbeeld bij vallen of bij openstaan van de gaskraan). Het dag
levenspatroon van de cliënt kan zo gemonitord worden.

Preventie van zorg via
technologie

Preventie via technologie biedt een nieuwe kijk op de organisatie van zorg. Een voorbeeld: door middel van preventief onderzo
bloedvaten kunnen afwijkingen al in een vroeg stadium worden geconstateerd. Ook activiteiten als zelfhulpinterventies met dig
monitoring, lotgenotencontact via internet, idem sociale netwerken en internetbehandelingen vallen onder deze categorie.

Efficientere zorg Meer werk in dezelfde tijd dankzij de inzet van technologie. Bijvoorbeeld: patiënten die zelf een afspraak inplannen (vergeli
van een vliegticket op het internet). Het internetspreekuur is een ander goed voorbeeld.

Telemedicine Telemedicine beoogt zowel de zorgvraag te verkleinen als als het aanbod te vergroten. De zorgvraag wordt verkleind doordat zo
zelf een grotere bijdrage leveren aan hun (zelf)zorg, vaak in hun eigen huis, en minder een beroep doen op de zorgverlening.
wordt vergroot doordat er slimmer en efficiënter gewerkt kan worden en de zorg minder arbeidsintensief is. De inzet van bijvo
zorg-tv of interactieve digitale communicatie via het internet, vergemakkelijkt de (mantel)zorg, zonder dat een hulpverlener hie
aanwezig moet zijn.

PricewaterhouseCoopers
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Health 2.0 De trend die zich met name op internet laat zien, is dat patiënten steeds meer gebruik maken van de middelen en toepassingen
internet als platform biedt. Deze trend wordt ook wel aangeduid met “Gezondheid 2.0” of “Health 2.0”. Binnen Health 2.0 staat
patiënt centraal. Vanuit een netwerkgedachte wordt door de patiënt zelf zijn zorg samengesteld. Health 2.0 is niet alleen een
technologische ontwikkeling. Ook organisatorische veranderingen, relaties tussen stakeholders veranderingen en patiënt empowe
spelen een belangrijke rol. Voorbeelden zijn : communities (hyves, myface), user
ziekenhuisbeoordelingen) of weblogs. Zie ook het recente advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Health Valley Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders, wetenschappers en medisch
Valley brengt vraag en aanbod bij elkaar en begeleidt innovatieve projecten.

Geachtenlezer De Katholieke Universiteit Leuven heeft een apparaat ontwikkeld dat signalen uit de hersenen omzet in woorden en zinnen. Mens
niet via spraak of bewegingen kunnen communiceren, kunnen op die manier toch in contact treden met hun omgeving (bron: websit
Health Valley maart 2010.)

Viedome Deelnemers krijgen via de beeldverbinding van VieDome vanuit hun eigen huis toegang tot de dienstverlening van alle samenwerk
partijen in de betreffende gemeenten. De WoonService Gemeente biedt toegang tot diensten op het gebied van informatie, commun
comfort, veiligheid en zorg via de televisie van de gebruiker.

Bijlage 3: voorbeelden alternatieven en vernieuwingen in de zorg

Netwerk van (infrarood) sensoren in de woning van een cliënt waarbij een computerprogramma de signalen van sensoren interpreteert en
analyseert. Indien nodig geeft het systeem een signaal af (bijvoorbeeld bij vallen of bij openstaan van de gaskraan). Het dagelijkse
levenspatroon van de cliënt kan zo gemonitord worden.

Preventie via technologie biedt een nieuwe kijk op de organisatie van zorg. Een voorbeeld: door middel van preventief onderzoek van
bloedvaten kunnen afwijkingen al in een vroeg stadium worden geconstateerd. Ook activiteiten als zelfhulpinterventies met digitale
monitoring, lotgenotencontact via internet, idem sociale netwerken en internetbehandelingen vallen onder deze categorie.

Meer werk in dezelfde tijd dankzij de inzet van technologie. Bijvoorbeeld: patiënten die zelf een afspraak inplannen (vergelijk het boeken
van een vliegticket op het internet). Het internetspreekuur is een ander goed voorbeeld.

