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Inleiding 

Het Netwerk Zorg, het Ouderennetwerk en de Werkgroep handicap en beleid hebben de 
ambitie een visie en beleid op hoofdlijnen te ontwikkelen om ouderen en voor mensen met 
beperkingen een toegankelijke en ouderen-vriendelijke samenleving te realiseren. Het 
gaat hierbij om een snel groeiende groep mensen. In 2030 zijn er naar verwachting 4 
miljoen 65-plussers, bijna 25 % van de bevolking. Een groot deel van hen zal (lang) thuis 
blijven wonen. In die omvang is dat een nieuw fenomeen, dat een belangrijke 
maatschappelijke uitdaging gaat vormen.  
Bij deze uitdaging gaat het niet alleen om de zorg, maar zijn ook zaken als wonen/
woonvormen en inkomen van groot belang, maar die vallen buiten de scoop van deze 
notitie. 
Zo’n beleid richt zich niet alleen de overheid (rijk en gemeenten), maar ook op 
maatschappelijke organisaties, die relevant zijn voor de kwaliteit van leven van ouderen 
en mensen met beperkingen. De sociaaldemocratische uitgangspunten zijn: iedereen is 
gelijk, iedereen moet zoveel mogelijk kunnen meedoen; iedereen heeft recht op gelijke 
kansen en gelijke kansen op toegang tot kwalitatief goede zorg. 

Doelgroep 

De term “ouderen” is heel erg breed. Zo langzamerhand kan een kwart van de Nederlandse 
bevolking daartoe gerekend worden. Veel 65 plussers kunnen gelukkig goed uit de voeten 
met het bestaande aanbod in de zorg, resp. waar die zorg niet adequaat is, is dat niet 
specifiek voor ouderen..  
De doelgroep voor onze aanbevelingen zijn de kwetsbare ouderen thuis. Het SCP geeft als 
definitie: “Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van opeenstapeling van lichamelijke, 
psychische en sociale tekorten in het functioneren, dat de kans op negatieve 
gezondheidsuitkomsten vergroot”. Van de 4 miljoen 65-plussers straks is naar schatting 1 
miljoen kwetsbaar. 
 Zorginstituut Nederland heeft onlangs een notitie uitgebracht met de titel “Naar reguliere 
integrale zorg voor kwetsbare ouderen thuis”. Als sleutelbegrip wordt in die notitie de 
term “acuut event” gebruikt: Een gebeurtenis die het wankele evenwicht waarin de 
oudere zich bevindt verstoort. Die evenwicht verstorende gebeurtenissen zijn de 
momenten waarop de zorg  wordt aangesproken, en informele zorg door familie, vrienden 
en buren niet meer toereikend is. 

Probleemstelling 

Hét grote probleem bij de zorg aan kwetsbare ouderen is de grote fragmentatie in de zorg. 
Terwijl de zorgvraag integraal is en meervoudig. Die fragmentatie wortelt in de scheiding 
van financieringsstromen, de cultuur van de beroepsgroepen, de specialisaties en 
taakverdelingen bij instituten en in beroepsgroepen, en is het laatste decennium versterkt 
door de marktwerking en aansporing tot onderlinge concurrentie. 
Veel professionals en organisaties spelen een rol bij de zorg: Huisartsen, 
wijkverpleegkundigen, ziekenhuizen, WMO en sociale teams, GGZ, en nog veel meer. Maar 
elk werkt binnen het eigen domein, met eigen werk- en organisatieregels, eigen cultuur, 
aparte financieringsregels. 
Dat leidt tot niet-adequate zorg, met als kenmerken: onduidelijke verantwoordelijkheden, 
onduidelijkheid over of verschillende beelden over wie de doelgroep is, gebrek aan regie 
zowel op het niveau van het organisatorische proces als op het niveau van de patiënt, 
gebrek aan aanspreekbaarheid. 



Er worden allerlei maatregelen getroffen om die fragmentatie te bestrijden of te 
compenseren. Maar die leiden echter overwegend tot extra institutionalisering, procedures 
en overleggen. Die kosten veel tijd en menskracht en leiden tot extra lagen die nog meer 
scheiding van verantwoordelijkheden tot gevolg hebben. 

