
Samenvatting seminar ‘Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten’ 

27 maart 2013 is het seminar ‘Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten’ gehouden bij het CBS. Deze 

bijeenkomst werd georganiseerd door Gijs Beets, namens het Nederlands Interdisciplinair 

Demografisch Instituut (NIDI), Wim Leunis (namens het CBS) en Auke Vlonk, namens de Nederlandse 

Vereniging van Demografie. 

De eerste spreker, Gijs Beets (namens het NIDI), begon met goed nieuws: we leven steeds langer en 

daar mogen we best trots op zijn. Onze voorouders hebben hard gewerkt om dat voor ons mogelijk 

te maken. Wel is vergrijzing er een consequentie van. Ander goed nieuws is dat er in de toekomst 

korter weduwschap zal zijn: de levensverwachting van mannen en vrouwen groeit naar elkaar toe, 

waardoor ouderen langer samen zullen blijven wonen. Ook hebben mensen zowel steeds meer een 

hoger opleidingsniveau als inkomensniveau. Tevens zullen er minder kinderloze ouderen zijn en 

zullen er tot 2040 meer mantelzorgers beschikbaar zijn onder de 75+ers voor de verzorging van de 

hulpbehoevende 75-plussers. Deze ontwikkelingen, waaronder dus veranderingen in de  

huishoudenscompositie, leiden daarmee tot uitstel van gezondheidsklachten en tot een minder 

snelle stijging van de zorgkosten dan alleen vergrijzingsaantallen suggereren.  

Vervolgens ging Cretien van Campen (Sociaal en Cultureel Planbureau) in op de hulpbehoefte van 

ouderen. Daarbij ging hij uit van de volgende definitie: kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van 

het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de 

kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden). Uit 

een studie naar kwetsbaarheid van ouderen blijkt ook dat ouderen zich zelf niet per se kwetsbaar 

voelen als ze te maken hebben met (een aantal) fysieke beperkingen. De sociale component is ook 

belangrijk, zo vinden ouderen en beleid. Het blijkt dat kwetsbaarheid van zelfstandig wonende 65-

plussers vooral voorkomt bij mensen met een hoge leeftijd, vrouwen, alleenstaanden, een laag 

opleidingsniveau, multimorbiditeit en motorische beperkingen. Het aantal 65-plussers neemt tussen 

2010 en 2030 toe van 2,5 miljoen tot 4 miljoen. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe van 

700.000 naar 1 á 1,2 miljoen. Relatief gezien lijkt het aantal kwetsbare ouderen ten opzichte van het 

totaal aantal 65+ers af te nemen. 

Onno van Hilten (CBS) nam het publiek mee in de wereld van de cijfers van het zorggebruik en de 

zorgkosten in de afgelopen 25 jaar. Hij begon met een interessante grafiek: zijn de zorgkosten 

daadwerkelijk ‘geëxplodeerd’? Als gekeken wordt naar de kosten van de gehele zorg, de 

gezondheidszorg en de welzijnszorg lijkt dit zeker zo te zijn: van 100 (indexcijfer) naar 400. Als iets 

genuanceerder wordt gekeken, naar bijvoorbeeld de stijging van de kosten op basis van constante 

prijzen van de gehele zorg, per capita (constante prijzen van de gehele zorg) en als percentage van 

het BBP daalt het indexcijfer naar achtereenvolgens 225, 200 en 135. Kijkend naar de 

levensverwachting, blijkt dat deze blijft stijgen. De levensverwachting als in goed ervaren gezondheid 

is bij mannen in de afgelopen 25 jaar nog wel gestegen, maar bij vrouwen is deze daarentegen gelijk 

gebleven. Na een aantal interessante grafieken en tabellen kwam Onno tot de volgende conclusies: 

het zorgvolume per capita is in de afgelopen 25 jaar verdubbeld, maar dit wordt maar voor een 

beperkt deel verklaard door de vergrijzing. Daarnaast zijn er steeds meer mensen met zorg 

(ziekenhuisopnamen, medicijngebruik, fysiotherapie) en meer/betere zorg per persoon 

(ziekenhuiszorg, ouderenzorg). Overigens is het aantal uren gewerkt per capita in de zorg een factor 



1,6 hoger, tegenover dus een verdubbeling van het zorgvolume: hieruit blijkt dat er steeds efficiënter 

wordt gewerkt.  

Johan Polder (RIVM) ging vervolgens dieper in op de stijging van de zorgkosten. De meeste kosten 

worden gemaakt rondom psychische stoornissen, aandoeningen mbt het hart- en vaatstelsel, het 

bewegingsstelsel en het spijsverteringsstelsel. Het merendeel van de AWBZ-kosten komt voort uit 

psychische stoornissen. Een ander interessant feit is dat veel kosten worden gemaakt in het laatste 

levensjaar van mensen. Hoe is de stijging te verklaren? Ten eerste macro- en financieel economisch: 

het inkomensniveau is hoger, er is meer welvaart en we hebben te maken met de ‘ziekte’ van 

Baumol (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Baumol). Ten tweede zijn er micro- en 

gezondheidseconomische verklaringen: de vergrijzing, epidemiologische veranderingen en medische 

technologie. Tenslotte hebben we te maken met meso- en economische organisatievormen: stelsel, 

incentives & gedrag en het sociaal contract in de AWBZ. Het blijkt bijv. dat steeds meer mensen 

worden behandeld, mede door de technologische vooruitgang. Het leidt tot een dilemma: wanneer is 

zorg gepast en wanneer is zorg ongepast? Heeft het zin om iemand een kwartaal langer te laten 

leven tegen €84.000 aan kosten? Polder stelt de optie voor dat er ‘nee’ verkocht moeten worden: 

tegen verstrekkingen, aanbieders en patiënten. Echter: wie gaat er nee verkopen? 

