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woord vooraf
De ontwikkeling van de zorg voor kwetsbare 

doelgroepen en ouderen neemt een grote 

vlucht. Er komen meerdere veranderingen op 

ons af die vragen om een passend antwoord 

vanuit de verpleging, verzorging en thuiszorg 

(vvt). Het is mij dan ook een genoegen om u 

deelgenoot te maken van de zoektocht naar een 

verdere onderbouwing van onze bestuurlijke 

waarnemingen in deze.

De regionale vvt-partners zijn op zoek 

gegaan naar feiten en cijfers die ons helpen 

om de toekomst beter te voorspellen, onze 

bestuurlijke keuzes beter te onderbouwen en 

de samenwerking in de regio te versterken. 

Zo werken we continu samen aan verbetering 

van de zorg voor kwetsbare doelgroepen en 

ouderen. Onze zoektocht ging enerzijds uit naar 

de ontwikkeling van meer doelgroepspecifieke 

zorgverlening. Daar hebben we beter beeld bij 

gekregen. Anderzijds zijn we op zoek gegaan 

naar de vertaling van de ingezette ontwikkeling 

van ziekenhuisverplaatste zorg naar de 

ouderenzorg. Meer dan ooit hebben wij inzicht 

in de het type zorg dat thuis mogelijk is en de 

potentiële omvang daarvan in onze regio.

De inzichten uit dit onderzoek versterken 

de keuzes die we maken in onze regionale 

zorgvisie en bevestigen de ingeslagen weg van 

regionalisering van de zorg voor inwoners van 

de Gooi- en Vechtstreek-Almere. Het onderzoek 

biedt een aantal aanknopingspunten voor de 

verdere invulling van onze positionering als 

vvt-aanbieders, gericht op het bereiken van 

duurzame invulling van zorg, welzijn en aandacht 

voor kwetsbare inwoners van de regio.

Als penvoerder van dit onderzoeksprogramma 

nodig ik u namens alle bestuurders uit de regio 

Gooi- en Vechtstreek-Almere van harte uit om 

kennis te nemen van de uitkomsten van onze 

zoektocht.

G. Verkerk
Bestuurder Vivium

Penvoerder Juiste Zorg op de Juiste Plaats en 

OuderenZorg
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context van 
dit onderzoek
Het zorglandschap verandert en trends als digitalisering en verplaatsen van zorg naar huis krijgen steeds meer vorm in de 

praktijk. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld:

Effectief inspelen op en mede vormgeven van deze 

ontwikkelingen is belangrijk voor alle zorgpartijen. 

Waar beweegt de zorg naar toe, welke positie heb 

je, waar ben je goed in, om vervolgens van daaruit 

samen verder te bouwen aan vernieuwing voor 

kwetsbare groepen en ouderen. 

De ouderenzorg zoals die nu binnen de regio 

Gooi-Vechtstreek-Almere is georganiseerd, is 

in de toekomst niet houdbaar. Zowel vanwege 

de alsmaar verder toenemende zorgvraag en de 

steeds verder toenemende personeelsdrukte, als 

door de oplopende zorgkosten. De samenwerkende 

ouderenzorgorganisaties willen de zorg efficiënter 

organiseren, nieuwe woonvormen ontwikkelen en 

bestaande structuren en schotten doorbreken om 

zo samen nieuwe verbindingen te kunnen bouwen. 

Dit betekent dat alle betrokkenen samen aan de 

slag moeten: zorgaanbieders, zorgprofessionals, 

gemeenten, verzekeraars en ouderen en familie 

zelf. In dit licht hebben de samenwerkende 

ouderenzorgorganisaties het programma ‘Juiste 

Zorg op de Juiste Plaats en Ouderenzorg’ 

opgestart. In het najaar van 2020 hebben zij een 

onderzoek uitgevoerd om beter te begrijpen wat er 

nodig is om de ouderenzorg in de toekomst goed 

te organiseren en er zo voor te zorgen dat de zorg 

kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. 

Deze notitie beschrijft de uitkomsten van dit 

onderzoek, zoals die besproken zijn in de kerngroep, 

bestaande uit bestuurders van Vivium, Amaris, 

HilverZorg en Inovum. We hebben ons daarbij 

gericht op de kansen en mogelijkheden om de zorg 

voor kwetsbare doelgroepen en ouderen in de regio 

verder te professionaliseren.

