Wat als………
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Inspiratie

Inspiratie betekent letterlijk inademing, het opzuigen van
lucht naar de longen. In de spreektaal wordt inspiratie
gebruikt als synoniem voor ideeën hebben, bezieling en
ingeving. Het is een bewustzijnstoestand waarin iemand
over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt
en schijnbaar moeiteloos problemen oplost, oplossingen
aandraagt of ideeën genereert.
Factoren in je omgeving kunnen er voor zorgen dat je
inspiratie krijgt, dat je nieuwe ideeën en mogelijkheden
creëert. Welke factoren dat zijn, is heel persoonlijk. Kleuren,
een mooi gedicht, muziek of een flard van een gesprek
kan al voldoende zijn om nieuwe inspiratie te krijgen.
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Beeld ZK van de
huidige situatie, de
korte termijn en een
doorkijkje naar een
paar vergezichten
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We hebben acht klantgroepen gedefinieerd in lijn met het meerjarenmodel,
waarvoor we de zorgontwikkeling in kaart hebben gebracht
Zwangere

(module geboortezorg)

Spoed patiënt

Oudere verzekerde

Vitale verzekerde

(module ouderen)

Cardiologische
patiënt

Chronische patiënt

(module Integrale zorg
én nierfalen)

(module hart en vaat)

GGZ patiënt

(module GGZ)

Oncologische
patiënt

(module oncologie)
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Vergezichten van een
regio hebben ons
veel gebracht,
maar er zijn ook
risico’s en uitdagingen
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Vergezichten hebben ons als regio veel gebracht…

1

De subregio demosheets zijn zeer waardevol aan de inkooptafel
(‘van reageren op naar weten hoe het zit’)

2

Vergezichten per klantengroep o.b.v. demo- en technologische ontwikkelingen stellen ons
in staat om samen met aanbieders een stip op de muur te definiëren (nieuwe taal aan tafel)
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Vergezichten per klantgroep bieden ons de mogelijkheid om ECHT invloed uit te oefenen op
het medisch profiel van de zorgaanbieder (bv. Zuwe/Antonius)
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We hebben een regionaal verhaal te vertellen ook aan gemeentes, provincie en andere
regionale stakeholders
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… maar er zijn ook risico’s en uitdagingen
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Het innemen van krachtige medische standpunten specifiek op gevoelige trajecten aan tafel
is lastig gebleken. Hebben we voldoende diepgaande medische expertise in huis?
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Vergezichten leiden vaak tot transitieafspraken met het veld. Hoe borgen we realisatie op
lange termijn? (bv. Cath kamer, volumenormen)
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Focus ligt veelal op één aanbieder. Hoe borgen en beïnvloeden we regionale samenhang?
(bv. ‘wie doet het met wie’, spoedeisende hulp, wat gunnen we elkaar)
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We voelen ons alleen, omdat nog niet iedereen in de organisatie ervaren heeft wat het je
brengt aan de inkooptafel. Hoe vergroten we het kernteam?
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Van zorgaanbieder perspectief ….

Van kennis over één account….

Van eenjarig perspectief….

Van tegengestelde belangen en
transactionele inkoop….

…naar verzekerden perspectief

Dit vraagt om een
fundamenteel
nieuwe taal aan de
inkooptafel

…naar een integraal beeld
en kennis over de regio

…naar een meerjarig perspectief

…naar gezamenlijke doelen
in lijn met de vergezichten
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Van keuzes maken voor….

Van aan tafel reageren op….

Van zorgverzekeraar tegen de rest….

Van zorgverzekeraar op afstand….

…naar een open dialoog
waarbij het veld haar eigen keuzes maakt

Waarmee we richting
geven aan het veld
en tegelijkertijd
invulling geven
aan onze rol

…naar richting geven aan en
prikkelen van het veld waarbij we een
strategische veldagenda volgen

…naar leidende coalitie van
ambassadeurs, waarmee we de druk op
achterblijvers opvoeren en goed nieuws
richting verzekerden

…naar zorg met herkenbare waarde
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De vergezichten
hebben ons andere
inzichten in de regio
gegeven
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Zeven subregio’s
Veertig gemeenten

Inwonersprofiel per gemeente
Kwalitatieve gegevens over
inrichting, kenmerken en kansen
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Regio’s Eemland en Utrecht stad (42%) groeien het hardst
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Onze verzekerden weten zich verzekerd van goede zorg

Klantboodschappen
Een verzekerde van Zilveren Kruis blijft het liefst zelfstandig
thuis wonen. Dat kan omdat de zorg vanuit gemeente en
zorgverzekeraar naadloos op elkaar aansluiten. Zo houdt hij
zelf grip op zijn zorg of vraagt Zilveren Kruis hem te
ondersteunen. Technologie helpt hem daarbij.
Een oudere verzekerde van Zilveren Kruis weet dat
zijn huisarts en wijkverpleegkundige zijn persoonlijke
situatie kent. Hij kan bij hen terecht voor al zijn
zorgvragen.

