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 • Patiënten in de forensische zorg
 • Zorg en ondersteuning voor 
   dak- en thuislozen
 • De-medicalisering van 
   de zorg voor chronisch zieken 
 • Cliënten in de eerstelijnszorg
 • Beschikbaarheid van schaarse 
   voorzieningen 

De betrokken partijen kunnen 
de uitdagingen niet oplossen 
door beter of meer beleid, meer
financiële middelen of nog 
harder werkende professionals. 
Er is meer voor nodig. Samen met 
tien (voormalige) bestuurders uit 
de gezondheidszorg hebben wij 
gezocht naar mogelijke oorzaken 
en praktische oplossingen voor 
de problemen.

Met deze publicaties willen wij als 
EHdK bijdragen aan het debat over 
praktische oplossingen. 
Met de betrokken bestuurders zijn 
wij reeds een inspirerende 
discussie gestart. Wij zijn hen zeer 
dankbaar voor hun bijdrage. 
Wat ons betreft is deze denkrichting 
een eerste stap. Graag komen we 
samen met u in actie!

Hopelijk tot ziens, namens het 
hele team van EHdK

Institutionele uitdagingen

in de Nederlandse 
gezondheidszorg

Op veel Europese en internationale 
ranglijsten staat Nederland in de 
top wanneer het aankomt op de 
kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de gezond-
heidszorg.1234 Daar mogen we trots 
op zijn. De tomeloze inzet van 
talloze zorgmedewerkers speelt 
hierin een cruciale rol. De 
COVID-19-crisis onderstreept nog 
eens het essentiële belang van 
gemotiveerde zorgprofessionals en 
kwalitatief goede gezondheidszorg 
voor Nederland

Toch komen wij in ons werk bij 
EHdK met enige regelmaat 
institutionele uitdagingen 
in de gezondheidszorg tegen. 
Dit zijn uitdagingen waarbij het 
‘gezondheidszorgsysteem’ 
niet passend genoeg is ingericht 
om goede zorg voor cliënten en 
patiënten te kunnen garanderen.

Het ontbreekt niet aan de wil en 
inzet van professionals, maar aan 
harmonie tussen de componenten. 
Zo kunnen verwachtingen van 
cliënten of patiënten niet in lijn 
zijn met het beleid van de overheid. 
Of werken zorgverzekeraars en 
gemeenten voor dezelfde doel-
groep langs elkaar heen van plaats 
van samen en veroorzaken ze zo 
onbedoeld problemen.

De afgelopen jaren zijn wij dit 
fenomeen in de gezondheidszorg 
bij de volgende acht thema’s 
tegengekomen.
Het gaat om:
 • Zorg en welzijn voor 
   ouderen thuis
 • Zorg voor mensen met een
   ernstige psychiatrische 
   aandoening
 • Zorg en ondersteuning voor
   jeugdigen en hun gezinnen

Brian Esselaar          Sofia Rapsaniotis
Nadine de Kort          Merel Blans
Pim Candel          Alex Peters
Jenneke Aartsen           Julie Glazener 
Jos Smeenge           Kim Huijzendveld
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Mevrouw Jansen en 
haar dochter Elsbeth

Mevrouw Jansen is 82 jaar en
woont alleen thuis na het overlijden 
van haar man. Haar dochter Elsbeth 
is enig kind en maakt zich veel 
zorgen over haar moeder. 
Moeder kan nog veel zelf, maar 
koken gaat niet meer, boodschappen 
doen is lastig en ze is vergeet-
achtig. Moeder heeft ook nogal 
wat klachten van medische aard. 
Recentelijk is moeder na een 
‘ommetje’ verdwaald en weer 
thuisgebracht.De buren houden 
inmiddels ook een oogje in het zeil 
en helpen waar ze kunnen. Onder 
geen beding wil moeder opgeno-
men worden in een verpleeghuis 
– ze kan ook best veel zelf. En ei-
genlijk wil Elsbeth niet dat moeder 
in een verpleeghuis terechtkomt.  