Wat moet er gebeuren/Wat is er nodig: 

• Een duidelijke opvatting van de partij over de zorg als een publieke zaak. In onze 
visie is de zorg geen bedrijf en de burger geen klant. Als dat wel het leidende idee 
blijft, is het onmogelijk om de fragmentatie in de zorg voor ouderen effectief te 
lijf te gaan. Links zal dus aanhang moeten winnen voor een ander idee over de 
zorg, nl dat van de publieke zaak, waarbij burgers, overheid en zorgverleners 
gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen.  
De markt als sturend mechanisme in de zorg veronderstelt én bevordert een sterke 
mate van individualisme. De burger, die als klant vrij moet kunnen kiezen; de 
aanbieder die ondernemingsvrijheid moet hebben om te kunnen concurreren; en de 
financier concurreert met andere financiers om de laagste premie. Er ontstaat een 
groter accent op (trekkings)rechten en een calculerende opstelling: "What is in it 
for me". Dat verdraagt zich slecht met het gegeven dat zorg een collectief en 
schaars goed is. En daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, 
burgers en professionals/aanbieders. Bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor een schaars goed horen spelregels en grenzen, en een gezamenlijke houding 
van "collectieve zuinigheid". Geen van de drie partijen heeft het 
alleenvertoningsrecht van zijn belangen. De overheid kan niet alles laten afhangen 
van kostenbeheersing en efficiency, de burger is, hoe geëmancipeerd ook, geen 
koning klant, en de aanbieders zijn uitvoerders van een publieke taak. 

Een problematisch aspect van de marktwerking is verder dat zorg wordt gezien als 
een product. In dat beeld heeft er heeft een transactie plaats tussen klant en 
hulpverlener. Er wordt iets geleverd, overgedragen, er wordt betaald, en daarna is 
het "klaar". Terwijl de zorg in wezen een interactie, een relatie is. Zorg is niet 
afgegrensd als een product maar het is een proces, het is open. Het is een proces 
van voortdurend wikken en wegen wat verstandig is om te doen. 

In de huidige dominante logica wordt de burger geacht zich te gedragen als 
kritische consument, met grote keuzevrijheid, die stemt met de voeten: als het 
product niet bevalt ga ik naar een ander. Dit stemmen met de voeten stelt een 
onmogelijk hoge eis aan de mate waarin de patiënt in staat is het product te 
beoordelen op kwaliteit en noodzakelijkheid.  Deze beoordeling van kwaliteit lukt 
niet, en daarom zoekt de gebruiker, samen met verzekeraars, overheid en 
patiëntorganisaties naar een oplossing in "transparantie", registratie en procedures. 
Dat groeit en groeit, omdat men iets wil "pakken" dat op deze manier niet te 
pakken is. 

• Er moet regie aangebracht worden op het niveau van organisatie. We moeten 
zorgen dat de noodzakelijke samenwerking ontstaat, gefaciliteerd en getoetst 
wordt. Dit lig op niveau van grote stad of regio. Een vaste structuur en vaste 
afspraken moeten voorkomen dat steeds weer opnieuw over alles onderhandeld 
moet worden en dat steeds onzeker is of een bepaalde werkwijze gecontinueerd 
kan worden.  
Financieringsstromen moeten daarvoor worden geïntegreerd. Bijvoorbeeld door 
clustering van de bestaande geldstromen in regionale budgetten of door een 
systeem van populatiegerichte bekostiging. Het idee van een regionale 
budgetverantwoordelijke moet worden uitgewerkt. Bij die uitwerking moet 
aandacht besteed worden aan de democratische besluitvorming en verantwoording. 



• Regie op niveau van de patiënt: Wie is waarvoor verantwoordelijk, wie is 
aanspreekbaar, wie kan knopen doorhakken en besluiten nemen.  
Bij de zorg aan kwetsbare ouderen kunnen we onderscheiden het medisch/
paramedisch terrein (bijv. huisarts, ziekenhuis, fysiotherapie), het verpleegkundig 
terrein (wijkverpleegkundige; verpleegkundige in het ziekenhuis) en het sociale 
terrein (bijv. WMO). Binnen deze terreinen en tussen deze terreinen moeten goede 
afspraken zijn over wie waarvoor verantwoordelijk is. In elke fase van het 
zorgproces moet duidelijk zijn wie op dat moment de regie heeft een 
aanspreekbaar is. Aanspreekbaar voor de patiënt, de familie, en de andere 
betrokken hulpverleners.  
Op microniveau worden er kernteams gevormd van huisarts – wijkverpleging – 
sociaal team, als een basisstructuur om de samenwerking te garanderen. 
De essentie is dus dat er geen zorgproducten worden verdeeld of toegedeeld, maar 
verantwoordelijkheden. Continuïteit van de zorg is hierbij een belangrijk 
trefwoord.  

