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01 Samenvatting Diagnose 2025

Diagnose 2025 is een gezamenlijke toekomstverkenning

sector bestierd door stringente

van Rabobank, innovatiebureau BeBright en vele experts

wet- en regelgeving vanuit de

uit de zorgsector. Trends en ontwikkelingen vormen

centrale overheid. Medische

hierin de basis voor drie mogelijke scenario’s voor de

professionals, zorgbestuurders,

zorg in 2025. Het resultaat is gebundeld in het boek

ondernemers en managers, maar

“Diagnose 2025: Over de toekomst van de Nederlandse

ook zorgverzekeraars en banken

gezondheidszorg” geschreven door Philip J. Idenburg en

nemen dagelijks beleids- en

Michel van Schaik. Deze verkenning biedt een taal en een

(investerings)beslissingen,

platform voor het maken van plannen. We nodigen u van

grote gevolgen kunnen hebben voor organisaties. En allen

harte uit om samen met ons op zoek te gaan naar een

gaan hierbij uit van een eigen beeld van de toekomst. Er

juiste behandeling voor de Nederlandse gezondheidzorg.

is behoefte aan een gedeelde lange termijn visie en een

Hierbij alvast een samenvatting van het boek.

gezamenlijk plan om de gezondheidszorg in Nederland op

die

het gewenste niveau te houden.
Consult: nieuwe tijden, nieuwe zorg(en)
De zorgsector is in transitie. Dat brengt veel onduidelijkheden

Anamnese: zeventien trends

en onzekerheden met zich mee. Is onze gezondheidszorg

Diagnose 2025 beschrijft 17 trends; ontwikkelingen die

klaar voor de zorgvraag van de toekomst? Wat de één ziet als

zich voor langere tijd in een duidelijke en bepaalde richting

een uitdaging, is voor de ander een bedreiging, afhankelijk

bewegen. Veranderingen die meetbaar en relevant zijn voor

van de inschatting van toekomstige ontwikkelingen. Voor

de periode tot het jaar 2025 en grote impact zullen hebben

velen in de zorg is dit nieuw, want tot voor kort werd de

op het Nederlandse zorglandschap.
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1. Younique: meer differentiatie in zorgconsumenten.

het even kan - tevens een prettige ervaring zijn. Het is

	De samenstelling van de bevolking verandert, qua leeftijds

aan zorgaanbieders om de verwachting en beleving van

opbouw, qua waarden en qua zorgvraag en -behoefte.
Gedreven door individualisering wensen consumenten
steeds meer maatwerk: zorg gericht op de eigen
specifieke situatie.

zorgconsumenten in goede banen te gaan leiden.
4. Bang voor de zorg: angstiger door onveiligheid en
complexiteit.
	Gevoelens van angst worden gevoed door toenemende

2. Power to the Patiënt: meer doe-het-zelf-zorg.

agressie tegen zorgpersoneel, door vraagtekens bij de

	Nederlanders zullen in de toekomst steeds meer zorg

veiligheid van patiënten, door angst voor het in verkeerde

in eigen hand kunnen, willen en moeten nemen. Door

handen vallen van (online) patiëntgegevens en door

de toenemende beschikbaarheid van informatie en

twijfel aan de overheid inzake rampenbestrijding. De

technologie is het makkelijker en interessanter geworden

verscheidenheid aan issues, de grote publieke interesse

om meer en eerst zelf te zorgen. De band tussen

en het gemeenschappelijke belang, zetten veiligheid

zorgaanbieder en consument verschuift hierdoor van een
‘gever-nemer’ relatie naar een ‘samen-zorgen’ relatie.
3. Zorg tot in de hemel: hogere verwachtingen
van zorgkwaliteit en -ervaring.

steeds hoger op de agenda van de zorgsector.
5. Gezond Grijs Nederland: vitaler langer leven.
	De Nederlandse gezondheidszorg moet de komende jaren
rekening houden met (steeds) meer oudere patiënten en

	In onze beleveniseconomie willen mensen steeds meer

daarbij behorende ziektebeelden. Ouder worden en je jong

meemaken, in een hoger tempo, met meer variatie

voelen, niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk, behoort

en meer intensiteit. Een bezoek aan een medische

steeds meer tot de mogelijkheden. De voorbereiding op

instelling mag dan ook weinig tijd kosten en moet - als

het verzorgen van de vele senioren is in volle gang.
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6. Iedereen is patiënt: vaker chronisch ziek.
	In 2020 heeft 55 procent van de bevolking een chronische
ziekte. Dit varieert van ernstige hartafwijkingen en

10. Googleritis: digitalisering van de consument
- zorginteractie.
	De Nederlandse zorgsector loopt achter in vergelijking

chronisch eczeem tot een te hoge bloeddruk. Daarbij

met de digitalisering in andere sectoren. De komende

zal het aantal mensen met meer dan één chronische

jaren zal een inhaalslag moeten worden gemaakt. De

ziekte exponentieel toenemen. Het zorgaanbod gaat zich

relatie tussen zorgvrager en zorgverlener verschuift

richten op deze, met name oudere, zorgconsumenten,

van fysiek naar digitaal en gaat aansluiten bij het

met één of meerdere chronische ziektes en hun specifieke

digitaliseringsniveau van het dagelijkse leven van de

behoeftes.

consument.

7. Gezond is een keuze: meer aandacht voor levensstijl.
	De belangstelling voor gezondheid en de relatie met

11. One to One: gerichter behandelen met medische
technologie.

leefstijlfactoren, zoals stress, voeding en beweging, neemt

	Met behulp van biotechnologie, nanotechnologie en ICT,

toe. In de toekomst zou een ongezonde levensstijl wel

maar ook robotica, gentechnologie, simulatie en gaming

eens consequenties kunnen gaan hebben. Het bewustzijn

kan steeds meer zorg op maat geboden worden: gericht

groeit dat individueel gedrag een grote invloed heeft

op het individu, maar ook gericht op een specifieke plaats

op ziekte en gezondheid en dus op de kwaliteit van het
leven.
8. Voorkomen: hogere prioriteit aan preventie.

in het lichaam.
12. Caring is Sharing: meer transparantie in kennis en kunde.
We kunnen steeds makkelijker en steeds meer te weten

Steeds meer partijen richten zich op het voorkomen van

komen over artsen, procedures, instellingen, bestuur en

ziektes en het bevorderen van de gezondheid. Nieuwe

prestaties. Consumenten hebben toegang tot informatie

technologie maakt het daarbij mogelijk om over te

over gezondheid en ziektes. Sociale media geven

gaan op preventie op maat. ‘Voorkomen’ lijkt het te gaan

behandelaars inzicht in de al dan niet gezonde levenswijze

winnen van ‘genezen’.

van patiënten. Alle partijen in het zorgsysteem krijgen

9. Zorgen zonder grenzen: globalisering van gezondheid.

meer kennis over elkaar. Kennis die zal worden gebruikt

	Er zijn tal van redenen om niet voor Nederlandse zorg

om kosten te besparen en keuzes te maken.

te kiezen: lagere prijzen, andere regels, ethiek, privacy,

13. Groener: naar duurzame zorg.

geen wachtlijsten, betere service, of de mogelijkheid om

	Milieubewustzijn is (nog) geen item waar patiënten zorg

tegelijk vakantie te vieren. De zorgsector krijgt te maken

aanbieders op selecteren. Met oplopende kosten en een

met producten, diensten, patiënten en personeel uit

verdere verzakelijking is verduurzamen een kans om te

andere delen van de wereld.

besparen én om een goed imago te ondersteunen. Een
gezonde leefomgeving heeft een directe relatie met een
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gezond lichaam; het is dus niet meer dan logisch dat

Full Body Scan

zorgorganisaties hun steentje gaan bijdragen.

Diagnose 2025 onderkent drie kernonzekerheden voor

14. Saving lives, saving costs: verzakelijking,
marktwerking & ondernemerschap.

de toekomst van de zorg: de economie, de politiek en de
kostenontwikkelingen. Het is eind 2011 lastig om in te

	Verzakelijking van de zorg is het proces van herregulering

schatten wat de economische crisis van de afgelopen jaren

waarin zorgaanbieders meer met elkaar in concurrentie

heeft gedaan met de productie- en groeicapaciteit van

worden gebracht en waarbij zorgverzekeraars selectief

de economie op langere termijn. In samenwerking met

zorg contracteren. Verschillende onderdelen van de

onze economen zijn voor Diagnose 2025 drie mogelijke

sector gaan met meer en met verschillende vormen van

economische paden uitgewerkt:

verzakelijking te maken krijgen.

