
 

Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten
 

Het CBS voorspelt op basis van haar laatste bevolkingsprognose dat de komende 
decennia de Nederlandse bevolking sterk vergrijst. Zo neemt naar verwachting het 
aantal 65-plussers toe van 2,7 miljoen (begin 2012) tot 4,7 miljoen in 2040. Op dit 
moment is 16 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit 26 procent 
zijn. Tegelijkertijd speelt in Nederland de discussie dat de zorgkosten (blijven) stijgen 
en dat we iets moeten doen om die stijging binnen de perken te houden. Wat zijn de 
gevolgen van de vergrijzing op de zorgkosten voor nu en in de toekomst? Kunnen 
we daar op inspelen door de (toekomstige) zorgvraag beter in beeld te hebben? Hoe 
gaat de praktijk om met deze ontwikkelingen? 

De Nederlandse Vereniging van Demografi e (NVD) organiseert in samenwerking 
met het Nederlands Interdisciplinair Demografi sch Instituut (NIDI) en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) een seminar over de relaties, oorzaken en gevolgen 
van vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten. Daarbij zal eerst worden ingegaan op de 
ontwikkelingen rondom de vraag, kosten en uitgaven in de zorg in de afgelopen 
decennia. Vervolgens wordt de blik gericht op de toekomst: hoe gaan de kosten zich 
ontwikkelen? Wat kunnen we doen om de kosten binnen de perken te houden? Tot slot 
zal worden ingegaan op lokale aspecten: hoe belangrijk is het om inzicht te hebben in 
de zorgvraag? Wat is, en hoe werkt, populatiegebonden bekostiging? Kortom, er zal 
een breed scala aan onderwerpen vanuit verschillende hoeken worden belicht: hoe 
ziet de toekomst van het omgaan met vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten er uit?

Plaats: CBS (Tinbergenzaal) 
Henri Faasdreef 312 
2492 JP Den Haag 

Datum: woensdag 27 maart 2013 
Toegang: gratis 

Aanmelden per e-mail bij: 
Jeannette van der Aar: aar@nidi.nl

Programma

09:30-10:00  Registratie en koffi e

Dagvoorzitter: Jan Latten (CBS / UvA)

10:00-10:10  Opening door Leo van Wissen (Directeur NIDI)

Vergrijzing
10:10-10:45  Gijs Beets (NIDI): Vergrijzing en de invloed van huishoudencompositie 
  op de zorgvraag van ouderen

10:45-11:20  Cretien van Campen (SCP): De hulpbehoefte van kwetsbare ouderen

11:20-11:40  Koffi e / thee

Zorgvraag en –kosten: de stand van zaken
11:40-12:15  Onno van Hilten (CBS): De ontwikkelingen van de zorgvraag,    
  zorgkosten en –uitgaven in de afgelopen decennia

Oorzaken en gevolgen van zorgkostenontwikkelingen
12:15-12:50  Johan Polder (RIVM): De ontwikkelingen, oorzaken en gevolgen   
  van de stijgende zorgkosten

12:50-13:40  Lunch (en eventueel posterpresentaties)

Lokale aspecten en populatiebekostiging
13:40-14:15  Paul Reijn (Jan van Es Instituut): Ouderen en de verwachte    
  zorgvraag in de wijk

14:15-14:50  Jan-Erik de Wildt (Commonsense bv): Populatiebekostiging in de   
  regio Eindhoven

‘Summing up’ 
14:50-15:25  Barend van Dijk (Achmea): Visie op relatie vergrijzing, zorgvraag   
  en zorgkosten – populatiebekostiging

15:25-15:45  Koffi e / thee

Paneldiscussie (onder leiding van dagvoorzitter) 
15:45-16:45  Deelnemers aan de discussie zijn Jeroen Breen (AG&AI), Cretien   
  van Campen (SCP), Johan Polder (RIVM), Jan-Erik de Wildt    
  (Commonsense bv), Barend van Dijk (Achmea) 

16:45-17:30  Afsluiting en borrel


