
 

 
 
 
 
 
 
 
Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies 
Een samenvatting voor cliëntenraden 
 
Inleiding 
Op woensdag 18 maart komen cliëntenraden bij elkaar voor een bijeenkomst over het rapport 
‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’. De commissie achter dit rapport houdt zich bezig 
met de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is. In het 
rapport geeft de commissie antwoord op deze vraag. Zij doen in totaal vijfendertig aanbevelingen 
die variëren van kleine tot grote beleidsmatige en financiële ingrepen. 
 
Deze samenvatting is geschreven ter voorbereiding op de bijeenkomst van 18 maart. De 
oorspronkelijke samenvatting van het rapport in hierin opgenomen. En licht enkele 
aanbevelingen uit die zeer relevant zijn voor cliëntenraden. Let op: onderstaande is geen 
volledige weergave van het rapport. Geïnteresseerden kunnen het rapport hier vinden.  
 
Vier principes van de REIS 
In het rapport heeft de commissie een viertal principes geformuleerd waaraan elke aanbeveling 
is getoetst. Niet elke aanbeveling voldoet aan ieder principe, maar het helpt de lezers om in beeld 
te krijgen in hoeverre de aanbevelingen bijdragen aan Regie, Eenvoud, Integrale benadering en 
Samenwerking. Oftewel: aan REIS.  
 

Regie  Eenvoud  Integrale benadering  Samenwerking 

Vergroot de 
aanbeveling de 
mogelijkheden voor 
ouderen om zelf regie 
te voeren? 

Vereenvoudigt de 
aanbeveling de 
ondersteuning en zorg voor 
ouderen, zowel voor de 
ouderen zelf als voor de 
professionals? 

Verwijdert de 
aanbeveling schotten en 
bevordert ze een 
integrale kijk op de 
behoefte aan 
ondersteuning en zorg? 

Bevordert de aanbeveling 
de samenwerking tussen 
de verschillende bij de 
zorg voor thuiswonende 
ouderen betrokken 
partijen en professionals? 

 
Drie centrale adviezen 
Het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030’ spreekt van aanbevelingen die moeten bijdragen aan 
betere zorg voor thuiswonende ouderen. Deze 35 aanbevelingen leveren een lange lijst aan tekst 
op. Kort samengevat komen alle aanbevelingen terug in 3 centrale adviezen: 
 

1. Ga (ver)bouwen! 
De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en 
zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen 
huis en verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Maar te midden van alle problemen op de 
woningmarkt wordt er ook voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als gevolg 
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niet alleen een suboptimaal woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de 
doorstroming op de woningmarkt. 
 

2. Ga digitaal! 
Dit advies is niet alleen gericht aan aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie 
‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf zullen veel meer gebruik moeten 
maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. 
Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een 
doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners. Het is een van de weinige oplossingsrichtingen die 
kan leiden tot een grotere intensiteit en hogere kwaliteit van zorg zónder inzet van meer 
arbeidskrachten en zonder de daaruit voortvloeiende verergering van het probleem van de 
betaalbaarheid en organiseerbaarheid van de zorg. 
 

3. Werk samen! 
Maar ook als het lukt om voor genoeg geschikte woningen te zorgen en het normaal wordt om 
digitaal te leven en te zorgen, zullen er veel ouderen zijn die persoonlijke professionele zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Daarop richt zich ons derde belangrijke advies: werk samen! We 
zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen, 
zowel wat betreft de financiën als minstens zozeer de mensen. Gegeven die krapte is lokale en 
regionale samenwerking, teneinde schaarse middelen doelmatig te kunnen inzetten, belangrijker 
dan keuzevrijheid en concurrentie. 
 
Wij vinden het belangrijk dat ons advies kan rekenen op draagvlak bij alle partijen die 
verantwoordelijkheid dragen bij het bieden van zorg aan thuiswonende ouderen. In 
samenspraak met onze opdrachtgever nodigen wij dan ook uit om de komende maanden op het 
advies te reageren. Wij zullen nog een aantal keren bij elkaar komen om ons te buigen over de 
binnengekomen reacties en commentaren. Voor de zomer van 2020 zullen we ze verwerken in 
een versie 2.0 van ons advies. 
 