Wij hebben gekozen voor twee thema’s waar wij 

ons vanuit de ouderenzorg sterk voor gaan maken: 

verpleeghuiszorg thuis en ziekenhuisverplaatste 

zorg thuis. We merken in onze organisaties en de 

samenleving dat steeds meer ouderen kiezen voor 

zorg thuis en zien de noodzaak om aan te sluiten bij 

deze ontwikkeling. We leggen in dit document uit 

waarom en wat we voor ogen hebben. 

Continue dataverzameling

Met digitale wearables, zoals smartwatches 

en fitbits, vindt continue dataverzameling 

plaats over gezondheid en beweging. Als 

iemand ziek wordt of ouderdomsklachten krijgt, 

kunnen zorgverleners door dit soort gegevens 

te gebruiken betere ondersteuning op maat 

leveren.

Digitale hulpmiddelen en robots

Steeds meer digitale hulpmiddelen komen 

beschikbaar voor zieken en ouderen, zoals 

zelfhulp-apps, sensoren en domotica voor 

slimme alarmering of monitoring op afstand, 

videoconsultatie en robotisering. Robotisering 

activeert ouderen en biedt ondersteuning 

bij de dagstructuur. Robots zoals ‘Tessa’ zijn 

geprogrammeerd om op te letten of ouderen 

niet vereenzamen, medicijnen innemen 

of verdwalen. Daarnaast zijn er robots die 

ondersteunen bij het eten (My Spoon) of meer 

therapeutische doelen nastreven.

Nieuwe manieren van werken 

De medewerkers in de ouderenzorg van morgen 

zetten technologie in om de best mogelijke 

persoonlijke zorg te leveren. Van professionals 

vraagt dit een nieuwe manier van werken 

en denken. Minder handen aan het bed in de 

instellingen, meer zorg op afstand, en zorg en 

aandacht precies op die momenten dat het voor 

de oudere nodig is, in de thuissituatie. Dit vraagt 

een enorme flexibiliteit van medewerkers én 

kennis van digitale middelen en systemen.
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verpleeghuiszorg thuis
voor kwetsbare ouderen

Steeds meer ouderen krijgen langdurige 
verpleging en verzorging
Een steeds grotere groep mensen krijgt zorg vanuit de Wlz. Landelijk waren 

er in de periode 2015 t/m 2017 jaarlijks ongeveer 155.000 mensen met een 

indicatie voor langdurige verpleging en verzorging. Die groep is gegroeid naar 

165.000 mensen in 2019.¹ In de praktijk worden niet alle indicaties verzilverd; 

soms kiezen mensen ervoor de indicatie alvast aan te vragen, maar pas op 

een later tijdstip te verhuizen naar het verpleeghuis. Het gebruik van zorg nam 

echter ook toe. Het aantal dagen Wlz-zorg in natura steeg tussen 2015 en

2018 van 42.800 tot 45.900 per jaar voor heel Nederland.² Zie bijlage 1 voor 

meer details bij deze ontwikkelingen.

Stijging zet door, 
de groep Wlz-gebruikers groeit met 65% tot 2040
De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en dat geldt ook voor inwoners 

van de Gooi- en Vechtstreek-Almere. Sterker nog, de bevolking tussen de 65 en 

85 jaar groeit er sneller dan gemiddeld in Nederland (zie Figuur 1). De komende 

twintig jaar verdubbelt het aantal 75+’ers ruimschoots: van 35.000 naar 72.000 

inwoners. Daarmee is in 2040 naar verwachting 13% van de regionale bevolking 

75 jaar of ouder. 

¹ CBS Monitor Langdurige Zorg, zie bijlage 1.

² CBS Monitor Langdurige Zorg, zie bijlage 1.

Figuur 1 – Bevolkingsopbouw per leeftijdscategorie voor Zorgkantoorregio ’t Gooi (Gooi- en Vechtstreek-Almere) en heel Nederland. Gebaseerd op analyse 

van Primos bevolkingsprognoses. 
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De grote groei van het aantal ouderen betekent 

ook een toename van het aantal zorgbehoevende 

mensen. De kans dat een tachtigjarige zorg nodig 

heeft is nu eenmaal groter dan de kans dat een 

vijftigjarige zorg nodig heeft. Ter illustratie: een 

Nederlander tussen de 45 en 60 jaar heeft 8% kans 

opgenomen te worden in het ziekenhuis, voor een 

80+er is dat 29%.³ En de kans dat een Nederlander 

tussen de 55 en 64 jaar langdurige zorg vanuit de 

Wlz krijgt is kleiner dan 1%, terwijl die kans 23% is 

voor 85+’ers.⁴ 

Afgelopen decennia is de kans dat een 80+'er 

intramurale verpleging en verzorging krijgt 

gedaald. Sinds 1980 daalde het aantal beschikbare 

intramurale bedden voor verpleging en verzorging 

per 1.000 Nederlanders van 80 jaar en ouder met 

gemiddeld 1,1% per jaar.⁵

Als de langjarige trend in daling van de kans op 

zorg zich doorzet, groeit het aantal Wlz-gebruikers 

minder hard dan de demografie. De vergrijzing 

resulteert dan een toename van het aantal Wlz-

gebruikers met 65%; van 4.050 in 2020 naar 6.650 

in 2040 in regio Gooi- en Vechtstreek-Almere. Figuur 

2 illustreert dit.