1) Het V-scenario: een snel en krachtig herstel van de

15. Wie zorgt voor mij?: meer vraag en minder aanbod op
de arbeidsmarkt.
	Enerzijds vergrijst de bevolking, waardoor er een

kredietcrisis, het meest optimistische pad;
2) Het U-scenario: een neutraal pad waarin wezenlijk weinig
verandert en de economie voortkabbelt;

toenemende vraag naar zorg ontstaat. Anderzijds wordt

3) Het WL-scenario: niet alleen komt het herstel hier in eerste

ook het personeel in de zorg ouder en vloeit af. Het

instantie niet op gang (er komt nog een recessie) maar ook de

aantrekken van goed opgeleide zorgprofessionals, uit

trendmatige groei in de jaren erna is langzaam.

binnen- en buitenland, en het binden en boeien van
personeel is van strategisch belang.

In economisch goede tijden is er meer geld om kosten

16. Omschakelen: herinrichting van de zorgketen.

collectief te dragen. In magere jaren zal de overheid maat

	Aanbod
gedreven zorg wordt geleidelijk vervangen

regelen moeten nemen om de toenemende collectieve

door vraaggedreven zorg. Turbulente tijden, waarin de

lastendruk te dragen. Er zijn dan grofweg drie denkbare

sector voortdurend in beweging is, vragen om continue

richtingen voor politieke inmenging in de zorg:

reorganisatie en innovatie.

1) De politiek neemt het voortouw, stelt kaders en geeft

17. De rekening graag: meer vraag, meer kosten…

heldere definities en kwaliteitsnormen;

Bij on
gewijzigd beleid en bij gebrek aan ingrijpende

2) De politiek aarzelt en anderen nemen de rol van

maatregelen blijven de kosten van zorg stijgen. Dat

richtinggever over, zoals de zorgverzekeraars, de consument

de kosten stijgen is geen verrassing, de vraag is hoe de

en/of het bedrijfsleven;

diverse actoren in het zorgsysteem gaan reageren.

3) De overheid maakt scherpe keuzes: segmenten gestuurd
vanuit het publieke domein versus segmenten waarin
marktprikkels meer ruimte krijgen.
Hieruit zijn de drie Diagnose 2025 scenario’s voortgekomen.
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Deze laten verschillende kostenontwikkelingen zien, die

allemaal best goed geregeld is in Nederland. Hoogwaardige

ontwikkeld zijn op basis van een speciaal ontwikkeld

zorg voor iedereen vraagt echter offers op andere gebieden.

rekenmodel. Ondanks grote verschillen, wordt hierdoor

De economische voorspoed is het resultaat van adequaat en

duidelijk dat met een minimum kostenpost van €101 miljard

hard snijden in de overheidsbegroting. Het geld kan tenslotte

het niet zozeer de vraag is óf de kosten van de zorg een

maar één keer uitgegeven worden. De consument voelt zich

probleem gaan worden, maar veel meer hoe snel dit gebeurd.

verzorgd en ook al duren sommige verbeteringen altijd langer

Door de onzekerheden logisch en onderbouwd te com

dan verwacht en gewenst, de Nederlandse zorg is en blijft op

bineren, ontstaan drie relevante, verrassende en plausibele

een hoogwaardig niveau.

scenario’s voor 2025. Elk scenario heeft eigen consequenties
voor het zorgsysteem en daarmee een eigen dynamiek en

Diagnose Chronisch Ziek

eigen specifieke aandachtsgebieden voor de diverse partijen

In 2025 hebben we het druk. Druk met werk, druk met het

in de sector. Door de trends uit de ‘Anamnese’ per scenario

voldoen aan alle maatschappelijke verwachtingen en druk

door te trekken, ontstaan drie Diagnoses voor 2025: Virus,

met ons zorgen maken. Hoewel de werkloosheidscijfers

Chronisch Ziek en Breuk.

al jaren niet erg hoog zijn en de meeste mensen een baan
hebben, heeft de overheid moeten snijden in de sociale

Diagnose Virus

zekerheid om de begrotingstekorten terug te dringen. Na

Vadertje Staat zorgt voor ons... tenminste als het om het heilige

een tijd van pappen en nathouden is er met name in de

huisje zorg gaat. Solidair en collectief worden de oplopende

zorgsector sprake van een algehele verschraling en uitholling

kosten van de zorg in de hand gehouden. Als een virus heeft

van zorgmogelijkheden. In de media wordt gesproken over

de overtuiging ‘samen sterk’ zich over ons land verspreid.

‘sluipmoordenaars’; indicaties worden scherper gesteld

Vrijwillig of gedwongen door overheid of omgeving draagt

waardoor steeds meer mensen minder zorg vergoed krijgen.

iedereen zijn steentje bij. In ruil voor goed patiëntschap

De eigen bijdrage gaat omhoog en er is een wirwar aan

worden burgers goed verzorgd. De overheid, centraal maar

kwaliteitslijsten ontstaan. Het is vaak onduidelijk hoe, waar

inmiddels ook lokaal, voelt zich verantwoordelijk voor de

en tegen welke kosten behandelingen te verkrijgen zijn. Het

gezondheid van de natie en doet er alles aan om zorg voor

land kwakkelt, heeft last van vele problemen tegelijk en een

iedereen op een hoogwaardig niveau te houden. Niemand

oplossing is niet zo 1, 2, 3 voor handen: Nederland is chronisch

hoeft iets te kort te komen; weinigen vallen buiten de boot

ziek. Nederlanders vinden het leven grauw en grijs maar er

als het gaat om toegang tot adequate zorg. Wie niet tevreden

heerst een soort algemene berusting. Consumenten zijn zich

is, wijkt uit naar het buitenland, maar voor eigen rekening.

er steeds meer van bewust geworden dat je niet meer op de

Natuurlijk wordt er geklaagd over de sterk opgelopen kosten

overheid hoeft te rekenen als het gaat om gezondheidszorg.

en lastendruk, maar diep in ons hart weten we dat het

Afhankelijk van generatie, plaats in het land, budget,
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opleiding en gezondheid, maken zij keuzes in het chaotische

Behandelplan: What’s next?

zorgaanbod. Er lijkt veel te kiezen, maar het is er daarmee niet

Het is onwaarschijnlijk dat één van de beschreven scenario’s

beter op geworden. Tot 2025 is het ieder voor zich en om de

zich in zijn pure vorm manifesteert. De toekomst zal een

vier jaar een aantal andere politieke partijen voor ons allen.

veel omvattender mix zijn van elementen met wellicht
andere accenten. Echter, door de scenario’s in hun extreme

Diagnose Breuk

vorm te overdenken, kunnen kansen en bedreigingen

Het zijn sombere tijden voor Nederland anno 2025. De

eerder worden onderkend. Beslissers in de zorg kunnen op

tegenstellingen in de samenleving zijn verscherpt. Een

zoek gaan naar nieuwe en creatieve antwoorden op soms

kleine toplaag van de bevolking is heel welvarend. Daar staat

oude, veranderende, uitdagingen. Zij die zich het nieuwe

tegenover dat een grote groep een minimaal bestaan leidt.

ondernemerschap en het denken in onzekerheden eigen

Vanwege het aanhoudende slechte economische klimaat is

maken, ontwikkelen een duurzaam concurrentievoordeel dat

de regering er niet aan ontkomen om drastisch te snijden

het verschil maakt voor de toekomst van de organisatie.

in de collectieve uitgaves. Er heerst onder de bevolking dan
ook veel wantrouwen jegens “Den Haag”. De consument
krijgt de rekening gepresenteerd en neemt daarop het heft
in eigen hand. De zorg heeft twee gezichten. Nederland is
gebroken: voor wie het kan betalen is er een overdaad aan
zorg op hoogwaardig niveau, de rest moet het doen met een
uitgeklede basiszorg en hulp uit eigen kring. De unhappy few
worden goed buiten beeld gehouden en het internationale
imago van de Nederlandse zorg wordt hoog gehouden.
Dit is uiteindelijk ook in het belang van deze achterblijvers,
zo houden we onszelf voor. De buitenlandse zorgtoeristen
brengen immers geld in het laatje waar ook zij van profiteren.
Alleen op plaatsen waar de twee werelden van basiszorg en
luxezorg bij elkaar komen, worden de schrijnende verschillen
zichtbaar. Vaak zijn deze plaatsten met name virtueel, omdat
patiënten met verschillende budgetten ook fysiek op andere
plaatsen behandeld worden. In 2025 zijn Nederlanders zich er
van bewust dat gezondheid je eigen verantwoordelijkheid is
en niet die van de overheid.