Een verzekerde van Zilveren Kruis krijgt zoveel mogelijk dichtbij
huis hulp. Alleen voor kortdurende interventies hoeft hij naar het
ziekenhuis waar de zorg goed aansluit op zijn behoefte.
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Vergezicht Oudere

Zelfmanagement en technologische ontwikkelingen
zorgen ervoor dat ouderen langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen.
Een verzekerde die zelfstandig thuis woont heeft te
maken met een veelheid aan zorg/ondersteunende
voorzieningen. Verzekeraars en gemeenten zorgen in
gezamenlijke verantwoordelijkheid dat de door hen
georganiseerde zorg naadloos op elkaar aansluit, en
dat de verhouding met zorg uit de WLZ voor iedereen
begrijpelijk is.

Gemeenten en inwoners ontwikkelen initiatieven om
de maatschappelijke ondersteuning voor ouderen
te optimaliseren. Belangrijke aandachtspunten
daarbij zijn het wegnemen van bestaande
belemmeringen, preventie en aantoonbare
resultaten.
In 2020 komen ouderen alleen voor kortdurende
interventies naar het ziekenhuis. Observatie, herstel
en revalidatie vindt buiten het ziekenhuis plaats. Alle
ziekenhuislocaties in de regio hebben een
seniorvriendelijk keurmerk.
De huisarts en wijkverpleegkundige geven samen
vorm aan de zorg rondom ouderen, zij kennen en
volgen de kwetsbare ouderen in hun regio.
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Vergezicht ouderen naar 2020
Ontwikkelingen
▪ De zorgvraag stijgt door een toename in het aantal ouderen (het aantal 65+’ers stijgt met 12% tot
2020), waardoor de betaalbaarheid in het gedrang komt (gemiddeld 20% meer zorgkosten in 2020
t.o.v. 2013).
▪ Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarvoor organiseren we de basiszorg
dichtbij de mensen thuis, technologische ontwikkelingen helpen daarbij.
▪ Verschuiving van formele naar informele zorg door opkomst van lokale (burger)initiatieven in grote
mate van verscheidenheid.
▪ Door de vergijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen toe: het aantal dementerenden stijgt
explosief naar meer dan een half miljoen in 2040; het aantal ernstige valongevallen neemt tot 2030
met 58% toe. Om incidenten en valongevallen te voorkomen moeten kwetsbare ouderen in beeld
zijn bij de huisarts.

Implicaties voor zorgvraag
▪ De vraag naar basiszorg stijgt, dit kan zowel
thuis als in de eerste lijn plaatsvinden. De
verhouding tussen informele en formele zorg
verschuift, er wordt meer beroep gedaan op
de informele zorg.
▪ Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder stijgt
met 12% tot 2020, naar 2040 wordt deze stijging
nog groter (52%). De behoefte aan formele
zorg neemt hierdoor met ca. 20% toe,
waarvan slechts een deel door toenemende
mantelzorg wordt opgevangen.

Implicaties voor zorgaanbod
▪ De eerstelijns zorg wordt rondom de
individuele oudere georganiseerd. Observatie,
herstel en revalidatie vindt buiten het
ziekenhuis plaats. De huisarts heeft hierin een
regisserende rol.
▪ De omvang van het ziekenhuis neemt af
doordat ouderen alleen voor kortdurende
interventies naar het ziekenhuis komen.
▪ Het aanbod van informele zorg en nieuwe
vormen van formele zorg moet worden
uitgebreid.
▪ Minder intramurale capaciteit nodig omdat
toegang tot WLZ pas in beeld komt wanneer
24 uurs zorg noodzakelijk is.