³ Gebaseerd op gegevens van CBS over 2018, alle diagnoses tezamen. 45 tot 65 jaar: 804,1 klinische 

ziekenhuisopnamen per 10.000 inwoners. 80 jaar en ouder: 2879,8 klinische ziekenhuisopnamen per 10.000 

inwoners

⁴  Gebaseerd op gegevens van Zorgkantoren over 2020 en de CBS Monitor Langdurige Zorg.

⁵  Gebaseerd op gegevens van CBS, Nivel en Gupta Strategists

Figuur 2 – Verwachte ontwikkeling van het aantal Wlz-gebruikers in zorgkantoorregio ’t Gooi (Gooi en Vechtstreek-Almere), gesplitst naar leeftijdscategorie 

13
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Steeds meer ouderen kiezen 
voor zorg thuis
We merken in onze organisaties en de 

samenleving dat steeds meer ouderen kiezen 

voor zorg thuis. In de regio is het aantal mensen 

dat gebruik maakt van langdurige zorg de 

afgelopen jaren relatief stabiel, illustreert de 

linkerhelft van Figuur 3. Binnen de groep is een 

verschuiving gaande van intramurale zorg naar 

zorg via een volledig pakket thuis (vpt), zie de 

rechterhelft van Figuur 3. Opvallend is dat in 

2018 in de regio Gooi- en Vechtstreek-Almere 

relatief iets meer mensen verpleeghuiszorg in 

eigen omgeving ontvingen dan gemiddeld in 

Nederland (bredere balk in figuur 3).
Figuur 3 - Ontwikkeling van het aantal Wlz-gebruikers in zorgkantoorregio ’t Gooi (Gooi en Vechtstreek-Almere), absoluut en gemiddelde jaarlijkse 

groei, gesplitst naar leveringsvorm.

Figuur 4 - Verwachte toename van aantal Wlz-gebruikers in regio Gooi- en Vechtstreek-Almere en scenario’s voor de wijze waarop de regio met die 

groei omgaat. 

Hoeveel mensen in 2040 verpleeghuiszorg 

thuis ontvangen is onzeker. Daarom houden we 

rekening met meerdere scenario's, uiteenlopend 

van 700 in een scenario met een constant 

percentage zorg thuis (27%), tot meer dan 

1.500 extra ouderen die zorg thuis krijgen 

in het scenario waarin de verschuiving naar 

zorg thuis verder doorzet van de huidige 27% 

naar 40% (zie Figuur 4). Gezien de historische 

ontwikkeling verwachten wij dat het aantal 

ouderen dat zorg thuis krijgt zal toenemen. Als 

alle partijen investeren in het realiseren van 

de randvoorwaarden voor zorg thuis, is een 

scenario waarin 40% van de Wlz-gebruikers de 

zorg thuis ontvangt mogelijk. Dit geeft invulling 

aan de verschuivende wensen van ouderen en 

draagt bij aan een oplossing voor de omvangrijke 

bouwopgave in de verpleeghuiszorg.

Een belangrijke aanwijzing voor toekomstige groei van verpleeghuiszorg thuis is dat de groep Wlz-gebruikers met dementie sneller groeit dan de groep 

ouderen met somatische problemen, zie Figuur 10 in bijlage 1. En juist voor mensen met dementie is vpt vaak een passende oplossing. In heel Nederland 

groeit vpt bij mensen met dementie harder dan vpt bij mensen met somatische problemen, zie Figuur 3.
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Wij zijn ervan overtuigd dat langdurige zorg in de eigen omgeving voor veel kwetsbare ouderen de kwaliteit van leven vergroot 

en bovendien bijdraagt aan behoud van toegankelijkheid van de ouderenzorg door beheersing van de zorgkosten voor de 

maatschappij. Zorg in de eigen omgeving zou altijd het startpunt moeten zijn. Thuis voelen mensen zich vaak het meest op hun 

gemak en is het mogelijk om actief te blijven en het netwerk te betrekken bij zorg en wonen. Als we de langdurige zorg thuis nog 

beter organiseren, voorkomen we crisissituaties en gedwongen opnames.