Telemedicine beoogt zowel de zorgvraag te verkleinen als als het aanbod te vergroten. De zorgvraag wordt verkleind doordat zorgvragers
zelf een grotere bijdrage leveren aan hun (zelf)zorg, vaak in hun eigen huis, en minder een beroep doen op de zorgverlening. Het aanbod
wordt vergroot doordat er slimmer en efficiënter gewerkt kan worden en de zorg minder arbeidsintensief is. De inzet van bijvoorbeeld

tv of interactieve digitale communicatie via het internet, vergemakkelijkt de (mantel)zorg, zonder dat een hulpverlener hiervoor fysiek
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De trend die zich met name op internet laat zien, is dat patiënten steeds meer gebruik maken van de middelen en toepassingen die het
internet als platform biedt. Deze trend wordt ook wel aangeduid met “Gezondheid 2.0” of “Health 2.0”. Binnen Health 2.0 staat de nieuwe
patiënt centraal. Vanuit een netwerkgedachte wordt door de patiënt zelf zijn zorg samengesteld. Health 2.0 is niet alleen een
technologische ontwikkeling. Ook organisatorische veranderingen, relaties tussen stakeholders veranderingen en patiënt empowerment
spelen een belangrijke rol. Voorbeelden zijn : communities (hyves, myface), user-generated content (wiki’s), rating sites (o.a.
ziekenhuisbeoordelingen) of weblogs. Zie ook het recente advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Gezondheid 2.0 (2010)

Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders, wetenschappers en medisch-technologische bedrijven rond het thema innovatie. Health
Valley brengt vraag en aanbod bij elkaar en begeleidt innovatieve projecten.

De Katholieke Universiteit Leuven heeft een apparaat ontwikkeld dat signalen uit de hersenen omzet in woorden en zinnen. Mensen die
niet via spraak of bewegingen kunnen communiceren, kunnen op die manier toch in contact treden met hun omgeving (bron: website

Deelnemers krijgen via de beeldverbinding van VieDome vanuit hun eigen huis toegang tot de dienstverlening van alle samenwerkende
partijen in de betreffende gemeenten. De WoonService Gemeente biedt toegang tot diensten op het gebied van informatie, communicatie,
comfort, veiligheid en zorg via de televisie van de gebruiker.



Bijlage 4: Feiten en cijfers

De prognoses van zorgbehoefte, chronische ziekten en behoefte aan thuiszorg houden nog geen rekening met de
tegenkrachten die in deze rapportage zijn aangegeven.

De prognoses van zorgbehoefte, chronische ziekten en behoefte aan thuiszorg houden nog geen rekening met de
tegenkrachten die in deze rapportage zijn aangegeven.

PwC



Demografische kerngegevens: 65-plussers

• Het aantal ouderen, in deze grafiek gedefinieerd als personen ouder dan 65
jaar, neemt de komende jaren sterk toe

• Op 1 januari 2009 telde Nederland bijna 2,5 miljoen ouderen. Daarmee was
15% van de bevolking 65-plusser.
•

• Het aantal 65-plussers stijgt volgens de prognoses naar 3,4 miljoen in 2020 -
een stijging van 40% - en tot 4,5 miljoen in 2040.

•Tussen 2009 en 2020 stijgt het aantal 65-plussers met 40%, dat is met ruim 3%
per jaar. Dat percentage is het dubbele van de 1,4 procent groei van 65-plussers

PricewaterhouseCoopers

Toekomst Zorg Thuis, een project van NPCF en STOOM

in de periode 2000-2006.

•Van alle 65-plussers was ruim 1,0 miljoen man (43%) en 1,4 miljoen vrouw
(57%). Hoe hoger de leeftijd, hoe groter het aandeel vrouwen in de bevolking.

• Van alle 65-plussers was 3% van niet-westers allochtone afkomst. Maar ook hier
treedt een sterke vergrijzing op; in 2050 zal 12% van de 65-plussers van niet-
westers allochtone afkomst zijn.