Dichtbij en doen:
Preventieve interventie voor valprotectie
Vergezicht
▪ Zelfmanagement en technologische
ontwikkelingen zorgen ervoor dat ouderen
langer zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen.
▪ Een verzekerde die zelfstandig thuis woont
heeft te maken met een veelheid aan
zorg/ondersteunende voorzieningen.
Verzekeraars en gemeenten zorgen in
gezamenlijke verantwoordelijkheid dat de
door hen georganiseerde zorg naadloos op
elkaar aansluit, en dat de verhouding met
zorg uit de WLZ voor iedereen begrijpelijk is.
▪ Gemeenten en inwoners ontwikkelen
initiatieven om de maatschappelijke
ondersteuning voor ouderen te
optimaliseren. Belangrijke aandachtspunten
daarbij zijn het wegnemen van bestaande
belemmeringen, preventie en aantoonbare
resultaten.
▪ In 2020 komen ouderen alleen voor
kortdurende interventies naar het ziekenhuis.
Observatie, herstel en revalidatie vindt
buiten het ziekenhuis plaats. Alle
ziekenhuislocaties in de regio hebben een
seniorvriendelijk keurmerk.
▪ De huisarts en wijkverpleegkundige geven
samen vorm aan de zorg rondom ouderen,
zij kennen en volgen de kwetsbare ouderen
in hun regio.
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De gemiddelde kosten nemen toe met de leeftijd, uitzondering voor MSZ
Farmacie
[EUR, 2013]

65
70
75

Hulpmiddelen
[EUR, 2013]

517
544
617
697

196
245

247
259

244
318

275
300

311
381

718
794

Huisarts
[EUR, 2013]

383
476

2.682
2.749
3.318
3.508
3.907
3.996

347
389

4.123
4.167

808
940

85

841
964

90

820
940

531
641

382
443

95

732
862

586
691

378
434

Rest NL

Wijkverpleging
[EUR, 2015]

320
353

80

462
560

MSZ
[EUR, 2013]

367
415

3.797
3.755
3.297
2.997

2.374
1.907

273
63

Totale kosten1
[EUR, 2013 + 2015]

4.045
3.970

479
384

5.094
5.390

888
711

6.361
6.471

1.693
1.453
2.918
2.631
4.119
4.432
4.920
6.087

7.611
7.680

Toelichting
▪

De totale zorgkosten
nemen toe naarmate
mensen ouder worden.

▪

MSZ kosten bereiken een
piek bij 80 en nemen
daarna fors af.

▪

Kosten voor
wijkverpleging nemen
exponentieel toe met de
leeftijd.

8.666
8.588
9.421
9.677
9.200
10.157

Regio

Bron: Declaratiegegevens Zilveren Kruis 2013 en 2015.
1 Als totale kosten zijn alle kosten met uitzondering van mondzorg meegenomen. We hanteren de aanname dat de toevoeging van wijkverpleging aan de ZVW in 2015 geen invloed heeft op de kosten in
de andere ZVW segmenten.
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Onze verzekerden weten zich verzekerd van goede zorg

Klantboodschappen
Een verzekerde van Zilveren Kruis met psychische problemen kan erop
rekenen dat zijn huisarts hem direct doorverwijst naar de juiste zorg op
de juiste plek. Wanneer de zorg niet (meer) passend is, stuurt de
behandelaar hem door naar een andere aanbieder die volledig op de
hoogte is van de klachten.
Een verzekerde van Zilveren Kruis kan een keuze maken waar
hij zich voor zijn problemen/aandoening laat behandelen. Want
hij en zijn huisarts hebben informatie over de kwaliteit van
behandelingen.
Een verzekerde van Zilveren Kruis met ernstige psychiatrische
problemen voelt zich onderdeel van de maatschappij. Dit wordt
mogelijk gemaakt door optimale samenwerking tussen zorg en
sociaal domein.
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Belangrijkste bevindingen vergezicht GGZ patiënt

Er komt meer inzicht in het behandeleffect door

Verzekerden

hebben
kleinschalige zorg

voorkeur

voor

transparantie van kwaliteitsindicatoren
Doorstroom in de keten van de GGZ is een

aandachtspunt: aanwijzingen vanuit hulpverleners dat
patiënten te lang blijven hangen bij POH GGZ.

