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De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een samenwerkingsverband van (koepels van) 

patiëntenorganisaties. De lidorganisaties zijn actief op de werkterreinen chronisch zieken, mensen met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met een psychische stoornis en ouderen. De federatie is actief op 

terreinen van curatieve zorg en langdurige zorg. De NPCF is een platform voor gemeenschappelijke 

beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op inhoudelijke thema's. 

 

 

 

De Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg (STOOM) is partner van de thuiszorg 

op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Ze vergezelt de sector met projecten en activiteiten gericht op 

zorgvernieuwing en verbetering van kwaliteit, samenhang en imago van de zorg aan huis. De Stichting werkt met 

meerjarenprogramma’s waarin de speerpunten voor het projectenbeleid zijn vastgelegd. Inhoudelijk sluiten die 

speerpunten aan bij actuele ontwikkelingen in de zorgpraktijk en in de maatschappelijke en politieke context van de 

thuiszorg. 
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VOORWOORD 

 

Zorg thuis wordt tegenwoordig vooral gezien als een kostenpost. Vreemd eigenlijk, want vraag je mensen wat ze 

belangrijk vinden, dan noemen ze meestal als eerste hun gezondheid. Voor ouderen is goede zorg door betrokken 

medewerkers bepalend voor hun kwaliteit van leven, voor hun dagelijks geluk. En als ze denken aan een leven met 

blijvende beperkingen, dan vinden ze zelfstandig blijven met passende hulp heel belangrijk. 

 

Onder meer door vergrijzing stijgt de behoefte aan zorg en tegelijk krimpt de beroepsbevolking. De veel gehoorde 

vraag of we de zorg in 2020 nog wel voor iedereen kunnen garanderen, kan ik daarom begrijpen. Maar ik zie geen 

reden voor somberheid. De zorgvraag verandert, doordat mensen meer dan nu hun eigen hulp regelen en 

organiseren. Technische hulpmiddelen en passende bouwvormen bieden daarvoor nieuwe mogelijkheden. Ik voorzie 

dat zo een nieuw evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod van zorg thuis. 

 

Hoe de zorg thuis er in 2020 uit ziet, is niet zeker. Maar dat de zorg een andere vorm krijgt, is onvermijdelijk. Dat is 

geen kwestie van meer of minder. Voorop staat dat we een nieuwe koers moeten bepalen. Geen enkele politieke 

partij kan het zich veroorloven niet na te denken over de toekomst van de thuiszorg.  

 

Met enige trots presenteren we met dit boekje een positief scenario voor de zorg thuis in 2020. Het bevat strategische 

keuzes voor zowel thuiszorgorganisaties, als overheden, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. Ik hoop dat we die 

keuzes daadwerkelijk gaan maken. Tijdig kiezen voor een nieuwe opzet, geeft perspectief aan mensen die zorg thuis 

nodig hebben, en brengt elan voor de beroepskrachten die erin werken.  

 

Kiezen voor een goede zorg thuis, is zorgen voor een hoopvolle toekomst voor alle mensen die zorg nodig (zullen) 

hebben. 

 

Jan Terlouw 
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ZORG THUIS 2020 

 

 

Wie de bevolkingspiramide ziet, hoeft geen kei in statistiek te zijn om zich te realiseren dat de Nederlandse bevolking 

over tien jaar anders is samengesteld dan nu. Er zijn in verhouding meer ouderen en minder mensen die werken. 

Onder andere voor thuiszorgorganisaties is een prangende vraag hoe het straks moet, als veel meer ouderen zorg 

nodig hebben. Wie helpt in de toekomst bij het wassen of aankleden, wie reageert op een alarmmelding en wie neemt 

de verpleegkundige taken op zich die de huidige thuiszorg voor veel chronisch zieken onmisbaar maakt? Zijn er tegen 

die tijd nog wel genoeg mensen te vinden die dit werk kunnen en willen doen? Wordt er straks misschien haast 

gevochten om medewerkers, als ook andere sectoren moeite hebben de vacatures te vervullen?  

 

Zicht op de toekomst  

Op de huidige manier verdergaan, is voor de thuiszorg geen verstandige optie. Iedereen die bij de zorg thuis 

betrokken is, moet zich bezinnen op de toekomst. Om de juiste stappen te zetten, moet duidelijk zijn hoe die 

toekomst eruit ziet. Daarbij spelen naast demografische ontwikkelingen veel andere factoren een rol. Welke 

mogelijkheden biedt bijvoorbeeld de techniek in de zorgverlening en welke het optimaliseren van de plattegrond van 

woningen? Hoe staat de oudere van de toekomst in de samenleving en in het leven en welke kansen bieden nieuwe 

netwerken in de zorgverlening?  

 

Zorg thuis 2020 

Deze en andere vragen waren voor NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en STOOM (Stichting 

Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg) aanleiding om het project TZT2020 (‘Toekomst Zorg 

Thuis 2020’) te starten. Doel is relevante kennis en inzichten te bundelen als goede basis voor een brede 

maatschappelijke discussie. Er is op verschillende manieren informatie verzameld. Een stuurgroep onder leiding van 

 

Zorg thuis is: 

• verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding van thuiswonende mensen met gezondheidsproblemen en/of 

beperkingen; 

• huishoudelijke zorg geven; 

• de technische voorzieningen die ermee samenhangen of die voor de menselijke zorg in de plaats komen; 

• informele hulp door partners, familieleden, vrienden, buren en vrijwilligerswerk voor mensen met 

gezondheidsproblemen en/of beperkingen. 

 

Zorg thuis is belangrijk voor chronisch zieken, kwetsbare ouderen, lichamelijk of verstandelijk gehandicapten en 

gezinnen met een thuiswonend gehandicapt kind. De vraag naar zorg thuis komt vooral van ouderen, maar ook uit 

alle andere leeftijdsgroepen. 
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dr. Jan Terlouw heeft wetenschappers uitgenodigd een essay te schrijven over onderwerpen die met de zorg thuis te 

maken hebben, zoals vergrijzing, chronische ziekten, de arbeidsmarkt, wonen en technologie. Deze essays zijn 

integraal te vinden op de website www.tzt2020.nl. Vervolgens heeft de stuurgroep twee werkmiddagen 

georganiseerd waarin de essayschrijvers samen met andere deskundigen van binnen en vooral buiten de zorg in 

discussie gingen over de toekomst van de zorg thuis. Daarnaast is een literatuurstudie gedaan, zijn bilaterale 

gesprekken gevoerd met experts en zijn uitgebreide discussies gevoerd in de stuurgroep en in de adviesraad van 

STOOM. Adviseurs van PricewaterhouseCoopers hebben het proces begeleid.  

 

Toekomststrategie 

Dit boekje integreert de verzamelde informatie en dient als uitgangspunt voor een brede discussie over de stappen 

die nodig zijn om ook in de toekomst zorg thuis met kwaliteit te kunnen bieden. Het schetst een beeld van 2020, niet 

gebaseerd op doemscenario’s maar op een bredere visie op trends en kansen. Voor thuiszorgorganisaties en 

cliëntenorganisaties, maar ook voor de overheid, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven biedt het een agenda voor de 

komende jaren. Waarop moeten ze zich richten en welke veranderingen moeten ze nu al in gang zetten? Dit boekje 

helpt hen richting te bepalen en strategische keuzes te maken. 
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DEEL 1: SCENARIO 2020 

 

1. WELKOM IN 2020 

 

Het is 2020. Dagelijks worden honderdduizenden ouderen en jongere mensen met beperkingen geholpen met zorg en 

voorzieningen aan huis. Cliënten zijn overwegend tevreden over de zorg die zij krijgen en die ze zelf invullen met 

nieuwe combinaties van helpende mensen en techniek. Zorgverleners doen hun werk met plezier en hebben ook oog 

voor andere zaken dan zorg die mensen een prettig bestaan geven. Hun doel is om mensen zoveel mogelijk 

zelfredzaam te houden of te maken. Ze werken makkelijk samen met de medische zorg 

 

Er is in het afgelopen decennium veel veranderd in de zorg thuis. Dreigende krapte heeft de zaken op scherp gezet en 

geleid tot verschuivingen in het aanbod van zorg, op het raakvlak van ziekenhuis, eerste lijn, thuisverpleging en 

verzorging. De ‘thuiszorg’ heeft nieuwe zorgcombinaties gevormd met de medisch-specialistische zorg. In 

samenwerking met specialisten en huisartsen spelen thuisverpleegkundigen en ziekenverzorgenden een rol bij de 

integrale zorg voor chronische patiënten. Ze begeleiden mensen in het omgaan met hun ziekte, helpen verergering 

tegen te gaan, signaleren problemen vroegtijdig en vangen crisissituaties op. 