Percentage van de bevolking
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Bron: CBS-prognoses 2008-2050



Demografische kerngegevens: 75-plussers en 80
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• In 2010 is 6,8% van de bevolkong 75-plusser, dat komt overeen met ruim 1.140.000 personen. Dit aantal zal stijgen tot bijna 2.0
12% van de bevolking 75-plusser zjin, dat is dus bijna een verdubbeling.

• Een dergelijke stijging is in meer delen van Europa zichtbaar: in 2008 telde de Europese Unie 6,4 miljoen 75
zijn.

• Het aantal 80-plussers stijgt van 613.000 personen in 2009 tot circa 800.000 in 2020, een toename van 30%. In 2050 zal het aant
toegenomen zijn tot 1,7 miljoen. Dat is bijna een verdrievoudiging vergeleken met 2009 (CBS, 2008).

Bron: Primos 2009
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plusser, dat komt overeen met ruim 1.140.000 personen. Dit aantal zal stijgen tot bijna 2.000.000 in 2030. Dan zal

Een dergelijke stijging is in meer delen van Europa zichtbaar: in 2008 telde de Europese Unie 6,4 miljoen 75-plussers, in 2030 zullen dat er 45,3 miljoen

plussers stijgt van 613.000 personen in 2009 tot circa 800.000 in 2020, een toename van 30%. In 2050 zal het aantal 80-plusser
toegenomen zijn tot 1,7 miljoen. Dat is bijna een verdrievoudiging vergeleken met 2009 (CBS, 2008).

2025 2030



Demografische kerngegevens: levensverwachting

• In de figuur hiernaast is te zien dat de levensverwachting licht
toeneemt, en dat dit ook geldt voor de levensverwachting
zonder lichamelijke beperkingnen en de levensverwachting in
goede gezondheid (naar het oordeel van de burger zelf).

• De figuur laat echter ook zien dat de levensverwachting
zonder chronische ziektes juist afneemt.

• De conclusie is dat weliswaar chronische ziekten in frequentie
of duur zijn toegenomen, maar dat deze minder vaak tot
lichamelijke beperkingen leiden.

PricewaterhouseCoopers

Toekomst Zorg Thuis, een project van NPCF en STOOM

Bron: CBS 2008

Demografische kerngegevens: levensverwachting

Mannen Vrouwen
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Bron: CBS-prognoses 2008-2050

Bron: CBS 2008



Sociaaleconomische verschillen in levensverwachting: hoog opgeleiden
leven zes jaar langer

Levensverwachting in jaren naar opleidingniveau en geslacht, gemiddeld over de periode 1997

Opleidingsniveau
Bij geboorte Bij 65 jaar Bij geboorte

Hoger onderwijs (hbo, universiteit) 79,1 17,5
Hoger voortgezet onderwijs (mbo, havo, vwo) 77,1 16,3
Lager voortgezet onderwijs (vbo, mavo, vmbo) 74,6 15,0

Lager onderwijs (basisonderwijs) 72,2 13,9

Totaal 76,0 15,6

Mannen

PricewaterhouseCoopers
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• In de kolom ‘Bij geboorte’ wordt de levensverwachting weergegeven van de mannen respectievelijk vrouwen die in de periode 199
In de kolom ‘Bij 65 jaar’ staat de levensverwachting van degenen die in deze periode 65 jaar zijn geworden.

• Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de levensverwachting van mannen met hoger en hoger voortgezet onderwijs enerzijds en
onderwijs anderzijds.

Bron: CBS Gezondheid en Zorg in cijfers, 2008

Sociaaleconomische verschillen in levensverwachting: hoog opgeleiden

Levensverwachting in jaren naar opleidingniveau en geslacht, gemiddeld over de periode 1997 - 2005

Bij geboorte Bij 65 jaar
83,8 21,4
83,7 21,8
81,1 20,1

78,1 18,2

81,1 19,6

Vrouwen
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In de kolom ‘Bij geboorte’ wordt de levensverwachting weergegeven van de mannen respectievelijk vrouwen die in de periode 1997 – 2005 zijn geboren.
In de kolom ‘Bij 65 jaar’ staat de levensverwachting van degenen die in deze periode 65 jaar zijn geworden.