Elsbeth woont niet in de buurt en 
heeft haar handen vol aan de zorg 
voor haar moeder; vooral met het 
regelen. De wijkverpleging komt 
dagelijks langs voor de 

medicatie en het wassen en aan-
kleden. Aangezien de klachten de 
afgelopen maanden zijn verergerd, 
raadt de huisarts Elsbeth aan om 
een Volledig Pakket Thuis (VPT) 
aan te vragen bij het CIZ (Centrale 
Indicatiestelling Zorg). De case-
manager dementie geeft echter 
aan dat moeder hier nog ‘te goed’ 
voor is en niet in aanmerking komt. 
Elsbeth is inmiddels specialist 
op het gebied van regels en 
instanties. Zij heeft met alle acht 
aanbieders en zorgverleners rondom 
moeder regelmatig contact, maar 
een centraal aanspreekpunt 
ontbreekt. Er zijn dagen dat ze er 
zo slecht van slaapt dat ze zich 
ziek moet melden op haar werk.

98 9
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Goede zorg voor 
ouderen thuis 

De casus zoals die van Elsbeth en 
haar moeder komt steeds vaker 
voor in Nederland. Ouderen 
wonen langer thuis, niet alleen 
omdat het minder kostbaar is, 
maar vooral omdat ze dat zelf 
willen. Er zijn voor nagenoeg alle 
denkbare situaties en hulpvragen 
vanuit de gemeente, de zorg-
verzekeraar of het zorgkantoor 
oplossingen voorhanden. Iedereen 
werkt hard. Maar toch zijn onze 
sociale en zorgstructuren onvol-
doende ingericht op lang thuis-
wonende ouderen. Uitzonderingen 
daargelaten, blijkt het niet mak-
kelijk om alles thuis geïntegreerd 
en simpel te regelen. In de praktijk 
wordt er een zeer zware wissel 
getrokken op de mantelzorger en 
zijn of haar inventiviteit om steeds 
in te springen. De mantelzorger 
moet regelmatig zorg bijregelen en 
- steeds vaker – hiervoor door de 
bureaucratie heen ploegen.

Bovenstaande observatie wordt 
in recente publicaties bevestigd. 

Het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) geeft aan dat het huidige 
zorgstelsel voor ouderen ‘(te) 
complex is’5. Ook Commissie Bos 
erkent het probleem en adviseert 
om in te zetten op passende 
woonruimte, digitalisering en 
samenwerking tussen partijen6. 
Ondanks de aandacht voor de 
problematiek lijkt een brede 
passende aanpak nog ver weg.

Dit is problematisch want de druk 
op de ouderenzorg neemt de ko-
mende jaren alleen maar toe. Er is 
sprake van dubbele vergrijzing: in 
2040 zijn er 40% meer ouderen en 
deze mensen worden bovendien 
gemiddeld ouder. Ook de grijze 
druk - de verhouding tussen de 
beroepsbevolking en het aantal 
ouderen - neemt toe. In 2040 is 
de beroepsbevolking en het aantal 
ouderen gelijk aan elkaar. Dit heeft 
zowel effect op het aantal potentiële 
zorgmedewerkers als op het aantal 
informele mantelzorgers (zie de 
illustratie op de volgende pagina).
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Daarbij loopt de krapte op de 
arbeidsmarkt de komende jaren 
verder op. Er is dus niet alleen 
krapte op de arbeidsmarkt; ook de 
druk op de informele zorg neemt 
sterk toe. Zelfs met betere wonin-
gen, meer handen aan het bed en 
zeer uitgebreide zorgtechnologie 
blijft de zorg voor ouderen thuis 
een lappendeken. De gemiddelde 
thuiswonende oudere is aangewezen 
op soms wel tien tot vijftien 
organisaties, professionals en 
ondersteuners met eigen rollen 
en verantwoordelijkheden. 