Belangrijkste aspecten bij keuze voor behandelaar
Kleinschaligheid

38

Dichtbij huis

34

Ervaring met aandoening

33

Korte wachttijd

29

Reputatie behandelaar
0

Aantal verzekerde patiënten in zorg [2013-2014]
POH1

ggz

4.170
7.784

22.280
18.454
26.450
26.238

Totaal

2013

2014

De totale zorgvraag
blijft gelijk;

+3.614

-3.826

verschuiving van

gespecialiseerde GGZ
-212

17

en basis GGZ naar

POH GGZ

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Uitgangspunt binnen de GGZ is

volwaardig burgerschap,
daarom wordt de zorg steeds meer

dichtbij huis geleverd
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Vergezicht GGZ patiënt

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Patiënten ontvangen de juiste zorg op de juiste
plek:
bla bla bla
blabijbla
bla bla
bla bla
bla
▪BlaPatiënten
diebla
zich
debla
huisarts
melden
met
GGZ-klachten worden standaard gescreend
met een beslissingsondersteunend instrument.

▪ Patiënten worden (indien nodig) op tijd
doorgestuurd naar een beter passende
Blazorgaanbieder
bla bla bla bladoor
bla bla
bla blasamenwerking
bla bla bla bla
optimale
tussen verschillende GGZ partijen.

Inwoners regio per leeftijdscategorie
[percentage, leeftijdscategorie, jaar]

Cliënten kiezen op basis van transparante
kwaliteitsinformatie.
Chronisch psychiatrische patiënt voelt zich
onderdeel van de maatschappij. Dit wordt mogelijk
gemaakt door optimale samenwerking tussen zorg
en sociaal domein.
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Vergezicht GGZ patiënt naar 2020

Ontwikkelingen
▪ Verschuiving van gespecialiseerde GGZ en basis GGZ naar POH GGZ.
▪ Doorstroom in de keten van de GGZ is een aandachtspunt: aanwijzingen vanuit hulpverleners dat
patiënten te lang blijven hangen bij POH GGZ.
▪ Eigen risico beïnvloedt keuze van patiënten voor zorgaanbieder, onduidelijk of patiënten ook optimaal
geholpen worden.
▪ Beslissingsondersteunende instrumenten worden ingezet om cliënten te screenen en te indiceren voor
de juiste zorg. Gebruik van de instrumenten is nog beperkt.
▪ Uitgangspunt binnen de GGZ is volwaardig burgerschap, daarom wordt de zorg steeds meer dichtbij
huis geleverd: ambulant waar kan, opname waar moet.
▪ Verzekerden hebben voorkeur voor kleinschalige zorg.
▪ Er komt meer inzicht in het behandeleffect door transparantie van kwaliteitsindicatoren.

Implicaties voor zorgvraag
▪

▪

De totale zorgvraag blijft gelijk. De vraag naar
POH GGZ stijgt, terwijl de vraag naar basis GGZ
en gespecialiseerde GGZ afneemt.
Meer vraag naar ambulante, kleinschalige zorg.

Implicaties voor zorgaanbod
▪ Zorg wordt meer in ambulante teams geleverd.
▪ Toename van ambulante behandelingen leidt
tot afname van intramuraal zorgaanbod met
1/3de deel in de regio.
▪ Patiënten die opgenomen worden krijgen een
intensieve behandeling zodat de opnameduur
kort kan blijven.
▪ De POH GGZ moet in de hele regio beschikbaar
zijn.

Vergezicht
▪

Patiënten ontvangen de juiste zorg op de
juiste plek:
▪

Patiënten die zich bij de huisarts
melden met GGZ-klachten worden
standaard gescreend met een
beslissingsondersteunend
instrument.

▪

Patiënten worden (indien nodig)
op tijd doorgestuurd naar een
beter passende zorgaanbieder
door optimale samenwerking
tussen verschillende GGZ partijen.

▪

Cliënten kiezen op basis van transparante
kwaliteitsinformatie.

▪

Chronisch psychiatrische patiënt voelt
zich onderdeel van de maatschappij. Dit
wordt mogelijk gemaakt door optimale
samenwerking tussen zorg en sociaal
domein.
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De meeste GGZ-patiënten zijn tussen de 35 en 65 jaar oud en hebben, zeker in
de regio, een lage SES
Leeftijd GGZ patiënten2
[%, leeftijdscategorie, adherentiegebied, 2013]
Regio

65-75
75+

Totaal

32%
27%

55%
51%

6%
12%

7%

6%

Midden

Hoog

Rest NL

37%
36%
39%

39%

41%

38%

24%
23%

256.233

26.450

Toelichting
▪

GGZ-patiënten zijn over
het algemeen iets
jonger, het percentage
in de leeftijdscategorie
65+ is daarom lager.

