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Naar nieuwe zorg en zorgberoepen:  

de contouren 



Uitgangspunten commissie 

 

1. Nieuw concept van gezondheid 

 

2. Richten op functioneren van burgers  

 

3. Van aanbod naar vraag, wat is er nodig in 2030.  
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Uitgangspunt 3 

 

 

 

 

 

Van aanbod naar vraag 
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Trends broedplaatsen 2030 
  

Sterke toename van het aantal (oudere) ouderen, maar niet overal evenveel (bijv. Amsterdam Centrum 
>75 jaar: +125% en Amstelveen >75 jaar: +43%). 

  

Meer dan de helft van de volwassen bevolking heeft één of meerdere chronische (somatische) 
aandoeningen. Het aantal met meer dan 1 aandoening neemt meer toe dan het aantal met 1 aandoening. 
Meest voorkomend: aandoeningen van het bewegingsapparaat. 

  

Het aantal ouderen (65+) met functioneringsproblemen (fysiek +/- dementie) groeit met bijna de helft. 
Meest voorkomend: mobiliteitsproblemen (al dan niet met lichte tot matige dementie). 

  

Sociaal-economische status (SES) in de broedplaatsen stijgt. Meer functioneringsproblemen en 
(multi)morbiditeit bij ouderen (65+) met een lage SES.  

  

Het aantal mensen met psychosociale problemen en psychische aandoeningen is omvangrijk en neemt 
toe. Bijv. Amsterdam en Rotterdam: risico op eenzaamheid bij 14% van de volwassenen. 

  

Chronische klachten/aandoeningen en psychosociale problemen ook al bij de jeugd. Meest voorkomende 
chronische klachten/aandoeningen: hoofdpijn, astma/bronchitis, allergie of eczeem.  
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Hoofdrolspelers in 2030 

5 

Ongeveer 8 miljoen volwassenen  

met 1 of meer chronische  

aandoeningen,  

Ongeveer 2,5 miljoen volwassenen  met 

psychosociale problemen zoals 

eenzaamheid, angst en depressiviteit 

Ongeveer 2 miljoen volwassenen met psychische 

aandoeningen zoals middelenstoornissen, 

stemmingsstoornissen, schizofrenie en  

angststoornissen 

Ongeveer een half miljoen jeugdigen hebben 

1 of meerdere chronische aandoeningen zoals 

hoofdpijn, vermoeidheid, gehoorklachten. 

Ongeveer 1,5 miljoen 65 plussers  

met functioneringsproblemen 



1 Geen probleem 

2 Laagcomplex probleem 

3 Een of meer chronische aandoeningen 

4 Functioneringsprobleem en chronische aandoeningen 

5 Psychische aandoening 

6 Psychische aandoening en chronische aandoening(en) 

7 Functioneringsprobleem, chronische aandoening(en), psychosociale problemen 

8 Psychosociale problemen 

9 Psychische aandoening, psychosociale problemen en chronische aandoening(en) 

10 Psychische aandoening, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

11 Laagcomplex probleem, chronische aandoening(en) 

12 Laagcomplex probleem, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

13 Laagcomplex probleem, functioneringsprobleem, psychosociale problemen 

14 Laagcomplex probleem, psychische aandoening, chronische aandoening (en) 

15 Laagcomplex probleem, psychosociale problemen, chronische aandoening(en) 

16 Laagcomplex probleem, psychische aandoening, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

17 Hoogcomplex probleem 

18 Hoogcomplex probleem, chronische aandoening(en) 

19 Hoogcomplex probleem, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

20 Hoogcomplex probleem, functioneringsprobleem, psychosociale problemen 

21 Hoogcomplex probleem, psychische aandoening, chronische aandoening (en) 

22 Hoogcomplex probleem, psychosociale problemen, chronische aandoening(en) 

23 Hoogcomplex probleem, psychische aandoening, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

17 miljoen Nederlanders in 23 profielen 
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Profiel 3 (mevrouw van Ham) 
Woont zelfstandig, kan bijna alles zelf,  
heeft ondersteuning uit haar netwerk 
Ze heeft meerdere chronische aandoeningen, artrose 
Chronisch hartfalen en beginnende dementie 
 

