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De verzorgingsstaat is in transitie!
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Relatief hoge institutionalisatiegraad
in Nederland:

1. 100.000 verzorgingshuisplaatsen
(inmiddels al weer lange tijd in awbz)
40.000,- euro p.j. per gebruiker
‘NU’ ZZP 1 -4

2.  63.000 verpleeghuisplaatsen
70.000,- euro p.j. per gebruiker
ZZP 5 - 10
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In de toekomst alle
fragiele ouderen in een
instelling stoppen zou
vanuit kostenoogpunt
onhaalbaar zijn… en…

de moderne (fragiele)oudere
zorgvrager wil dat in principe ook niet!
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De chronische zorg, zeker in
verpleeghuizen vaak slecht in beeld!!

Idem in buitenland
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Eerst Rutte 1..;
Rutte 2 pakt door…!
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Rutte 1 en 2 zetten de oudere op
scherp

Fragiele ouderen zijn (te?) duur!
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De overheid wil af van de “Nanny
State”…
De overheid die zorgt van de wieg tot het graf

is niet meer…

De overheid wil van een adipeuze (zwaarlijvige)
AWBZ

naar een fors afgeslankte AWBZ + WMO
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Institutionele zorg toekomst

163.000 – 100.000 + 33.000 = 96.000

VH + VZH    - VZH      +    extra VH

Dus ca. 100.000 bedden over (alleen verpleeghuiszorg)
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Rutte 2 in 1 zin!

Veel kwetsbare burgers verliezen hun ZZP
en moeten zelf ZZP-er worden om hun

zorgproblemen op te lossen!

Een ZZP-er doet aan ZZP als ZZP

Hij of zij Zoekt Zorg Privé als Zelfstandige Zonder Poen

Zet dat niet iedere oudere op scherp?!
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Het uitgangspunt!

Fragiele ouderen moeten als het ook maar
enigszins kan zo lang mogelijk in hun eigen
leefomgeving kunnen blijven; vooral ook om er
hun eigen leven te kunnen blijven leiden….!

Maar dan zal:
• De zorgzwaarte thuis toenemen…

• Support nodig zijn van de informele en formele zorg
thuis…
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Gaat het niet te snel?
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Welke vragen komen dan boven…?

• Is de samenleving daar klaar voor?

• Is de Nederlander daar klaar voor?

• Is de zorg daar klaar voor?
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Wonen anno 2014...

Huidige woningbestand is nog
onvoldoende

levensloopbestendig.



16

Welzijn anno 2014...

• Vereenzaming en isolatie

• Gevoelens van onveiligheid

• Verlies sociale contacten

• Outcast-gevoelens ouderen en chronisch
zieken

• Welzijnsvoorzieningen vaak versnipperd

• Vrijwilligerswerk vaak onder druk en…………
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Past het overheidsbeleid t.a.v. de mantelzorg
wel bij het beeld van de sociaal-culturele
ontwikkelingen?

Splinter
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Hoe welkom zijn kwetsbare burgers in
onze samenleving? EN
Zijn er straks wel voldoende formele en
informele zorgers?
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De voorgestane trend vereist dus:
• Zeer veel inspanningen van woningcorporaties om

adequate, aangepaste (levensloop-bestendige)
woningen te realiseren…

• Veel investering in adequate sociale voorzieningen
die fragiele ouderen zolang mogelijk in staat stellen
tot optimale sociale participatie...
(TrekkersROL gemeenten / WMO…)

• Veel extra inzet van informele zorgers (familie,
vrienden, vrijwilligers), dus van ons als burgers zelf!

• En…
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Een professionele zorg die straks
vooral ambulant ondersteunt en
‘empowert’..
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Centrale vraag in dit symposium:
Algemene issues
• Hoe moeten we handelen om menswaardige zorg

thuis te bewaken…?
• Is er zinvolle complementariteit van intramurale en

extramurale know-how te realiseren?

Specifiek:
• Hoe kunnen we onvrijwillige zorg thuis (zoveel

mogelijk) voorkomen?

HOE gaan we dat doen vanmiddag:
• Presentaties, duo interview, discussie in groepen,

interactieve panel/publiekdiscussie….


