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DMZ voor ouderen: wat weten we eigenlijk…?

Weet u…:
… hoeveel SO-capaciteit er momenteel is in uw regio?
… hoe zorgvraag en zorgaanbod in uw regio zich 
ontwikkelen in de komende jaren?
… hoeveel behandelcapaciteit er over 5 tot 10 jaar nodig is?
… hoe regio’s als Amsterdam en Zeeland hierin verschillen?
…

bron: CBS, 2021

Capaciteit landelijk aan SO in 2019: 1.454 fte
Benodigde SO-capaciteit in NL in 2031: 2.203 fte

Op te leiden aios-O: 260 per jaar

bron: Capaciteitsorgaan, 2019/2020

Figuur 1: werkzame VS’en AGZ in de verpleeghuiszorg 2012-2019 

 
 



Programma rcDMZ

1. Aanleiding: de landelijke capaciteitsraming ouderengeneeskunde geeft regionaal en ‘op de 
werkvloer’ geen houvast; regionale inzichten zijn nodig voor gerichte actie.

2. Doel: Komen tot samenhangend regionaal beleid voor meer toekomstbestendige ontwikkeling en 
invulling van functies voor medische zorg aan ouderen en kwetsbare groepen.

3. Scope: ‘SO-functiefamilie’, zorgaanbieders VVT, zorgvraag regiobreed (dus ook eerste lijn)

4. Pilot met doorlooptijd 2020 – 2022

5. Met subsidie van VWS

6. 5 regio’s, 30 zorginstellingen:

• Gooi-Vechtstreek-Almere (5)

• Apeldoorn-Zutphen (6)

• Flevoland (4)

• Amsterdam (7)

• Zeeland (8)



Programmaorganisatie
1. Regionale projectorganisatie

• Inhoudelijke projectleider (SO)
• Organisatorische projectleider
• Aanspreekpunten in zorginstellingen (bijv. manager 

behandeldienst) en contactpersonen/invullers per beroepsgroep
• Regionale stuurgroep met projectleiders en regionale penvoerder 

(bestuurder)

2. Landelijke projectorganisatie
• Programmaleiding: Jan Hendriks + Tineke Zijlstra
• Ramingsondersteuning: Capaciteitsorgaan + Universiteit Tilburg
• Landelijke penvoerder: Mariët de Zwaan (bestuurder)
• Projectondersteuning (secretariaat, communicatie, financiën)

3. Landelijke Stuurgroep 
• Met landelijke penvoerder en projectleiding, regionale 

penvoerders, beroepsverenigingen, Capaciteitsorgaan, VWS



Pijlers van het programma rcDMZ



Pijler 1: regionaal ramen met de 
OZ-applicatie

• Gegevensverzameling door zorginstellingen: OZ-applicatie

• Voor meerdere beroepen binnen ‘SO-functiefamilie’: SO, VS-AGZ/GGZ, PA, 
Basisarts, GZ-psycholoog e.a., Verpleegkundige ‘complexe ouderenzorg’

• 3 enquêterondes : voorjaar 2021, najaar 2021, voorjaar 2022

• Evaluatie en bijstelling na iedere ronde

• Eindevaluatie eind 2022



Voorbeeld van de online enquêtevragen per beroepsgroep



Infographic in rapport 1

instelling



Rapport 1



De zorginstelling/
gebruiker kan
achteraf simuleren

instelling



Cliëntmix

Spiegelinformatie

Functiemix



Pijler 2: regionale beleidscyclus DMZ

0-meting



Pijler 3: visie op taakzuiverheid

Taakzuiverheid = nieuw begrip 

Hoe hebben we het hier goed over:
• Waardevrije TAAL 
• Zuivere DIALOOG, die in rust gevoerd moet worden
• In de regio op het moment/in de setting dat het past 
• Met als doel: bieden van een wenkend PERSPECTIEF
• Gewenste/Ongewenste TAKEN als spanningsveld
• Maatschappelijke RELEVANTIE
• Professionele identiteit &verantwoordelijkheid van een ieder als basis



DMZ voor ouderen: wat (wil je) nog meer…?

Tot slot, de hamvraag: 

Zijn we met het goede bezig?

Wat vindt u?

1. Ramen is onzin, morgen is het alweer achterhaald.
2. Dit hebben we nodig, begin morgen ook bij mij.
3. Leuk geprobeerd, maar er is geen beginnen aan, we roeien met de riemen die we hebben.
4. Andere reacties?? Via de chat graag!



Meer weten?
Meer informatie komt stapsgewijs ter beschikking: https://rcdmz.nl/

https://rcdmz.nl/
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