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de levensverwachting van mannen met hoger en hoger voortgezet onderwijs enerzijds en lager voortgezet en lager



Demografische kerngegevens: toename chronische ziekten

• De figuur hiernaast laat voor acht chronische
ziekten de stijging tussen 2003 en 2025 zien. De
jaarprevalentie van diabetes bijvoorbeeld neemt
in die periode met 37% toe.

Figuur: jaarprevalentie van chronische aandoeningen in 2003 op basis van
huisartsregistraties (*inclusief verpleeghuispatiënten) en demografische
projectie in 2025 (percentage verandering tussen 2003 en 2025).

depressie

astma

diabetes mellitus
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dementie*

reumatoide artritis

hartfalen

beroerte*

COPD

Bron: RIVM 2006

Demografische kerngegevens: toename chronische ziekten

Figuur: jaarprevalentie van chronische aandoeningen in 2003 op basis van
huisartsregistraties (*inclusief verpleeghuispatiënten) en demografische
projectie in 2025 (percentage verandering tussen 2003 en 2025).
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Bron: RIVM 2006



Wie krijgt zorg

Bron: RIVM Gezondheid en Zorg in Cijfers 2009

Absoluut % Absoluut
Totaal aantal 65-plussers 2.251.154 100% 2.288.670
Totaal aantal met ouderenzorg 636.571 28%

2004

Aantal 65-plussers en aantal 65-plussers met ouderenzorg

Opbouw aantal 65-plussers met ouderenzorg

Bron: RIVM Gezondheid en Zorg in Cijfers 2009

Absoluut % Absoluut
Cliënten thuiszorg 481.647 76% 479.959
Cliënten verzorgingshuis 98.809 16%
Cliënten verpleeghuis 56.115) 9%

Totaal aantal cliënten ouderenzorg 636.571 100% 633.061

2004

PricewaterhouseCoopers
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Per thuiszorgcliënt is de gemiddelde hoeveelheid zorg per jaar in de periode 2004
zorg (bijvoorbeeld verpleging in plaats van verzorging).

Bron: RIVM Gezondheid en Zorg in Cijfers 2009

Aantal 55-plussers dat gebruik maakt van geestelijke gezondheidszorg (GGz)

Bron: Trimbos 2009

Circa 60% van het gebruik van GGz door 55-plussers komt voor rekening van de jongste leeftijfdsgroep (55

Jaar Leeftijd Leeftijd
55-65 jaar 65- 85 jaar

2010 20.700 Geen info
2020 24.000 geen info
2010 63.000 103.000
2020 73.000 122.000

GGz in brede zin*

GGz in enge zin**

* = Alle vormen van zorg en maatschappelijke dienstverlening, die niet alleen somatisch
van aard zijn
** = Zorg verleend onder regie van psychiatrisch deskundigen

Absoluut % Absoluut % Absoluut %
2.288.670 100% 2.330.459 100% 2.368.352 100%

633.061 28% 642.969 28% 644.920 27%

2005 2006 2007

Absoluut % Absoluut % Absoluut %
479.959 76% 492.287 77% 496.555 77%

95.849 15% 92.810 14% 89.867 14%
57.253 9% 57.872) 9% 58.498 9%

633.061 100% 642.969 100% 644.920 100%

2005 2006 2007
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Per thuiszorgcliënt is de gemiddelde hoeveelheid zorg per jaar in de periode 2004 – 2007 met 5,6% toegenomen. Ook ontvingen ze gemiddeld zwaardere

plussers dat gebruik maakt van geestelijke gezondheidszorg (GGz)

plussers komt voor rekening van de jongste leeftijfdsgroep (55-65 jaar).

* = Alle vormen van zorg en maatschappelijke dienstverlening, die niet alleen somatisch
van aard zijn
** = Zorg verleend onder regie van psychiatrisch deskundigen



Ouderen en ziekte: multimorbiditeit

 Chronische ziektes komen vaak niet geïsoleerd voor. Vooral op hogere leeftijd gaan ziektes vaak gepaard met andere ziektes, h
is omdat de meeste chronische ziektes zich vooral op hogere leeftijden manifesteren (Bron: Gezondheidsraad, 2008).