Verpleeghuiszorg thuis is onmisbaar om de sterk 

groeiende vraag naar langdurige zorg het hoofd 

te bieden. Een goed model voor verpleeghuiszorg 

thuis stelt het moment van opname in de instelling 

uit of voorkomt dat helemaal. Daardoor daalt de 

gemiddelde verblijfsduur in het verpleeghuis en 

ontstaat ruimte om met dezelfde capaciteit meer 

mensen te helpen. Zorg in eigen omgeving is echter 

niet voor iedereen passend. Zeker voor mensen 

met een zeer intensieve zorgvraag is het moeilijk 

om zorg thuis te organiseren. Het regionale aanbod 

van zorg met verblijf is in de toekomst daarom hard 

nodig, maar we verwachten dat bij investeringen 

in innovatie van langdurige zorg thuis minder 

uitbreiding van intramurale capaciteit nodig is. Ter 

illustratie: ten opzichte van nu verwachten we in 

2040 2.600 extra plekken nodig te hebben om aan 

de regionale zorgvraag te voldoen (zie Figuur 2). Als 

het aandeel zorg thuis in de komende twintig jaar 

van 27% naar 40% stijgt, halveert de bouwopgave 

voor traditionele verpleeghuisplekken bijna, van 

1.900 naar ongeveer 1.000 plekken (zie Figuur 4). 

Wij denken dat langdurige zorg thuis 

kosteneffectief is, mits we het slim organiseren. 

We leren van organisaties elders in het land, 

dat een sociale benadering goed werkt voor 

mensen met dementie. Onder andere in 

Haarlem en Amsterdam zijn de afgelopen jaren 

hoopgevende resultaten behaald door cirkels 

te vormen rondom dementerenden waarin 

naasten, buurt, ‘gidsen’ en zorgprofessionals 

nauw samenwerken. Deze gidsen helpen ouderen 

om (deels) zelfstandig te functioneren. Vaak 

hebben ze geen zorgachtergrond. Ook inzet van 

moderne technologie is onmisbaar om zoveel 

mogelijk kwetsbare ouderen langdurige zorg in 

zelfstandige woningen in de wijk te bieden. Het is 

de beste manier om 24/7 toezicht te organiseren 

voor mensen die niet allemaal naast elkaar wonen. 

Het is dan ook mogelijk de directe omgeving te 

betrekken bij acute situaties, door bijvoorbeeld 

een buurtgenoot te vragen te gaan kijken bij 

een alarm. Technologie is ook goed bruikbaar om 

eenzaamheid terug te dringen en mensen de kans 

te geven onderdeel te zijn van de gemeenschap, 

bijvoorbeeld door via een beeldverbinding mee te 

kijken met de lokale kerkdienst of mee te doen aan 

activiteiten in het nabije verpleeghuis. Signalen uit 

digitale monitoringsystemen bieden ook houvast bij 

slimmere inzet van zorgprofessionals.

een sociale benadering met 
slimme inzet van technologie 

als oplossingsrichting
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dé partner in 
ziekenhuiszorg thuis
Landelijk neemt het aantal ouderen dat op de SEH van het ziekenhuis 

terecht komt toe. Het aandeel 65-plussers in de totale groep SEH-

bezoekers steeg tussen 2013 en 2017 met 1% per jaar, terwijl het 

aandeel 65-plussers in de bevolking in diezelfde periode met minder dan 

0,3% per jaar toenam⁶. Dat is zorgwekkend, want 65-plussers die zich 

op de SEH melden hebben een grotere kans om opgenomen te worden. 

De opnamekans van een 20- tot 45-jarige op de SEH is minder dan 20%, 

terwijl de opnamekans van een 75-plusser op de SEH meer dan 40% is. 

En als ouderen na een SEH-bezoek worden opgenomen, liggen ze ook 

nog eens relatief lang in het ziekenhuis. Een opnameduur van zes tot tien 

dagen is niet ongewoon. Het is daarom waardevol om daar waar mogelijk te 

voorkomen dat kwetsbare ouderen op de SEH belanden en als een SEH-

bezoek onvermijdelijk is ervoor te zorgen dat ouderen zo snel mogelijk op 

een passende plek terecht kunnen. Soms zal een ziekenhuisopname nodig 

zijn, maar vaak is goede verpleegkundige zorg thuis of op een afdeling voor 

kortdurend verblijf beter.

