
Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma 

Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, 

Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg 

Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea 



Stijgende  

Zorgvraag 
Vergrijzing leidt tot vraagstijging. 

Al 4,5 miljoen mensen hebben  

een chronische ziekte. Daarvan 

hebben 1,3 miljoen mensen 

meerdere ziekten tegelijkertijd.  

Groot 

Gezondheids- 

verschil 
Laag opgeleide Nederlanders 

leven gemiddeld 6 á 7 jaar korter 

dan hoog opgeleiden. 

  

Stijgende  

Zorgkosten 
Zonder ingrijpen zullen de  

premies voor consumenten 

en werkgevers in het jaar  

2030 tenminste 

verdubbeld zijn.  

Groot 

kwaliteitsverschil 

tussen zorgverleners 
Consumenten hebben (nog) 

geen garantie op 

kwalitatief uitstekende zorg. 

  

Gebrekkige 

transparantheid 
Nog geen 10% van de 

zorg is transparant in kwaliteit 

en uitkomsten. 

Gebrek aan 

Menskracht 
Op elke 2 werknemers in de zorg 

moet er 1 bijkomen. Totaal 

425.000 extra zorgverleners 

nodig in komende decennia. 

Enkele belangrijke uitdagingen voor de zorg 

Kernconclusie: wordt minder,  

moet anders, scherpere keuzes 
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“Verbeterruimte” in (medische) ouderenzorg 

• 1 miljoen ouderen met multimorbiditeit 

• Meer ouderen langer thuis, systeem niet op ingericht 

• Gebrekkige samenhang in de zorg en de keten 

(inhoud, proces, samenwerking, financiering) 

• Veel ouderen (15-50%) ziekenhuis slechter uit 

• Vermijdbare heropnames  

(circa 19.000 maal per jaar) 

• Medische zorg in verzorgingshuizen… 

• Ouderen raken letterlijk en figuurlijk weg kwijt 
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Haagse 

regerings- 

centrum 

Ministerie 

van VWS 
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Hervorming AWBZ vergt nieuwe samenwerking 

tussen gemeente en zorgverzekeraar 

Bron: Kenniscentrum Achmea, mei 2013 

Verschuiving van AWBZ naar zorgverzekeringswet/zorgverzekeraar: 

1) 15% van Verzorging die onlosmakelijk met Verpleging is verbonden 

2) De Verpleging uit ZZP 1-3 

3) De Verpleging uit geëxtramuraliseerde ZZP-4 

4) ZZP 9 (revalidatie) 
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Waarom ook al weer? Wat is bedoeling? 

Golden circle 

van Simon Sinek 

Verdraaide Organisaties 

van Wouter Hart 



Professionele drivers van Daniel Pink 

autonomie 

meesterschap zingeving 

€ 



Nieuwe definitie van gezondheid 

 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948):  

toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en 

niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.  

 

  

 the ability to adapt  

and to self manage 
 

 

 

Machteld Huber (2012):  

vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren,  

in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. 

http://www.youtube.com/watch?v=eNIVJptxJu0&feature=youtu.be 
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Van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) 

en mens en maatschappij (MM) met technologie thuis (TT) 

Zelfred-

zaamheid 

Demografie 

- dubbele vergrijzing 

- gezinsverdunning 

- ontvolking grensstreek 

- multiculturaliteit 

- … 

Maatschappelijk 

- individualisering 

- verzakelijk, juridisering 

- burgerperspectief 

- risico-bereidheid 

Epidemiologisch 

- chroniciteit 

- overleving na kanker 

- DNA-factor 

- welvaartziekten 

Technologie 

- Internet, social media 

- e-Health, domotica 

- Zorg op afstand 

- … 

Sociale trends 

- solidariteit onder druk 

- afkalvende mantelzorg 

- nieuwe vrijwilligers 

- civil society? 

Politieke dynamiek 
- neo-liberalisme mensbeeld  - inzet en effect preventiebeleid? 

- zelf  eigen kring  overheid - afbouw AWBZ, PGB, opbouw WMO 

Economisch 

- bezuinigingen 

- pensioencrisis 

- eigen bijdragen 

- samenloop SES 



Uitdaging 1: zelf- en samenredzaamheid 



Uitdaging 2: van organisatie-gecentreerd aanbod, 

naar cliëntgecentreerde netwerken 

Organisatie X Gemeente Y 

Professional Z 

Organisatie R Mantelzorger  

Aanbieder B  

Zorg-

aanbieder 

cliënt 
cliënt cliënt 

cliënt 

cliënt 

cliënt 

cliënt 

cliënt 
cliënt 

cliënt 
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Uitdaging 3: Afbouw intramurale zorg 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060



Uitdaging 4: Kwaliteit van leven als focus 

shifting the curve up and to the right 

Kwaliteit 

van Leven 

Jaren 

Verdeling 

uitkomstscores 
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Uitdaging 5: veranderkundig transitiepad 



Dank voor uw aandacht! 
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