
Individu in de samenleving 

Het individu, met al zijn dwarsverbindingen en gelegenheidscoalities, is de nieuwe fundamentele 

bouwsteen van de maatschappij. De macht van de overhead neemt af, de kracht ligt bij het individu 

en de verbindingen die hij weet te leggen. De individuele betekenis van (oudere) mensen voor de 

samenleving wordt steeds belangrijker in het samen leven. Dat vergt wel sterke sociale 

vaardigheden zoals emotionele intelligentie, positiviteit, overtuiging, verbinding en onderlinge 

coaching. Een prettige groene, veilige en leefbare woonomgeving stimuleert spontane 

ontmoetingen tussen buurtbewoners en ondersteunt betrokkenheid en sociale cohesie in de 

buurt. Ook ondersteunt het de zelfredzaamheid van ouderen wanneer zij zich veilig voelen op 

straat en in hun buurt. 

 

Nieuwe diensten voor senioren 

De fittere en vitalere senioren van de toekomst creëren veel meer kansen voor nieuwe diensten, 

vrijwilligerswerk en onderlinge deeleconomie. De toenemende levensverwachting, innovatie in de 

zorg en de vergrijzing leiden tot een fundamenteel andere woon-, ondersteuning- en zorgvraag. 

Er ontstaan allerlei nieuwe vormen van persoonlijke dienstverlening, naast het al langer bestaande 

circuit van de huishoudelijke dienstverlening. Deze persoonlijke invulling vraagt om flexibilisering 

van het aanbod, andere vormen van interactie met cliënten/burgers en andere competentie-

profielen van zorgprofessionals en ambtenaren. Daarbij wordt versnippering van zorg en 

ondersteuning niet langer geaccepteerd. Er is een tendens zichtbaar naar eenduidige 

ondersteuningsvormen, afstemming via ketens/netwerken en coördinatie vanuit één 

aanspreekpunt. De zorgsector krijgt bovendien te maken met producten, diensten en personeel uit 

andere economische sectoren en uit andere landen. Met behulp van ICT, medische technologie, 

maar ook robotica, simulatie en gaming kan steeds meer zorg op individuele maat geboden worden. 

 

Het nieuwe werken in de zorg 

Digitalisering zorgt voor nieuwe manier van werken: flexibeler, dynamischer, meer in deeltijd en met 

meer zelforganisatie. Werk zal in de toekomst steeds meer dynamiek en diversiteit kennen, o.a. 

leidend tot een tweede of zelfs derde carrière. Werken wordt steeds meer tijd- en plaats-

onafhankelijk door technologische ontwikkelingen. Maar het personeel in de zorg wordt zelf ook 

steeds ouder en kan alle veranderingen en toenemende complexiteit niet altijd bijhouden. 

Decentralisatie van de zorg en de grotere rol die gemeenten en wijken zorgen voor nieuwe 

organisatievormen en nieuwe werk- en overlegsituaties. Het aantrekken en binden van goed 

opgeleide zorgprofessionals, uit binnen- en buitenland, is van strategisch belang. Levenslang leren 

of ‘leren als gewoonte’ wordt de nieuwe norm, met accent op (leer)vaardigheden en minder op 
kennis. Werken, zorgen, leren zijn worden steeds meer met elkaar verbonden en gecombineerd. 

 

Werkende mantelzorgers 

Werkenden (ook mannen) gaan meer zorgen voor familieleden, vrienden en buren. Maar het 

combineren van betaalde arbeid en langdurige en/of intensieve mantelzorg, gaat steeds meer 

knellen. Vanuit een versobering van collectieve voorzieningen wordt ook vanuit de politiek meer 

beroep gedaan op de eigen kracht van burgers om meer ondersteuning binnen het eigen 

netwerk (familie, buurt en mantelzorgers) te zoeken. Door de groei van het aantal eenpersoons-

huishoudens hebben minder mensen een partner/huisgenoot die de mantelzorg op zich kan 

nemen, waardoor meer mensen op zich zelf zijn aangewezen. Nieuwe technologie kan zorgen 

voor een meer duurzame en efficiënte balans tussen betaalde arbeid en zorgtaken en voor het 

verminderen van de zorglast. Gemeenten zullen op buurt- en wijkniveau moeten kijken hoe 



ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven en echt gaan meten/vragen wat mensen 

zelf kunnen doen. Vertrouwen is een belangrijk issue bij een toenemend beroep op de eigen 

verantwoordelijkheid en onderlinge hulp van burgers. Het is van belang dat de burger 

vertrouwen heeft in de overheid; tegelijkertijd dient de overheid ook de burgers vertrouwen door 

hen ruimte te bieden voor eigen initiatief. 