▪

De jongere leeftijd van
GGZ-patiënten wordt
waarschijnlijk
veroorzaakt door een
lagere
levensverwachting bij
aandoeningen zoals
Schizofrenie.

32%
32%

29%
30%

10%

26.450

GGZ-patiënt

Laag

56%
51%

7%
14%

12%

Regio

Rest NL

31%
18-35
23%
35-65

SES GGZ patiënten
[%, SES klasse1 ,adherentiegebied, 2013]

256.233

ZK verzekerden

Bron: Declaratiegegevens Zilveren Kruis.
1SES klasse 0 en buitenland niet meegenomen in percentages, wel in totaal aantal.
2Deze groep bestaat uit het totaal aantal patiënten dat bij de POH-GGZ is geweest of bij de basis GGZ of bij de gespecialiseerde GGZ
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Onze verzekerden weten zich verzekerd van goede zorg

Klantboodschappen

Verzekerden van Zilveren Kruis voelen zich
gestimuleerd in een vitale leefstijl.

Verzekerden van Zilveren Kruis die
mantelzorger zijn, ervaren ondersteuning.

Verzekerden van Zilveren Kruis kunnen
rekenen op goede zorg wanneer ze dit
nodig hebben, voor een reële premie
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Belangrijkste bevindingen vergezicht vitale verzekerde
De hoogte van de premie is nog
steeds het belangrijkste
keuzecriterium voor een polis

20% van de inwoners is

mantelzorger, vitaliteit is

voor mantelzorgers extra
belangrijk omdat ze veel kans

lopen om overbelast te raken.

De meeste Nederlanders
ervaren een goede gezondheid
Bron: GFK Hoofdrapport Verdieping Switch Zorg 2014-2015

Verzekerden zijn steeds actiever
bezig met hun gezondheid
Gemeentes, werkgevers en
verzekeraars zijn allen actief om
mensen gezond

te houden

Bron: SCP, De toekomst van de mantelzorg.

Definitie van gezondheid wijzigt
van 'gezondheid als

afwezigheid van ziekte' naar
'positieve gezondheid‘,
waarin de mens centraal staat.

‘Gezondheid als het
vermogen om je aan te
passen en je eigen regie te
voeren, in het licht van de
sociale, fysieke en emotionele
uitdagingen van het leven’
23

Vergezicht vitale verzekerde
Challenge

Het aantal ouderen stijgt tot 2020 met 12%., de
zorgvraag met 20%!
Zowel Zilveren Kruis als de gemeente dragen bij aan
de vitaliteit van Zilveren
verzekerden.
Zilveren gestimuleerd
Kruis helpt haar
Verzekerden
Kruis worden
verzekerden
om vitaal te blijven door de
om
vitaal tewonen
leven.
Ouderen
langer thuis. Dit doet een extra
programma’s gezond ondernemen en Actify.
beroep op de formele en de informele zorg. Regie
enbehoefte
samenwerking
tussen domeinen
zijn noodzakelijk.
De
aan mantelzorg
groeit door
de
vergrijzing
in deze regio.
Vitaliteit,
ook van de om
Vitale verzekerden
voelen
zich ondersteund
mantelzorgers,
daarom
erg belangrijk.
mantelzorg
teisgeven.
Het aantal kwetsbare
ouderen
groeit sterk.
Valincidenten veroorzaakten in 2013 780 mio
Verzekerden
Zilverengroeit
Kruis betalen
scherpe
zorgkosten. van
Dit bedrag
naar 1,4een
miljard
in
Verzekerden
betalen
een
scherpe
premie,
waarbij
premie
en kunnen rekenen
op kosteneffectieve
goede zorg wanneer de
2030. Valpreventie
blijkt een
zorg gegarandeerd is.
zetoegang
dit nodigtot
hebben.
interventie.