 De Gezondheidsraad constateerde in een rapport uit 2008 dat ongeveer twee derde van alle personen tussen 65 en 75 jaar te mak
multimorbiditeit (Bron: Gezondheidsraad, 2008) .

 Bij de 75-plussers heeft nog maar een vijfde geen chronische aandoening (80% dus wel). In deze leeftijdsgroep heeft bijna een k
minstens vier ziektes (Bron: Gezondheidsraad, 2008).

 Het aantal chronisch zieken zal onder invloed van de groei en de vergrijzing van de bevolking over de periode 2003
stijging doet zich voor bij ‘vergrijzinggevoelige’ aandoeningen, namelijk hartfalen (+52%), dementie (+51%) en beroerte (+48%

PricewaterhouseCoopers

Toekomst Zorg Thuis, een project van NPCF en STOOM

Chronische ziektes komen vaak niet geïsoleerd voor. Vooral op hogere leeftijd gaan ziektes vaak gepaard met andere ziektes, hetgeen niet verrassend
is omdat de meeste chronische ziektes zich vooral op hogere leeftijden manifesteren (Bron: Gezondheidsraad, 2008).

De Gezondheidsraad constateerde in een rapport uit 2008 dat ongeveer twee derde van alle personen tussen 65 en 75 jaar te maken heeft met

plussers heeft nog maar een vijfde geen chronische aandoening (80% dus wel). In deze leeftijdsgroep heeft bijna een kwart te kampen met

Het aantal chronisch zieken zal onder invloed van de groei en de vergrijzing van de bevolking over de periode 2003-2025 fors toenemen. De grootste
stijging doet zich voor bij ‘vergrijzinggevoelige’ aandoeningen, namelijk hartfalen (+52%), dementie (+51%) en beroerte (+48%). Bron RIVM, 2007.
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Prognose benodigd zorgvolume thuiszorg in 2020, bij ongewijzigd beleid

• Binnen de 65-pluspopulatie zijn het met name de ‘oudste ouderen’ (80 jaar en ouder) die een beroep doen op de thuiszorg. Zes op
gebruikt thuiszorg òf zorg in een verzorgings- of verpleeghuis (CBS, 2008).

• De vraag naar thuiszorg neemt boven de 80 jaar verder toe met het stijgen van de leeftijd. Het percentage mannen dat thuiszor
34% voor de leeftijdsgroep 80 tot 85 jaar tot 53% voor de leeftijdsgroep 85
percentages nog hoger, namelijk respectievelijk 56%, 72% en 84% (CBS, 2008).

• In 2009 was de zogenoemde grijze druk 25%. Dat betekent 25 65-plussers per 100 potentiële arbeidskrachten (20
grijze druk sterk toenemen tot 49%. Na 2040 neemt de grijze druk af (RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2009). Als gevol
zal bij ongewijzigd beleid de vraag naar thuiszorg met 40 procent toenemen.

 Als gevolg van de vergrijzing zal bij ongewijzigd beleid de vraag naar thuiszorg met 40% toenemen.

PricewaterhouseCoopers
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 In de periode 2002-2006 is het zorgvolume bij zelfstandig wonende ouderen sterker gestegen dan bij ouderen die verblijven in een
verpleeghuis. Driekwart van de bewoners bestaat uit vrouwen en de gemiddelde leeftijd bedraagt 84 jaar. Verwacht wordt dat he
verpleeghuisbewoners tot 2020 veel minder zal toenemen dan de stijging van 30% van de 80
institutionele ouderen en thuiswonende oudere, zal de vraag naar thuiszorg extra toenemen.

 In de periode 2002-2006 steeg volgens CBS-gegevens uit 2008 niet alleen het aantal mensen dat thuiszorg kreeg, maar ook de hoeve
(zorgvraag) per patiënt, en wel gemiddeld met bijna 10 procent. Gezien de stijgende zorgvraag per patiënt zal de vraag naar t
2020 met vermoedelijk 10% per jaar stijgen.

