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INLEIDING

De uitdagingen in het West-Brabantse
zorglandschap zijn groot. Het is onze
overtuiging dat de VVT-sector de
opgave waar ze voor staat alleen in
nauwe afstemming met alle betrokken
maatschappelijke partijen aan kan gaan.
Aan de hand van de voor u liggende
regiovisie gaan de VVT-organisaties
(verder) in gesprek met landelijke, regionale
en lokale gesprekspartners. Uiteraard
samen met zorgvragers, mantelzorgers
en zorgprofessionals. En ook met
gemeentes, woningbouwverenigingen,
maatschappelijke organisaties, het
onderwijs, verzekeraars en bedrijven.
Om gezamenlijke beelden en taal te
ontwikkelen, een kompas voor het actuele
en toekomstig handelen te creëren en
creatieve en duurzame oplossingen te
vinden en concrete afspraken te maken.
Door de visie -daar waar passendsubregionaal handen en voeten te geven,
zijn we in de gelegenheid iedere specifieke
lokale situatie recht te doen. In het belang
van de kwetsbare ouderen in onze regio.

De maatschappelijke wens is om zorg en behandeling zo lang mogelijk thuis te bieden.
Het aantal thuiswonende ouderen zal naar verwachting dan ook harder groeien dan het
aantal ouderen in zorgcentra. Dit betekent dat de druk op de thuiszorg zal toenemen. Een
belemmerende bijkomende factor is dat er te weinig geschikt woningaanbod is waar de
ouder wordende mens veilig kan blijven wonen. Ook is er een tekort aan woonvormen tussen
zelfstandig thuis en het verpleeghuis.

SITUATIE
SCHETS

Het beroep op de zorg is groot
en wordt nog groter. Het aantal
75-plussers zal nationaal tot 2040
met 86% toenemen, het aantal
90-plussers met maar liefst 188%.
We staan aan de vooravond van
dubbele vergrijzing: de groep
ouderen wordt groter én de
gemiddelde leeftijd stijgt. Voor de
West-Brabantse regio met bijna
695.000 inwoners betekent dit dat
er in 2040 naar verwachting 175.00
mensen in de derde levensfase
zijn (65-plus), waarvan 47.000
80-90-jarigen en 12.000 90-plussers.
Het aantal mensen met dementie
verdubbelt en de comorbiditeit
neemt toe.

De zorgvraag stijgt ook doordat er veel (psycho)sociale problematiek in de regio is in
combinatie met een lage ervaren gezondheid. Daarbij vergroot eenzaamheid de zorgvraag.
Op de lange termijn verdubbelen de uitgaven voor de zorg.
Tegelijkertijd met de toename van het aantal ouderen en de zorgvraag neemt het aantal
werkenden en mantelzorgers af. Voor het jaar 2022 wordt landelijk al een
tekort van meer dan 60.000
medewerkers in de VVT-sector
verwacht.
Onze conclusie: de huidige
en toekomstige situatie
is voor zorgprofessionals,
ouderen en de samenleving
niet houdbaar. Het moet
anders en liever vandaag
dan morgen!
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KEUZES
Ontwikkelingen

De ontwikkelingen die we om ons heen zien, vragen
dat we heldere keuzes maken. Om de ouderenzorg in
West-Brabant toekomstbestendig te houden en onze
ambities te verwezenlijken.

— Mantelzorgers gaan een grotere rol spelen
— Meer en meer toepassing van technologie
— Cliënten wonen langer thuis
— Concentratie van complexe zorg
— Divers (woon)aanbod tussen thuis en verpleeghuis
— Burgers krijgen beheer over hun eigen gegevens
— Verpleeghuis is de plek voor complexe en palliatieve zorg
— Zorg krijgen is niet meer vanzelfsprekend, druk op
solidariteit