samenvatting diagnose 2025
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17 trends en 3 scenario’s

Virusscenario

Chronisch ziekscenario

Breukscenario

iinhoud
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Regio Utrechtse Heuvelrug1 is een bijzonder stukje

controle. In hun vrije tijd zijn het echte cultuursnuivers, die

Nederland en niet alleen door het prachtige groene

regelmatig theaters, concerten en musea bezoeken en veel

landschap. De mensen die er wonen en werken maken de

interesse hebben in antiek, kunst, culinaire evenementen en

regio. En al deze mensen hebben hun eigen zorgvraag-

wijnproeverijen. Deze groep senioren maakt van onze regio

en behoeften. Op landelijk niveau zal de samenstelling

een ‘zilveren economie’ en net als in de rest van Nederland zal

van de bevolking de komende jaren veranderen en deze

deze groep de komende jaren groeien.

zorgwensen beïnvloeden. Voor de regio is dat niet anders.
Echter, op sommige punten verschilt de uitgangspositie
in vergelijking met de rest van Nederland. Ons zorggebied
kenmerkt zich door een relatief zilveren economie, een
groter aantal hoogopgeleide inwoners en een ongelijke
multiculturele verdeling.
Zilveren economie: Bewoners van de Utrechtse Heuvelrug
hebben gemiddeld veel kennis en een hoge welvaart.
Een stereotypische ‘Heuvelrugger’ is een autochtoon op
middelbare leeftijd met een hoog opleidingsniveau en
een goed betaalde baan, veelal woonachtig in een relatief
duur huis. Politiek geven deze bewoners de voorkeur aan
liberale stromingen en hechten ze erg aan zekerheid en

12

De economen van de Rabobank hebben onderzoek gedaan op regioniveau. De beschreven
kennis is terug te vinden in Zorgfoto Utrechtse Heuvelrug, maart 2011 en Diversiteit arbeidsmarkt
Utrechtse Heuvelrug, mei 2010. Onder regio Utrechtse Heuvelrug vallen in deze onderzoeken de
gemeenten: Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug.)

1

Zor gen v oor elk aar

Bron: provincie Utrecht en The SmartAgent Company
“de recreantenatlas voor de regio Utrechtse Heuvelrug” (2009).

Leefstijl en Interesse regio Utrechtse Heuvelrug

de vrije tijd te genieten in de eigen omgeving.

De regio Utrechtse Heuvelrug kent een oververtegen

De inwoners van de regio Utrechtse Heuvelrug zijn erg

woordiging van de groene en blauwe belevingswereld (zeker

geïnteresseerd in cultuur. Zij bezoeken regelmatig theaters,

heid en controle) en een ondervertegenwoordiging van de

concerten en musea en zijn geïnteresseerd in antiek, kunst,

gele belevingswereld (harmonie) vergeleken met de rest

culinaire evenementen en wijnproeverijen.

van Nederland. Als we naar recreatie kijken houdt dit in dat

De inwoners kunnen daardoor gekarakteriseerd worden

de activiteit wat vaker centraal staat. Ontspannen recreëren

als echte cultuursnuivers die vooral ook op zoek gaan naar

of een boeiende en interessante activiteit ondernemen. De

interessante activiteiten. Ook op internet weten zijn hun weg

consument uit deze belevingswereld vindt het prettig om in

goed te vinden als ze informatie willen zoeken.

Zor gen voor elk aar
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De regio is relatief sterk vergrijsd. Vooral de gemeenten
De Bilt en Utrechtse Heuvelrug tellen veel senioren. Meer dan een
vijfde van de bevolking is hier 65 jaar of ouder.

Leeftijdsopbouw bevolking (2010)

65+

45 - 64 jaar

Tot 2025 neemt het aandeel 65-plussers in de regio sterk
toe. Deze toename is echter minder sterk dan in de rest van

25 - 44 jaar

Nederland (+ 41%), omdat de regio al sterk vergrijsd is. Vooral
de gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug tellen veel

t/m 24 jaar

senioren. Deze laatste gemeente vergrijst dan ook het meest:
meer dan een kwart van de bevolking is in 2025 ouder dan 65
0%

De Bilt

5%

10%

Utrechtse Heuvelrug

Zeist

15%

20%

25%

Provincie Utrecht

30%

Nederland

Soest

35%
Bron: CBS

jaar. In Zeist daarentegen komt het aandeel 65-plussers tegen
die tijd onder het landelijke gemiddelde te liggen.

Hoevelaken

Soest

Amersfoort

Maartensdijk

Bilthoven

Bilthoven

Leusden
Soesterberg

Leusden
Soesterberg

De Bilt

De Bilt
Zeist

Utrecht

Hoevelaken
Amersfoort

Maartensdijk

Woudenberg Scherpenzeel
Bunnik

Zeist

Utrecht

Maarn
Maarn

Woudenberg Scherpenzeel
Maarn

Bunnik

Odijk Driebergen-Rijsenburg

Odijk Driebergen-Rijsenburg

Doorn

Doorn

Houten

Houten
Leersum

Leersum

Amerongen

Aandeel inwoners 65 - 79 jaar
> 15% (7)

14% - 15% (7)

Amerongen

Aandeel inwoners > 80 jaar
13% - 14% (5)

12% - 13% (3)

< 12% (8)

> 9% (5)

7% - 9% (4)

5% - 7% (7)

3% - 5% (8)

< 3% (6)

De meeste ouderen bevinden zich in Bilthoven-Zuid. Eenderde van de inwoners van deze wijk is 65 jaar of ouder.
Daarnaast bevinden zich veel senioren in de Zeistse wijken Hoge Dennen-Kerckebosch en Huis Ter Heide.
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Prognose aandeel 65 - 74 jaar

Prognose aandeel 75+
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2025
Nederland

Bron: Abf-Primos

Tot 2025 zal het aandeel 65-plussers het sterkst groeien in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug (+37%) en het minst sterk in
Zeist (+14%). Het aandeel 65+ in Zeist komt in 2025 zelfs onder
het landelijke gemiddelde te liggen namelijk op 20%. De totale
bevolkingsomvang zal tot 2025 in De Bilt en Utrechtse Heuvelrug
stabiliseren en in Zeist met 15% groeien.
Prognose aandeel 65+ per 100 leden potentiële beroepsbevolking
30
28
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12
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6
4

Utrechtse Heuvelrug

2015
Zeist

2020
Provincie Utrecht

Prognose absolute aantallen 65-plussers in 2025
Zeist
Utrechtse Heuvelrug
De Bilt
Totaal

2025
Nederland

Bron: Abf-Primos

14.112
13.760
11.299
39.171

De senioren die gebruik maken van het huidige zorgstelsel
behoren tot de zogenaamde Vooroorlogse oftewel Stille
generatie. In vergelijking met andere generaties zouden ze
minder mondig zijn, gezag van medische professionals meer
respecteren en minder ter discussie stellen. De senioren
die de komende jaren meer een beroep gaan doen op
gezondheidszorg zijn van de zogenaamde Protestgeneratie,
ook wel Babyboomers genoemd. Deze generatie komt in
onderzoeken naar voren als wars van autoriteit en zou
beslissingen meer in eigen hand willen houden dan de
generatie senioren anno 2011. Mede door hun mondigheid,
financieel vermogen, grote online aanwezigheid en vitale

2010
De Bilt

2010
De Bilt

2015

Utrechtse Heuvelrug

Zor gen voor elk aar

Zeist

2020
Provincie Utrecht

Nederland

2025

leefstijl zal deze zilveren Protestgeneratie andere eisen stellen

Bron: Abf-Primos

aan goede zorg dan de senioren van nu.
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Diverse samenleving: Niet alleen het aandeel ouderen is van
invloed op de specifieke zorgvraag in de regio, ook andere
demografische aspecten spelen een rol in de zorgbehoefte
en de verwachtingen van het aanbod. Zo kent de regio een

Uitkeringen (%, 2009)
Lopende WIA uitkeringen
Lopende WW uitkeringen

relatief groot aantal vrouwelijke uitkeringsontvangers en is de
gemeente Zeist de belangrijkste woonplaats van het grote

Wajong-ontvangers

aantal jonge Wajong-ontvangers in de regio.
WAZ-ontvangers

Onder de 65-plussers in de regio is nu ongeveer 60% vrouw.
WAO-ontvangers

Naar verwachting zal dit in de toekomst steeds meer gelijk
komen te liggen, omdat de levensverwachting van mannen
en vrouwen steeds dichter bij elkaar komt te liggen. In De Bilt

0
Nederland

1

2

3

4

5

Utrechtse Heuvelrug

krijgen zorginstanties juist te maken met de zorgbehoefte van
grote groep senioren, kent onze regio bovendien een relatief

WAZ

grote Marokkaanse gemeenschap, veelal woonachtig in Zeist.