Dit gaat onder andere over zaken 
als thuiszorg, wijkverpleging, 
huishoudelijke hulp, maaltijdser-
vice, dagbesteding, casemanager 
dementie, wijkteam, huisarts, 
praktijkondersteuner, alarme-
ringsdienst, vervoerder en het 
ziekenhuis. En dit zijn alleen maar 
de gezondheidszorg instanties. 
Per wijk of buurt zijn dit vaak ook 
nog verschillende organisaties 
welke soms worden geacht met 
elkaar te concurreren, met alle 
gevolgen van dien.

2020

De ‘aansturing’ van deze organi-
saties gebeurt vanuit verschillende 
instanties. Het zorgkantoor 
(Wet langdurige zorg), de zorgver-
zekeraar (de Zorgverzekeringswet) 
en de gemeenten (de Wet maat-
schappelijke ondersteuning) 
hebben ieder eigen regels. 
Bijvoorbeeld over hoe de kwaliteit, 
verantwoording, indicatiestelling 
en toegang tot zorg geregeld is. 
In de praktijk betekent dit dat 
Elsbeth langs twee tot drie ver-
schillende loketten gaat voor het 
aanvragen van zorg voor haar 
moeder. En de situatie kan alweer 

anders zijn zodra het is geregeld, 
waarna het circus van aanvragen 
en indiceren opnieuw begint.

Als we in Nederland de zorg voor 
ouderen thuis daadwerkelijk willen 
verbeteren en daarbij toekomstbe-
stendig maken, heeft dit vraagstuk 
– de versnippering van aanstu-
ring en uitvoering – nu aandacht 
nodig. 

In 2020 zijn er in Nederland 
veertien potentiële 

mantelzorgers (50-74-jarigen) 
voor iedere 85-plusser. 

2040

In 2040 neemt dit aantal af: 
er zijn nog maar zes potentiële 
mantelzorgers per 85-plusser. 



1514

De gemiddelde thuiswonende 
oudere is aangewezen op 
soms wel tien tot vijftien 
organisaties, 
professionals en 
ondersteuners met 
eigen rollen en 
verantwoordelijkheden
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De ideale situatie 
is er nog niet

In een ideale wereld ontvangt de 
moeder van Elsbeth haar zorg 
vanuit één of twee partijen die alle 
diensten integraal aanbieden. 
Alles sluit naadloos op elkaar aan 
en de indicatieverlening is met 
één telefoontje geregeld. Er is één 
beleidskader en één financierings-
stroom. Relevante partijen als 
zorgverleners, zorgverzekeraars, 
gemeenten, woningcorporaties 
en ook technologiebedrijven 
werken met elkaar samen rondom 
deze cliënten. Deze ideale wereld 
bestaat echter (nog) niet. En in alle 
eerlijkheid denken we dat de 
huidige situatie op korte termijn 
niet gaat veranderen.

Als het niet het systeem is dat zal 
veranderen, zouden we dan op de 
zorgverleners kunnen leunen? 
De kracht van de mensen die 
(gedeeltelijk) verantwoordelijk zijn 
voor de ouderen thuis? Ondanks 
het imperfecte systeem waar-
binnen zij werken, moet het toch 

mogelijk zijn om samen te werken, 
in het belang van de klant te 
handelen en te regelen wat er 
geregeld moet worden? In de 
praktijk gebeurt dit natuurlijk 
vaak. Het is echter wel de vraag of 
het lukt om in de komende jaren 
de zorg voor alle ouderen goed af 
te stemmen en een beroep te blijven 
doen op flexibiliteit en durf van 
de professionals. Wij denken dat 
we de mensen overvragen en het 
biedt bovendien geen structurele 
verbetering. Het is niet realistisch 
om op deze wijze het zorgstelsel 
voor ouderen thuis echt voldoende 
te verbeteren. 