a. We faciliteren bij het actief voorbereiden op ouder worden.
Tegelijkertijd schetsen we realistische verwachtingen
over de zorg en de mogelijkheden in de nabije toekomst
(maatschappelijk debat).
b. We organiseren zorg vanuit autonomie en regie van de cliënt, in
nauwe samenwerking met het netwerk (community care).
c. Met alle ketenpartners zetten we in op ‘grip op kwetsbaarheid’.
Uitgangspunt is preventie en voorkomen van een zwaardere
zorgvraag.
d. Specialistische zorg verdelen en clusteren we in de regio.
e. Het regionaal zorgaanbod gaan we gezamenlijk organiseren en
op elkaar afstemmen (juiste zorg op de juiste plaats).
f. Regionaal organiseren we goed werkgeverschap en
inzetbaarheid van medewerkers over de grenzen van de
organisaties heen.
g. Thuis en in de verpleeghuizen bereiden we ons voor op een
toenemende complexiteit van de zorgvraag, onder andere door
de inzet van technologie en het benutten van data.

ACTIELIJNEN
1.

ACTIEVE VOORBEREIDING OP OUDER WORDEN

2.

STIMULEREN VAN COMMUNITY CARE

3.

JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLAATS

4.

REGIONAAL GOED WERKGEVERSCHAP

5.

TOEPASSEN VAN TECHNOLOGIE EN BENUTTEN VAN DATA
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ACTIELIJN 1

ACTIEVE
VOORBEREIDING
OP OUDER
WORDEN

Een goede voorbereiding op ouder worden helpt ouderen
om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen
wonen waardoor er minder druk op de professionele zorg
komt. Het blijkt dat ouderen dat onvoldoende doen en
onrealistische verwachtingen hebben bij de mogelijkheden
van de zorg. In de regio gaan we het gesprek aan met
toekomstige cliënten.

— Vanuit een brede coalitie van gemeente, zorg, welzijn
en andere ketenpartners prikkelen we ouderen zich
voor te bereiden op hun toekomst. We bespreken de
verantwoordelijkheden die de burger / cliënt zelf heeft
in het organiseren van zijn (toekomstige) zorg. En
managen verwachtingen over beschikbaarheid van
zorg en de mogelijkheden.
— We zetten, ook met behulp van digitale instrumenten,
in op preventie van gezondheidsklachten en werken
daarin samen met huisartsen.
— We adviseren de (toekomstige) cliënt over
mogelijkheden en passende zorg.
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ACTIELIJN 2

STIMULEREN
VAN
COMMUNITY
CARE

Langer thuis wonen is het uitgangspunt. Iedereen doet mee
en levert zijn bijdrage. Eigenaarschap en autonomie van de
cliënt zijn het uitgangspunt bij het organiseren van de zorg.
De cliënt en zijn netwerk organiseren die zorg die nodig is. Zij
leveren een actieve bijdrage aan de gemeenschap.
VVT-organisaties hebben een faciliterende rol bij het
organiseren van welzijn en informele zorg. Dit alles vanuit
het gedachtengoed van positieve gezondheid.

— Ouderen en mantelzorgers nemen en krijgen regie over de
eigen gezondheidsgegevens en het zorgproces.
— We ondersteunen de inzet van mantelzorgers en
vrijwilligers.
— We organiseren educatie van de samenleving,
bijvoorbeeld op het gebied van dementie en
netwerkversterking.
— We betrekken actief samenwerkingspartners als
woningcorporaties, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Doel in de gehele keten is het voorkomen en uitstellen van
langdurige intensieve zorg en WLZ-zorg. Hiervoor gaan we
kennis en ervaring verder delen met ketenpartners en meer
samenwerken. Domeinoverstijgend werken leidt tot meer
doelmatigheid en betere kwaliteit van zorg.
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ACTIELIJN 3