 

De Nederlandse bevolking telt 3,4 miljoen mensen ouder dan 65 jaar en meer 80-plussers dan ooit tevoren: 800.000. 

Daar staat tegenover dat deze ouderen relatief langer gezond zijn. Weliswaar zijn er steeds meer chronische zieken, 

maar de ziekten leiden minder vaak tot langdurige beperkingen en tot de noodzaak van voordurende zorg. Veel 

chronisch zieken kunnen volstaan met verpleegkundige begeleiding bij het omgaan met hun ziekte. Anderen hebben 

voldoende aan de hulp van een van de vele servicebedrijven die de markt hebben bestormd en die woonservice 

bieden of ondersteuning bij sociale participatie. De vraag van chronisch zieken en ouderen blijkt lang niet altijd een 

zorgvraag. Soms is deelname aan welzijnsactiviteiten of kringen voor onderling contact voldoende om (een deel van) 

hun behoeften op te vangen. 

 

Mensen met een of meer chronische ziekten zijn bovendien steeds beter in staat actief met hun ziekte en beperkingen 

om te gaan. Vroege opsporing en diagnostiek, goede behandeling, gebruik van medische technologie en de ruimere 

beschikbaarheid van hulpmiddelen dragen daar aan bij. Uitgangspunt in de zorg thuis in 2020 is: wat kan meneer of 

mevrouw zelf, wat kunnen familieleden of mensen in de buurt doen, welke ondersteuning of service kan iemand zelf 

inkopen? Er is nog steeds een collectieve regeling voor langdurige zorg. Cliënten kunnen hier voor persoonlijke 

verzorging en verpleging een beroep op doen, zodat ze ondanks beperkingen thuis kunnen blijven wonen. 

 

De maatschappij in 2020 is een maatschappij die mensen prikkelt tot een actieve bijdrage en die leidt tot nieuwe 

verbanden. Soms op grond van een gemeenschappelijk economisch belang, soms vanuit een gemeenschappelijke 

leefstijl of omdat mensen wonen in dezelfde wijk. Iedereen draagt verantwoordelijkheid. Wie dat niet wil, merkt dat in 
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zijn portemonnee. Het accent ligt op rechten én plichten. Overgangen tussen werk en zorgtaken zijn veel vloeiender 

en er zijn goede combinaties mogelijk tussen werk en zorgtaken. Die activerende participatiemaatschappij kent 

zelfbewuste cliënten die de regie over hun leven houden en zich redden via zelfmanagement, preventie en nieuwe 

techniek. Het is een maatschappij waarin mensen een deel van de zorg in eigen hand hebben genomen. 

 



10 

 

2. DE UITDAGING VAN 2020: GROTE VRAAG, BEGRENSDE MIDDELEN 

 

Het aantal 65plussers is fors gestegen, van 2,5 miljoen in 2010 naar 3,4 miljoen personen in 2020. Ook het aantal 

80plussers is met bijna dertig procent indrukwekkend toegenomen. Toch is er op de markt van zorg thuis in 2020 een 

evenwicht tussen vraag en aanbod. Dat evenwicht is soms wankel, want de grote en nog altijd stijgende zorgvraag 

trekt een zware wissel op mensen en middelen. Maar de doemscenario’s die tien jaar geleden opgang deden, zijn 

geen werkelijkheid geworden. Dat heeft ruwweg twee redenen: de vraag naar langdurige zorg thuis is minder hard 

gegroeid dan verwacht, en het aanbod is veranderd. 

 

Ontwikkelingen op vijf terreinen hebben bijgedragen aan vitale zorg thuis in 2020: 

a. Mensen met een chronische ziekte zijn meer zelfredzaam; 

b. De zorgvrager houdt zelf de regie over zijn of haar ‘leven met beperkingen’; 

c. Beroepskrachten geven creatieve antwoorden op zorgvragen; 

d. Menskracht wordt ondersteund door technologie; 

e. Een slimme organisatie van zorg brengt samenhang en maatwerk. 

 

a. Meer zelfredzaam 

De zorgvrager van 2020 is een andere dan die van pakweg tien jaar geleden. Zoals verkenningen van het RIVM in 2010 

al aangaven, worden mensen ouder. Maar die extra jaren zijn meestal gezonde jaren en het aantal jaren met 

lichamelijke beperkingen is gedaald. De steeds intensievere nadruk op een gezonde leefstijl begint zijn vruchten af te 

werpen. Chronische ziekte gaat minder vaak gepaard met functiebeperkingen. Ontwikkelingen in de zorg zoals de 

nadruk op preventie, de vroege opsporing en diagnostiek, de betere behandeling en medische technologie en een 

ruimere beschikbaarheid van hulpmiddelen dragen daar aan bij. Het vermogen tot ‘zelfstandig leven’, zonder vraag 

naar langdurige zorg, is toegenomen. 

 

Zelfmanagement is het woord van deze tijd. Het stelt de patiënt in staat beter met zijn ziekte om te gaan, de ernst 

ervan te verminderen of de beperkingen in zijn functioneren te beheersen. Ook nieuwe technologie speelt daarin een 

rol. Zorgbehoevende mensen wisselen op internet informatie uit. Ze staan steviger in hun schoenen door de deelname 

aan nieuwe ‘communities’: plekken waar ze advies en steun geven en vinden. 
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Zelfmanagement helpt (uit: Medisch Contact, J. Engels, W. Kistemaker): 

• Het aantal patiënten met chronisch hartfalen groeit in de periode van 2005 tot 2025 met 47 procent, het aantal 

COPD-patiënten met 38 procent en het aantal slachtoffers van een beroerte met 44 procent; 

• Zelfmanagement helpt de discrepantie tussen de groeiende vraag en het begrensde aanbod te beperken. Het is 

erop gericht patiënten minder afhankelijk te maken van professionals; 

• Er zijn sterke aanwijzingen dat zelfmanagement ook positief uitwerkt op de effectiviteit van de zorg, motivatie 

bij de patiënt, therapietrouw, inzicht in het ziekteproces, participatie, kwaliteit van leven; 

• De integratie van medische en gedragsgerichte zorg met aandacht voor medicijngebruik, beweging en voeding, 

maar ook psychosociale hulp zoals omgaan met angst en onzekerheid, maakt zelfmanagement mogelijk. 

 

 

b. Regie bij de zorgvrager 

Mensen met blijvende gezondheidsproblemen en beperkingen kunnen een beroep doen op een collectieve regeling 

voor langdurige verpleging en persoonlijke verzorging. Afhankelijk van hun zorgbehoefte krijgen ze toegang tot zorg 

thuis, voornamelijk in de vorm van ‘vouchers’. Daarmee vullen ze zelf de benodigde zorg in. Dit systeem prikkelt de 

markt om producten en diensten te bieden die optimaal aansluiten bij de vraag. 