Relevante aanbevelingen voor cliëntenraden 
 

1. Bied op transitiemomenten actief voorlichting en ondersteuning aan en zorg dat 
ouderen weten waar ze met vragen en problemen terecht kunnen 

Er zijn verschillende momenten die het begin kunnen zijn van een nieuwe fase in het leven van 
ouder wordende mensen, met mogelijk een toenemende kwetsbaarheid: pensionering, de eerste 
val, de eerste aanschaf van een hulpmiddel, het verliezen van een partner, een verhuizing, een 
ziekenhuisopname, het niet meer verlengen van het rijbewijs etc. Dit zijn momenten die benut 
zouden moeten worden om actief voorlichting en advies aan te bieden, over bijvoorbeeld leefstijl, 
wonen, voorzieningen en technologische mogelijkheden. Gemeenten hebben hierin een 
sleutelrol. Zij kunnen bij de ouderen nagaan wat zij, maar ook woningcorporaties, 
zorgaanbieders, verzekeraars, werkgevers en werknemersorganisaties, voor hen kunnen 
betekenen. Op zijn minst moeten zij ervoor zorgen dat de ouderen weten waar zij met hun 
vragen en problemen terecht kunnen. Voor ouderen die dat nodig hebben dient adequate 
cliëntondersteuning beschikbaar te zijn. 
 

2. Heroverweeg het motto ‘langer thuis’ 
Het woord ‘thuis’ zorgt voor veel verwarring. Zelfstandig wonende 75-plussers denken 
begrijpelijkerwijs aan het huis waarin zij nú wonen. In de publieke receptie dreigt het motto 
‘langer thuis’ een dogma te worden dat het zicht ontneemt op de voordelen van nieuwe 
woonmogelijkheden, dat een tijdig gesprek over woningaanpassing of verhuizen in de weg staat 
en dat de doorstroming op de woningmarkt belemmert. Het werkt in de hand dat in een 
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ongeschikte thuissituatie zorg geleverd wordt die zeer duur is of over de grens gaat van wat nog 
veilig en verantwoord is. Indirect leidt het zo tot onnodige ziekenhuisopnamen of spoedopnamen 
in een verpleeghuis. We stellen vast dat aan thuis (blijven) wonen geen onbeperkt recht te 
ontlenen is om de daarmee gepaard gaande kosten op de samenleving af te wentelen. Onzes 
inziens is de wijkverpleegkundige degene die grenzen zou moeten stellen aan wat mensen 
redelijkerwijs aan zorg thuis mogen verlangen en wat in het licht van kwaliteit en veiligheid nog 
verantwoord is. We komen hierop terug in hoofdstuk 8. 
 

3. Kies voor een geleidelijke doorvoering van de financiële scheiding van wonen en 
zorg doordeze in te laten groeien met de toename van nieuwe woonvormen 

Verzekeren is voor onvoorziene kosten. De kosten van wonen, maaltijden en huishouden, 
inclusief huishoudelijke hulp, horen dus niet in een collectieve verzekering. Aan de middelen 
(geld en menskracht) die ermee gemoeid zijn bestaat elders in de zorg een dringender behoefte. 
Zouden we vanuit deze op zich juiste constatering op dit moment de scheiding van wonen en 
zorg rigoureus doorvoeren in de gehele ouderenzorg, met name ook de verpleeghuiszorg, dan 
zou dat leiden tot grote effecten op inkomens van bewoners en op de bedrijfsvoering van 
instellingen, met grote gevolgen voor de meest kwetsbare ouderen. Nieuwe 
woon(zorg)vormen,die qua financiering toch al vaak berusten op de scheiding van wonen en 
zorg, lenen zich daar beter voor. De verruiming van het aanbod op dit punt is een belangrijke 
opgave voor, onder meer, woningcorporaties. In het volgende hoofdstuk komen we hierop terug. 
De mogelijkheden en onmogelijkheden van het doorvoeren van de scheiding van wonen en zorg 
in de verpleeghuiszorg zouden nader onderzocht kunnen worden. Wat de huishoudelijke hulp 
betreft kan het wellicht de moeite waard zijn overheveling naar de bijzondere bijstand te 
overwegen, zodat deze voorziening voor de meest kwetsbaren beschikbaar blijft. 
 