Voorkomen dat zorgsysteem overbelast raakt door 
kwetsbare ouderen
Vanuit het gedachtengoed van stepped care zien we mogelijkheden om 

het ziekenhuis te helpen om letterlijk ruimte te maken voor complexe zorg 

die alleen binnen de muren van het ziekenhuis kan. Zo voorkomen we dat 

het zorgsysteem overbelast raakt door het groeiende aantal kwetsbare 

ouderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat zorg in de eigen omgeving bijdraagt aan het 

verbeteren van de kosteneffectiviteit van de hele zorgketen. Het sluit 

aan bij de wensen van zorgbehoevende mensen en hun naasten en draagt 

bij aan de toegankelijkheid van hoogcomplexe zorg. Daarom maken we 

ons hard voor uitbreiding van de mogelijkheden voor ziekenhuiszorg thuis 

in onze regio. Wij begrijpen wat daarvoor nodig is en beschikken over 

de ervaring om zorg thuis goed te organiseren. Als thuiszorgaanbieders 

hebben wij immers veel ervaring met het goed organiseren van de logistiek 

die komt kijken bij zorg achter de voordeur. 

Samen krijgen we dit voor elkaar, bouwend op 
ieders kracht en expertise
Ziekenhuiszorg thuis vraagt nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en 

thuiszorg, waarin beide partners vanuit hun expertise bijdragen aan betere 

zorg voor de patiënt. Wij richten ons daarbij op uitvoering van de zorg 

thuis voor kwetsbare mensen. De medisch specialist in het ziekenhuis is 

veelal hoofdbehandelaar en richt zich op monitoren van vitale functies en 

ziektebeloop. Digitalisering en technologie zijn onmisbaar om bij grotere 

fysieke afstand tussen behandelaar en patiënt goede kwaliteit te bieden. 

Zorgprofessionals van alle organisaties werken in een gedeeld dossier, 

zodat ieder altijd inzicht heeft in de actuele status van de patiënt en er 

geen tijd verloren gaat met overdracht. Zo bouwen we voort op elkaars 

beleid en zorgen we er samen voor dat voor dat elke patiënt de best 

mogelijke zorg krijgt en de huisarts niet overvraagd wordt.

Graag werken we komende tijd samen verder uit hoe we zoveel mogelijk 

behandelingen thuis mogelijk maken. We zoeken daarin de verbinding 

met het ziekenhuis en hun plannen en ambities. Wij zien meerdere 

mogelijkheden, in bijzonder bij de verplaatsing van behandelingen naar 

huis en verplaatsing van opnames naar huis. 

Het aantal kwetsbare ouderen in het ziekenhuis neemt toe

⁶ M Buijs, NTVG. Overspoelen kwetsbare thuiswonende ouderen de spoedeisende hulp? (2017)
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Samen verkennen hoe we meer mensen behandeling thuis bieden
Bij het uitbreiden van de regionale mogelijkheden voor ziekenhuiszorg thuis, denken wij in eerste instantie aan infuustherapieën, de zorg voor mensen met een 

complexe wond en aan de monitoring van mensen met een chronische ziekte zoals hartfalen en COPD. Wij denken dat het op termijn mogelijk is om 3.000 tot 

4.000 behandelingen per jaar thuis te bieden, die nu nog in het ziekenhuis plaatsvinden, zie Figuur 5. 

In de regio zijn er jaarlijks 39.000 dagopnames, waarvan er ongeveer 10.000 volgens de huidige stand van de wetenschap ook thuis kunnen plaatsvinden. 

Ongeveer 3.000 daarvan zijn infuustherapieën bij oncologische patiënten, zoals behandelingen van mensen met lymfe-, bloed-, long- of borstkanker. Nog eens 

1.000 behandelingen zijn voor mensen met hartfalen, die bijvoorbeeld een infuus met diuretica of ijzertoevoeging krijgen. Daarnaast zijn er in de regio ongeveer 

24.000 nierdialyse-behandelingen en 6.000 wondbehandelingen die te verplaatsen zijn naar huis. Veel nierpatiënten zullen leren om de apparatuur zelfstandig 

aan- en af te koppelen, maar een deel daarvan heeft mogelijke ondersteuning van een verpleegkundige thuis nodig. Zie voor meer details ook Figuur 13 en Figuur 

14 uit bijlage 2.