Uitkeringontvangers naar geslacht (%, 2009)
WAO

een relatief grotere groep hoogopgeleide inwoners. Naast een

Wajong

Aandeel allochtonen (2010)

WIA

WW

1e & e generatie allochonen
totaal westers

1e & e generatie allochonen
totaal niet-westers

Utrechtse Heuvelrug

Regio UHR
Nederland
Regio UHR
Nederland
Regio UHR
Nederland
Regio UHR
0%

2
Zeist

4

6

8

Provincie Utrecht

10

12

14

Nederland

Zeist telt relatief veel niet-westerse allochtonen.
In De Bilt en Utrechtse Heuvelrug ligt dit aandeel juist laag.
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Nederland

Man

0
De Bilt

Nederland
Regio UHR

16
Bron: CBS

20%

40%

60%

80%

100%

Vrouw

De regio telt veel Wajong-ontvangers (jonggehandicapten).
Het aandeel Wajong-ontvangers is het grootst in de gemeente
Zeist gevolgd door Utrechtse Heuvelrug. Een relatief groot
deel hiervan is jonger dan 35 jaar en ontvangt langer dan
5 jaar de uitkering. Opvallend is het grote aandeel vrouwelijke
uitkeringsontvangers in de regio

Zor gen v oor elk aar

Aantal personen

vrouwen
65+ jaar

mannen
65+ jaar

65+
totaal

Bevolking
totaal

Bevolking
mannen totaal

Bevolking
vrouwen totaal

Zeist

6.474

4.386

10.860

60.286

29.028

31.258

Utrechtse Heuvelrug

5.919

4.203

10.122

48.801

23.595

25.206

De Bilt

5.275

3.566

8.841

42.017

19.936

22.081

Totaal

17.668

12.155

29.823

151.104

72.559

78.545

Percentages

vrouwen 65+ jaar

mannen 65+ jaar

Bevolking mannen
totaal

Bevolking vrouwen
totaal

Zeist

60%

40%

48%

52%

Utrechtse Heuvelrug

58%

42%

48%

52%

De Bilt

60%

40%

47%

53%

Totaal

59%

41%

48%

52%

In de komende decennia zal de Nederlandse allochtone

naar 23 procent. In 2020 zal het aantal allochtone ouderen

bevolking groeien van 3,4 miljoen in 2010 naar 4,0 miljoen

ongeveer drie keer zo groot zijn als in 2011. Landelijk gezien

in 2025. Het aandeel allochtonen in de totale Nederlandse

krijgen vooral de grote steden te maken met de specifieke

bevolking neemt daarmee naar verwachting toe van 20

zorgbehoeften van deze consumenten. Regionaal gezien is de
allochtone en autochtone bevolking eveneens onevenredig

Opleidingsniveau bevolking 15 - 64 jaar

verdeeld. Zeist telt relatief veel niet-westerse allochtonen,
ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde en ook ten
opzichte van De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. Genetische

Hoog

verschillen en leefgedrag maken dat bepaalde ziektebeelden
meer of minder voorkomen bij allochtonen. Zorgaanbieders
in Zeist zullen zich nog beter dan hun collega’s in de rest

Middelbaar

van de regio moeten voorbereiden op deze specifieke
zorgbehoeften.
Laag

Zo kent elke gemeente een eigen focus in het denken over de
0%
De Bilt

5%

10%

Utrechtse Heuvelrug

15%
Zeist

20%

25%

Provincie Utrecht

30%

35%
Nederland

Het opleidingsniveau in de regio is hoog. Het aandeel
hoogopgeleiden is het hoogst in De Bilt.

Zor gen voor elk aar

40%

45%

Bron: CBS

toekomst van de zorgsector. Kort samengevat is de demografische
diversiteit het grootst in het noordwesten van de regio en neemt
zij af naarmate we dichter bij het zuidoosten komen.
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Utrechtse Heuvelrug kent al jaren een lage werkloosheid

Aandeel gezondheidszorg in totale werkgelegenheid

en een hoge arbeidsparticipatie. De zorgsector is een

16%

belangrijke regionale werkgever. De sector is groeiende

14%

en de regio lijkt op dit moment te voorzien in een

12%

toereikend zorgaanbod en een gezonde leefomgeving.

10%
8%

Veel werk in de regionale zorgsector: De algemene arbeidsparticipatie in de regio is hoger dan het landelijk gemiddelde
en de werkloosheid is relatief laag: 3,8 procent in De Bilt, 3,4
procent in Utrechtse Heuvelrug en 4,6 procent in Zeist. Zowel

6%
4%
2%
0%
Q1 Gezondheidszorg

onder autochtonen als allochtonen is de arbeidsparticipatie
hoog, vooral in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Relatief
veel banen worden door parttimers ingevuld .
De gezondheidszorg is regionaal een belangrijke werkgever.
In Zeist bevindt zich maar liefst een kwart van de banen in

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Q2 Verpleging,
verzorgingen
begeleiding met
overnachting
Zeist

Q3 Maatschappelijke
dienstverlening zonder
overnachting

Provincie Utrecht

Bron: LISA

In Zeist bevindt zich ongeveer een kwart van de banen
in de zorgsector.

deze sector.
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Verwachte werkgelegenheidsontwikkeling Midden-Nederland
Totaal
Bouw en bouwinstallatie
Industrie
IT en overige zakelijke diensten
Detailhandel
Groothandel
Vervoer en telecom
Landbouw en visserij
Openbaar bestuur
Financiële diensten
Horeca en catering
Toerisme en overige diensten
Onderwijs
Gezondheidszorg
Welzijn
-8%

-6%
2010

2011

-4%

-2%

0%

2%

4%
Bron: UWV

In de regio Midden-Utrecht zal het aantal beschikbare banen in de gezondheidszorg dit jaar verder groeien. De werkloosheid was in
alle drie gemeenten in 2010 relatief laag: 3,8% in De Bilt, 3,4% in Utrechtse Heuvelrug en 4,6% in Zeist (NL: 5%)
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Banen parttime per sector (%, 2008)

Netto arbeidsparticipatie naar herkomst(%, 2009)

Overige diensten
Gezondheids- en welzijnszorg
Onderwijs
Openbaar bestuur & overheid
Zakelijke dienstverlening
Financiële instellingen
Vervoer, opslag & communicatie
Horeca
Handel & reparatie
Bouwnijverheid
Nutsbedrijven
Industrie
Delfstoffenwinning
Visserij
Landbouw, jacht & bosbouw
Totaal

Allochtonen

Autochtonen

50%
Nederland

55%

60%

65%

70%

75%

Utrechtse Heuvelrug

0
Nederland

Zowel onder autochtonen (70%) als allochtonen (62%)
is de arbeidsparticipatie in de regio hoger dan landelijk.
De arbeidsparticipatie onder allochtonen is vooral hoog in
gemeente Utrechtse Heuvelrug (69%).

10

20

30

40

Utrechtse Heuvelrug

Relatief veel banen in de regio worden door parttimers ingevuld
(15% en landelijk13,8%). Van deze banen wordt 42% door
mannen ingevuld (vs 38% landelijk).

Werkloosheidsontwikkeling naar geslacht (%, 2008)
9

Vooral in Zeist vullen vrouwen een relatief groot deel van de

8
7

zorgbanen in, gevolgd door Utrechtse Heuvelrug. In deze

6

laatste gemeente is de arbeidsparticipatie onder vrouwen

5

relatief laag, terwijl in De Bilt en Zeist relatief veel vrouwen een

4

baan hebben. Ook de beperkte groei van de zorgsector in Zeist

3

is bijna volledig ingevuld door fulltime werkende vrouwen.