 Bij de 80-pluspopulatie is het zorggebruik hoger bij alleenstaanden dan bij vrouwen in meerpersoonshuishoudens en mannen. Vrouwe
een eenpersoonshuishouden. Verder leven zij langer dan mannen, maar de extra jaren zijn vaak gekenmerkt door beperkingen. Als
hun zorgvraag hoger. In 2006 was tweederde van alle 80-plussers en zelfs driekwart van alle 90
levensverwachting van mannen en vrouwen tot 2020 vrijwel gelijk opgaat, zal deze verdeling nagenoeg gelijk blijven.

 De componenten van thuiszorg zijn huishoudelijke verzorging , persoonlijke verzorging en verpleging. Het aantal uren dat hier
bedroeg in 2006 53 miljoen voor huishoudelijke verzorging, 17 miljoen uren voor persoonlijke verzorging en 12 miljoen voor ve
Nederlandse Zorgautoriteit en CBS).

Prognose benodigd zorgvolume thuiszorg in 2020, bij ongewijzigd beleid

pluspopulatie zijn het met name de ‘oudste ouderen’ (80 jaar en ouder) die een beroep doen op de thuiszorg. Zes op de tien 80-plussers
of verpleeghuis (CBS, 2008).

De vraag naar thuiszorg neemt boven de 80 jaar verder toe met het stijgen van de leeftijd. Het percentage mannen dat thuiszorg krijgt, neemt toe van
34% voor de leeftijdsgroep 80 tot 85 jaar tot 53% voor de leeftijdsgroep 85-90 jaar en 72% de groep van 90 tot 95 jaar. Voor vrouwen zijn deze
percentages nog hoger, namelijk respectievelijk 56%, 72% en 84% (CBS, 2008).

plussers per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64-jarigen). Tot aan 2040 zal de
grijze druk sterk toenemen tot 49%. Na 2040 neemt de grijze druk af (RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2009). Als gevolg van de vergrijzing
zal bij ongewijzigd beleid de vraag naar thuiszorg met 40 procent toenemen.

Als gevolg van de vergrijzing zal bij ongewijzigd beleid de vraag naar thuiszorg met 40% toenemen.
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2006 is het zorgvolume bij zelfstandig wonende ouderen sterker gestegen dan bij ouderen die verblijven in een verzorgings- of
verpleeghuis. Driekwart van de bewoners bestaat uit vrouwen en de gemiddelde leeftijd bedraagt 84 jaar. Verwacht wordt dat het aantal
verpleeghuisbewoners tot 2020 veel minder zal toenemen dan de stijging van 30% van de 80-pluspopulatie. Gezien de verdere verschuiving van de ratio
institutionele ouderen en thuiswonende oudere, zal de vraag naar thuiszorg extra toenemen.

gegevens uit 2008 niet alleen het aantal mensen dat thuiszorg kreeg, maar ook de hoeveelheid zorg
(zorgvraag) per patiënt, en wel gemiddeld met bijna 10 procent. Gezien de stijgende zorgvraag per patiënt zal de vraag naar thuiszorg per patiënt tot

pluspopulatie is het zorggebruik hoger bij alleenstaanden dan bij vrouwen in meerpersoonshuishoudens en mannen. Vrouwen leven vaker in
een eenpersoonshuishouden. Verder leven zij langer dan mannen, maar de extra jaren zijn vaak gekenmerkt door beperkingen. Als gevolg hiervan is

plussers en zelfs driekwart van alle 90-plussers vrouw. Omdat de stijging van de
levensverwachting van mannen en vrouwen tot 2020 vrijwel gelijk opgaat, zal deze verdeling nagenoeg gelijk blijven.

De componenten van thuiszorg zijn huishoudelijke verzorging , persoonlijke verzorging en verpleging. Het aantal uren dat hiermee gemoeid was
bedroeg in 2006 53 miljoen voor huishoudelijke verzorging, 17 miljoen uren voor persoonlijke verzorging en 12 miljoen voor verpleging (Bron:
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