 

Buiten de collectief geregelde zorg is er een omvangrijk service-aanbod waarvoor mensen veelal zelf betalen. Steeds 

meer ouderen hebben daarvoor de financiële ruimte. Bovendien zijn ze door opleiding en levenservaring uitstekend in 

staat om zelf ondersteuning te regelen. Het gaat daarbij niet alleen om huishoudelijke hulp, maar ook om allerlei 

woonservices en gemaksdiensten, deelname aan zinvolle vrijetijdsbesteding en soms ook persoonlijke verzorging. 

Voor wie deze diensten niet zelf kan betalen, is er een vangnet via de lokale overheid. 

 

 

Zelfregie maar … 

Ondanks de trend naar betere hulpbronnen bij ouderen in 2020 blijft een deel van de ouderen in relatieve armoede 

leven. De kans dat zij het op eigen kracht redden, is minimaal. Er is juist bij ouderen een risico op sociale uitsluiting 

als drie zaken samenvallen: alleen wonen, een laag inkomen en een slechte gezondheid. Die uitsluiting is zichtbaar in 

geringe materiële welstand, een weinig leefbare omgeving, een zwak sociaal netwerk en weinig participatie in de 

samenleving. 
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c. Andere beroepskrachten 

Beroepskrachten zijn erop getraind zorgvragen goed te ontleden. Bij chronische problemen hebben veel mensen 

behoefte aan hulp die hen leert hun ziekte te hanteren, en die hen weer op weg helpt naar een zo gewoon mogelijk 

leven. Soms heeft de vraag van mensen te maken met andere behoeften dan de ‘inzet van zorg’. Zoals de vraag naar 

een zinvol bestaan, naar zelfstandigheid, veilig wonen en sociale betrokkenheid. Dan past geen zorgantwoord, maar 

eerder een antwoord op basis van diensten buiten de zorgsfeer, of op basis van kansen op meedoen in de 

samenleving. Beroepskrachten wijzen zo nodig de weg. Zolang mensen hun favoriete leefstijl kunnen voortzetten en 

mogelijkheden tot zinvolle dagbesteding hebben, doen ze minder snel een beroep op de zorg. 

 

 

Preventie hoort bij zorg thuis 

• Werken aan een gezonde leefstijl is zinvol, ook bij ouderen. Het vermindert de ziektelast (het aantal jaren met 

een verlies in kwaliteit van leven); 

• Bij ouderen ontstaat die ziektelast vooral door hart- en vaatziekten, kanker, psychische stoornissen, moeilijker 

bewegen, diabetes, Astma/COPD; 

• Ziektelast wordt mede beïnvloed door (on)-gezond gedrag. Het RIVM noemde het gedrag in 2010 “niet 

onverdeeld gunstig”, onder andere door onvoldoende bewegen en verkeerde voeding; 

• Gezond gedrag kan fitte jaren opleveren: er is ook gezondheidswinst bij mensen die vanaf 65+ actiever worden; 

• ‘Healthy ageing’ heeft kortom een gunstig effect op een langer leven in redelijke gezondheid, wat zich uit in 

minder zorggebruik en gemiddeld minder zorgkosten per oudere per jaar. 

 

 

d. Inzet menskracht ondersteund door technologie 

De zorg thuis is in 2020 niet meer alleen afhankelijk van menskracht. Nieuwe technologie wordt volop ingezet (zie 

kader). Dit vermindert de werkdruk van zorgverleners. De voorspelling dat er in 2020 veel te weinig medewerkers in 

de zorg thuis nodig zouden zijn, is niet uitgekomen. Het aantal werknemers in de zorg thuis is stabiel gebleven. Door 

betere beloning, betere arbeidsomstandigheden en vooral door het werk aantrekkelijker te maken, lukt het wel om 

voldoende arbeidskrachten voor de zorg thuis te interesseren. Maar door de krimpende beroepsbevolking is het een 

blijvend aandachtspunt. 
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Kansen door techniek 

 

Voor de cliënt: 

• waarschuwingssysteem voor innemen medicijnen; 

• mogelijkheden voor het zelf meten van bloedwaarden; 

• buurtwebsite met nieuws uit de buurt, contactmogelijkheden, aanbod vrijwilligers; 

• contact met hulpverlener via televisieverbinding/webcam; 

• meedenkend elektronisch cliënten/patiënten dossier. De cliënt en zijn zorgverleners kunnen het inzien. Het 

waarschuwt en geeft tips. 

 

Voor mantelzorgers: 

• bewegingsmelder die doorgeeft dat de deur van het toilet te lang niet open- en dichtgaat, of dat de koelkast 

dicht blijft: signalen dat er mogelijk ‘iets’ aan de hand is; 

• GPS-systemen voor dwalende cliënten, die aangeven waar de cliënt zich bevindt; 

• sensorondervloeren die waarschuwen als de cliënt valt. 

 

Voor de medewerkers van zorg thuis: 

• hulpmiddelen bij het opstaan uit zittende houding; 

• hulpmiddelen bij het tillen; 

• butlerrobots; 

• knuffelrobotdieren; 

• Wii-toepassingen bij revalidatie; 

• screen-to-screen-behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg. 

 

Voor het medisch team: 

• health genomics, personalized medicine (afstemmen behandeling op genetisch profiel); 

• gebruik van nanochips en biosensoren in het lichaam; 

• thuistests en consult op afstand via webcam. 

 

Voor medewerkers in de zorg (gericht op samenwerking): 

• EPD/ECD met online rapportages; 

• systeem dat bij afwezigheid berichten naar vaste contactpersonen doorstuurt. 

 

Door een bredere toepassing van ICT en technologie krijgen mensen met een chronische ziekte of beperkingen meer 

regie over hun leven. Technische oplossingen zijn geen slappe vervanging van menskracht, maar juist aantrekkelijk 
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omdat de cliënt hiermee minder afhankelijk is. Voor de sector maken ze het mogelijk om meer zorg met minder 

mensen te leveren. Techniek neemt werk uit handen en voorkomt fouten. Daarnaast helpt techniek de hulpverleners 

om zich te richten op ‘de menselijke maat’; op passende hulp per cliënt, en persoonlijk contact met mensen die zorg 

vragen. 

 

Domotica en zorg-op-afstand zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven. Mantelzorgers ervaren meer rust 

omdat ze worden gewaarschuwd als er iets bijzonders aan de hand is. In de zorg thuis wordt gebruik gemaakt van: 

elektronische patiëntendossiers en internet, systemen voor autonome en ambulante monitoring en zorgrobotica. ICT 

en technologie brengen informatie over gezondheid en ziekte dichter bij de patiënt, zodat die beter in staat is om zelf 

maatregelen te nemen. Dankzij technologie is het voor zorgvragers makkelijker om gezamenlijk zorginitiatieven op te 

zetten. De zelfstandigheid die ouderen wensen en nieuwe technologische oplossingen leiden ook tot nieuwe 

zorgvormen. Naast uitgebreide zorg thuis ontstaan er allerlei kleinschalige woonvormen met 24-uurszorg waarbij 

professionals meer op afstand komen, maar via monitoring toch in de buurt kunnen zijn. 

e. Een andere organisatie van de zorg 

In 2020 heeft de trend dat ziekenhuiszorg verschuift naar ‘thuis’ doorgezet. Diagnostiek, behandeling en monitoring 

van de gezondheidstoestand vinden met nieuwe techniek in de eigen omgeving van de patiënt plaats. Door de nieuwe 

digitale poli’s zijn patiënten minder vaak aangewezen op een fysiek bezoek aan het ziekenhuis. Mensen met een 

chronische ziekte kunnen rekenen op een sluitend aanbod van diagnostiek, medische zorg en verpleging thuis. Het 

oude onderscheid tussen eerste lijn (huisarts), tweede lijn (ziekenhuis) en zorg thuis is vervaagd. De kerntaak is het 

beheersen van de chronische ziekte en het beperken van de nadelige gevolgen. Door tijdig ingrijpen, blijft de ziekte ‘zo 

klein mogelijk’. Het genoemde aanbod komt vanuit de brede ziektekostenverzekering tot stand. 