Wij zien mogelijkheden in het voorkomen en 

verkorten van opnames in het ziekenhuis, door 

mensen thuis kortdurend intensieve verpleging 

en verzorging te bieden, onder supervisie van 

de medisch specialist uit het ziekenhuis of de 

specialist ouderengeneeskunde. Inwoners van 

onze regio liggen gezamenlijk jaarlijks 189.000 

dagen in het ziekenhuis (cijfers 2018), waarvan 

52% volgens de huidige stand van de wetenschap 

thuis kan: ongeveer 99.000. De grootste 

groepen verpleegdagen die ook thuis kunnen zijn 

verpleegdagen van mensen die zijn opgenomen 

vanwege een hartziekte of hartritmestoornis 

(13.000), beroerte (6.000) en astma of COPD 

(4.000). Figuur 15 uit bijlage 2 biedt meer detail bij 

deze cijfers. 

Het is van belang verder te onderzoeken hoe de 

herstelgerichte zorg voor deze mensen zo goed 

mogelijk is in te richten buiten het ziekenhuis. Is dat 

inderdaad thuis, zoals bijvoorbeeld bij Hospital@

Home in Groningen, of is er aanvullende behoefte 

aan bijvoorbeeld een observatiekliniek, onder 

supervisie van de specialist ouderengeneeskunde?

Figuur 5 - dagopnames en therapeutische activiteiten in zorgkantoorregio ’t Gooi (Gooi en Vechtstreek-Almere), het aandeel daarin dat volgens de huidige stand van de 

wetenschap ook thuis kan en de groep daarbinnen waar in eerste instantie de focus op kan liggen.

Samen verkennen welke stappen nodig zijn voor opnames thuis

21
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Figuur 6 – vijf onderwerpen voor concretisering van ambities op het gebied van zorg thuis

vooruitblik: 
van ambitie naar 
plannen van aanpak

22

Komende tijd staat in het teken van het betrekken van 

belanghebbenden bij de richting en ambitie, zowel binnen 

in de samenwerkende ouderenzorgorganisaties, als met 

andere partijen. Daarna ontstaat ruimte om de ambitie verder 

te concretiseren en samen met betrokken organisaties uit 

te werken tot een helder plan van aanpak. Daarbij gaat het 

in ieder geval om de onderwerpen personeel, organisatie, 

zorgproces, financiering en woonvisie, zoals geïllustreerd 

in Figuur 6. We beschrijven kort de eerste ideeën bij elk 

onderwerp.
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De verplaatsing van klinische verpleegdagen naar de thuissituatie vraagt een grotere herschikking van personeel dan de verplaatsing van dagbehandelingen. Om 

de helft van de verpleegdagen die thuis mogelijk zijn daadwerkelijk naar huis te verplaatsen denken wij zeker 150 tot 250 fte verpleegkundigen nodig te hebben, 

uitgaande van drie tot vijf uur verzorging en verpleging per dag.

ziekenhuiszorg thuis
De verplaatsing van ziekenhuiszorg naar huis vraagt op regionaal niveau geen extra inzet van personeel, 

het aantal en de duur van de behandelingen neemt immers niet toe als gevolg van de verplaatsing van 

zorg. Wel is mogelijk herschikking van personeel nodig. Om de eerste groep van 3.000 tot 4.000 (dag)

behandelingen per jaar thuis te bieden denken wij 6 tot 12 fte verpleegkundigen nodig te hebben, 

uitgaande van twee tot drie uur verpleegkundige zorg per behandeling. Deze eerste schatting werken 

we komende periode nader uit, nadat in overleg met het ziekenhuis gezamenlijke ambities rondom het 

aantal behandelingen thuis zijn vastgesteld.

verpleeghuiszorg thuis
Verpleeghuiszorg thuis stelt andere 

eisen aan medewerkers dan reguliere 

thuiszorg of zorg in het verpleeghuis. 

De komende periode werken we verder 

uit wat nodig is om medewerkers goed 

toe te rusten voor de uitbreiding van 

verpleeghuiszorg thuis.

Strategisch personeelsbeleid is van groot belang om invulling te geven aan de groeiende zorgvraag in onze regio. Binnen de 

regionale zorgacademie werken we al nauw samen in de opleiding van nieuw personeel voor de ouderenzorg. In het programma 

SO GVA onderzoeken we hoe de beschikbare capaciteit specialisten ouderengeneeskunde optimaal inzetbaar is gegeven de 

ontwikkelingen in de regionale zorgvraag. 

personeel

24
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De regionale zorgvisie en het bijbehorende organiseerplan zijn de kapstok voor gezamenlijke uitwerking van 

netwerkzorg, toegewijde teams en regionale 'pools' van deskundigen in de komende periode.