2
1
0

2000

2001

2002

2003

2004

Regio UHR: werkloosheid mannen
Regio UHR: werkloosheid vrouwen

2005

2006

2007

2008

Nederland: werkloosheid mannen
Nederland: werkloosheid vrouwen

De regio heeft al jaren een lagere werkloosheid dan landelijk.
De werkloosheid is laag en onder zowel mannen als vrouwen.
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Deze ontwikkeling sluit aan bij een algemene feminisering van
de samenleving. Rollen en taken van mannen en vrouwen gaan
steeds meer op elkaar lijken. De ‘eeuw van de vrouw’ lijkt niet
langer slechts een leuke marketingterm; we zijn aangekomen
bij de eerste generatie waarin dochters meer verdienen dan
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Arbeidsparticipatie 2007

Aandeel vrouwen in werkgelegenheid gezondheidszorg (2009)

85

Aandeel
vrouwen
PT

80
75
70

Aandeel
vrouwen
FT

65
60
55

Aandeel
vrouwen

50
45
40
Totaal
De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Mannen
Zeist

0

Vrouwen

Provincie Utrecht

Nederland

Bron: Abf

De Bilt

10

Utrechtse Heuvelrug

20
Zeist

30
Provincie Utrecht

40
Nederland

50
Bron: LISA

In de regio is de arbeidsparticipatie hoger dan landelijk maar lager dan in de provincie Utrecht als geheel. In Utrechtse Heuvelrug is
vooral de arbeidsparticipatie onder vrouwen laag. Wel hebben vrouwen in de regio (vooral in Zeist, gevolgd door Utrechtse Heuvelrug)
een relatief groot deel van de zorgbanen ingevuld.
Bijdrage aan werkgelegenheidsgroei 2000 - 2009

Groei
man FT

hun vaders, waarin mannen gewend zijn te rapporteren aan

Groei
man PT

per definitie blank en man zijn. Verpleeg- en verzorgfuncties zijn

Groei
vrouw FT

het gaat om de medische professionals waren het toch vooral

vrouwelijke leidinggevenden en waarin politieke leiders niet
dan misschien van oudsher gedomineerd door vrouwen, als
mannen die gedurende een lange periode de toon zetten.
De grote instroom van vrouwen in medische opleidingen

Groei
vrouw PT

verandert tussen nu en 2025 het speelveld.
-20%

De Bilt

0%

Utrechtse Heuvelrug

20%

40%
Zeist

60%
Provincie Utrecht

80%

100%

120%

Bron: LISA

De beperkte groei van de zorgsector in Zeist is bijna volledig
ingevuld door fulltime werkende vrouwen.
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onze regio en ligt het aanbod in lijn met het aantal inwoners.
De vergrijzing verklaart waarschijnlijk voor een deel dat er
ten opzichte van de rest van Nederland in de regio relatief
veel geneesmiddelen worden voorgeschreven. Onderzoek
wijst ook uit dat onze inwoners relatief minder vaak naar het

Praktijkondersteuner (POH)

goed gesteld met de hoeveelheid basiszorgvoorzieningen in

Contacten huisarts en POH per inwoners per jaar
Telefonische consulten

Huisarts

Er wordt nu goed voor ons gezorgd: Over het algemeen is het

Extra lange
spreekuurcontacten

Visites
Extra lange
spreekuurcontacten
Spreekuurcontacten
Telefonische consulten

spreekuur van de huisarts gaan. En dat terwijl we in vergelijking
met de rest van Nederland veel huisartsen hebben.

Visites

Spreekuurcontacten
0,0
De Bilt

Vooorschriften geneesmiddelen per 1.000 inwoners (2009)

Utrechtse Heuvelrug

0,5

Zeist

1,0

1,5

2,0

Nederland

2,5
Bron: Nivel

Contacten huisarts per 1.000 inwoners per ziektecluster
Overige lichamelijke
aandoeningen
Overige lichamelijke klachten

Astma/COPDmiddelen
Antiedepressiva

Vruchtbaarheid, geboorte

Kalmeringsmiddelen

Psychische sociale problemen

Insuline

Acute letsels
Antibiotica

Aandoeningen
bewegingsapparaat

Cholesterolverlagers

Chronische ziekten

Maagmiddelen

Infectieziekten
0

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

100

200
Zeist

Nederland

300

400

Bron: Nivel

In de regio worden op dit moment relatief veel geneesmiddelen
voorgeschreven. In de gemeenten met de meeste 65-plussers
(De Bilt en Utrechtse Heuvelrug) ligt het geneesmiddelengebruik
het hoogst.
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0

500
De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

500

Zeist

Nederland

1000

1500

2000
Bron: Nivel

Het aantal spreekuurcontacten met de huisarts ligt in de regio
rond het landelijke gemiddelde. Met name in De Bilt en Zeist
heeft men relatief vaak contact met de huisarts vanwege
infectieziekten, chronische aandoeningen en aandoeningen aan
het bewegingsapparaat.
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Contacten voor
chronische aandoeningen

Slechts in de allerkleinste kernen en wijken ontbreken soms

Diabetes

COPD

CVRM

Hartfalen

De Bilt

5,3%

2,0%

15,8%

1,1%

Zeist woont, is zo bij een ziekenhuis of een huisartsenpost,

Utrechtse Heuvelrug

4,8%

1,7%

14,2%

0,9%

de reisafstanden liggen ver onder het landelijke gemiddelde.

Zeist

5,0%

1,8%

14,7%

1,0%

Voor inwoners van De Bilt en Utrechtse Heuvelrug is dit tijdens

Nederland

4,5%

1,8%

14,1%

0,9%

voorzieningen zoals een apotheek of verloskundige. Wie in

kantooruren eveneens het geval, maar daarbuiten moet er
een aanzienlijk grotere afstand worden afgelegd om bij een
zorgprofessional te komen.

Zorgaanbod
per plaats

Plaats

Inwoners

Tandartsen

Verloskundigen

Fysiotherapeuten

Stadsapotheken

Huisartsen

De Bilt

Bilthoven

22.022

17

7

28

3

16

De Bilt

De Bilt

10.465

8

1

10

2

12

De Bilt

Maartensdijk

4.975

2

0

3

2

5

De Bilt

Groenekan

1.890

1

0

2

0

1

De Bilt

Hollandse Rading

1.445

2

0

0

0

1

De Bilt

Westbroek

1.220

1

0

0

0

4

Utrechtse Heuvelrug

Driebergen-Rijsenburg

18.415

17

4

19

2

21

Utrechtse Heuvelrug

Doorn

10.050

4

0

16

1

9

Utrechtse Heuvelrug

Leersum

7.555

5

0

4

1

5

Utrechtse Heuvelrug

Amerongen

5.475

1

0

3

1

4

Utrechtse Heuvelrug

Maarn

4.650

2

0

5

0

6

Utrechtse Heuvelrug

Overberg

1.355

0

0

0

0

0

Utrechtse Heuvelrug

Maarsbergen

1.310

0

0

0

0

0

Zeist

Zeist

51.120

43

9

58

8

49

Zeist

De Dolder

3.940

3

0

6

1

7

Zeist

Huis ter Heide

2.035

0

0

0

0

0

Zeist

bosch en Duin

1.730

2

0

0

0

0

Zeist

Austerlitz

1.460

0

0

1

0

0

151.110

108

21

155

21

141

Totaal

Het zorgaanbod in de verschillende plaatsen ligt in de lijn met het aantal inwoners.
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De twee ziekenhuizen die zich officieel in onze regio be

dit moment ruim 1.000 plaatsen. Niet verrassend op basis van

vinden, zijn gevestigd in Zeist. Verder zijn er in de regio vier

de demografische gegevens is het relatief grote aanbod van

psychiatrische ziekenhuizen, tien instellingen voor gehan

ouderenzorg in de regio.

dicaptenzorg en zeven psychiatrische centra. In de zoektocht

In 2009 telde Nederland 479 verpleeghuizen, 1.131 verzor

naar een passende zorgaanbieder zijn consumenten echter

gingshuizen en 290 gecombineerde instellingen. Daarvan

steeds minder gebonden aan regionale, en soms ook

bevinden zich er 35 in Zeist, De Bilt of Utrechtse Heuvelrug.

landelijke, grenzen. Het aanbod in de intramurale zorg is op
Afstand tot zorg (in km)

Zorgaanbieders per 10.000 inwoners
Huisartsen

Ziekenhuis
(incl. poli)

Huisartsen-praktijken
apotheekhoudend
Huisartsen-praktijken niet
apotheekhoudend

Huisatrsenpost

Stadsapotheken
Fysiotherapeuten

Huisartsenpraktijk

Verloskundigen
0

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

2

4
Zeist

6

8

Provincie Utrecht

Nederland

10

Tandartsen

12
Bron: CBS
De Bilt

De inwoners van Zeist hoeven de kleinste afstand af te leggen
tot een huisarts of een ziekenhuis. De inwoners van De Bilt
en Utrechtse Heuvelrug moeten een behoorlijke afstand
afleggen tot een huisartsenpost (voor avond-, nacht- en
weekendspoeddiensten).
Ziekenhuizen in
de regio