 

 

Verschuivingen in medische zorg en verpleging 

• Meer ziekenhuisbehandelingen bij de patiënt thuis, zoals infusietherapie, parenterale toediening van medicatie, 

pijnbestrijding, transfusies, parenterale voeding, sedatie van terminale patiënten, sondevoeding, nierfunctie 

vervangende therapie, chemotherapie, catheterisaties, monitoring van risicozwangeren. 

• Deze trend is ook te zien in de behandeling van chronische ziekten. Zo heeft bij ouderen boven de 75 

thuisbehandeling van chronisch hartfalen de voorkeur. Ouderen zijn thuis minder depressief, eten beter en 

ervaren een betere kwaliteit van leven dan in het ziekenhuis; 

• Multidisciplinaire teams begeleiden mensen actief in hun eigen omgeving. 

 

 

Voor mensen bij wie beperkingen in het dagelijks functioneren niet te vermijden zijn, is langdurige verzorging en 

verpleging beschikbaar. Ze hebben zeggenschap over de manier waarop hun zorg wordt ingevuld en kiezen zelf wie en 

wat bij hen past. Soms kopen ze via ‘coöperaties’ samen passende zorg in. Op alle fronten zijn ze een partij om 
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rekening mee te houden. Voor langdurige verpleging en persoonlijke verzorging is er een publieke regeling met 

zorgvouchers. 

 

Zorgvragers die in 2010 nog naar een verpleeg- of verzorgingshuis gingen, blijven nu steeds vaker zelfstandig wonen. 

Ze kiezen zelf voor de gewenste woonsituatie: individueel of met anderen in speciale woonvormen. De zorg komt naar 

hen toe of ze regelen die zelf. Mensen met gevorderde dementie of andere zware zorgvragen, kunnen rekenen op een 

integraal zorgprogramma waarin de zorginzet meebeweegt met de ernst van de beperkingen. 
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DEEL 2: TRENDS EN KANSEN 

 

3. NAAR EEN PERSPECTIEFVOLLE TOEKOMST 

 

Een groot aantal ontwikkelingen is van invloed op de garantie dat mensen die dat nodig hebben ook in de toekomst 

goede zorg ontvangen. Sommige ontwikkelingen versterken de zorgbehoefte, zoals het groeiend aantal ouderen en de 

stijging van het aantal chronisch zieken. Andere ontwikkelingen remmen juist de zorgvraag, zoals een gezonde 

leefstijl, het meer verantwoordelijk stellen van burgers voor hun eigen gezondheid en financiële prikkels. De betere 

sociaaleconomische positie van veel ouderen stelt hen in staat om op eigen kracht zelfstandig te blijven functioneren. 

De breed beschikbaar komende technologie vervangt een deel van het mensenwerk in de professionele zorg. Mensen 

met beperkingen nemen meer de regie en organiseren zelf oplossingen die aansluiten bij de manier waarop ze willen 

leven. Een aantal belangrijke trends staat in onderstaand kader. De volgende hoofdstukken gaan in op de gevolgen 

van deze trends voor de toekomstige zorg thuis. 

 

 

Trends 2010-2020 

 

Trends demografie 

• Vergrijzing – meer oudere mensen in Nederland en hun leeftijd neemt toe; 

• Verkleuring – meer oudere mensen van niet-westerse achtergrond, met een eigen oriëntatie op zorg en 

zorggebruik. 

 

Trends epidemiologie 

• Meer chronisch zieken als gevolg van ‘verkeerde leefstijl’ ofwel ongezond gedrag, maar ook door vergrijzing; 

• Relatief minder mensen met functiebeperkingen, mede door vroege opsporing en diagnostiek, betere 

behandeling en medische technologie en een ruimere beschikbaarheid van hulpmiddelen; 

• Verschillen in gezondheidsproblemen tussen regio’s en buurten in samenhang met de sociaaleconomische 

status van mensen; 

• Toename van psychosociale problemen (eenzaamheid) en psychische problemen (waaronder dementie en 

depressie). 

 

Trends bij cliënten 

• Zorgvragers zijn zelfbewuster en actiever. Ze willen meer greep op ‘leven met chronische ziekte’; 

• Oudere zorgvragers hebben een betere opleiding, een gemiddeld hoger inkomen en daardoor ook meer eigen 

hulpbronnen; 

• Mensen met een chronische ziekte vormen ‘communities’ waarin ze elkaar helpen, ook via internet. 
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Trends in mantelzorg 

• Het aantal mantelzorgers zal licht zal stijgen (volgens het SCP met 5% tot 2030); 

• Als vrouwen meer uren per week werken, neemt de omvang van informele hulp af. Tenzij verlofregelingen en 

zorgregelingen worden verbeterd; 

• Sommige ouderen willen hun kinderen niet belasten met verzoeken om hulp. 

 

Trends in de zorg 

• Nadruk op preventie van chronische ziekte en beperkingen en op tijdig ingrijpen vanaf het begin van de ziekte; 

• Verbetering op het gebied van signalering en vroege diagnostiek, samen met versterking van zelfmanagement; 

• Ziektegerichte ketenzorg, integrale zorgprogramma’s, patiëntgerichte netwerkzorg; 

• Ziekenhuiszorg verschuift naar zorg thuis, met combinaties van medisch-specialistische zorg, verpleging en 

monitoring thuis; 

• Voortgaande verschuiving van langdurige verpleging en verzorging naar ‘zorg thuis’; 

• Vernieuwende invulling van de ondersteuning bij beperkingen met combinaties van techniek en menskracht. 

 

Trends in zorgbestel 

• Krimpende beroepsbevolking met gevolgen voor het aanbod van zorgverlenende professies; 

• Zorgverzekeraars die vraaggericht werken aan beheersing van chronische ziekte (preventie, revalidatie, inzet 

hulpmiddelen die mensen autonomie geven); 

• Versobering van de collectieve regelingen voor langdurige zorg aan mensen met blijvende beperkingen, door 

een strakkere afbakening van ’wat mensen kunnen krijgen’; 

• Uitbreiding van de zelf betaalde ‘service’ (woonservice, gemaksdiensten, sociale participatie).  
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4. NIEUWE ROL VOOR ZORG THUIS 

 

De maatschappij verandert en dat vraagt om een andere zorgverlening. Zorgvragers ontwikkelen zich van klant naar 

opdrachtgever en hebben behoefte aan andere vormen van dienstverlening. Dit leidt tot een flinke verandering in de 

werkwijze van zorgorganisaties. Hoewel er misschien ook een ‘aha erlebnis’ is, want de zorg gaat voor een deel terug 

naar z’n wortels. Van het huidige ‘productiebedrijf’ dat binnen strakke regels zorgproducten levert, naar de 

‘maatschappelijke gezondheidszorg’ van veertig jaar geleden. 

 

Het brede pakket zorg thuis is afgestemd op de behoeften van drie verschillende typen cliënten:  

 

a. mensen met een chronische aandoening die zelfstandig willen functioneren 

Zorg thuis helpt deze mensen om te gaan met hun ziekte en de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dat 

gebeurt in nauwe samenwerking met huisartspraktijken en ziekenhuiszorg; 

 

b. mensen met blijvende beperkingen die, eventueel met hulp, nog zelfstandig wonen 

Zorg thuis helpt bij de persoonlijke verzorging en biedt combinaties van langdurige verpleging en verzorging bij 

mensen die intensieve zorg nodig hebben. Deze taak verandert doordat de zorgvrager een sterkere regierol krijgt. 