Plaatsing in de zorggebieden ABCD 



23 profielen in 4 zorggebieden 

Totale Nederlandse bevolking (17.000.000) 



10 miljoen Nederlanders in 22 profielen 

2 Laagcomplex probleem 

3 Een of meer chronische aandoeningen 

4 Functioneringsprobleem en chronische aandoeningen 

5 Psychische aandoening 

6 Psychische aandoening en chronische aandoening(en) 

7 Functioneringsprobleem, chronische aandoening(en), psychosociale problemen 

8 Psychosociale problemen 

9 Psychische aandoening, psychosociale problemen en chronische aandoening(en) 

10 Psychische aandoening, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

11 Laagcomplex probleem, chronische aandoening(en) 

12 Laagcomplex probleem, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

13 Laagcomplex probleem, functioneringsprobleem, psychosociale problemen 

14 Laagcomplex probleem, psychische aandoening, chronische aandoening (en) 

15 Laagcomplex probleem, psychosociale problemen, chronische aandoening(en) 

16 Laagcomplex probleem, psychische aandoening, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

17 Hoogcomplex probleem 

18 Hoogcomplex probleem, chronische aandoening(en) 

19 Hoogcomplex probleem, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

20 Hoogcomplex probleem, functioneringsprobleem, psychosociale problemen 

21 Hoogcomplex probleem, psychische aandoening, chronische aandoening (en) 

22 Hoogcomplex probleem, psychosociale problemen, chronische aandoening(en) 

23 Hoogcomplex probleem, psychische aandoening, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 



22 profielen in 4 zorggebieden 

22 burgerprofielen (10.000.000) 



2 Laagcomplex probleem 

3 Een of meer chronische aandoeningen 

4 Functioneringsprobleem en chronische aandoeningen 

5 Psychische aandoening 

6 Psychische aandoening en chronische aandoening(en) 

7 Functioneringsprobleem, chronische aandoening(en), psychosociale problemen 

8 Psychosociale problemen 

9 Psychische aandoening, psychosociale problemen en chronische aandoening(en) 

10 Psychische aandoening, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

11 Laagcomplex probleem, chronische aandoening(en) 

12 Laagcomplex probleem, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

13 Laagcomplex probleem, functioneringsprobleem, psychosociale problemen 

14 Laagcomplex probleem, psychische aandoening, chronische aandoening (en) 

15 Laagcomplex probleem, psychosociale problemen, chronische aandoening(en) 

16 Laagcomplex probleem, psychische aandoening, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

17 Hoogcomplex probleem 

18 Hoogcomplex probleem, chronische aandoening(en) 

19 Hoogcomplex probleem, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

20 Hoogcomplex probleem, functioneringsprobleem, psychosociale problemen 

21 Hoogcomplex probleem, psychische aandoening, chronische aandoening (en) 

22 Hoogcomplex probleem, psychosociale problemen, chronische aandoening(en) 

23 Hoogcomplex probleem, psychische aandoening, functioneringsprobleem, chronische aandoening(en) 

Clustering op basis van overeenkomst 



Statements 
 

1. Nulde, eerste, anderhalfde, tweede en derde lijn afschaffen 

omdat burgers zich over de lijnen heen bewegen. 

 

2. Gezondheidszorg organiseren op basis van de overeenkomsten 

en niet op basis van de verschillen, integraal dus! 

 

3. Zorgarrangementen uitgevoerd door multidisciplinaire teams 

waarvan de burger deel uitmaakt 

 

4. Zorg op basis van wat er nodig is, niet op basis van wat er kan 

 

5. Zorg als het bijdraagt aan (waarde heeft) functioneren 
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