• Voldoende deskundigheidsbevordering/kwalificatie van de professionals. 

• Ambitie bij de professionals om deze taak, of liever gezegd deze wijze van 
taakuitoefening en verantwoordelijkheid,  op zich te nemen. 

Rol en verantwoordelijkheid (andere) maatschappelijke organisaties 

- Verzekeraars 
Verzekeraars kunnen zich ontwikkelen tot de belangrijke instantie bij de regionale 
ordening. Ze moeten die keuze willen maken en de kunst zal zijn om voldoende 
gezag en democratische legitimatie op te bouwen bij professionals en patiënten. 
Eén verzekeraar per regio als hoofdcontractant is hierbij een minimumvereiste. Er 
worden vaste, langlopende contracten met de zorgaanbieders gemaakt. De andere 
verzekeraars voegen zich hierin.   
De regionale zorgregisseur is de instantie die verantwoordelijk is voor regionale 
samenwerking en samenhang, de spreiding en de beschikbaarheid van 
voorzieningen, met een goed zicht op de regionale zorgvraag. 
Als verzekeraars er niet voor kiezen die ontwikkeling door te maken zal op een 
andere manier een gezaghebbende regionale autoriteit/regisseur moeten worden 
gevormd.  

- Gemeente.  
Gemeenten en verzekeraars moeten elkaar opzoeken om tot 
samenwerkingsafspraken te komen. Afstemming is nodig van de WMO en de 
werkwijze van de sociale teams op het kernteam ouderenzorg. De leden van het 
sociale team moeten voldoende handelingsvrijheid hebben om hun 
verantwoordelijkheid waar te maken.  
Daarnaast moet uiteraard het volkshuisvestingsbeleid worden afgestemd op de 
kwestie van zorg voor kwetsbare ouderen. De gemeenten voeren een beleid gericht 
op “meedoen” en zo veel mogelijk voorkomen van eenzaamheid. Wijkcentra/
buurtcentra krijgen een belangrijke rol. 

- Beroepsgroep huisartsen. De huisartsen nemen deel aan de kernteams. Ze stellen 
zich organiseerbaar op. Ze hebben de ambitie om deze verantwoordelijkheid op 
zich te nemen. 



- Instellingen voor wijkverpleging. Idem als bij huisartsen. Ze kennen een groot 
gewicht toe aan de professionele verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen. 

- Ziekenhuizen/specialisten. Partij zijn bij de regionale ordening. Ze maken 
afspraken intern en met de kernteams over verantwoordelijkheden en 
aanspreekbaarheid. 

Preventieve of Anticiperende Ouderenzorg 

Bij een plan voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis komt automatisch ook de vraag op: wat 
kunnen we doen aan preventie? 
Er is veel geschreven over preventieve ouderenzorg. Een passender term is wellicht 
anticiperende ouderenzorg. Hoe kunnen we er voor zorgen, dat de samenleving zich 
voorbereidt op de toenemende veroudering.  
Voor alle duidelijkheid: het letterlijk voorkomen van kwetsbaarheid is geen reële ambitie. 
Vroeg of laat treedt bij (bijna) ieder van ons kwetsbaarheid en een acuut event op. 
Anticiperende ouderenzorg heeft als doel het zo goed mogelijk uitstellen van de 
kwetsbaarheid, en in elk geval er voor zorgen dat we voorbereid zijn als het eenmaal 
gebeurt.  

Het gaat hierbij al snel over alle domeinen, dus niet alleen het domein van de 
gezondheidszorg. En eigenlijk ook niet alleen de periode van de oudere leeftijd. 
Anticiperende ouderenzorg begint in feite al veel eerder. Een goed leven vóór je pensioen 
betekent vaak ook een goed leven na je pensioen (het opbouwen van voldoende 
capaciteiten en reserves op fysiek, psychisch en sociaal niveau).   

Enkele voorbeelden van anticiperende ouderenzorg: 
- Passende woonzorgarrangementen. 
- De opbouw van een passend pensioen. 
- Leefstijlinterventies gericht op stoppen met roken, meer bewegen en gezonde 

voeding. 
- Ondersteunende diensten zoals hulp bij internetgebruik en boodschappendiensten  
- Hulp in het huishouden. 
- Voorkomen van eenzaamheid. 
- Een leven leiden met voldoend bestaanszekerheid 

Het beleid voor een anticiperende of preventieve ouderenzorg moet een onderdeel zijn 
van veel hoofdstukken in ons verkiezingsprogramma. 
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