JUISTE
ZORG OP
DE JUISTE
PLAATS

— We zijn zorgvragen voor door tijdig met partners en netwerk
gezondheidsproblemen te signaleren, te voorkomen en te
beperken.
— Ouderen met vragen verwijzen we naar het juiste loket. We
verplaatsen zorg, zo mogelijk, naar de ‘nuldelijn’ (zelfzorg),
de eerste lijn en het sociaal domein. Uiteraard vanuit de visie
dat de cliënt de regie voert en keuzevrijheid heeft.
— We organiseren over de grenzen heen en slechten daar waar
mogelijk de schotten tussen cure en care. Lokaal wat kan,
centraal wat moet.
— We durven te differentiëren, specialiseren en ontdubbelen in
ons aanbod.
— Samen kijken we naar wachtlijsten en hoe we
verpleeghuiszorg buiten het verpleeghuis kunnen aanbieden.
— Keuzevrijheid buigen we om naar keuzemogelijkheid binnen
de beschikbare financiële middelen.
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ACTIELIJN 4

REGIONAAL
ORGANISEREN
VAN GOED
WERKGEVERSCHAP

Het aanbod van zorgmedewerkers is krap,
Door ontgroening zal deze krapte toenemen.
Nieuwe medewerkers aannemen, behoud van
medewerkers, een aanvaardbare werkdruk en
goed werkgeverschap zijn vereisten om goede
zorg in stand te kunnen houden.

— We zetten de juiste medewerkers op
de juiste plaats door onder andere
functiedifferentiatie.
— We organiseren flexibel onderwijs, met
kansen voor zij-instromers en vernieuwend
praktijkonderwijs.
— We organiseren bredere inzetbaarheid
van medewerkers over de organisatie- en
sectorgrenzen heen.
— We zetten een gezamenlijke pool van
medewerkers op.
— We investeren in het verminderen van de
(regionale) uitstroom van medewerkers.
— We stimuleren medewerkers zich
professioneel te ontwikkelen, kennis op
te bouwen over complexe zorgvragen,
te vernieuwen en zich technologische
innovaties toe te eigenen.

Ouderen thuis en in de verpleeghuizen hebben steeds
zwaardere en complexe zorgvragen. De zorgvraag
zal specialistischer worden, ook in de thuiszorg.
We versterken de inzet van de thuiszorg door
specialistische kennis van wijkverpleegkundigen en de
inzet van technologische toepassingen.

— We zien technologie en innovatie als een welkome
aanvulling op het werk.
— We maken gebruik van technologie, zodat
medewerkers meer tijd hebben voor
persoonsgerichte zorg.
— We wisselen bestaande kennis uit en schalen
op daar waar mogelijk. We experimenteren
gezamenlijk met de inzet van nieuwe technologie en
trekken ook samen op richting derden / leveranciers.
— We benutten data om verantwoorde
beleidsbeslissingen met elkaar te nemen en de zorg
en het zorgproces te optimaliseren.

ACTIELIJN 5

TOEPASSEN
VAN
TECHNOLOGIE
EN BENUTTEN
VAN DATA
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TOT SLOT
In het afgelopen jaren zijn wij - de VVTorganisaties in West-Brabant - intensief met
elkaar in gesprek gegaan over de opdracht waar
we op dit moment voor staan en de uitdagingen
die we op de middellange en lange termijn zien.
Een deel van de in deze regiovisie benoemde
actielijnen is al in gang gezet, ook organisatie-,
regio- en sectoroverstijgend. De regiovisie biedt
ons een extra handvat om actielijnen nog verder
te concretiseren met alle partners. We kijken er
naar uit dat te doen om zo kwalitatief goede
zorg voor de kwetsbare ouderen in onze regio te
kunnen blijven garanderen!

BRONNEN
SER verkenning over de toekomstbestendigheid van de zorg, juni 2020
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/zorg%20voor%20de%20toekomst
ACTIZ witboek Ouderen, Zorg en Wonen, juni 2020
https://www.actiz.nl/nieuws/ingrijpende-veranderingen-nodig-inwonen-en-zorg-voor-ouderen
CZ Regiobeeld West-Brabant
https://regio-beeld.nl/west-brabant/
Regiovisie Zorgnetwerk Midden-Brabant
Regiovisie VVT Midden-Brabant
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