Daardoor kunnen aanbieders van zorg ‘echt ondernemerschap’ gaan tonen. Op basis van de vragen van mensen met 

beperkingen komen ze tot creatieve combinaties van zorg, wonen en welzijnsdiensten. Daarin werken zij samen met 

andere partijen zoals wellness-organisaties en woningcorporaties (geschikte woningen, communicatiesystemen, 

bijzondere woonvormen); 

 

c. zorg voor mensen met beperkingen die doorgaans niet zelfstandig kunnen wonen 

Zorg thuis biedt intensieve zorg aan mensen bij wie voortdurend een zorgverlener in de buurt moet zijn. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor mensen met ernstige dementie, een gevorderde fase van de ziekte van Parkinson of met grote 

beperkingen na een beroerte. Steeds meer cliënten blijven thuis wonen, eventueel in woonvormen waar ze zelf een 

woning huren en voor de service betalen. Er is dus een grote verschuiving van de verpleeg- en verzorgingshuizen (nu 

150.000 plaatsen voor verblijfszorg) naar zorg thuis. Dat kan niet in de laatste plaats doordat dankzij nieuwe 

technologie een uitgebreid pakket ‘zorg aan huis’ beschikbaar komt.  
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5. MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE MEER ZELFREDZAAM HOUDEN 

 

Voor de zorg thuis is het helpen van chronisch zieken en ouderen een belangrijke taak. Het gaat in Nederland om zo’n 

4,5 miljoen mensen. Driekwart van hen voelt zich ondanks ziekte of ouderdom redelijk gezond. Soms volstaat 

medische zorg en in andere gevallen is ook thuisverpleging en ziekenverzorging wenselijk. Het wordt voor mensen 

lastig als de chronische ziekte gepaard gaat met blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren. Daarmee kampen 

gemiddeld twee op de tien chronisch zieken en ouderen. In totaal zijn dat omstreeks 900.000 personen. 

 

 

Chronisch zieken zeggen zelf dat het van drie dingen afhangt hoe ze hun gezondheid ervaren:  

• Ben ik fit, heb ik energie en zit ik ‘lekker in mijn vel? 

• Kan ik doen wat ik wil doen? 

• Ben ik onafhankelijk en heb ik keuzevrijheid? 

 

 

a. Andere aanpak 

Het aantal mensen met een chronisch ziekte stijgt de komende jaren, maar het is niet gezegd dat het aantal mensen 

dat daardoor grote problemen ondervindt, ook toeneemt. Dankzij vroege opsporing, tijdige behandeling, en een 

ruimere beschikbaarheid van hulpmiddelen hebben patiënten waarschijnlijk veelal minder last van hun aandoening. 

De zorg thuis zal actief inspelen op chronische ziekte om het proces van verergering te vertragen en het ontstaan van 

langdurige beperkingen te verminderen.  

 

De organisatie van de zorg thuis verandert. Er komt meer samenhang tussen op genezing en herstel gerichte medische 

zorg, verpleging thuis en ziekenverzorging. De zorg krijgt kortom een gemengd medisch en maatschappelijk karakter. 

Zorg thuis richt zich ook op educatie en coaching van de zorgvrager en psychosociale zorg en ondersteuning aan de 

mantelzorg. 

 

De hulp aan chronisch zieken wordt georganiseerd vanuit het ‘chronische zorg model’. Daarin wordt actief ingespeeld 

op de ziekte. De patiënt krijgt hulp bij het herstellen van vaardigheden en competenties en wordt gestimuleerd zo 

veel mogelijk zelfredzaam te zijn. Voor de zorg is een multidisciplinair netwerk verantwoordelijk. Ervaringen in andere 

landen laten zien dat enerzijds de gezondheidstoestand van de patiënt met deze aanpak verbetert en dat anderzijds 

de zorgkosten dalen. 
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De actieve betrokkenheid van de cliënt is een vanzelfsprekend onderdeel van de nieuwe aanpak. Deze manier van 

werken stelt iemand in staat beter met zijn ziekte om te gaan. Zorg thuis ondersteunt toegankelijke ICT, waarmee 

patiënten elkaar in ‘communities’ adviseren en steunen. 

 

b. Ziekenhuiszorg aan huis 

Ziekenhuiszorg verschuift nu al gedeeltelijk van het ziekenhuis naar de woning van de patiënt en die trend zal 

doorzetten. Dankzij nieuwe technologie kan de diagnose en de monitoring van de gezondheidstoestand steeds meer 

in de eigen omgeving plaatsvinden. Bovendien kunnen mensen die in het ziekenhuis zijn behandeld sneller naar huis. 

Gespecialiseerde verpleegkundigen zijn bereikbaar voor advies en komen langs als dat nodig is.  

 

De huidige thuiszorg speelt bij die ziekenhuiszorg thuis nu nog een bescheiden rol. Dat gaat veranderen. Samen met 

specialisten en huisartsen kunnen thuisverpleegkundigen en ziekenverzorgenden integrale zorg bieden aan chronische 

patiënten. Deze kan bestaan uit het helpen van de zieke om met de ziekte om te gaan, vroegtijdig problemen 

signaleren en opvang bieden bij crisissituaties. Om deze nieuwe vorm van zorg thuis te kunnen ontwikkelen, is ruimte 

nodig. Deze ligt vooral binnen de zorgverzekeringswet. Tegelijk moeten beroepskrachten de kans krijgen zich op dit 

terrein (bij) te scholen. 

 

 

Uitdagingen voor de zorg thuis 

• Meedoen aan integrale zorg bij de aanpak van chronische ziekte.  

• Inspelen op de verschuiving van medisch-specialistische zorg naar zorg thuis; 

• Patiënten ondersteunen bij ‘zelfmanagement’ en als dat kan een stap opzij doen; 

• Oog hebben voor de maatschappelijke of psychosociale context van de zorgvraag; 

• Infrastructuur opbouwen voor permanente bereikbaarheid, zoals ICT voor monitoring en contact via televisie of 

webcam; 

• Onderlinge netwerken van patiënten ondersteunen met middelen zoals ‘mijnzorgnet’. 
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c. Nieuwe organisatievormen 

Om chronische patiënten de beste ondersteuning te kunnen geven, zijn nieuwe organisatievormen nodig. Er zijn 

meerdere modellen mogelijk. Een ervan bestaat lokaal of regionaal georganiseerde zorgnetwerken, die samen met de 

medische zorg allerlei ziekten aanpakken. In veel gevallen bieden wijkgerichte voorzieningen een brede basiszorg. In 

deze voorzieningen werken huisartspraktijken en teams van thuisverpleegkundigen samen. De wijkgerichte basiszorg 

heeft een eigen werkbudget, op basis van afspraken met zorgverzekeraars. De hoogte van het budget hangt af van de 

opbouw van de bevolking in het gebied en van de bereikte prestaties in de zorg. Wat is bijvoorbeeld de behaalde 

gezondheidswinst en hoe heeft het aantal acute opnames in ziekenhuizen zich ontwikkeld? Het is denkbaar dat 

wijkvoorzieningen ook een rol spelen bij het verlenen van zorg in geclusterde woonvormen voor ouderen en 

gehandicapten.  

 

Ook vanuit afspraken met werkgevers of bedrijfstakken kan zorg worden georganiseerd. Bijvoorbeeld in 

arrangementen op het snijvlak van arbeid en sociale zekerheid. Daarnaast kunnen mensen zelf abonnementen nemen, 

waarbij ze speciale aandacht voor gezondheid en ziekte combineren met het gebruik van wellness-voorzieningen. 