Consumenten/patiënten zelf? Zorgverzekeraars? De overheid? Zorgaanbieders? Dit is uiteraard één 

van de dilemma’s die alleen al qua ethiek in de komende tijd zal blijven spelen. Voor het volledige 

verhaal (83 sheets) verwijs ik graag naar de presentatie zelf, de link staat onderaan deze 

samenvatting.  

Paul Reijn (Jan van Es Instituut) liet met de wijkscan zien hoe de zorgvraag tot op laag schaalniveau in 

beeld kan worden gebracht. Basis vormt populatie informatie over leeftijd, herkomst, inkomen en 

huishoudensamenstelling. De informatie is zowel beschikbaar voor het verleden als voor het heden 

en de toekomst. Deze populatie is zo in beeld  op regio, gemeente, wijk en buurt en zelfs straat en 

bouwblokniveau. Dit is mede landelijk dekkend mogelijk door de BAG, de Basisadministratie 

Adressen en Gebouwen. Combineren van de populatie informatie met zorgkengetallen geeft de 

verwachte zorgvraag. Kengetallen zijn beschikbaar voor onder meer huisartsenepisodes en 

ziekenhuisopnamen voor alle denkbare aandoeningen. Tijdens zijn presentatie werd duidelijk dat 

inzicht op diverse schaalniveaus, en met name op het laagste schaalniveau, nodig is om inzicht te 

krijgen in bijvoorbeeld het percentage ouderen, het percentage lage inkomens en de verwachte zorg. 

De wijkscan wordt met name toegepast in de eerste lijn: huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, 

psychologen etc. Bij de toepassing bleek een beeld van de wijk alleen niet aan te sluiten op de 

belevingswereld van deze zorgverleners: hun patiënten woonden niet alleen in de wijk, maar in de 

hele woonplaats, het marktaandeel in de eigen wijk was vaak lager dan 50%! Bovendien waren de 

eigen patiënten vaak jonger of ouder, of armer of rijker dan het wijkgemiddelde. Afgeleid wijkt dan 

natuurlijk ook de zorgvraag af. Door de koppeling van gegevens uit het Huisartsen Informatie 

Systeem (HIS) brengt het Jan van Es Instituut met de wijk- en praktijkscan daarom de feitelijke 

zorgvraag in beeld. Hiermee is door de zorgverleners zelf op basis van voor hen herkenbare 

informatie de zorg te optimaliseren. Accent voor het Jan van Es Instituut ligt daarbij enerzijds op de 

achterstandswijken, waar met deze transparantie – ook in combinatie met jeugd en gezin, werk en 

inkomen, veiligheid en leefbaarheid - veel gezondheidswinst is te halen, en anderzijds op de  wijken 

met veel kwetsbare ouderen. Met de wijk- en praktijkscan kunnen zorgverleners hun wijken met 

elkaar vergelijken en zo kennis uitwisselen om tot betere zorg tegen lagere kosten te komen.   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Baumol


Jan-Erik de Wildt ging namens De Ondernemende Huisarts in op populatiebekostiging in de regio 

Eindhoven. Eén van de voordelen van deze regio is dat deze dient als Brainport: zorg kan 

bijvoorbeeld worden gecombineerd met technologische ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is 

Slimmer Leven 2020, in het kader van healthy ageing: het doel ervan is om te ‘zorgen voor significant 

doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook kostenbesparing 

voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren’. Met Slimmer Leven 2020 beogen de 

samenwerkingspartners een doorbraak in het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van 

leven voor mensen door ontwikkeling en brede toepassing van voor burgers waarde toevoegende 

technologische en innovatieve concepten. In de Beweging ‘Slimmer met zorg’ is het doel om met 

behoud of verbetering van medische kwaliteit, patiëntenervaringen en kwaliteit van leven lagere 

zorgkosten te realiseren voor een populatie van 300.000 CZ/VGZ verzekerden in de regio Zuid Oost 

Brabant. Hierbij zijn dus zowel onder andere zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, verzekeraars, 

gemeenten, GGD, welzijnswerk en maatschappelijk werk betrokken. De Wildt schetste verder de 

mogelijkheden van diverse innovaties: op het gebied van ‘het systeem’, techniek en sociale 

innovatie.  

Tot slot toonde Barend van Dijk namens Achmea de visie van deze verzekeraar op vergrijzing, 

zorgvraag en zorgkosten, ook bedoeld als een soort samenvatting van de eerdere presentaties. Een 

belangrijk uitgangspunt is dat ‘de oudere’ niet bestaat. Tussen ouderen bestaan grote verschillen, 

ook in vergelijking met toekomstige ouderen: deze zullen bijv. steeds meer woningen bezitten en 

hogere opleidingen en inkomens hebben. Er zijn geen standaardoplossingen voor ouderen: ze 

verschillen ook nog eens sterk in vitaliteit. Na een aantal grafieken, waarvan de meeste al door 

andere sprekers waren laten zien (gelukkig hebben we het dus wel vaak over hetzelfde) ging Van Dijk 

in op Optimale Zorg: een ethisch vraagstuk dat volgens hem moet worden opgepakt door 

professionals. Bij optimale zorg komen volgens hem vraagstukken als overbehandeling, 

overdiagnostiek, richtlijnen van huisartsen en specialisten, kwaliteitstoetsing, de rol van de patiënten 

en zorgfinanciering naar voren.  

Deze samenvatting vertelt uiteraard niet het totale verhaal: graag verwijs ik u naar de presentaties 

die te vinden zijn onder het kopje ‘downloads’ op de volgende pagina: 

http://www.nvdemografie.nl/activiteiten/studiemiddagen/seminar-vergrijzing-zorgvraag-en-

zorgkosten 

Auke Vlonk 
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