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en Richard Roling



Agenda

• 18:00 – 19:30u Borrel

• 19:30 – 20:30u Diner

• 20:30 – 22:00u ‘Ontwikkelingen in de zorg’

• 22:00 – 23:00u Borrel met live muziek

• 23:00 – 24:00u Aftoppen

(Café ‘t Mannetje)



Zorg: van all-inclusive arrangement Zorg: van all-inclusive arrangement 

naar zelfredzaamheid



Even voorstellen

Marion Loor

Stichting PuurZuid

Bestuurssecretaris

Erwin Drenth

Bouwinvest Real Estate Investment 

Management

Bestuurssecretaris
Manager Zorgvastgoed



Ontwikkelingen in de zorg

Aanleiding

• Dubbele vergrijzing

- er komen meer ouderen

- en zij worden gemiddeld ook steeds ouder

• Meer en meer medische behandelingen mogelijk

• Acceptatie van gebreken neemt af

=> Overheid kreeg kosten voor zorg niet => Overheid kreeg kosten voor zorg niet 

onder controle, jaarlijkse stijging meer 

dan 5%



Cure

Gericht op herstel

Eerstelijnszorg
Curatieve 
geestelijke 

gezondheidszorg

Medisch 
Specialistische 

zorg

Care

Intramurale Zorg Extramurale Zorg

Gericht op langdurige zorg 

(AWBZ/ Wet Langdurige zorg)

Ontwikkelingen in de zorg: het speelveld

gezondheidszorg zorg

Ziekenhuizen

Zelfstandige 

Behandel Centra 

(ZBC’s)

Medisch 

specialisten
Huisartsen, 

mondzorg, 

fysiotherapie, etc. 

Extramurale GGZ 

zorg

GGZ

Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg



Maatregelen voor kostenreductie (care)

• Hervorming AWBZ: Zwaardere zorg in Wlz, overige zorg gedecentraliseerd

• Decentralisatie: van rijksoverheid naar gemeenten en zorgverzekeraars

• “Scheiden van wonen en zorg” voor de ‘lichtere’ zorgvraag

- van all-inclusive arrangement (verzorgingstehuis) naar zelf betalen voor 

wonen en zorg aan huis

• Van een standaardpakket (Zorg Zwaarte Pakket) naar zorg op maat (het 

‘keukentafelgesprek’)‘keukentafelgesprek’)

• Van formele naar informele zorg

• Van aanbodgestuurd (hoeveel bedden beschikbaar) naar vraaggestuurd

(hoeveel bedden zijn er benut)

⇒ Gevolgen voor hulpbehoevende ouderen

en zorgaanbieders zoals PuurZuid



Gevolgen voor hulpbehoevende ouderen

• Grote verschillen tussen gemeenten wat betreft begeleiding en 

huishoudelijke hulp

• Veel onzekerheid en onduidelijkheid bij ouderen die thuis wonen per 1 

januari 2015 waar ze nou recht op hebben

• Eerst inzetten op informele zorg (familie, buren, eigen netwerk)

• Meer (over) belasting mantelzorg• Meer (over) belasting mantelzorg

• Isolement/eenzaamheid ouderen (cirkel wordt steeds kleiner bij ouder 

worden)

• Ouderen pas naar verpleeghuis, als het “te laat” is



Gevolgen voor ouderenzorg aanbieders
zoals PuurZuid

Intramurale zorg

• Er wordt aan twee kanten “geknepen”

- Grote kortingen op zorgbudget met name ouderen met lichtere zorgvraag 

(zijn een “probleem”)

- Geen uitbreiding van plaatsen (bedden) voor ouderen met een zwaardere 

zorgvraag mogelijk (capaciteit moet omlaag)

• Gevolg dat veel verzorgingshuizen moeten sluiten 

• Ofwel keuze aanbod Scheiden Wonen en Zorg• Ofwel keuze aanbod Scheiden Wonen en Zorg

• Ofwel omslag van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg maken, wat 

moeilijk is vanwege de beperking van capaciteit 

• Kleine zorgorganisaties redden het niet meer -> overname/fusies

Extramurale zorg

• Langer thuis blijven wordt juist moeilijk vanwege korting op dagbesteding en 

thuiszorg. Meer cliënten bedienen voor minder geld.

• Zorg aan huis wordt steeds zwaarder, vereist hoger niveau 

thuiszorgmedewerkers (meer wijkverpleegkundigen, moeilijk te werven)



Nieuw speelveld

• Marktwerking(?)

• Nieuwe spelers:

- nieuwe zorgondernemers, nieuwe loketten, facilitaire bedrijven die 

thuiszorg leveren, buitenlandse partijen, private equity, vastgoedbeleggers

• Andere mentaliteit: zelf betalen =  kwaliteitseisen

• Zelf verantwoordelijk voor huisvesting, tenzij het écht niet meer gaat

=> Rol voor partijen als Bouwinvest



Stellingen

Net als in Duitsland, moeten kinderen verplicht worden een aanzienlijk deel van 

de zorg(kosten) voor hun ouders op zich te nemen (bijvoorbeeld door ze in huis 

te nemen).

Mantelzorg moet bij wet verplicht 

worden, bijvoorbeeld in een 

verplichting drie uur per week te 

helpen in je eigen postcode gebied



Stellingen

Marktwerking in de zorg is een slechte ontwikkeling. Degene die (meer) betaalt, 

krijgt een mooiere woning, op een mooiere plek, en meer en betere zorg. 

Terwijl mensen die het geld niet hebben, niks te kiezen hebben. Dat moet koste 

wat kost vermeden worden.



Stellingen

Digitalisering van de zorg is een uitstekende manier om kosten te reduceren 

(robotica, hulp op afstand, ‘kunstmatig maatje’)