Inwoners regio per leeftijdscategorie
[percentage, leeftijdscategorie, jaar]

Toename van het aantal ouderen en het beroep dat gedaan wordt op
mantelzorg (2030 t.o.v. 2009)

62%
25%
0%

20%

40%

60%

80%

% toename (2030 t.o.v. 2009)
% Toename aantal ouderen van 65+ in 2030 t.o.v. 2009
% Toename beroep op mantelzorg in 2030 t.o.v. 2009

24
24

Vergezicht vitale verzekerde naar 2020
Ontwikkelingen
▪ Verzekerden zijn steeds actiever bezig met hun gezondheid, ze verwachten hierin ook
dienstverlening vanuit de zorgverzekeraar.
▪ Gezondheid is meer dan alleen niet ziek zijn, de definitie van gezondheid wijzigt van
'gezondheid als afwezigheid van ziekte' naar 'positieve gezondheid‘, waarin de mens
centraal staat.
▪ De hoogte van de premie is nog steeds het belangrijkste keuzecriterium voor een polis,
maar wordt wel minder belangrijk. Gevolgd door keuzevrijheid, en vertrouwen.
▪ Gemeentes, werkgevers en verzekeraars zijn beiden actief om mensen gezond te
houden. De behoefte aan mantelzorg groeit door de vergrijzing in deze regio. Vitaliteit,
ook van de mantelzorgers, is daarom erg belangrijk.
Implicaties voor zorgaanbod
▪
Implicaties voor zorgvraag
▪

De vitale verzekerden hebben nagenoeg
geen zorgvraag,

▪

Vitale verzekerden zoeken naar
eenduidige informatie over een gezonde
leefstijl.

▪

Initiële toegang tot zorg moet goed
geborgd zijn, zodat vitale verzekerden
een goede toegang tot zorg hebben
wanneer ze onverhoopt zorg nodig
hebben.
Het belang van preventie wordt groter,
uitdaging wordt om mensen deel te laten
nemen aan preventieve of
vitaliteitsprogramma’s. Zowel voor
gemeenten als voor Zilveren Kruis.

Vergezicht
▪

Zowel Zilveren Kruis als gemeenten
en werkgevers dragen bij aan de
vitaliteit van verzekerden. Zilveren
Kruis helpt haar verzekerden om
vitaal te blijven door de
programma’s gezond ondernemen
en Actify.

▪

Vitale verzekerden voelen zich
ondersteund om mantelzorg te
geven.

▪

Verzekerden betalen een scherpe
premie, waarbij de toegang tot
zorg gegarandeerd is.
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De hoogte van de premie en keuzevrijheid zijn de belangrijkste motieven voor
verzekerden om van verzekeraar te veranderen
Belangrijkste keuzecriteria om van verzekeraar te veranderen

Belangrijkste switchmotieven

% heel belangrijk

1

Hoogte van de
premie

58%

2

Keuzevrijheid

48%

3

Vertrouwen in
verzekeraar

38%

Collectiviteiten

35%

Dekkingen

33%

4
5

Bron: GFK Hoofdrapport Verdieping Switch Zorg 2014-2015

Belang polistype
Voor een derde van de switchers was type polis
zeer belangrijk – met name voor restitutie.
Bekendheid met type polissen neemt eveneens
toe (51%)

30%

Agis:
67%

26

Wat als………
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Dilemma’s doelmatigheid van zorg

Wat als in 2020 meer dan 2 op de 10 inwoners van de regio 65+. Dit is
een toename van 12% t.o.v. 2015.
Het zorggebruik stijgt als gevolg hiervan met 20% in 2020, terwijl we
gelimiteerde financiële kaders kennen. Hoe voorkomen we financiële
verdringing?
De 5 meest voorkomende kankers groeien met 7%. Op welke wijze is de
oncologische zorg in de regio in 2020 nog te bekostigen?
De volumenormen zullen de komende jaren sterk toenemen en per
specialist worden uitgevraagd. Dit zal leiden tot een verdere
Het aantal 65+’ers stijgt tot 2040 met 52%. Dit zorgt voor 20% meer
concentratie van zorg. Welke keuzes brengt dit met zich mee?
zorggebruik. Kunnen we de betaalbaarheid nog wel garanderen?
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Dilemma’s toegankelijkheid van zorg

Hoe kunnen we in de 1e-lijn de toenemende vraag opvangen?
Als 90 % van Nederland vindt dat de huisarts de regie moet hebben op
het zorgproces.

Hoe kunnen we de huisartsenzorg duurzaam organiseren als er nu al
sprake is van een (te) hoge werkdruk?

Wat als binnen 10 jaar 46% van de huidige ziekenhuiszorg thuis
plaatsvindt, wat betekent dit voor de bestaande zorginfrastructuur? Met
name in 2e lijn?
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