
De AWBZ en de VVT

(verpleging, verzorging en 

thuiszorg) na de verkiezingen 

van september 2012.



Savant-Zorg

Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging.

Wij bieden verpleging en verzorging thuis en in onze woonzorgcentra.

Zorg op basis van de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de WMO

400 plaatsen verzorgingshuiszorg

181 plaatsen verpleeghuiszorg

300 woningen

290.000 uur verzorging thuis

30.000 uur verpleging thuis

30.000 uur begeleiding thuis

200.000 uur huishoudelijke zorg

Ruim 900 FTE, 2000 medewerkers

650 vrijwilligers

Omzet 2011 62 miljoen



Cliënttevredenheid:  8,0 voor organisatie

8,3 voor zorgverleners

Medewerkers-

tevredenheid:  7,4

Stakeholders: 7,7 voor organisatie

8,2 voor samenwerking

Financieel gezond

Website: www.savant-zorg.nl
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1.De AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg voor mensen met een langdurige of chronische 
aandoening van lichamelijke, verstandelijke of 
psychische aard.

Uit huishoudboekje Nederland 2012

Inkomsten  244    miljard

Uitgaven    257.4 miljard

Begroting Volksgezondheid 2012  74,5 miljard

(vergelijking defensie 7,2 miljard)

Medische zorg voor iedereen  44 miljard

AWBZ 27 miljard 13.3 VVT
6.5 GHZ

1.8  Langdurige GGZ     

WMO 4 miljard 



2. Knelpunten in de AWBZ
A.  Stijgende vraag

Bevolkingsprognose totaal 75+ jaar   

[personen]

% Bevolkingsprognose totaal 75+ 

jaar [%]

2012 2020 2030 2012 2020 2030

Asten 1.112 1.632 2.391 6,8 10,2 15

Deurne 2.319 3.009 4.101 7,3 9,6 13,2

Geldrop-Mierlo 2.987 3.846 5.276 7,7 9,7 13

Gemert-Bakel 1.850 2.388 3.670 6,5 8,3 12,6

Heeze-Leende 1.352 1.740 2.348 8,9 11,8 16,6

Helmond 5.129 6.298 8.729 5,8 6,9 9,2

Laarbeek 1.550 2.045 2.902 7,1 9,4 13,6

Nuenen c.a. 1.624 2.487 3.705 7,2 10,8 15,9

Someren 1.321 1.755 2.300 7,2 9,6 13

Totaal 19.244 25.200 35.422 6,8 8,8 12,3

Bron: Primos, ABF Research



Knelpunten in de AWBZ

B.  Kostenontwikkeling

Een gezin met twee kinderen en inkomen van anderhalf 
keer modaal (48.750) Gezinnen betalen nu ruim 11.000 
euro aan zorg. Bij ongewijzigd beleid is dit in 2040 de 
helft van het inkomen. Dat gaat ten koste van andere 
uitgaven zoals particuliere bestedingen en uitgaven van 
de overheid aan bijvoorbeeld onderwijs.

CPB: om de kostengroei van de collectieve uitgaven ( 44 en 27 miljard) onder de 3% te 
houden moet bovenop de 4 miljard uit het bergotingsakkoord 2013 2.5 miljard extra 
bezuinigd worden.



Bron: Gupta Strategists 

“Zorg voor later”



Knelpunten in de AWBZ

C. Personeel

• Dreigend personeelstekort. Bij huidige groei 
moet in 2020 1 op de 4 arbeidskrachten in de 
zorg werken.

• En verder:

• Een veranderende zorgvraag. Men wil graag zo 
lang mogelijk thuis wonen ondanks toenemende 
beperkingen.  

• Het systeem is op groei ingesteld. 90 % van de 
aanvragen wordt gehonoreerd. 

• Het systeem is gericht op zorgen en niet op 

zorgbeperking (is financieel niet gunstig).