Algemene
ziekenhuizen

Academische
ziekenhuizen

Utrechtse Heuvelrug

0

2

Zeist

Provincie Utrecht

4

6

8

10

Nederland

12

Bron: Dendrite

De regio telt relatief veel algemene zorgvoorzieningen.
In alle drie gemeenten zijn alle soorten algemene zorgvoor
zieningen relatief sterk vertegenwoordigd.
Categorale
ziekenhuizen

Psychiatrische
ziekenhuizen

Instellingen
gehandicaptenzorg

Psychiatrische
centra

Zeist

1

0

1

3

7

5

Utrechtse Heuvelrug

0

0

0

1

3

2

De Bilt

0

0

0

0

0

0

Totaal

1

0

1

4

10

7
Bron: Adresboek VVZS
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Ouderenvoorzieningen De Bilt

Ouderenvoorzieningen Zeist

Soest
De Bilt

Maarssen

Utrecht

Ouderenvoorzieningen Utrechtse Heuvelrug
Scherpenzeel
Woudenberg
Renswoude

Waardering obv aanwezigheid aanleunwoningen
(0,5), gezondheidscentrum (0,5), kruiswerk en
thuiszorg (0,25), supermarkt (1), serviceflat (0,5),
OV-halte (1).
In de gemeente De Bilt beschikken Bilthoven en
Maartensdijk over de meeste ouderenvoorzieningen.
In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn dat Doorn
en Driebergen-Rijssenburg. In Zeist bevinden de
meeste ouderenvoorzieningen zich in Den Dolder en
de wijken Hoge Dennen-Kerkebosch en NijenheimCrosestein.

Wijk bij Duurstede

Laag (0 tot 1,5)

Normaal (1,5 tot 2,75)

Hoog (2,75 tot 3,75)
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Woonzorglocaties

Zorgsteunpunten

Zorginstellingen

Bron: Horizonline
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Voorzieningen ouderenzorg per 100 75-plussers

Bedden ouderenzorg per 100 75-plussers
Verzorgingshuizen

Dagbehandelingsplaatsen

Verpleeghuizen

Serviceflats
Aanleunwoningen

Ziekenhuizen

0
De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

2
Zeist

4

6

Provincie Utrecht

8
Nederland

10

0

12

Bron: Adresboek VVZS

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

2
Zeist

4
Provincie Utrecht

6
Nederland

8

Bron: Adresboek VVZS

Vergeleken met het Nederlandse gemiddelde is de regio royaal voorzien van bedden in zorgvoorzieningen voor ouderen. Dit geldt
voor alle drie gemeenten in de regio. Alleen het aantal aanleunwoningen in de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug is beperkt ten
opzichte van het aantal 75-plussers in deze gemeenten.

Als gevolg van de vergrijzing zal de vraag naar verpleging

Ontwikkeling ouderenzorg Nederland
140

en verzorging de komende decennia toenemen. Echter, de

130

ouderen van nu zijn vaak langer gezond en fit, waardoor ze
langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor verschuift de vraag

120

naar zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen steeds meer naar

110

deeltijdzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

100

Op het gebied van zorg en gezondheid staat de regio er op dit

90
80

moment goed voor, maar de eerste tekenen van tekorten zijn
2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verzorgingshuizen

Verpleeghuizen

Serviceflats

Ziekenhuizen

Combinaties van type instelling

Aanleunwoningen

zichtbaar. De vraag is niet of de zorg in onze regio op termijn
tekort zal schieten, maar wanneer.

Bron: Adresboek VVZS

Landelijk is er een ontwikkeling gaande van een
toenemend aantal verpleeghuizen en een afnemend aantal
verzorgingshuizen.
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iinhoud
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Nieuwe zorg(en)

Veranderingen in de demografie van de bevolking, maar

Het aantal 65-plussers in onze regio in 2025 wordt geschat

ook nieuwe ontwikkelingen in de zorg, veranderen de

op ongeveer 40.000. Het aantal zorgbehoevende ouderen

zorgbehoeften van de inwoners van de regio. Tot 2025

zal tot 2025 met ruim een kwart toenemen, het sterkst in

zal de totale bevolkingsomvang in De Bilt en Utrechtse

de gemeente Utrechtse Heuvelrug met ruim 40 procent. De

Heuvelrug stabiliseren en in Zeist met 15 procent groeien.

gemiddelde levensverwachting in Nederland voor de periode

In 2025 kenmerkt de regionale zorgvraag zich naar

van 2005 tot en met 2008 is 80,1 jaar. In de gemeenten Zeist en

verwachting door: hoge kosten, stijgende behoeften en

Utrechtse Heuvelrug is dit significant2 hoger, respectievelijk,

groeiende ontevredenheid.

81,5 en 81,3 jaar.

De kosten lopen op: De kosten voor de zorg als geheel zijn

Terwijl landelijk rekening gehouden wordt met een grote

in de afgelopen tien jaar, zowel absoluut, als relatief, als als

kostenpost door de verwachte toename van het aantal

percentage van het BBP, aanzienlijk toegenomen. Zo stegen

chronische aandoeningen van deze ouderen, blijft dit naar

de kosten in de periode 1998 tot 2008 met 96 procent; van

verwachting in de regio beperkt. In De Bilt zal het aantal

35,6 naar 69,8 miljard Euro. Als percentage van het BBP zijn

chronische aandoeningen zelfs stabiliseren. Ook de minimale

de kosten gestegen van 9,8 procent naar 12,6 procent. Als de

toename van het aantal gevallen van hartfalen in de regio is

stijging doorzet zoals verwacht, zal de Utrechtse Heuvelrug

opvallend. Eveneens goed nieuws is de verwachte toename

in 2025 gezien worden als een ‘dure zorgregio’. Maar wel één

van het aantal voorschriften voor geneesmiddelen: minder

waar het goed toeven is: ‘care valley’.

dan landelijk. Niet alleen de toeristische sector maar ook de
zorgsector lijkt baat te hebben bij het groene karakter van de

2

volgens de Zorgatlas van het RIVM

Utrechtse Heuvelrug.
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Ontwikkeling zorgbehoevende ouderen per profiel
Ontwikkeling zorgbehoevende ouderen per profiel
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Ontwikkelingen chronische aandoeningen 2009 - 2014
16%
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Utrechtse Heuvelrug
Dementernde, zware zorgvraag

Zeist
Bron: Horizonline

Profiel 4

Dementernde, zware zorgvraag

Bron: Horizonline

Profiel 2: Ouderen met mobiliteitsproblemen die tenminste een
geschikte (nultreden) woning nodig hebben;
Profiel 3: Ouderen met mobiliteitsbeperkingen en beperkingen
in de persoonlijke verzorging, die in principe zelfstandig kunnen
wonen maar een zorgpost in de nabijheid nodig hebben voor
(oproepbare) welzijn, zorg en diensten;
Profiel 4: Ouderen met dusdanige somatische beperkingen dat
een intramurale woonomgeving voor de hand ligt.

0%
-2%
Diabetes
De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

COPD
Zeist

Cardiovasculair
risico management
Nederland

Hartfalen
Bron: Nivel

De verwachte toename van het aantal chronische
aandoeningen in de regio is beperkt. In De Bilt zal het aantal
chronische aandoeningen zelfs stabiliseren. De minimale
toename van het aantal gevallen van hartfalen in de regio is
opvallend.

Het aantal zorgbehoevende ouderen zal tot 2025 in de regio
met ruim een kwart toenemen. De toename in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug is met ruim 40% het sterkst.
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Ontwikkeling voorschriften geneesmiddelen 2009 - 2014
Ontwikkeling voorschriften geneesmiddelen 2009 - 2014
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Ontwikkelingen contacttijd huisarts 2009 - 2014
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Ook het aantal voorschriften voor geneesmiddelen zal de
komende jaren afnemen in De Bilt. In de andere twee gemeenten
neemt het geneesmiddelengebruik wel toe maar minder dan
landelijk. De toename is het grootst in Zeist.

De contacttijd met de huisarts neemt af in De Bilt en in Utrechtse
Heuvelrug. Hier staat een toename van het contact met de
praktijkondersteuner tegenover. Alleen in Zeist neemt het contact
met zowel huisarts als POH de komende jaren toe.

Toch zullen de huidige bezuinigingsplannen voor de

zorg komt een minimale eigen bijdrage en voor de geestelijke

zorgsector naar verwachting een zware wissel trekken op

gezondheidszorg en paramedische zorg wordt de bijdrage

onze regio. Denk aan bezuinigingen op het gebied van

uitgebreid. Gemeenten worden deels verantwoordelijk voor

jeugdzorg en het budget voor de langdurige zorg. Ook op

de uitvoering van de plannen en in de hele regio zal zorg dan

het budget van de sociale werkplaatsen wordt bezuinigd.

ook hoog op de bestuursagenda staan.

