
Toekomstvisie

Ontwikkelingen in de Zorg
De kosten van zorg blijven stijgen. Dit geldt in het 
bijzonder voor de ouderenzorg. Zorgkosten dreigen 
andere belangrijke terreinen zoals onderwijs en 
veiligheid te verdringen. Daarnaast is er een groot 
tekort aan zorgprofessionals om het toenemend aantal 
ouderen van het huidige niveau aan zorg te kunnen 
blijven voorzien.

De droom, de visie
Mijn droom is dat de oudere inwoners vanuit één 
loket in de wijk worden begeleid om zo lang mogelijk 
zelfstandig en in goede doen ‘thuis’ te kunnen blijven 
wonen. Zij ontvangen steeds een passend advies 
en waar nodig een professioneel zorgaanbod dat 
onafhankelijk van specifi eke zorgaanbieder s en 
fi nancieringsbron kan worden geleverd en bekostigd. 
Door gebruik te maken van domeinoverstijgende 
populatiebekostiging worden zorgaanbieders 
gestimuleerd om in te zetten op preventie, om 
zelfredzaamheid te bevorderen en om een onnodig 
beroep op professionele zorg en kosten te voorkomen. 
De uitkomsten van zorg zijn meetbaar en kwaliteit 
wordt mede aan de hand van positieve gezondheid 
(het ‘spinnenweb’) inzichtelijk gemaakt.

Concretisering
Door met domeinoverstijgende populatiebekostiging 
preventie en samenwerking tussen zorgaanbieders te 
stimuleren:
• Ervaren oudere inwoners van een wijk een betere 

gezondheid (in termen van positieve gezondheid)
• Hebben zorgprofessionals meer werkplezier en 

zijn er minder vacatures

• Zien we een daling van (kosten van) van curatieve zorg 
(ziekenhuis, geneesmiddelen)

• Stellen we intensievere langdurige zorg uit (minder 
wijkverpleging en verpleeghuiszorg)

Grootste obstakels
• Er zijn beperkte wettelijke mogelijkheden en prikkels 

voor domeinoverstijgende bekostiging
• Aanbieders moeten bereid zijn zowel inhoudelijk als 

fi nancieel autonomie af te staan
• Uitkomsten van zorg zijn moeilijk transparant te 

maken

Oplossing(srichting) 
Domeinoverstijgende populatiebekostiging kent 
complexe - deels wettelijke - obstakels. Als alle partijen 
de doelstellingen onderschrijven en vertrouwen hebben 
in elkaar kunnen obstakels op pragmatische wijze 
worden weggenomen. 
• Dan kunnen fi nanciers afspraken maken om 

bijvoorbeeld historische kosten bij elkaar te leggen, 
‘domeinvrij’ te indiceren en achteraf de juiste 
grondslag te bepalen. 

• En kunnen zorgaanbieders autonomie afstaan in 
gezamenlijke zorgpaden.

Zo nodig kunnen fi nanciers meer sturend optreden en 
verdergaande samenwerking organiseren.

Passende ouderenzorg in de wijk: domeinoverstijgend 
samenwerken, bekostigen en sturen op uitkomsten 
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