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Utrecht, 24 augustus 2015.
Betreft: Zorg in 2030: Advies zorginstituut Nederland: Naar nieuwe zorg en zorgberoepen:
de contouren.

Geachte mevrouw Schippers,
Op 10 april 2015 nam u tezamen met uw collega mevrouw Bussemaker in een vol Beatrix Theater in
Utrecht van mevrouw Dr. J. Kaljouw het advies in ontvangst : Naar nieuwe zorg en zorgberoepen : de
contouren. Door de ouderen‐ en gepensioneerden organisaties is aan dit advies meegewerkt en is dit
advies onderschreven. Eind van dit jaar zult u ook het advies over de organisatie van de opleidingen
in de zorg in ontvangst kunnen nemen is toen toegezegd.
Wij waarderen dat in dit advies de zorgvraag en het redeneren vanuit de zorgvraag centraal wordt
gesteld. Deze keuze levert belangrijke inzichten over de aard van de zorgvraag zoals toenemende
Multi morbiditeit en het belang van multidisciplinaire teams. Ook de nadruk op preventie spreekt ons
zeer aan. Wel sluiten wij ons aan bij de waarschuwing van mevrouw Pauline Meurs dat het
perspectief op gezondheid niet verengd moet worden tot “functioneren”.
2030 is nog maar ruim 14 jaar van nu . Het advies is mede tot stand gekomen op basis van door TNO
verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de zorgvraag in 2030 . Zij voorspellen een vergroting
van de zorgvraag, zowel curatief als langdurig, van ongeveer 50 %. De huidige organisatie van de zorg,
ook na de wijzigingen in de laatste jaren, zal dit mede door de ontgroening qua personeelsbezetting,
als er niets verandert, niet aan kunnen, terwijl ook de grenzen van de financierbaarheid nu al zijn
bereikt. De zorg zal, indien er geen grote veranderingen worden doorgevoerd, onbetaalbaar worden
en de huidige systeem van solidariteit in de zorgkosten in het gedrang komen. Het systeem van
financiering van de curatieve zorg zal bij een meer regionaal georganiseerd zorgsysteem, dat wellicht
nodig zal zijn aan een grondig onderzoek moeten worden onderworpen.
Natuurlijk zijn er al tendensen van veranderingen in de uitvoering. B.v. door toepassing van E‐Health
en andere veranderingsprocessen in de curatieve zorg. Maar er zal, ook volgens het advies, nog veel
meer moeten gebeuren. Persoonlijke en landelijke preventie moeten veel meer aandacht krijgen, net
zoals eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de burger in de zorg en de uitvoering daarvan.

De Nederlandse bevolking zal anders met de zorg, zeker ook de langdurige zorg , moeten omgaan en
daarop moeten worden voorbereid.
In de pers verschijnen regelmatig stukken van deskundigen over de noodzaak tot veranderingen ,
ook in de financiering , echter voor zover wij hebben gezien blijft het daarbij.
De sterke toekomstige vergrijzing , mede veroorzaakt door de babyboom direct na de tweede wereld
oorlog, houdt ook ons als belangenbehartigers voor de ouderen bezig . Immers onze leden (en niet
alleen onze leden, maar alle ouderen in Nederland) die nu 65 zijn zullen in 2030 80 jaar oud zijn van
hun belangenbehartigingsorganisaties mogen verwachten dat zij aan de voorbereiding van deze
veranderingen namens hun deelnemen.
De gezamenlijke ouderen‐ en gepensioneerdenorganisaties, toen nog samenwerkend binnen de CSO,
hebben enige tijd geleden de visie van de ouderen op goede ouderenzorg in 2025 gepresenteerd.
Bijgaand een exemplaar ter informatie.
In de bijeenkomst op 10 april is gezegd dat het advies van ZIN de opmaat moet zijn voor een
landelijke maatschappelijke discussie hierover. Deze moet echter wel worden opgestart .
Hoe zou deze opstart beter kunnen geschieden dan vanuit de gebruikers van de zorg tezamen met de
landelijke overheid.
Wij willen graag met u een overleggen hoe dat zou kunnen gebeuren.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVOG,
Postbus 2069, 3500GB Utrecht, tel 030 2846080, E‐mail nvog@gepensioneerden.nl
In deze optredend namens de ondertekende organisaties.

Hoogachtend,
Mede namens onze 650.000 leden,

KNVG

NOOM

NVOG

PCOB

Dick van der Windt
Secretaris

Bouchaib Saadane Jaap van der Spek Els Hekstra
Voorzitter
Voorzitter
Directeur

UNIE KBO

Manon Vanderkaa
Directeur

Bijlage: Visie van ouderen op het organiseren van goed ouderenzorg in 2025.

Een kopie van deze brief zonden wij aan Mevr. Drs J. Bussemaker , minister OCW en aan de directie
van Zorginstituut Nederland