Onze regio telt veel Wajong-ontvangers. Het merendeel van
hen woont in Zeist, gevolgd door Utrechtse Heuvelrug. Een

Toename van de zorgvraag: De gemeente Utrechtse Heuvel

relatief groot deel van deze jonggehandicapten is ouder dan

rug heeft haar visie met betrekking tot ouderen vastgelegd

35 jaar en ontvangt langer dan vijf jaar deze uitkering. De

in de nota ‘Ouderen 2008-2012 - ’Zilveren Schakels’. Utrechtse

Instroom in de Wajong wordt op termijn aan banden gelegd,

Heuvelrug wil een gemeente zijn waar: “ouderen in staat

waardoor een deel van de ontvangers in de bijstand komt.

worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen

De verwachting is daarbij dat we jaarlijks meer eigen bijdrage

blijven wonen in hun vertrouwde omgeving met voldoende

gaan betalen. Voor het verblijf in een instelling voor langdurige

steun van buren, vrijwilligers en anderen”. Hier wordt aan
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toegevoegd dat als niet voldoende steun kan worden

In 2025 zal in de regio behoefte zijn aan circa 2.800 intramurale

geboden, ouderen terug moeten kunnen vallen op ‘hulp en

plaatsen. Het huidige aanbod (van ruim 1.000 plaatsen) is

diensten aan huis of om de hoek’. De gemeente speelt met de

nu al niet toereikend. Met name in de gemeente Utrechtse

nota in op de toenemende vraag aan zorg en geeft aan een

Heuvelrug neemt de vraagt naar intramurale plaatsen toe. De

actieve rol te zullen spelen in preventief ouderenbeleid.

vraag naar geschikt en verzorgd wonen neemt de komende

Tevens wordt in de nota een trend tot extramuraliseren

jaren in alle gemeenten toe. Alleen het huidige aanbod van

gesignaleerd, waarbij “veel instellingen binnen de gemeente

geschikt wonen in De Bilt kan waarschijnlijk voldoen aan de

hun intramurale plaatsen al aan het afbouwen zijn”. Echter, uit

toekomstige lokale vraag.

de vrijwel gelijktijdig uitgebrachte Woonvisie van de gemeente
blijkt bezorgdheid: “de afbouw van intramurale plaatsen gaat

Geschikt en verzorgd wonen

sneller dan het realiseren van nieuwe vormen van wonen”.

8000

Vooral in Driebergen-Rijsenburg zijn er bovengemiddeld veel

7000

plannen voor afbouw van intramurale capaciteit.
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In 2025 zal in de regio behoefte zijn aan circa 2.800 intramurale
plaatsen. Het huidige aanbod (van ruim 1.000 plaatsen) is
hiervoor bij lange na niet toereikend.
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Verzorgd wonen: ouderenwoning waarbij het mogelijk is
om via een nabij gelegen zorgsteunpunt verpleging of
verzorging te ontvangen.
Geschikt wonen: zelfstandige woningen waarvan diverse
kenmerken aangeven dat ze meer geschikt zijn voor ouderen
en andere hulpbehoevenden dan gebruikelijke woningen.
Ook de vraag naar geschikt en verzorgd wonen neemt in alle
drie gemeenten toe. Alleen het huidige aanbod van geschikt
wonen in De Bilt kan voldoen aan de toekomstige vraag in deze
gemeente.
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Wie zorgen straks voor ons?: De regio kent al jaren een lage

De potentiële beroepsbevolking in de regio is relatief klein en

werkloosheid en dit geldt eigenlijk voor iedereen: jong, oud,

neemt verder af. De afname in Zeist blijft beperkt waardoor

man of vrouw, allochtoon of autochtoon. In de groep 35-45

het aandeel hier in 2025 rond het landelijke gemiddelde komt

jaar is de werkloosheid zelfs de helft minder dan landelijk. De

te liggen (61%). In de andere twee gemeenten behoort dan

regio telt dan ook weinig WW-uitkeringen. De mensen die nog

nog slechts 57 procent van de bevolking tot de potentiële

werk zoeken hebben vaak een hoog opleidingsniveau en zijn

beroepsberoepsbevolking. Daarmee ontstaat een hoge grijze

dikwijls ouder dan 50 jaar. Niet verrassend, want de aandelen

druk, vooral in De Bilt en gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het

ouderen en hoogopgeleiden in de beroepsbevolking zijn in

aantal zorgbehoevende ouderen zal tot 2025 in de regio met

deze contreien groot. Om aan de toenemende zorgvraag te

ruim een kwart toenemen. Deze toename is het sterkst in de

kunnen voldoen is er behoefte aan zorgpersoneel, vooral op

gemeente Utrechtse Heuvelrug met ruim 40 procent. Dit komt

HBO en MBO niveau.

neer op honderd leden van de potentiële beroepsbevolking
die in 2025 ruim veertig 65-plussers ‘verzorgen’.

Werkgelegenheidsontwikkeling zorgsector

Werkloosheid naar leeftijd (%, 2007)
55 - 64 jaar
45 - 54 jaar
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In de groep 35-45 jaar is de werkloosheid de helft minder dan
landelijk. De regio telt dan ook weinig WW-uitkeringen.
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Het aantal banen in de gezondheidszorg is in Utrechtse
Heuvelrug en Zeist minder sterk gegroeid dan landelijk. In
De Bilt daarentegen heeft een forse toename van het aantal
arbeidsplaatsen in de zorgsector plaatsgevonden.
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Prognose aandeel potentiële beroepsbevolking (15 - 64 jaar)
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De potentiële beroepsbevolking zal de komende jaren in alle drie
gemeenten verder afnemen.

Er is op dit moment al sprake van een relatief hoge grijze druk
in de regio (met name in De Bilt en Utrechtse Heuvelrug).
Deze neemt de komende jaren verder toe maar iets minder sterk
dan landelijk.

Onder deze zorgprofessionals rekenen we ook de huisartsen.

ouder dan 55 jaar. Opvolging is moeilijk te vinden: jonge

In de afgelopen tien jaar is het aantal huisartsen in Nederland

huisartsen blijven graag in de Randstad, waarschijnlijk voor

met 16 procent toegenomen. Het aantal vrouwelijke

de carrièremogelijkheden van hun partner. Gelukkig wordt

huisartsen is zelfs bijna verdubbeld. Van de huisartsen in

ook verwacht dat in 2025 de meeste huisartsen in de regio

Nederland is nu 40 procent vrouw. Relatief veel van hen

het minder druk krijgen met persoonlijke contacten, onder

werken in Midden Nederland. De verwachting is dat dit

andere door de beschikbaarheid van kennis op internet en

binnen vijf jaar meer dan de helft is. De gemiddelde leeftijd

het toenemende gebruik van online zorg en communicatie.

van mannelijke huisartsen ligt rond de 51 jaar, die van
vrouwelijke huisartsen op 43 jaar. De komende jaren gaan

De komende jaren zal landelijk de vraag naar zorg toenemen

dan ook veel mannelijke huisartsen met pensioen. Ook in

en het aantal arbeidskrachten voor de zorg afnemen. Het

onze regio is een groot deel van deze zorgprofessionals

Zorginnovatieplatform (ZIP) constateerde eind 2009 al dat er

Nieuwe zor g(en)
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in 2025 een tekort van 450.000 zorgwerknemers dreigt. Het

trends in de samenleving, zoals ‘afname van fatsoen’ en ‘hoge

Sociaal en Cultureel Planbureau kwam in september 2010

verwachtingen van patiënten’, krijgen hulpverleners vaker te

met een studie waaruit bleek dat er in 2030 in de thuiszorg,

maken met geweld en zorginstellingen vaker met klachten en

verpleeg- en verzorgingshuizen 140.000 mensen nodig

rechtszaken; verzorgen wordt een gevaarlijk beroep. Fouten

zijn. Ook andere rapporten komen tot de conclusie dat de

worden meer gemeld en afgestraft, en door toenemende

komende jaren extra handen nodig zijn om het werk, dat onze

transparantie worden prestaties van instellingen en individuen

groeiende zorgsector biedt, in te vullen. De huidige schatting

bij een breed publiek bekend. Recent onderzoek naar het

van het landelijke personeelstekort komt uit op ongeveer

imago van de zorgsector als werkgever, concludeert dat het

450.000 zorgprofessionals in 2025.

lastig wordt om meer mensen te motiveren om de zorg in
te gaan. Op de vraag of ze in de zorg zouden willen werken,

Exacte cijfers over het verwachte tekort in de regio zijn niet

antwoord 53 procent van de Nederlanders: ‘nee’, slechts 24

beschikbaar, maar in de afgelopen jaren is ook in de regio

procent wil dit wel, terwijl 24 procent het niet weet. Hoge

de vraag naar zorgpersoneel gestegen. Vooral in De Bilt

werkdruk is voor 55 procent reden om niet in de zorg te willen

heeft een forse toename van het aantal arbeidsplaatsen in

werken. Ruim een kwart ziet de zorg niet zitten vanwege het

de zorgsector plaatsgevonden. In de gemeenten Utrechtse

lage salaris.