Procesinnovatie is noodzakelijk om invulling te geven aan de ambities op het gebied van verpleeghuiszorg thuis en 

ziekenhuiszorg thuis. Daar zijn we op regionaal niveau al mee aan de slag. In het regionaal Zorg Innovatie Huis experimenteren we 

samen met blended care en toepassingen van technologie in de zorg. Om ervoor te zorgen dat de mensen die bij ons in zorg zijn 

beschikken over de juiste vaardigheden om digitale zorg te ontvangen, hebben we het regionale programma Digivaardig opgezet.

We vinden het belangrijk om vanuit een gedeelde feitenbasis te werken aan verbetering. Daarom zijn de databases die voor dit 

onderzoek zijn samengesteld overgedragen aan een regionale data-analist. Zo is het mogelijk de feitenbasis periodiek bij te 

werken en vandaar uit gezamenlijke vervolgstappen te bepalen en verbeteringen door te voeren.

organisatie zorgproces

verpleeghuiszorg thuis
Verpleeghuiszorg thuis vergt een scherp concept: wat 

bieden we aan, hoe draagt dat bij aan goede zorg én 

betaalbaarheid? Wij willen graag samen werken aan een 

helder concept waarmee we zoveel mogelijk kwetsbare 

ouderen verpleeghuiszorg thuis bieden. Door onze 

denkkracht te combineren en samen lessen te trekken uit 

successen in andere regio’s zetten we snel grote stappen. 

Binnen het gezamenlijke concept is er uiteraard ruimte 

voor eigen accenten. Zo zorgen we er samen voor dat alle 

inwoners in de regio goede verpleeghuiszorg thuis kunnen 

krijgen, ook in de kleinere gemeenten.

verpleeghuiszorg thuis
Als de gezamenlijke basisprincipes voor verpleeghuiszorg thuis in de regio Gooi en Vechtstreek-Almere 

zijn uitgewerkt, is de vervolgstap om het zorgproces verder in te richten. Daarbij betrekken we ook de 

kennis en ervaring die we opdoen in het regionale programma Kwaliteit@, dat zich richt op de verbinding 

van medische zorg, welzijn en aandacht. Mensen het gevoel geven ergens bij te horen is immers een 

belangrijk element in het nieuwe model voor verpleeghuiszorg thuis.

ziekenhuiszorg thuis
Wij trekken als ouderenzorgaanbieders samen op bij het 

realiseren van de ambitie om ziekenhuiszorg thuis mede 

mogelijk te maken. Door onze kennis te bundelen en 

gezamenlijke teams voor de technische verpleegkundige 

handelingen te organiseren, creëren we een goed aanbod 

voor ziekenhuis en zorgverzekeraars. Samenwerking 

vergroot de kwaliteit, continuïteit en efficiëntie van deze 

gespecialiseerde zorg doordat we versnippering tegen 

gaan en personele schaarste beter het hoofd bieden.

ziekenhuiszorg thuis
We gaan in gesprek met het ziekenhuis 

om in partnerschap uit te werken 

hoe wij kunnen bijdragen aan goede 

ziekenhuiszorg thuis. De rol van 

technologie en de wijze waarop 

zorgverleners van verschillende 

organisaties snel en veilig gegevens 

kunnen uitwisselen nemen we daarin mee.

27
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We bereiden ons erop voor dat we de komende jaren meer 

moeten doen met minder.

Dit onderzoek illustreert het belang van een gezamenlijke 

regionale woonvisie. Komende periode gaan we aan de slag 

met het ontwikkelen daarvan, de benodigde middelen zijn 

al gereserveerd. Thema’s die daarin terugkomen zijn onder 

andere: 

• Het versterken van buurten - Bij verpleeghuiszorg thuis zien we 

de straten van de wijk als de gangen van het verpleeghuis. Daarom 

denken we dat het versterken van buurten bijdraagt aan het succes 

van verpleeghuiszorg thuis. We gaan onderzoeken hoe we daar 

vanuit onze eigen rol het beste invulling aan geven. Het gesprek met 

gemeenten, woningcorporaties en lokaal welzijnswerk maakt daar 

onderdeel van uit.

