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-0- Scenario: als we niets doen

Zorgprofessionals

• Tekorten nemen toe: vooral 
in de verpleging, verzorging 
en thuiszorg

• Straks moet 1 op de 4 in de 
zorg werken

• De behoefte aan informele 
zorg of mantelzorg neemt 
toe

• Uitstroom uit de sector 
neemt toe

Forse toename in zorgvraag en 
kosten. Van 10,7% bruto 
binnenlands product (bbp) in 
2015 (ruim € 85 miljard) naar 
mogelijk 16,8% bbp in 2040 
(ruim € 170 miljard).

Financiering van zorg

Bronnen: 
(Regiobeeld Rotterdam, Zilveren Kruis 2020
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam

Actiz, 2020
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Augustus 2019
Zorg voor de Toekomst, verkenning Sociaal Economische Raad 2020

• Meer chronische ziekten
• Meer eenzaamheid
• Meer dementie
• Gebrek passende huisvesting
• Kloof kansrijk/kansarm groeit
• Mentale druk neemt toe

Inwoners en 
leefomgeving

€85 miljard bbp2015

€170 miljard bbp2040











Het raamwerk

de kern
vitale inwoners en 

hun leefomgeving in 
Rotterdam Rijnmond



Kwetsbare ouderen

Mensen met 
psychische 
problemen

Mensen  die 
acute zorg 
nodig hebben

Kwetsbare 
kinderen en 
gezinnen

Mensen met een 
chronische ziekte en 
of beperking

Verschillende zorgvragen 



Mensen met psychische problemenMensen  die acute zorg nodig hebben

Verschillende zorgvisies 

• Bij acute zorgvragen wil je goed en snel geholpen worden;
• Bij levensbedreigende situaties, snel bereikbaar en beschikbaar; 
• Als het niet levensbedreigend is, wil je door goede informatiebronnen en 

beslissingsondersteuning zelf kijken of zorg op dat moment nodig is;
• Bij twijfel, (digitaal) contact met een zorgprofessional ;
• Bij doorverwijzing, naar een plek waar je je veilig voelt en je erop kunt vertrouwen 

dat hier de juiste mensen klaar staan;
• Het liefst makkelijk te bereiken en in de buurt;
• Als je zorgvraag wat complexer eventueel verder weg voor de beste kwaliteit;
• Deskundige, behulpzame en goed geïnformeerde zorgverleners;
• Goede nazorg en ondersteuning.

• We ontwerpen oplossingen die mensen helpen om beter te 
luisteren naar elkaar, en naar zichzelf;

• In plaats van hokjes bestuderen wij probleem-
instandhoudende interactiepatronen;

• We ontwerpen nieuwe interacties tussen mensen en hun 
omgeving, zowel buiten als binnen de zorgsector, om zo 
een leefwereld te creëren waarin we minder onder druk 
staan;

• We investeren in vroegtijdige en preventieve ontwikkeling 
van de vermogens die ons helpen met die uitdagingen om te 
gaan. Niet alleen in de GGZ, maar ook op school, in de 
buurt, thuis, of online.

Bronnen: 
Houtskoolschets Acute Zorg,  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020
Regiovisie Conforte, samen sterk naar de toekomst, 2020
Redesigning Psychiatry, 2020
Agenda voor de toekomst. De zorg op weg naar 2025 Ministerie van VWS
Themaverkenning zorgvraag van de toekomst 



Kwetsbare kinderen en gezinnenMensen met een chronische ziekte en of beperking

Verschillende zorgvisies 

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, vooral thuis;
• Ondersteuning bij het versterken van hun eigen kracht, en het omgaan 

met belemmeringen;
• Actief betrekken van naasten, vrijwilligers en de lokale omgeving;
• Zodat ook mensen in een kwetsbare situatie en met een kwetsbare 

gezondheid zich veilig voelen, zich kunnen ontplooien, langer 
zelfstandig blijven, volwaardig meedraaien in de maatschappij en iets 
voor anderen kunnen betekenen. 

• Jeugdigen en hun netwerken worden zo ondersteund dat zij 
zelf eerder en beter passende hulp kunnen organiseren dan 
voorheen;

• Zelfdragende’ opvoedkracht van netwerken rondom een 
gezin wordt verbeterd waardoor de inzet van de huidige 
professionals minder nodig is;

• Wordt de verbinding van mensen in buurten, wijken en 
samenleving benut waarin het normaal wordt elkaar te 
ondersteunen bij opgroeien en opvoeden;

• Draagt de jeugdzorg aan een slimme en vitale samenleving, 
die haar kennis en ervaring rond opvoeden en kwaliteit van 
leven zo beschikbaar heeft gemaakt dat iedereen daar 
optimaal gebruik van kan maken en een bijdrage aan kan 
leveren. 

Bronnen: 
Vilans, Van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG), 2020
VGN Dreamteam 2020
Hulp aan Jeugd digitaal, een verkenning naar de toekomst van jeugdhulp
Associatie voor Jeugd, DigiJong. 

• Zorg die in verbinding staat met de superdiversiteit met stad 
en stedelijkheid;

• Zorg waar verbinding gefaciliteerd en gestimuleerd dient te 
worden passend bij de eigenheid, de eigen mogelijkheden 
en wensen van ouderen, partners, familie en naaste;

• Zorg die oog heeft voor gezondheid én welzijn;
• Thuis of in een ondersteunende en beschermende 

omgeving;
• Waar mogelijk ondersteund door technologie en eHealth. 

Kwetsbare ouderen
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Technologie

Thematiek  

Preventie en gezondheid

Organisatie en regie Zorgprofessionals









Bronnen: 
Discussienota Zorg voor de Toekomst, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020
Advies commissie Werken in de Zorg 2020
TNO-rapport | TNO 2019 R12033



Sluit je aan!
joyce.vanderniet@derotterdamsezorg.nl


