
Ouderenzorg; verleden, heden en 

toekomst

 Ton Borghs

 Raad van Bestuur de Zorgboog

 27 september 2012



Voorstellen

 Ton Borghs, Opleiding HRM/Bedrijfskunde

 Vanaf 1992 Managementfuncties in 

Ouderenzorg

 Vanaf september 2010 lid Raad van Bestuur 

de Zorgboog

 Contact: ton.borghs@zorgboog.nl



Rode draad Inleiding

 De Zorgboog

 Ouderenzorg

 Trends en ontwikkelingen

 Kommer en kwel?

 Veranderingen en innovaties

 Vragen/discussie



www.zorgboog.nl

 Verpleeg- en verzorgingshuizen (Scheiden wonen en 

zorg)

 Kruiswerk/Thuiszorg

 Kraamzorg

 Jeugdgezondheidszorg/consultatiebureaus

 Eerstelijns (para) medische zorg

 Ledenorganisatie PuntExtra

 Aanvullende diensten

 Zorg gerelateerde cursussen



Zorgboog in getal

 2400 medewerkers

 1000 vrijwilligers

 2000 thuiswonenden cliënten

 1200 cliënten met verblijfsindicatie

 10.000 kinderen JGZ

 120 leerlingen

 250 stagiaires

 Diverse postacademische opleidingsplaatsen waaronder 
voor SOG en M&G



Ouderen(zorg) even vooraf

 Wat is oud 55+, 60+, 65+, 75+ of > 85 jaar?

 Meer ouderen een zegen of een probleem?

Wat bepaalt het beeld: de vitale 60-plusser 

met de VUT? of de kwetsbare eenzame oudere 

met een snel ontwikkelende zorgvraag?

Tot 2025 65-plussers van 2,5 naar 3,7 miljoen 

en 80+ van 640.000 naar 910.000. 6,5% meer 

bevolking in deze periode

De toekomstige oudere is een andere dan die 

van vroeger en van nu!



Wat komt er op ons af (bron PFWZ)?



Ontwikkeling zorgvraag
Bron: sectorschets 

welzijn/zorg ZOB mei 

2011

*1000 *1000

Aandoening 2003 2025 percentage

Hartfalen 179 263 47

Dementie 102 148 45

Beroerte 229 329 44

Visusstoornissen 543 779 43

Coronaire 

hartziekten

676 959 42

COPD 316 438 39

Artrose 682 929 36

Osteoporose 156 212 36

Diabetes Mellitus 609 807 33

Ouderdoms/lawaai-

doofheid

534 723 35



 Ten opzichte van landelijke trends ontgroening 

en vergrijzing loopt onze regio voorop

 Toename aantal oudere migranten en afnemende 

mogelijkheden mantelzorg

 Diversiteit woonzorgarrangementen zoals 

levensloopbestendige woningen, 

woonservicezones, bijna thuishuizen, zorghotels, 

particulier initiatief, etc.

 Scheiden wonen en zorg voor ZZP’s 1 t/m 3

Noord-Brabant



Krimp beroepsbevolking ingezet (bron PFWZ)



Tot 2025 470.000 extra mensen 

nodig voor zorg

Maar slechts 20.000 mensen 

extra in de beschikbare 

beroepsbevolking (bron pfwz)



Samenhang /dillema’s 

 Langer werken versus behoefte aan meer 
vrijwilligerswerk / mantelzorg

 Meer arbeidsmarktparticipatie vrouwen versus 
mantelzorg

 Rechten en plichten

 Faciliteren van ouderen met zwaardere zorgvraag

 Pensioenhoogte en individuele draagkracht versus 
collectieve zorgverzekering

 Marktbenadering versus sociaal stelsel

 Wonen, Welzijn, Zorg



Kommer en kwel?

