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Dit is het laatste deel van het drieluik over de 
problematiek rond de ouderenzorg in Nederland. 
In de voorgaande delen heb ik geschetst hoe 
de zorgketen vastloopt en wat de rol is van het 
ziekenhuis in de zorg voor ouderen. Voor dit 
laatste deel zijn we in januari onder de vlag van 
ptg academie aan tafel gegaan met ons netwerk. 
De vraag was: zijn ouderen beter af buiten het 
ziekenhuis en als dat zo is, waar is dat dan en wat 
is er nodig om dit te organiseren?

een t i jdel i jke low-care opvang
We zijn het al snel met elkaar eens dat ouderen 
gebaat zijn bij een tijdelijke low-care opvang buiten 
het ziekenhuis. Bij voorkeur ligt deze voorziening 
in de nabijheid van hun eigen omgeving. Het helpt 
huisartsen die nu met de handen in het haar zitten, 
omdat ze hun patiënten thuis zien afglijden en als 
enige alternatief een kostbaar bed in een ziekenhuis 
hebben. De behoefte aan een voorziening voor 
een tijdelijk verblijf (ELV) is groot. Dit verblijf is niet 
bedoeld als tussenstation naar een langdurig verblijf 
(Wlz), zoals dat nu wel 
gebeurt. Dat komt doordat 
een patiënt die eigenlijk 
een Wlz-indicatie heeft, 
uit onzekerheid over de 
indicatiestelling, een tijdelijk 
bed krijgt toegewezen. 
De wetgeving over fi nanciering en verwijzing naar 
eerstelijnsbedden is dit jaar aangepast en laten we 
hopen dat dit een positief eff ect heeft.

meer geld is  n iet 
de enige oploss ing
Als je meer middelen ter beschikking hebt, kun 
je meer doen. Dat klinkt als een open deur, maar 

de werkelijkheid is weerbarstiger. Zo is er op veel 
plekken een tekort aan vakkundige professionals. 
Vacatures kunnen nu al met moeite worden 
ingevuld. Dit gaat niet alleen op voor verplegend 
en verzorgend personeel, maar ook voor vacatures 
in de klinische geriatrie en voor huistartsen. Het 
is de verwachting dat dit gat tussen vraag en 
aanbod groter wordt en dat betekent dat we als 
maatschappij de oplossing ergens anders moeten 
vinden. Hierbij kun je denken aan het stimuleren van 
mantelzorg door bijvoorbeeld korting te geven op 
de huur.

maak informatie 
beter  beschikbaar
Door informatie over bijvoorbeeld zorgaanbieders 
en beddencapaciteit beter te ontsluiten, valt 
er veel te winnen. In een aantal regio’s schiet 
het aanbod van onder meer tijdelijke opvang 
daadwerkelijk tekort, maar in andere gebieden 
zou de aanwezige capaciteit beter kunnen worden 
benut. Een informatievoorziening die laagdrempelig 

toegankelijk is voor 
zowel zorgaanbieders 
als patiënten, kan daarbij 
helpen. Denk hierbij aan een 
app, waarmee je snel inzicht 
hebt in welke capaciteit op 
welke plek beschikbaar is.  

in  gesprek… 
met ouderen!
Terwijl we in gesprek zijn over de ouderenzorg, 
komen we tot de conclusie dat het belangrijkst van 
alles is dat we goed gaan luisteren naar de ouderen 
zelf. Wat wil deze groep? Hoe zien zij de zorg voor 
zich, wat vinden ze belangrijk? 

blogser ie :  organisat ie  en huisvest ing van zorg voor  (kwetsbare)  ouderen
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we steken liever de kop in het zand 
dan dat we aanvaarden dat we zelf 
vroeg of laat ook aan de beurt zijn.

1 bron: https://www.skipr.nl/actueel/id31693-app-helpt-huisarts-bij-vinden-leeg-verpleegbed-.html
2 bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/nieuwsitem/article/Bedweter-app-moet-verkeerd-gebruik-bedden-in-zorg-
aanpakken.html
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Onder welke condities willen ze ouder worden en waar houdt 
het voor hen op? Ga hierover proactief het gesprek aan, zoals al 
gebeurt bij Advance Care Planning en op consultatiebureaus voor 
ouderen. 
Daarnaast zullen ook de toekomstige ouderen zelf meer 
verantwoordelijkheid voor hun gezondheid moeten nemen. 
Dat lijkt nog een soort taboe. We steken liever de kop in het zand 
dan dat we aanvaarden dat we vroeg of laat zelf aan de beurt 
zijn. Het wordt in die zin tijd dat we bespreekbaar maken wat het 
betekent om ouder te worden en hoe we daar maatschappelijk en 
individueel een waardige invulling aan geven.

Dit was het laatste deel van het drieluik over ouderenzorg, maar 
zeker niet het laatste woord wat hierover is gezegd of geschreven. 
Wilt u meer weten of delen over dit onderwerp of informatie via een 
presentatie, forum of gesprek, neem dan contact met me op. 

ir. Jolien de Jong
E jjo@ptg-advies.nl

pieterse terwel grevink 
Koningin Wilhelminalaan 21
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3800 BL Amersfoort
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Jolien de Jong is in 2010 
afgestudeerd als architect met 
een spraakmakend ontwerp voor 
een verpleeghuis voor mensen 
met dementi e: een ‘ode aan de 
ouderdom’. Middels prikkelende 
concepten als scharrelvloeren 
en sterfsuites heeft  zij de 
discussie willen aanwakkeren 
over hoe wij als vergrijzende en 
individualiserende maatschappij 
om wensen te gaan met de zorg 
voor de ouder en kwetsbaar 
wordende mens. 
Sinds 2010 werkt Jolien als 
adviseur bij pieterse terwel 
grevink, waar zij haar kennis 
en ervaring op het gebied 
van huisvesti ngsadvies in 
de zorg combineert met 
haar nieuwsgierigheid en 
gedrevenheid om na te denken 
over hoe de zorg voor ouderen 
beter kan. 