 

Digitale senioren 

Door gebruik te maken van technisch ondersteunende voorzieningen in huis, kan voor ouderen 

en hulpbehoevenden de mogelijkheid worden gecreëerd om langer zelfstandig en veilig te 

kunnen wonen. Met behulp van sensoren, omgevingsbesturing en hierop aangesloten 

mechanica (domotica, internet-of-things) kunnen mobiliteits- en leefstijlbeperkingen worden 

ondersteund en kan snel worden ingegrepen bij onveilige situaties. Expertsystemen via internet 

en eHealth-toepassingen geven de toekomstige consument inzicht in zijn gezondheid en het 

scala aan mogelijkheden voor ziekten en beperkingen. Er ontstaan veel meer online-netwerken 

van ouderen met gelijkgestemde interesses die snel met elkaar en de omgeving in contact komen. 

De relatie tussen zorgvrager en zorgverlener verschuift van fysiek naar digitaal en gaat aansluiten 

bij het digitaliseringsniveau van het dagelijkse leven van de consument. De digitale zorgnavigatie 

door patiënten neemt toe. In de diagnostische revolutie met talloze diagnostische apps verkleint de 

informatie-asymmetrie tussen de patiënten en de huisarts en er ontstaan nieuwe vormen van 

‘blended care’ door de combinatie van eHealth of mHealth met direct contact, bijvoorbeeld in de 

fysiotherapie of in een anti-depressiebehandeling met online modules. 

 

Zelfmanagement en doe-het-zelf-zorg 

De focus verschuift van bestrijding van ziekte en intensieve ondersteuning naar behoud van 

eigen kracht en kwaliteit van leven door aanpassing van leefstijl en preventie. Nederlanders 

zullen in de toekomst steeds meer zorg in eigen hand kunnen, willen en moeten nemen. Gedreven 

door individualisering wensen consumenten steeds meer maatwerk: zorg gericht op de eigen 

specifieke situatie. In onze beleveniseconomie willen mensen steeds meer meemaken, sneller, 

intenser en gevarieerder. Het regelen en benutten van behandeling en zorg mogen dan ook weinig 

tijd kosten en moeten een prettige ervaring zijn, als het even kan. Door de toenemende 

beschikbaarheid van informatie en technologie is het makkelijker en interessanter geworden om 

meer en eerst zelf te zorgen. De toekomstige zorgconsument is goed opgeleid en beschikt over 

veel en goede informatie. De band tussen zorgaanbieder en consument verschuift hierdoor van 

een ‘gever-nemer’ relatie naar een ‘samen-zorgen’ relatie.  
 

Gezonde leefstijl 

De belangstelling voor gezondheid en de relatie met leefstijlfactoren, zoals stress, voeding en 

beweging, neemt toe. Het bewustzijn groeit dat individueel gedrag een grote invloed heeft op ziekte 

en gezondheid en dus op de kwaliteit van het leven. Een gezonde leefomgeving heeft een directe 

relatie met een gezond lichaam. Het zelf in conditie houden van het verouderende lichaam door 

middel van fitness, de juiste voeding, mindfulness of yoga wordt gemeengoed. De eigen rol en 

verantwoordelijkheid van de patiënt worden steeds belangrijker en een ongezonde leefstijl kan 

wel eens consequenties gaan hebben. In de toekomst zal de nadruk meer (moeten) komen te 

liggen op gezond ouder worden en programma’s die dat stimuleren en ondersteunen. Er is 

aandacht nodig voor ‘gezondheidsmanagement’ om zo de ziektelast voor chronisch zieken te 
beperken. Bij preventief beleid is het van belang verschillen in leefstijl tussen hoge en lage SES 



te onderkennen. Preventie bij kwetsbare ouderen richt zich meer en meer op het voorkómen 

van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis en om het behoud van kwaliteit van leven. 