• De regionale huisvestingsopgave ouderenzorg - Gegeven de grote 

verwachte stijging van de zorgvraag is uitbreiding van de intramurale 

capaciteit noodzakelijk. In nauw overleg met het zorgkantoor 

maken we plannen voor de wijze waarop we de lokale opgave verder 

uitwerken en invulling gaan geven.

financiering woonvisie

ziekenhuiszorg thuis
We gaan in gesprek met zorgverzekeraars om afspraken te 

maken over de financiering van onze inspanningen op het 

gebied van ziekenhuiszorg thuis.

verpleeghuiszorg thuis
We gaan in gesprek met het zorgkantoor over de regionale 

invulling van vpt om zorg thuis voor zo veel mogelijk kwetsbare 

mensen mogelijk te maken. 
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organisatie & partijen
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André Brand, Bestuurder Hilverzorg

René Hup, Bestuurder Amaris

Godfried Verkerk,  Bestuurder Vivium Zorggroep

Mariët de Zwaan, Bestuurder Inovum

Programmabegeleiding

Lissy van der Laar MSc, Gupta Strategists 

Jurre de Bruin MSc, Gupta Strategists  

Programmamanagement

Jan Hendriks Mld Mba Mhcm, AscieGroup

Programmadatamanagement

Bas van der Voorn, Vivium Zorggroep

Programmacommunicatie

Rob van der Woude, VDCP

Programmaondersteuning

Wilma Hartman, Vivium Zorggroep

Deelnemende VVT-zorgorganisaties 

kernteam 
Juiste Zorg op de Juiste Plaats 
en Ouderenzorg

Belanghebbenden
Juiste Zorg op de Juiste Plaats
en Ouderenzorg

Programmateam 
Juiste Zorg op de Juiste Plaats
en Ouderenzorg

betrokken regiopartners

opdrachtgever

Ziekenhuis Tergooi, Almere

Huisartsen RHOGO

GGZ-organisaties

Gemeentes

Zorgkantoor Zilveren Kruis 

Rosa
Spier
Huis
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bijlagen
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bijlage 1
verpleeghuiszorg thuis

Figuur 7 - De afbakening van de zorgkantoorregio ‘t Gooi en het aantal inwoners per gemeente in de regio.

Gegevens in deze bijlage zijn gebaseerd op analyse van gegevens van CBS Monitor 

Langdurige Zorg, Zorgkantoor Zilveren Kruis en Primos bevolkingsprognoses. 
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Figuur 8 - Aandeel ouderen (65+) in elke gemeente en ontwikkeling daarvan over tijd. Figuur 9 - Aantal Wlz-gebruikers met verblijf in zorgkantoorregio ‘t Gooi (Gooi- en Vechtstreek en Almere), naar type.
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Figuur 10 - Ontwikkeling van het aantal indicaties in Nederland en het aandeel psychogeriatrische indicaties in het totaal. Figuur 11 - Ontwikkeling van het aantal dagen zorg in natura (Wlz Verpleging en Verzorging).Figuur 10 - Ontwikkeling van het aantal indicaties in Nederland en het aandeel psychogeriatrische indicaties in het totaal. Figuur 11 - Ontwikkeling van het aantal dagen zorg in natura (Wlz Verpleging en Verzorging).
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Figuur 12 - Deel van totaal aantal zorgactiviteiten in elke categorie dat volgens de huidige stand van de wetenschap ook thuis mogelijk is met goede verpleging en verzorging.

bijlage 2
ziekenhuiszorg thuis
Gegevens in deze bijlage zijn gebaseerd op analyse van gegevens uit Opendis, Vektis open 

data, CBS, de Gupta Ziekenhuisdatabase en onze studie ‘No Place Like Home’ (2017).
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Figuur 13 – Dagopnames in zorgkantoorregio ’t Gooi (Gooi en Vechtstreek-Almere) die volgens de huidige stand van de wetenschap ook thuis mogelijk zijn met goede verpleging en verzorging. Gesplitst naar woonplaats patiënt, 

behandelend specialisme en diagnosegroep. Spc = behandelend specialisme, drg = diagnosegroep.

Figuur 14 – Therapeutische activiteiten in zorgkantoorregio ’t Gooi (Gooi en Vechtstreek-Almere) die volgens de huidige stand van de wetenschap ook thuis mogelijk zijn met goede verpleging en verzorging. Gesplitst naar woonplaats 

patiënt, behandelend specialisme en diagnosegroep. Spc = behandelend specialisme, drg = diagnosegroep.
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Figuur 15 – Klinische verpleegdagen in zorgkantoorregio ’t Gooi (Gooi en Vechtstreek-Almere) die volgens de huidige stand van de wetenschap ook thuis mogelijk zijn met goede verpleging en verzorging. Gesplitst naar woonplaats 

patiënt, behandelend specialisme en diagnosegroep. Spc = behandelend specialisme, drg = diagnosegroep.

Figuur 16 - Illustratie van verdeling van benodigde fte-inzet om verpleegdagen uit het ziekenhuis in de thuissituatie te kunnen leveren. 
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