Zorgvragers nemen dan het voortouw, omdat ze zo met extra begeleiding hun gewenste leefstijl kunnen voortzetten. 
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6. MENSEN MET BLIJVENDE BEPERKINGEN: ZORGVRAGER IS REGISSEUR 

 

Ook in de toekomst is er voor langdurige zorg een publieke regeling, mogelijk in een wat andere vorm dan de huidige 

AWBZ. Mensen met blijvende beperkingen kunnen zorgvouchers gebruiken om zorg thuis in te kopen. Ze hebben dan 

de keuze om de partij van hun voorkeur in te schakelen en een zorgpakket te kiezen dat aansluit bij hun wensen. De 

vouchers zijn afgestemd op de ernst van de beperkingen. Ze geven een impuls aan technische innovatie, want cliënten 

zullen zoeken naar de beste mix van personele inzet en techniek. Zorgverleners gaan die nieuwe combinaties 

organiseren. Woonservicediensten komen steeds meer voor eigen rekening. 

 

Zorgvragers krijgen een machtspositie en worden opdrachtgever van de zorgaanbieders, in plaats van klant. Dat is 

nieuw, want op dit moment heeft maar een klein aantal zorgvragers een persoonsgebonden budget dat min of meer 

met de toekomstige situatie vergelijkbaar is. Op verzoek van de cliënten kunnen zorgverleners de vouchers voor de 

langdurige zorg gaan combineren met diensten die mensen zelf betalen, onder meer rond wellness en entertainment. 

Zorginstellingen moeten zich afvragen hoe breed het aanbod is dat ze willen bieden.  

 

Mensen met zeer uitgebreide beperkingen die continu nabije zorg nodig hebben, zullen meer dan nu thuis wonen, of 

in woonclusters waar ze de woning van hun voorkeur huren. De opdracht voor ‘zorg thuis’ is om zelfstandig wonen te 

ondersteunen met de inzet van nieuwe techniek. Naast dagelijkse zorg organiseren ze voortdurende alertheid en 

nabijheid. Bij mensen die weinig regie over hun leven hebben, bijvoorbeeld vanwege dementie of door een ernstige 

beroerte, moet ‘zorg thuis’ naadloos aansluiten bij de veranderende behoefte van de cliënt. 

 
 

Uitdagingen voor de thuiszorg 

• De zorgvrager als opdrachtgever zien. Diensten en producten afstemmen op zorgvragers die zelf regisseur zijn; 

• ICT aanbieden als onderdeel van het aanbod, gericht op ondersteuning van autonomie van de cliënt; 

• Stimuleren dat zorgvragers en mantelzorgers taken blijven uitvoeren die binnen hun mogelijkheden liggen; 

• Het zorgaanbod naar doelgroep differentiëren, niet alleen naar de ernst van gezondheidsproblemen, maar 

bijvoorbeeld ook naar de leefstijl die zorgvragers zelf voorstaan; 

• Naast ‘verpleging en verzorging’ een breder palet aan diensten bieden waarvoor zorgvragers zelf betalen; 

• Waar nodig voor mensen wegen openen naar ‘meedoen aan de samenleving’ (sociale kringen om isolement of 

eenzaamheid tegen te gaan, toegang tot welzijnsactiviteiten); 

• Nieuwe combinaties van zorg thuis met wonen en welzijn ontwikkelen. Daarbij ruimte geven aan nieuwe 

‘coöperaties’ van cliënten die met elkaar de gewenste zorg en diensten inkopen; 

• Rekening houden met concurrentie, zowel van binnen als van buiten de sector, en met die van ‘leken’ en van 

nieuwe burgerverbanden. 
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7. NIEUWE ZORGVERLENERS EN DE ARBEIDSMARKT 

 

Veranderingen in de zorg thuis vragen om een ander type medewerker. De ‘nieuwe beroepskracht’ ontleedt de 

zorgvraag beter en stelt zo vast waar een cliënt het meeste mee geholpen is. Soms liggen achter de zorgvraag andere 

behoeften, zoals de wens om veilig te wonen of meer mee te doen in de samenleving. De medewerker kent de 

mogelijkheden om techniek in te zetten voor betere persoonsgerichte zorg.  

 

Krapte 

De beroepsbevolking krimpt en de komende jaren gaan veel medewerkers in de zorg met pensioen. Dat zijn 

belangrijke redenen om veel werk te maken van de werving van nieuwe medewerkers. Het moet aantrekkelijk zijn om 

in de zorg te werken en dat moet de branche ook uitstralen. Maar het is minstens zo noodzakelijk om de huidige 

medewerkers te blijven boeien en binden. De ontwikkeling naar een nieuw type beroepskracht past daarbij.  

 

Toekomstige medewerkers zijn digitaal goed onderlegd, houden van ‘multi-tasking’, kijken graag over de grenzen van 

de organisatie, willen autonomie in hun werk en houden niet van hiërarchie. De verpleegkundige of (zieken)-

verzorgende houdt ervan in gesprek te kunnen gaan met de zorgvrager en een breed zorgaanbod te kunnen bieden. 

Dat pleit voor geen of minder functiedifferentiatie. Zorgvragers zouden een vaste contactpersoon moeten hebben: 

een hulpverlener die alle zorg coördineert of zelf verleent. De hulpverleners nemen zelf beslissingen, betrekken de 

mantelzorg bij de zorgverlening en zorgen voor een naadloze samenwerking met andere disciplines. Deze efficiënte 

aanpak is prettig voor de werkgever, voor de cliënt en voor de medewerker zelf. Nieuwe medewerkers halen meer 

voldoening uit hun werk en dat is een van de redenen waarom werken in de zorg thuis aantrekkelijker wordt. 

 

Het is aan zorgorganisaties om ruimte te bieden voor deze ontwikkeling. Enerzijds door flexibele arbeidscontracten 

aan te bieden en de mogelijkheid te bieden om zelf werktijden te plannen. En anderzijds door maximale 

ondersteuning via ICT te bieden. De organisatie van de zorg kan worden hervormd naar relatief zelfstandige teams, 

met mogelijkheden voor (mede)-ondernemerschap. 

 



24 

 

 

Uitdagingen voor de thuiszorg 

• Zich blijven vernieuwen als aantrekkelijke werkgever; 

• Zorgprofessionals de ruimte geven om te doen waarvoor ze zijn opgeleid, namelijk zorg verlenen in relatie met 

de zorgvrager; 

• De organisatie van zorg flexibiliseren en kleinschalige teams vormen; 

• Professionals autonomie bieden; 

• Medewerkers de ruimte geven om zich te ontwikkelen; 

• Medewerkers helpen werk en privé goed op elkaar af te stemmen; 

• 50-plussers nieuwe taken geven, bijvoorbeeld bij het bieden van zorg op afstand; 

• Ondernemerschap stimuleren en ruim baan maken voor zzp’ers; 

• De (meer-)waarde van medewerkers laten zien; zorgen voor inspirerend persoonlijk leiderschap. 

 

 



25 

 

8. RUIMTE IN BELEID 

 

a. Ruimte voor ontwikkeling 

De toekomstige zorg thuis begint nu en niet pas in 2020. De koers is in beeld gebracht en de uitwerking moet snel 

volgen. Dat geldt ook voor de financiering. Het totale financiële beeld is positief. Er zijn extra investeringen nodig in de 

chronische zorg thuis, maar daar staan besparingen tegenover. In de eerste plaats verminderen de kosten in de dure 

ziekenhuiszorg en in de tweede plaats blijven mensen langer zelfredzaam. Daardoor doen ze minder beroep op 

langdurige zorg.  

