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Trends

Stijgende levensverwachting

Toename chronische ziekten
en multimorbiditeit

We blijven langer thuis

Toenemende zorgvraag

Technologie wordt 
belangrijker

Stijgende zorguitgaven

Toenemende eenzaamheid



Urgentie om te veranderen

➢ Van ziekte naar gezondheid en het

functioneren van mensen

➢ Mismatch tussen behoefte en aanbod

➢ Krappe arbeidsmarkt: 

• Nu:  1 op de 7 werkzaam in de zorg

• 2040: 1 op de 4

➢ Stijging zorguitgaven zet uitgaven 

voor andere belangrijke sectoren 

onder druk



4



→ JZOJP!



›Steeds meer prachtige praktijkvoorbeelden... 

• Uitprobeerdienst Dalfsen na gesprek met adviseur toepassing tijdje uitproberen en daarna pas aanschaffen 
(tablet voor ouderen, matrassensor)

• Fun-Ie-Fit Almelo game-, sport- en healthcentrum waar inwoners met en zonder beperking met elkaar          

sporten of gezellig bij elkaar zijn

• Medicijndispenser thuis

• Apps voor mantelzorgers om vragen of ervaringen uit te wisselen, voor ademhalingstherapie, fysiotherapie, 
revalidatie, logopedie of tegengaan obesitas

• Airbag om heupbreuk te voorkomen bij een val (wolk-airbag)

• OZO-verbindzorg

• Zorgrobots: Tessa, Phi

Ook:

• Wondverzorging op afstand met specialist die op afstand over de schouder van de wijkverpleging meekijkt 
(Koningin Beatrixziekenhuis) 

• COPD programma met zelfmeting en beeldbellen Sensire / Slingeland / Focuscura InBeeld:

• Veilig dwalen met GPS Tante Louise 

• Ecoach en telemonitoring in de thuissituatie voor ziekte van Crohn enColitis Ulcerosa IBDcoach (Zuyderland)



• Telemonitoring COPD

• 28% daling ziekenhuisopnames

• Telemonitoring hartfalen

Bij 500 patiënten:

• 40% minder ziekenhuisopnames

• 30% minder ambulanceritten

• 70% minder SEH bezoek

• Ervaringen 

“We genieten weer van een goede 
nachtrust waardoor het overdag ook 
gemakkelijker is om de zorg voor 
vader vol te houden (matrassensor).”

• “Ik voel mij trots omdat ik jullie 
moderne tijd nu beter begrijp en 
mee kan blijven doen (tablet voor 
ouderen).”

..Gestut met groeiende evidentie en ervaringen 





Het juiste beeld van de gezamenlijke opgave

› Samen een gedeeld beeld van gezondheid en zorg in de regio maken

› Data uit de diverse bestaande bronnen en domeinen samenbrengen

› Welke zorg heeft deze regio over tien jaar nodig? Wat kan en moet beter?

› Welke concrete opgaven liggen voor, om aan te pakken? 

› Resulterend in het juiste commitment door ...



..partijen in de regio

• Verantwoordelijkheid nemen voor 

de hele stoep

• Van ego naar eco, durf te krimpen

• Zoek de samenwerking over domeinen heen:

het ziekenhuis de wijk in, de thuiszorg het 

ziekenhuis in 

• Geen pilots en proeftuinen meer maar 

(kleinschalig) concrete veranderingen starten

• Whole system in the room: betrek alle 

stakeholders



Overheid: nieuwe partituur

• Kaders / randvoorwaarden: blijft

• To be and not to be

• Do no harm

• Veeleisend helpen: daar waar het gebeurt: in de regio

• Van architect naar systeemtherapeut



Cijfers bevolkingsgroei Voorschoten
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Cijfers eenzaamheid Voorschoten 

In de gemeente Voorschoten ervaart 41% van de inwoners van 19 
jaar en ouder en 52% van de 75-plussers eenzaamheid (Bron: RIVM).
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14Eén tegen eenzaamheid | Landelijk actieprogramma 



Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid: nationaal en lokaal 
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Actielijn 1 - Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken  

Actielijn 2 - Eenzaamheid doorbreken en duurzaam aanpakken



Ondersteuning VWS 

• Adviseurs (o.a. Monique Postma is aanwezig): adviseren en ondersteunen over de oprichting van 
een lokale coalitie, het uitbreiden van de coalitie of een meer specifieke vraag.

• Toolkit: instrumenten om in te zetten, zoals handreiking huisbezoeken, signaalpunt tegen 
eenzaamheid, communicatiemateriaal. Komt nog: kunst&cultuur, oudere migranten, 
monitoring&evaluatie. 

• Netwerk: wethoudersbijeenkomsten, grote regiobijeenkomsten, regionale bijeenkomsten, 
uitwisselen goede voorbeelden, netwerk van de landelijke coalitie. 

• www.eentegeneenzaamheid.nl

• lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl

http://www.eentegeneenzaamheid.nl/
mailto:lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl
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