3. Voorstellen voor oplossingen

Visie

Meer preventie

Zelf- en samen- redzaamheid

Mantelzorg

Terug naar sociale verbanden: wijk, buurt

Andere indicatiestelling (omgevingsmogelijkheden 
betrekken)

 Is de zorg écht nodig



Bron: Gupta Strategists 

“Zorg voor later”



Bron: Gupta Strategists 

“Zorg voor later”



Vervolg 3. Voorstellen voor oplossingen

Kosten

Inzetten op beheersing groei 

Vraag remmen: hogere eigen bijdrage

Efficiënter werken

Pakket verkleinen: delen naar ZVW en 

ICT inzetten

Scheiden van wonen en zorg

Verschuiving van collectieve lasten naar 
individuele lasten.







4. Antwoorden van de politieke partijen op hoofdlijnen

Meeste partijen zijn het eens over:

Inzetten op preventie/ gezonde levensstijl

Zorg dichtbij en kleinschalig

Huisarts als poortwachter

Inzet wijkverpleegkundige

Zoveel mogelijk zorg thuis

Keuzevrijheid

Meerdere partijen: AWBZ terug naar oorspronkelijke doel: 
onverzekerbare zorg voor mensen met een langdurige 
beperking. Geen wonen en verblijf in de AWBZ

Overheveling van onderdelen naar gemeenten en 
verzekeraars. Verzekerbare zorg naar de ZVW en 
overige niet langdurige zorg naar gemeenten. 



Verschillen ten aanzien van marktwerking om de 

kosten te beheersen en kwaliteit te verhogen.

VVD: marktwerking

CDA: beperkte marktwerking

CU: gereguleerde marktwerking

SP: geen marktwerking

PvdA: geen marktwerking

PVV: geen marktwerking

GL: geen marktwerking

Ook verschillen over hogere eigen bijdrage 

CDA: verzekerden inzicht in prijs, kwaliteit en service

D66: zorgsparen (daling pensioenen)



5. Wat doen ondertussen de verzekeraars, 

de gemeenten, het ministerie en de zorgaanbieders

Verzekeraars: zorginkoop AWBZ 2013

Versterken positie cliënt. Keuzevrijheid

Integrale benadering. Keten en ketenkwaliteit

Zelf en samenredzaamheid. Mantelzorgondersteuning

Preventie. Eigen verantwoordelijkheid verzekerden

Zorg in de eigen omgeving. Wijk en buurtniveau

Beter resultaat per bestede euro

Innovatie die de zorg verbetert

Pilot met huisartsen 



Gemeente: voorbereiding op meer taken in de WMO met

minder geld.

Stimuleren samenwerking gericht op buurten 

en wijken.

Veelal uitgangspunt: zelfredzaamheid daarna 

sociale omgeving daarna collectieve voorziening

daarna individuele voorziening en niet omgekeerd. 

Ministerie van

VWS: scheiden van wonen en zorg ZZP 1 2 en 3 
per 1.1.2013.

Begeleiding naar gemeenten

Bezuiniging op vervoer

Schuiven met intensiveringsmiddelen

Geriatrische revalidatiezorg uit de AWBZ naar 
de ZVW

Tijdelijke uitleen van AWBZ naar de ZVW



Zorgaanbieders 

• Voorbereiding op complexe zorg thuis

• Zorg in de buurt 

• Wijkverpleegkundigen en relatie met de huisarts

• Sturen op zelfredzaamheid 

• Versterken relatie ziekenhuis en thuiszorg

• Ketenzorg Quartz

• Voorbereiding op nieuwe rol van de gemeenten: zoeken naar nieuwe 
arrangementen

• Inzet techniek. Zorg op afstand. Domovisie. Domotica

• Kleinschalige zorg

• Voorbereiding scheiden van wonen en zorg

• Zorgwoningen

• Samenwerken met woningcorporaties

• Investeren in steunpunten

• Thuishuis  (voor dementerenden)

• Verpleeghuiszorg thuis

• Samenwerken (zorgcirkels)

• Investeren in medewerkers

• ICT in de bedrijfsvoering



6. Wat gaat de zorgvrager merken

Meer zelf doen (NB steeds meer 

eenpersoonshuishoudens).

Eerst een beroep op de omgeving, het sociale 

netwerk. 

Minder zorg.

Vermogen inzetten voor zorg. 

Meer Domotica.