 

Belangrijk is dat de overheid vanaf nu ruimte geeft aan de nieuwe koers. Op dit moment loopt de thuiszorg tegen 

beperkingen aan vanuit verschillende bekostigingsmodellen en regelsystemen. Er is een stroom aan ideeën om de 

kosten te beperken. Door betere voorzorg bij chronische ziekten en door het tegengaan van langdurige beperkingen. 

Maar ook door het invoeren van een eenvoudig systeem van zorgvouchers, die technische innovatie een impuls geeft. 

Dit is ook vanwege de krapte op de arbeidsmarkt een noodzakelijke ontwikkeling.  

 

Naast collectief geregelde zorg, zoals nu in de zorgverzekeringswet of de AWBZ, ontstaat ruimte voor privaat betaalde 

zorg en service. Pensioenfondsen, verzekeraars en onderlinge coöperaties van burgers zullen die trend versterken, 

bijvoorbeeld met serviceabonnementen die zijn afgestemd op persoonlijke voorkeuren. ‘Zorgsparen’ is een van de 

mogelijkheden die worden genoemd, net als aanvullende verzekeringen en combinaties van verzekeringen. Daarbij 

zijn een zorg-levensverzekering, een zorgverzekering-hypotheek of een zorg-pensioenverzekering denkbare vormen. 

Financiële of belastingtechnische prikkels helpen om de inzet van mantelzorg te stimuleren.  

 

In een nieuw stelsel van zorg thuis is toegankelijke informatie nodig over de beschikbare producten en diensten. 

Daarmee kunnen zorgvragers die diensten kiezen die bij hen passen.  

 
 

Een nieuwe organisatie van de zorg thuis vraagt van wetgevers en politici:  

• Nieuwe beleidskaders die de nieuwe vorm van zorg thuis ondersteunen; 

• Ruimte voor innovatie als vast onderdeel van afspraken met zorgverzekeraars;  

• Minder regels en meer prikkels voor preventie en pro-actief omgaan met chronische ziekte;  

• Meer ruimte voor diversiteit in langdurige zorg via zorgvouchers;  

• De nadruk op prestatie in plaats van de ‘levering van zorgproducten’;  

• Bijdragen aan vernieuwend onderwijs vanwege de instroom van ‘nieuwe medewerkers’. 
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Uitdagingen voor de thuiszorg 

• Samen met patiëntenorganisaties opkomen voor de belangen van zorgvragers;  

• Het maatschappelijk debat organiseren over toekomstige zorg thuis; 

• Investeren in het beheersen van chronische ziekte en ziektelast. Tegelijk inzetten op ‘zelfmanagement’ bij 

patiënten, als doel op zich en indirect als bijdrage tot het verminderen van zorgkosten; 

• De mogelijkheden van ICT/techniek/e-health laten zien. Goede oplossingen aanprijzen; 

• Doe-het-zelfzorg door actieve zorgvragers en sociale netwerken stimuleren. Ook antennes uitzetten naar de 

maatschappelijke dadendrang van de ‘nieuwe ouderen’; 

• Ruimte geven aan ‘coöperaties’ van cliënten – of aan burgers in een wijk – om een passend geheel van zorg en 

diensten af te spreken; 

• Aandacht geven aan de zorgbestendigheid van woningen in het werkgebied; alert zijn op de mogelijkheid van 

nieuwe woonzorg-arrangementen; 

• Met woningbouwcorporaties zorgen voor een woningvoorraad die geschikt is voor mensen met beperkingen; 

• (Mede-)verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van een wijk of doelgroep. Aanknopingspunten voor preventie 

signaleren. Extra aandacht voor mensen met een lage sociaaleconomische status; 

• Preventie-/leefstijlactiviteiten initiëren in nieuwe verbanden op basis van afspraken met scholen, bedrijven, 

kantoren. 

 

 

b. Suggesties voor een werkagenda 

 

Dit boekje geeft de aanzet tot een nieuwe koers voor zorg thuis. Om ook in de toekomst daadwerkelijk kwaliteitszorg 

thuis te kunnen bieden, moeten nog veel stappen worden gezet. Het begint met een goed inzicht bij iedereen die bij 

de zorg thuis betrokken is. Inzicht in de juiste koers en de weg daar naar toe. Enkele belangrijke stappen zijn hieronder 

samengevat in een werkagenda.  

 

1: Een aansprekend perspectief 

Cliëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars. Kom met elkaar tot een aansprekend perspectief voor de 

toekomstige zorg thuis. De opgave voor de komende jaren is in dit boekje in drie hoofdlijnen samengevat. Ze zijn het 

uitgangspunt voor een maatschappelijk debat. Betrek de overheid bij dit debat en verhelder hoe er ruimte kan komen 

voor de uitwerking van die opgave. 
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2: Een nieuwe opdracht 

Investeer in een nieuwe opdracht voor ‘zorg thuis’: actief inspelen op chronische ziekte om gezondheidswinst te 

bereiken en langdurige beperkingen te verminderen. Kosten zullen voor de baat uitgaan. De sector kan laten zien hoe 

per saldo besparingen ontstaan: met minder middelen betere resultaten voor mensen bereiken. De invulling zal veelal 

plaatsvinden in het kader van de zorgverzekeringswet. Het vereist een andere opstelling van zorgverzekeraars dan de 

huidige productieafspraken over uren verpleging en verzorging. 

 

3: Een brede basiszorg 

Ontwikkel samen met huisartspraktijken een bredere basiszorg, die onder meer de groei van het aantal chronisch 

zieke ouderen opvangt. Geef teams van thuisverpleegkundigen en ziekenverzorgenden een sleutelrol in deze nieuwe 

basiszorg. Investeer in techniek die de zorg thuis ondersteunt. Zorg dat beroepskrachten optimaal gebruik leren 

maken van ICT en technologie, en dat ze hun cliënten leren bijstaan in het gebruik ervan. Veel zorgvragers kunnen zich 

door de nieuwe technische mogelijkheden zo goed zelf redden, dat ze geen beroepskracht nodig hebben.  

 

Maatschappelijke gezondheidszorg is méér dan het bieden van individuele hulp. Ook algemene preventie past bij een 

wijkgerichte aanpak van de zorg. Deze bestaat bijvoorbeeld uit het voorbereiden van ouderen op een meer kwetsbare 

levensfase. Helpen bij het opzetten van netwerken voor onderlinge steun tussen 'jong' en 'oud' is een andere functie. 

De laatste decennia is voor de huidige thuiszorg de ruimte om aan preventieve taken te werken gestript. De middelen 

voor deze belangrijke taak moeten terugkomen. 

 

4: Een andere opzet van langdurige zorg 

Kom tot een nieuwe opzet van langdurige zorg voor mensen bij wie ondanks activering en herstelgerichte zorg 

blijvende beperkingen bestaan. De kern is een eenvoudig stelsel van zorgvouchers, op grond van een collectieve 

regeling voor persoonlijke verzorging en verpleging die verband houdt met functiebeperkingen. De afbakening ten 

opzichte van de basiszorg bij chronische ziekte is een belangrijk aandachtspunt. Met de zorgvouchers komt een 

vernieuwende organisatie van zorg via arrangementen tot stand.  

Ook technische vernieuwing draagt bij aan autonomie van mensen en maakt tegelijk een zuinige inzet van personeel 

mogelijk. De weg naar deze innovatie gaat niet vanzelf. Er is een landelijk demonstratieprogramma nodig dat laat zien 

hoe het gebruik van technologie zelfstandig thuis wonen bevordert. De technische mogelijkheden zijn al duidelijk, 

vooral de toepassing ervan op grote schaal is nu actueel. 

