
datum29 november 2019

Kijk op de Keten –

Zorg voor ouderen  





Het aantal ouderen neemt sterk toe (dubbele vergrijzing)

Figuur: 
relatieve toe-
of afname van 
5 leeftijds-
groepen tussen 
2018 en 2040 
in de provincie 
Groningen 



Andere (te verwachten) ontwikkelingen in de samenleving 

• Groei van de vraag naar zorg en 
ondersteuning.    

• Langer zelfstandig thuis wonen. 

• Toename van gezondheidsproblemen en 
kwetsbaarheid. vb. Dementie verdubbelt. 

• In dunbevolkte (krimp)gebieden wordt het 
moeilijker voorzieningen in stand te houden. 

• Per oudere zijn er minder mensen die 
beroepsmatig of als mantelzorger zorg of 
ondersteuning kunnen regelen. 



Wet langdurige zorg

(10,3 mld)

Zorgverzekeringswet

(16,2 mld)

Wet maatschappelijke ondersteuning (1 mld)

Informele zorg

Bron afbeelding: NZa, Monitor Zorg voor ouderen (2018)

De zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit drie wetten

• Voor elke wet is een andere ‘partij’ verantwoordelijk. 
• Elke wet heeft zijn eigen ‘toegang’ geregeld. 



Meer dan 70 ouderen en mantelzorgers en ruim 40 deskundigen 

vanuit zorg en welzijn deelden hun ervaringen en inzichten

Kijk op de keten: wat zijn de knelpunten en opgaven?



Veel gaat goed, maar er zijn 

wel knelpunten (je leest het in de krant) 



Ouderen:
• overwegend tevreden over de zorg 

en ondersteuning die ze krijgen
• communicatie kan veel beter en 

persoonlijker
• zelfredzaamheid wordt teveel 

opgelegd 
Veel gaat goed, maar 

er zijn wel knelpunten

Het blijkt ook uit ons onderzoek 

Mantelzorgers: 
• hebben er veel last van dat de zorg 

ingewikkeld is geregeld
• zijn te weinig gesprekspartner
• zijn soms zwaar belast
• voorzieningen voor mantelzorgers 

sluiten niet altijd aan 



Top 3

• betere uitwisseling van 
patiënteninformatie

• een eind maken aan de 
versnippering en schotten

• zorgen voor voldoende en  
deskundige ‘werkers’

De verbeterpunten volgens 

‘werkers’ in de zorg, 

bestuurders, beleidsmakers en 

onderzoekers

Ook experts zien & 

ervaren knelpunten



Concrete resultaten die ‘werkers’ 

willen zien:

Samenwerking

• een ketenbreed patiëntendossier waarover 
de patiënt zelf de regie heeft

• een steviger positie en bijdrage voor het 
sociaal domein (welzijnsinstellingen, 
inwonersinitiatieven, etc)

• duidelijke werkafspraken over 
overstijgende zaken, zoals de inzet van 
casemanagers (met regietaken), het 
gebruik van tijdelijke bedden, de 
taakafbakening tussen wijkverpleegkundige 
en Wmo-ondersteuner

• één toegang(sloket/telefoonnummer) 24/7 
voor alle zorg- en ondersteuningsvragen



Praat met elkaar over hoe we willen dat 
de zorg en ondersteuning eruit zien. 

Samen doen

We moeten het samen doen:  
(toekomstige) ouderen, gemeenten, 

zorgverzekeraars, organisaties & bedrijven  

Kijk door de ogen van ouderen, sluit aan 
bij hoe zij (willen) leven
• wonen, welzijn, zorg
• geen hokjes, maar samenhang

Blijf vitaal en bereid je voor op later. 
Investeer in voorkómen (preventie).

Besteed aandacht aan ouderen die het 
moeilijk hebben (contacten, gezondheid, geld, 

jezelf kunnen redden)   



• Vragen of opmerkingen?

• Verbeteren van de 
ouderenzorg; waar zou u mee 
beginnen?

• Kent u een goed voorbeeld 
van integrale samenwerking in 
de ouderenzorg?

Veel gaat goed, maar 

het kan beter 

Leren van elkaar



Maatschappelijk debat: met elkaar in gesprek

https://www.youtube.com/watch?v=UQ0C--THfe0)

https://www.youtube.com/watch?v=UQ0C--THfe0


Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Senior onderzoeker
m.bakker@cmostamm.nl 
06 52 888 696

Sociaal Planbureau Groningen  is onderdeel van CMO STAMM

Martin Bakker