 Allerminst / ook volop kansen

 Grote economische sector

 Civil society: meer voor elkaar en voor onszelf

 Bereidheid tot eigen betaling

 Differentiatie in aanbod

 Patiënt centraal 

 ING: ” Positief over de potentie van de zorgsector nu en 

in de toekomst. Fundamentele drijvers als demografie, 

veranderende zorgvraag en nieuwe technologie leiden 

er toe dat de sector zich autonoom kan ontwikkelen”



Keuzes maken



 Zelfmanagement

 Zorg op afstand

 Domotica en leefstijlmonitoring

 Robotica 

 E-health

 Procesverbeteringen, werkmethoden

 Productvernieuwing 

 Blended learning

Arbeidsbesparende en 

ondersteunende innovaties 









Leefstijl monitoring

 

Sensor in ijskastdeur 

EDS is een systeem waarbij er sensoren 

in bepaalde apparaten zitten. Hiermee 

wordt afwijkend gedrag gesignaleerd, 

bijvoorbeeld als de ijskast een paar 

dagen niet opengaat. Het systeem stuurt 

dan een e-mail naar een zorgverlener of 

mantelzorger. 

EDS staat voor Early Detection System. 



GPS helpt dementerenden

door Bjinse Dankert DEN HAAG –
Door het dragen van een riem uitgerust met een gps-zender, gaan beginnend 

dementerenden gemakkelijker alleen de straat op. Dit schrijven onderzoekers van het 

Trimbosinstituut in Utrecht die de techniek hebben onderzocht bij mensen met de 

eerste verschijnselen van dementie. Verzorgers kunnen de afgelegde route en huidige 

positie van iemand met de gps-riem volgen via internet. Mocht een persoon verdwalen 

tijdens zijn wandeling, dan kan de mantelzorger contact met hem opnemen en 

aanwijzingen geven via een ingebouwde luidspreker in de zender. De techniek kan een 

oplossing zijn voor mensen met beginnende dementie die soms de weg kwijtraken of 

hier bang voor zijn, denkt Anne Margriet Pot, bijzonder hoogleraar 

ouderenpsychologie. Samen met andere onderzoekers verbonden aan het 

Trimbosinstituut, gaf Pot aan 33 koppels een riem met een gps-zender. Van ieder paar 

had één persoon verschijnselen van dementie. Drie maanden later had de helft van 

hen minder zorgen om alleen naar buiten te gaan. Eén op de vier gaf aan meer buiten 

te zijn zonder begeleiding dan voorheen. Ook maakten zij minder ruzie met hun 

verzorgers. Al eerder was bekend dat personen met beginnende dementie kunnen 

verdwalen in hun eigen buurt als ze zonder begeleiding rondlopen, zegt Pot. Als 

iemand steeds vaker in zijn eentje verdwaalt, kan dit leiden tot groeiende 

ongerustheid bij de naaste mantelzorger, veelal de partner. „Daarnaast heeft ook de 

persoon zelf prima door dat hij verdwaalt. Het gevolg is een toenemende onzekerheid 

om een volgende keer opnieuw alleen op pad te gaan.”
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Toekomst?



Filmpje Gouwe Ouwe



De Zorgboog bij Omroep Brabant



Het zit hem niet in de techniek

 Verandergezindheid 

 Logica voorbeeld verzorgingshuizen 

en huisartsenzorg

 Samenwerkingsbereidheid

 Gebruik maken van elkaars deskundigheid

 Juiste prikkels (ook financieel)

 Durf …. Creativiteit …….. deskundigheid

 Opleiden

 Gebruik maken van wat de markt biedt



Tot slot

 “Ziekenhuizen en jonge specialisten willen het zelf 

niet zien omdat het niet sexy is, maar 

ziekenhuiszorg is ouderenzorg” (Wim van der 

Meeren RvB CZ)

 Toekomst van de zorg: ”Ik heb geen neiging tot 

blauwdrukplanning, want de realiteitswaarde is 

doorgaans nul. Het zal een leerproces zijn van trial 

en erroren; veel contact tussen beleidsmakers en 

professionals”