 

5: Een gedifferentieerd aanbod 

Anticipeer op een omvangrijke verschuiving van verpleeg- en verzorgingshuizen naar ‘zorg thuis’. Ook bij zwaardere 

zorgbehoefte willen mensen zelf kiezen hoe ze wonen en wat ze willen betalen. Wonen en service komen overwegend 

voor eigen rekening. Mensen met een intensieve zorgvraag hebben behoefte aan ‘beschermende zorg thuis’. Dit kan 

eventueel ook in woonclusters die hierop zijn afgestemd. Die trend vraagt nieuw ondernemerschap, met creatieve 

combinaties van zorg, wonen en welzijnsdiensten. Met zorgverleners die inzien dat zorg thuis meer is dan ‘uren 
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leveren’. En dat zorg thuis in de toekomst ook geschikte woningen, communicatiesystemen, een nieuw aanbod van 

wellness en participatie omvat. Voorwaarden kortom die de kwaliteit van het bestaan ten goede komen. 

 

6: De nieuwe zorgmedewerker 

Maak een aansprekend programma voor ‘de nieuwe zorgmedewerker’. Een programma dat laat zien hoe zorg thuis 

past bij mensen die zelfstandig werken en die ruimte krijgen voor hun vak. De nieuwe medewerker is hierin geen 

‘leverancier van zorguren’, maar een professional die in dialoog met de cliënt de zorgvraag beantwoordt. Daarbij zijn 

de achtergrond van de zorgvraag en de mogelijkheden om zoveel mogelijk zelfredzaam te blijven belangrijke 

richtsnoeren. Ook ‘doe-het-zelfzorg’ krijgt in dit nieuwe programma een centrale plek. Het gaat erom de cliënten te 

stimuleren zelf aan de slag te gaan en daarnaast betrokkenheid te genereren van mensen uit het sociaal netwerk. 

 

7: De kansen van coöperatie 

Grijp de kansen die ontstaan door maatschappelijke dadendrang van de ‘nieuwe ouderen’. Ondersteun bewoners die 

in een wijk of landelijk coöperatieve werkvormen opzetten waarin ze elkaar helpen in een kwetsbaar bestaan met 

beperkingen. Dat krijgt verschillende vormen, zoals sociale kringen, servicepakketten en ontmoetingscentra voor 

participatie. Betrek die coöperaties bij de ontwikkeling van het aanbod van zorg thuis. Stimuleer mantelzorg, onder 

meer met verlofregelingen en financiële tegemoetkomingen. Voorkom overbelasting, met een goed aansluitende 

ondersteuning door ‘formele zorg’. 
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In de nieuwe opdracht voor zorg thuis staan drie onderdelen centraal:  

1. Zelfredzaam houden van mensen met chronische aandoeningen 

Een proactieve aanpak bij chronische ziekten. Het ‘chronische zorgmodel’ biedt kansen voor gezondheidswinst. Soms 

is de zorg thuis onderdeel van aandoeningspecifieke ketens en in andere gevallen van brede zorgnetwerken, samen 

met de huisartspraktijk, de medisch specialist en de apotheker. 

Kwetsbare ouderen met meerdere chronische aandoeningen en een afbrokkelend sociaal netwerk, verdienen extra 

aandacht. Er is nu voor elke ziekte een apart behandeltraject, maar een samenhangend beeld ontbreekt. Dat vinden 

zorgvragers verwarrend met onnodig bezoek aan artsen en vermijdbare opnames in het ziekenhuis als gevolg. Er is 

een integrale aanpak nodig, dicht bij mensen thuis. Teams van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden werken 

daarbij nauw samen huisartspraktijken en bieden een brede basiszorg. 

 

2. Langdurige zorg geven aan mensen die een blijvende beperking hebben 

Langdurige verzorging en verpleging voor mensen die blijvende beperkingen hebben, op basis van de vraag van de 

cliënt. Zorg thuis helpt met een goede mix van zorg en techniek dat zorgvragers een zelfstandig bestaan kunnen 

leiden. Als de zorg niet van mantelzorgers kan komen, regelt de cliënt de zorg met ‘vouchers’. De overheid stelt 

hiervan de voorwaarden vast, en bepaalt de indicatieregels. Cliënten kunnen met vouchers passende combinaties 

van persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging regelen. Tegen betaling is er ook een breed palet aan 

woonservice en welzijnsdiensten beschikbaar. 

 

3. Intensieve zorg aan mensen die 24-uurszorg nodig hebben 

Er is intensieve zorg thuis voor mensen die voortdurend een zorgverlener in de buurt nodig hebben. Steeds vaker 

blijven deze cliënten thuis wonen, eventueel in bijzondere woonvormen waar ze zelf een woning huren en de service 

betalen. Veel cliënten regelen de zorg zelf met ‘vouchers’. Lukt dat iemand niet, bijvoorbeeld omdat ook een goed 

sociaal netwerk ontbreekt, dan regelt ‘zorg thuis’ dat alles naadloos verloopt. Bijvoorbeeld door dementerenden een 

zorgprogramma aan te bieden waarin ook de voortdurende begeleiding en de crisisopvang geregeld zijn. 
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BIJLAGE: BRONNEN 

 

• Cliënt en Thuiszorg, Trends in beeld. Een trendoverzicht uitgebracht door STOOM als opmaat tot TZT2020 - 

Toekomst Zorg Thuis, Bunnik 2009; 

• Toekomstverkenning Zorg Thuis, dwarskijkdocument. Werkdocument ten behoeve van het project van STOOM en 

NPCF, tussenrapportage gebaseerd op negen essays - PricewaterhouseCoopers, Definitieve versie mei 2010; 

• De toekomst van de zorg thuis verkend. Eindrapportage ten behoeve van het integratiedocument van de 

stuurgroep Toekomst Zorg Thuis, uitgebracht in opdracht van de NPCF en STOOM – PricewaterhouseCoopers, mei 

2010. 

 

Essays (de complete teksten staan op www.tzt2020.nl) 

• Chronisch zieken: Prof. dr. G.A.M. van den Bos, hoogleraar Sociale geneeskunde verbonden aan Academisch 

Medisch centrum/Universiteit van Amsterdam; 

• Ouderen/vergrijzing: Prof. dr. D. Knook, emeritus hoogleraar Gerontologie Universiteit Leiden/Leids Universitair 

Medisch Centrum en oud-TNO directeur; 

• Thuiszorg technologie: Prof. dr. L.P. de Witte, bijzonder hoogleraar Technologie in de zorg, Capaciteitsgroep 

Sociale geneeskunde Universiteit Maastricht; 

• Diversiteit; thuiszorg aan allochtonen: Mw. dr. M. Foets c.s., vakgroep Sociaal Medische Wetenschappen Erasmus 

Universiteit, Beleid en Management Gezondheidszorg; 

• Arbeidsmarkt: Prof. dr. H.G. de Gier, hoogleraar comparatief Arbeidsmarktbeleid, Faculteit der 

Managementwetenschappen Universiteit Nijmegen; 

• Wonen en zorg: drs. J.P.J. Singelenberg, programmacoördinator stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting; 

• Thuiszorg en maatschappelijke waarde/waardering: Prof. dr. W. van den Heuvel, emeritus hoogleraar Medische 

Sociologie; universiteit Groningen en revalidatie en handicap Universiteit Maastricht; 

• Verschuiving in ordening/samenhang gezondheidszorg: Prof. dr. G. van Montfort, hoogleraar Bedrijfseconomie, 

zorg en medische technologie Universiteit Twente, directeur Prismant en drs. P. Lems, Prismant; 

• Thuiszorg en techniek: Dr. M. Heldoorn, Senior beleidsmedewerker NPCF. 
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