 

Chroniciteit en comorbiditeit: iedereen is patiënt 

De ziektelast door chronische ziekten en ouderdomsziekten neemt toe. Meer dan de helft van de 

bevolking zal een chronische ziekte, variërend van ernstige hartafwijkingen en chronisch eczeem tot 

een te hoge bloeddruk, diabetes en kanker. Daarbij zal het aantal mensen met meer dan één 

chronische ziekte exponentieel toenemen. Dit probleem van multimorbiditeit wordt het nieuwe 

speerpunt in het zorgaanbod voor de oudere zorgconsumenten en hun specifieke behoeftes. 

Daarnaast vraagt de geïntegreerde benadering van bijvoorbeeld ketenzorg voor chronische 

patiënten om betere samenwerking tussen partners in de eerstelijnszorg en daarbuiten. 

 

Angst en onveiligheid in de zorg  

De uitwisseling van persoonlijk dataverkeer neemt toe, waardoor het borgen van de veiligheid 

en privacy steeds belangrijker wordt. Ook krijgt de overheid op deze manier steeds meer data 

tot zijn beschikking, waarbij Big Data analyses nieuwe inzichten in patronen van groepen 

burgers kunnen geven. Deze toename in digitaal verkeer biedt kansen voor cyber-criminaliteit 

waarbij criminelen het voorzien hebben op persoonsgegevens en andere persoonlijke 

informatie. Ook bestaat de angst dat in professionele context misbruik kan worden gemaakt van 

de schat aan informatie op het internet. Gevoelens van angst worden gevoed door angst voor het 

in verkeerde handen vallen van (online) patiëntgegevens, door vraagtekens bij de veiligheid van 

patiënten, door toenemende agressie tegen zorgpersoneel en door twijfel aan de overheid inzake 

privacy, veiligheid en rampenbestrijding. De verscheidenheid aan issues, de grote publieke 

interesse en het gemeenschappelijke belang, zetten veiligheid steeds hoger op de agenda van de 

zorgsector. 

 

Spanning tussen generaties 

Ontwikkelingen als vergrijzing en substitutie van arbeid door technologie kunnen zorgen voor 

(verdere) polarisatie in de samenleving. Er komt steeds meer intergenerationele spanning tussen de 

kleiner wordende groep werkenden en de groeiende groep gepensioneerden die steeds meer 

zorgkosten maken. De solidariteit in Nederland staat onder druk door individualisering, 

toenemende diversiteit (mensen zijn meer bereid tot solidariteit als anderen op hen lijken), 

professionalisering en Europeanisering (o.a. financiële steun Zuid Europa). Daar komt bij dat de 

aanhoudende stijging van zorgkosten, de verhoging van zorgpremies en het eigen risico en de 

slechte economische situatie ertoe leiden dat de Nederlandse bevolking steeds onzekerder 

wordt over het solidariteitsprincipe. Het vertrouwen dat een bijdrage vandaag ook zekerheid 

biedt voor de toekomst, komt onder druk te staan. 

 

Voor wie is de zorgrekening?  

Bij ongewijzigd beleid en bij gebrek aan ingrijpende maatregelen blijven de kosten van zorg stijgen. 

Dat de kosten stijgen is geen verrassing, de vraag is hoe de diverse actoren in het zorgsysteem 

gaan reageren. Aanbod-gedreven zorg wordt geleidelijk vervangen door vraag-gedreven zorg. De 

aanstaande informatierevolutie maakt transparant welke aanbieders er zijn en wie welke 

kwaliteit biedt. Dit alles stelt de toekomstige consument in staat om – al dan niet samen met de 

arts – bewuste keuzes te maken over zijn gezondheid en de optimale zorg. Daarbij let de 

consument er kritisch op dat de (organisatie van de) zorg en de verzekeringen aansluiten bij 

zijn voorkeuren. Een verdere ontwikkeling in de richting van persoonsvolgende betalingen zou 



meer eigen keuze en eigen regie mogelijk maken. Ook is het denkbaar dat verschillende 

collectieven gaan ontstaan waarbinnen de zorg naar eigen voorkeuren wordt ingericht.  

Verschillende onderdelen van de sector gaan met meer en met verschillende vormen van 

verzakelijking (bijvoorbeeld in de zorgcontractering) en onderlinge concurrentie te maken krijgen. 

Turbulente tijden, waarin de sector voortdurend in beweging is, vragen om continue reorganisatie 

en innovatie. Met oplopende kosten en een verdere verzakelijking is verduurzamen een kans om te 

besparen én om een goed imago te ondersteunen. 

 

 