4. Ga bij zorg en ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen uit van digital first 
We zijn ons bewust van de radicaliteit van deze aanbeveling, maar denken dat het essentieel is 
dat ‘digitaal’ de norm wordt bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen. Inzetten op 
‘digitaal’ als norm leidt tot meer doelmatigheid en meer regie bij de ouderen die ermee kunnen 
omgaan. Daardoor komen tijd en capaciteit vrij om de meest kwetsbaren de aandacht te geven 
die zij nodig hebben. Dat rechtvaardigt een strategie waarin die inzet radicaal centraal staat. Tot 
nu toe zijn we gewend in zorg en ondersteuning mensen naar mensen toe te laten gaan. Dat kost 
veel tijd en geld, van ouderen zelf, van professionele ondersteuners en zorgverleners en, niet te 
vergeten, van mantelzorgers en hun werkgevers. Dat kan en moet anders. We zullen het 
toenemend potentieel van computer- en taalvaardige ouderen moeten benutten.Zij hebben bij 
digital first veel te winnen: gemak, meer eigen regie, beschikbaarheid on demand. Het moet 
ruimschoots kunnen lukken om in 2030 in zorg en ondersteuning ‘digitaal het nieuwe normaal’ te 
laten zijn, maar dan moeten wel aanbieders en inkopers van zorg en ondersteuning daar vanaf 
nu voluit op inzetten. Succesvolle voorbeelden zijn er volop, het ontbreekt vooral aan het 
structureel implementeren van die successen. Zowel vanuit het ministerie als vanuit 
zorgverzekeraars mag daarbij wat ons betreft van een minder vrijblijvende aanpak sprake zijn.  
 

5. Spreek aanbieders van zorg en ondersteuning, zorgverzekeraars, zorgkantoren en 
gemeenten aan op hun rol in de toepassing van bewezen effectieve en doelmatige 
technologieën 

De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd een lijst op te stellen van bewezen effectieve en 
doelmatige ‘digitale innovaties en e-healthtoepassingen’ en het ministerie van VWS is daarmee 
aan de slag. Wij denken dat zo’n gezaghebbende actuele, overzichtelijke en goed onderbouwde 
lijst van aanbevolen digitale technologieën een goed middel is om de patstelling te doorbreken 
die nu ten aanzien van de toepassing van deze technologieën in zorg en ondersteuning bestaat. 
Zij zou centraal kunnen staan in de af te sluiten innovatie-akkoorden. De minister voor Medische 
Zorg en Sport heeftal laten weten zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten 
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te willen stimuleren om deze technologieën in te zetten. Zorginstituut, NZa en IGJ zullen het 
hunne moeten doen om de verschillende betrokken partijen, met een ‘pas toe of leg uit’ 
benadering, in beweging te krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om de inrichting van nieuwe 
doelmatige processen, maar ook om aanpassing of afbouw van ondoelmatige processen. Up to 
date houden van de lijst aanbevolen technologieën is essentieel, wil deze aanpak effect sorteren. 
 

6. Zorg voor voldoende verpleeghuiscapaciteit 
Voor een klein deel van de ouderen komt er een moment waarop de nodige zorg en 
ondersteuning in de eigen woning niet langer verantwoord en doelmatig te verlenen is. De 
omvang van deze groep zal de komende jaren onvermijdelijk groeien; de verpleeghuiscapaciteit 
zal moeten meegroeien. De inschatting van de omvang van de bouwopgave die hieruit 
voortvloeit en de overige kwesties die hier een rol spelen vallen buiten het bestek van onze 
opdracht en dus van dit advies. 
 