Gelukkig is het onderwerp niet 
nieuw en zijn er al veel goede 
initiatieven waarvan te leren is. 
Een aantal van deze initiatieven 
is gericht op het aantrekken van 
meer personeel8, ontlasting van 
mantelzorgers9, passende woon-
voorzieningen10 en het inzetten 
van zorgtechnologie11. 
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Dat zijn belangrijke onderwerpen. 
Daarnaast is er een aantal pilots 
waarbij de zorg voor ouderen zo 
integraal en overzichtelijk moge-
lijk wordt vormgegeven, in grote 
lijnen op de manier zoals wij dat 
zouden wensen. Onderstaand een 
greep uit dergelijke initiatieven: 

  •  In de pilot Community care in 
Dongen12 worden kwetsbare 
ouderen geholpen zo lang 
mogelijk thuis te wonen. Dit gebeurt 
met één domein-overstijgend 
budget en een leefcoach die 
verantwoordelijk is voor het 
organiseren van alle zorg en 
ondersteuning; 

  •  Kleinschalige kernteams rond-
om de huisarts in Drenthe13 coör-
dineren de zorg voor ouderen en 
weten ook ondersteuning vanuit 
de Wmo en het netwerk aan infor-
mele zorg goed te vinden. Iedere 
huisartsenpraktijk kent in deze 
pilot een eigen kernteam bestaan-
de uit een huisarts, een praktijk-
ondersteuner, een casemanager 
dementie en een welzijnsmede-
werker; 

  •  In de proeftuin Ruwaard14 in 
de gelijknamige wijk in Oss wordt 
gewerkt aan een vitale wijk.
Streven is om wijkbewoners tegen 
lagere kosten een betere positieve 
gezondheid te laten ervaren. 
Ouderen thuis zijn een onderdeel 
van deze pilot die zich richt op alle 
bewoners in deze wijk;

  •  Het project Blauwe Zorg in 
Zuid-Limburg15 richt zich op 
betere zorg tegen lagere kosten. 
Er wordt gekeken hoe de zorg op 
een andere manier ingericht kan 
worden. Zodat de zorg niet alleen 
nu, maar ook in de toekomst voor 
iedereen toegankelijk blijft. 
Binnen deze pilot wordt niet alleen 
gekeken naar de zorg voor ouderen 
thuis maar bijvoorbeeld ook naar 
de GGZ- en de ziekenhuiszorg.

Het programma Langer Thuis16,17

van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
stimuleert daarnaast een grote 
hoeveelheid landelijke en lokale 
initiatieven. Door 35 lokale net-
werken te subsidiëren via ZonMw 
wordt integrale samenwerking 
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bevorderd. Ook wordt een landelijk 
dekkende samenwerkingsstructuur 
tussen gemeenten en zorgver-
zekeraars gestimuleerd en is er 
€90 miljoen beschikbaar gesteld 
voor de inzet van E-health via de 
Stimuleringsregeling E-health 
Thuis. 

Wij zien het nut van pilotgericht 
werken. Maar het tempo van de 
verdere uitrol, de continuering 
daarvan en ook de bekendheid 
van dergelijke pilots kan beter. 
Bovengenoemde pilots hebben 
vooral een innovatief karakter, 
waarbij er veel aandacht is voor 
het lokale leren en verbeteren. 
Andere buurten, wijken en 
gemeenten hoeven in principe niets 
te doen met de geleerde lessen. 
Het is daarnaast ook maar de 
vraag in hoeverre deze geleerde 
lessen van invloed zijn op de 
beleidsmakers, zoals VWS en ge-
meenten. Idealiter draagt alle inzet 
van professionals, betrokkenen en 
organisaties in dergelijke pilots 
bij aan een verbeterd beleidskader 
voor ouderen thuis. Alle betrok-
kenen in het veld zouden met dit 

doel voor ogen actief aan de slag 
gaan met dit thema. 

Om die reden denken wij dat 
het van belang is om de meer 
vrijblijvende pilots om te bouwen 
tot leerlaboratiora. Deze leerlabora-
toria zouden wij op een aantal 
plekken in Nederland willen 
uitbouwen en/of opzetten. We 
denken dan aan laboratoria 
waarbij alle betrokkenen op wij-
kniveau samenwerken vanuit één 
beleidskader, één financiering en 
met een simpele indicatiestelling 
voor alle zorg, ondersteuning en 
woonbehoeften die voor oude-
ren thuis nodig zijn. Kennis die 
voortkomt uit deze leerlaboratoria 
moet actief naar andere regio’s 
worden gebracht. Daarnaast wordt 
deze kennis bij VWS en gemeenten 
aangedragen zodat dit dient als 
input voor beleid. Dit alles moet 
als doel hebben om het systeem 
voor ouderen thuis stap voor stap 
te versimpelen en daarmee toe-
komstbestendig te maken. 
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Aan de slag met 
leerlaboratoria

Er is een aantal eisen waaraan 
dergelijke laboratoria moeten moet 
voldoen om deze tot een succes te 
maken en de zorg voor ouderen 
thuis fundamenteel anders vorm 
te geven.  

  •  Het uitgangspunt voor de orga-
nisatie van een leerlaboratorium 
is het wijk- en buurtniveau. 
Dit betreft een overzichtelijk 
niveau waarop zaken georgani-
seerd kunnen worden. Namen van 
ouderen in de wijk zijn bekend bij 
professionals. Mantelzorgers, pro-
fessionals en cliënten weten elkaar 
relatief eenvoudig te vinden. Het 
aantal partijen dat moet samen-
werken is op wijk en buurtniveau 
beperkt en daarmee overzichtelijk;

  •  De belangrijkste partijen die in 
deze wijk of buurt actief zijn met 
ouderen worden bij elkaar gezet. 
Dit gaat dan over partijen in de 
eerste lijn, de wijkverpleging, de 
thuiszorg en de dominante 
woningcorporatie. Voorkom dat 

alle partijen aan tafel zitten 
- partijen als verpleeghuizen, 
ziekenhuizen en andere aanbieders 
van wonen blijven voorlopig op 
de achtergrond. Het is daarbij van 
belang dat men onderling samen-
werkt en niet concurreert – 
dit moeten gemeenten en 
zorgverzekeraars ook regelen;

  •  Breng de verschillende finan-
cierders in een wijk bij elkaar en 
laat hen één financierings- en 
beleidskader maken. Vraag ze een 
eenduidige en simpele indica-
tiestelling in elkaar te zetten en 
zorg dat zij integrale indicaties 
verstrekken, waarbij er voldoende 
aandacht is voor preventie (voor-
koming van erger);

  •  Ga uit van een lerend stelsel 
en 80/20 regel. Probeer de 
belangrijkste zaken te regelen voor 
de meeste ouderen, maar streef 
in eerste aanleg niet naar perfectie 
voor iedereen. Begin met regelen en 
organiseren, ga doen, leer daarvan 
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en pas aan. Werk niet vanuit een 
blauwdruk;

  •  Communiceer actief over de 
voortgang naar veldpartijen, 
gemeenten en naar VWS;

  •  Zorg dat de ervaringen uit de 
leerlaboratoria gebruikt worden 
in andere wijken en buurten, zodat 
het wiel niet steeds opnieuw 
uitgevonden wordt. Hou rekening 
met het feit dat wijken en buurten 
anders zijn, maar probeer zo veel 
mogelijk uit te gaan van stan-
daardoplossingen die al bestaan; 

  •  Verwerk de leerervaringen in 
nieuwe regels, wetten en beleids-
kaders en zorg dat deze stap voor 
stap worden verplicht
Als de leerlaboratoria op basis van 
bovenstaande uitgangspunten 
worden opgezet, verwachten wij 
dat het een goede stap voorwaarts 
is. Deze inspanning kan naar ons 
idee bijdragen aan een minder 
complex en beter toegankelijke 
zorg voor ouderen thuis en is in 
die zin een belangrijke bouwsteen 
voor het langer thuis wonen van 
ouderen. 

“Begin met regelen, 
ga het doen. 
Leer ervan 

en pas de koers 
waar nodig aan.”
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