7. Bevorder de totstandkoming van woonvormen die het ouderen makkelijk maken 
om elkaar bij te staan 

De afgelopen jaren zijn met verschillende woonvormen, waaronder vormen van (semi-)collectief 
en geclusterd wonen, goede ervaringen opgedaan. Deze nieuwe woonvormen vragen niet per se 
om nieuwbouw, maar zijn ook te realiseren door verbouw van bestaande panden, zoals 
zorgvastgoed en flats, onder meer door ruimten te creëren voor ontmoeting en gezamenlijke 
activiteiten. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling verder gestimuleerd wordt. Wij zijn ervan 
overtuigd dat er onder jongere én oudere ouderen een potentieel aan onderlinge 
mantelzorgcapaciteit bestaat dat 
de komende jaren aanzienlijk van omvang zal blijven, ook al zal het aantal jongere ouderen dalen 
in verhouding tot het aantal oudere ouderen. De nieuwe semi- collectieve (of semi-zelfstandige) 
woonvormen, zoals de bekende ‘hofjes’, kunnen bevorderen dat dit potentieel benut wordt. 
Omdat bij deze woonvormen – anders dan bij de verpleeghuizen (zie aanbeveling 5) – de 
scheiding van wonen en zorg goed vorm te geven is zonder grote herverdelingseffecten, zijn met 
de verruiming van dit aanbod verschillende vliegen in één klap te slaan. Natuurlijk moet er bij 
nieuw- en verbouw rekening gehouden worden met de mogelijkheden van slimme technologie. 
 

8. Zorg voor ruimten waar zelfstandig wonende ouderen, met elkaar en met andere 
wijkbewoners, gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen 

De afgelopen jaren zijn in verschillende plaatsen aan groepen wijkbewoners kleine ruimten – 
bijvoorbeeld een voormalige winkel, een slecht verhuurbare woning, een kamer in een groter 
buurtcomplex – ter beschikking gesteld om ontmoeting en activiteiten te faciliteren van vaak 
kwetsbare bewoners, waaronder vele ouderen. De activiteiten lopen uiteen van eet-, lees- en 
kaartclubs tot een ‘wijkwinkel’, waar je iets kunt printen of kopiëren, medicijnen van de apotheek 
kunt afhalen of één vuilniszak kopen als een hele rol te duur is.  Deze goede voorbeelden 
verdienen navolging in het hele land. Woningcorporaties zijn aan zet, in interactie met 
wijkbewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Wonen in (semi-)collectieve 
woonvormen, ontmoetingsplekken en gezamenlijke activiteiten zorgen voor sociale cohesie en 
bevorderen onderlinge hulp op basis van wederkerigheid. Maar de mogelijkheden om 
wederzijdse steun en zorg te stimuleren zijn hiermee niet uitgeput. 
 

9. Stel artikel 13 van de Zorgverzekeringswet buiten werking voor de wijkverpleging 
Artikel 13, lid 1, van de Zorgverzekeringswet bepaalt dat verzekerden vrij zijn om een 
zorgverlener uit te kiezen met wie hun verzekeraar geen contract gesloten heeft en dat zij dan 
recht hebben op een ‘door de verzekeraar te bepalen vergoeding’. Toepassing van deze regel op 
de wijkverpleging zou ertoe kunnen leiden dat alsnog allerlei niet gecontracteerde aanbieders 
van wijkverpleging in een bepaalde regio aan de slag kunnen, terwijl juist de kleinere, niet 
gecontracteerde aanbieders vaak minder goed aanspreekbaar zijn op samenwerking met andere 
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partijen. Het effect van het contracteren van een klein aantal aanbieders zou daarmee teniet 
worden gedaan. Wij pleiten er dan ook voor om met een gerichte ingreep de wijkverpleging uit te 
zonderen van de werking van artikel 13, lid 1 van de Zvw. 
 
Afsluitende vragen 
Tijdens de bijeenkomst op 18 maart a.s. wil LOC Waardevolle zorg samen met cliëntenraden een 
reactie op het rapport formuleren. Hiertoe hebben we een drietal afsluitende vragen opgesteld, 
die tijdens de bijeenkomst behandeld worden. Deze vind je  hieronder: 
 

1. Biedt het rapport voldoende aanknopingspunten voor de doorontwikkeling van zorg voor 
thuiswonende ouderen? 

2. Geeft het rapport voldoende richting door zich op alle thuiswonende ouderen te richten, 
in plaats van een afgebakende groep die meer ‘risico’ loopt? 

3. Geeft het rapport voldoende ruimte voor de (mede)zeggenschap van (aanstaande) 
ouderen, hun naasten en zorgmedewerkers? 

4. Sluit het rapport aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen? 
 
 
Meer informatie 
Heb je nog andere vragen of zoek je aanvullende informatie? Neem contact op met de Vraagbaak 
van LOC via 030 - 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl. We streven er naar om je vraag zo snel mogelijk 
te beantwoorden. 
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