Heuvelrug en Zeist is de groei van het aantal banen in de

Niet alleen wordt de arbeidsmarkt steeds krapper, ook het

gezondheidszorg minder sterk dan landelijk, maar een tekort

opleiden van mensen vergt tijd. Strategisch personeelsbeleid

aan personeel is ook hier al merkbaar. Vooral op middelbaar

voor zorginstellingen zal daarbij mede moeten gaan over het

niveau zullen tekorten in zorgpersoneel ontstaan. Er is stille

creëren van een positief imago in de arbeidsmarkt.

hoop dat technologie een deel van het zorgtakenpakket kan
overnemen. Deze techniek zal echter ook weer beheerd en

Deze Regionale Zorgfoto wijst uit dat we op korte termijn al

aangestuurd moeten worden door personeel in staffuncties.

te maken gaan krijgen met tekorten in personeel, budget en

Het is daarbij niet alleen de vraag wie er nog kan werken,

zorgaanbod en dat oplossingen niet zo 1, 2, 3 voorhanden zijn.

maar ook wie er nog wil werken in de zorg. Door algemene

Er is werk aan de winkel.
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Tijd voor ‘zorgen’
Al met al lijkt de regio er anno 2011 best goed voor te

Inspelen op toekomstige behoeften

staan op het gebied van gezondheid en zorg. Maar

De enige zekerheid lijkt wel dat onze regio in 2025 in ieder

voor hoelang? Het is tijd om samen te gaan werken

geval anders is en dat inwoners andere behoeften hebben

aan een plan om onze inwoners ook op lange termijn

dan nu. Als we de demografische trends doortrekken is redelijk

een hoogwaardig zorgaanbod te kunnen bieden.

goed te voorspellen wie er in 2025 in ons werkgebied wonen:

Diagnose 2025 en de Rabobank Regionale Zorgfoto

veel welgestelde senioren, een grote groep multiculturele

bieden voldoende input om kansen en bedreigingen in

Nederlanders in Zeist en een relatief grote groep burgers met

kaart te brengen en op zoek te gaan naar een gedeelde

een inkomen van de staat. Dat zijn de mensen waar we het voor

regionale visie. We weten niet exact wat de toekomst

doen, de mensen waar we voor zorgen, de mensen die van

ons gaat brengen maar als regio hebben we drie opties:

onze diensten en producten gebruikmaken. Vanzelfsprekend

ons voorbereiden, ons laten verrassen of in het ergste

hebben al deze inwoners diverse zorgbehoeften, gebaseerd

geval: aan het kortste eind trekken. U kunt onze keuze

op hun gezondheid maar ook bijvoorbeeld op inkomen,

wel raden. Na deze verkenning van de toekomst van zorg

technologieniveau, mediagebruik, mobiliteit en levensstijl.

signaleren wij vijf thema’s om actie op te ondernemen.

Niet alleen in de zorg, maar over het algemeen hebben senior
burgers in 2025 meer behoefte aan persoonlijke aandacht

03

en advies, aan service en comfort. Daarbij verwachten ze van
ondernemers eerlijkheid, vriendelijkheid en een positieve
benadering1. Niet alleen als ondernemers in de zorg, maar als
regio, kunnen we de omgang met deze grote groep klanten
Lees meer in de publicatie van Rabobank en HBD: 50+ winkelideeen:
verder in detailhandel, mei 2009

1
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nu al verbeteren, om een optimaal, woon-, en zorgklimaat te
creëren.

Tijd v oor ‘zor gen’

Zorgers gezocht

‘Utrechtse Zorg-rug’

Heel Nederland ziet de krapte op de arbeidsmarkt aankomen,

Om aan de behoeften van onze inwoners tegemoet te komen

met name op HBO en MBO niveau. Ook al verschillen de

moeten we verder kijken dan de ontwikkelingen in de zorg

prognoses, we kunnen rekenen op schaarste en niet alleen in

alleen. Algemene trends in de samenleving laten bijvoorbeeld

de zorgsector. Ook onze regio, en specifiek De Bilt en Utrechtse

zien dat consumenten steeds hogere verwachtingen hebben

Heuvelrug, krijgt te maken met toenemende grijze druk en

van producten en diensten in het algemeen. Daarbij worden

de daarbij behorende toename van vraag naar, en uitstroom

ervaringen gedeeld, online en in real time, en wordt op

van, zorgprofessionals. Ook wij moeten ons voorbereiden op

zoek gegaan naar een optimale positieve beleving: ook

een tekort aan huisartsen, verzorgers en verplegers. Onze

van een bezoek aan de dokter voor zover dat mogelijk is.

regio mag dan wel aantrekkelijk zijn om in te wonen, maar

Er zullen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan om

hoe zit dat met werken? Hoe kunnen we werken in de zorg

aan de behoeften van de toekomstige burger/consument/

in onze regio zo positioneren dat mensen hier graag willen

gebruiker tegemoet te komen. Verbanden over de grenzen

werken? Kunnen, en willen, we betere salarissen betalen

van sectoren heen, verschuivingen binnen de keten en

dan de rest van Nederland? Hebben we betere secundaire

verbindingen buiten de regio en zelfs buiten ons land. Om ons

arbeidsomstandigheden te bieden? Zullen we ons als regio

heen zien we de eerste nieuwe samenwerkingen al ontstaan.

verbinden aan een regio elders in de wereld en kennis en

Samenwerking biedt veel voordelen; effectiever en efficiënter

kunde uitwisselen? Kunnen we efficiënter werken met behulp

werken, kosten besparen, een beter aanbod realiseren en een

van technologie? Ideeën voor oplossingen te over; de keuze

betere positionering in de markt. Samenwerking zal in de

is aan ons. Een deel van onze regionale zorginstellingen

toekomst dan ook een steeds grotere rol gaan spelen in de

is al begonnen met voorsorteren om problemen op de

zorgsector en misschien zelfs een noodzaak worden.

arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden.

Tijd voor ‘zor gen’
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Wie gaat betalen?

we een beroep moeten doen op ons ‘innovatievermogen’.

Ondanks het feit dat we hier op de Utrechtse Heuvelrug

Dit innovatievermogen zorgt ervoor dat we in staat zijn

gezond oud lijken te worden, nemen de kosten van de zorg

op structurele wijze nieuwe producten en diensten te

die we op termijn nodig hebben hard toe. De zorgkosten per

introduceren die onderscheidend zijn in de markt. Hiervoor is

65-plusser zijn gemiddeld vijf maal hoger dan die van mensen

inzicht nodig in de ‘innovatiecapaciteiten’ van organisaties: is

jonger dan 65. Daarna nemen de kosten exponentieel toe.

de cultuur open voor ‘andersdenkenden’, hebben we creatieve

Lokale overheden krijgen een grotere rol in het organiseren

ideeën, heeft het management visie, is het personeel bereid

en financieren van deze zorg. Echter, de beschikbare middelen

dingen anders te doen, zijn onze technische systemen up to

zullen met de tijd afnemen. De kosten lopen op aan de ene

date etc. Een ‘innovatiestrategie’ helpt vervolgens met het

kant, er wordt bezuinigd aan de andere. Daarbij hebben

ontwikkelen, uitwerken en verankeren van de benodigde

gemeenten niet alleen geld nodig om de zorg op niveau te

richting in alle delen van een organisatie. De combinatie van

houden, ook is kennis en kunde nodig om keuzes te maken,

zorg met een prettige groene leefomgeving zoals in onze

geld te alloceren en zorg te faciliteren. Door de aanwezigheid

regio, biedt vele mogelijkheden voor een positionering als

van veel senioren kunnen we rekenen op een flinke stijging

specifieke zorgregio in Nederland en wellicht zelfs in Europa.

van de kosten in onze regio: in 2025 zijn we op de Utrechtse
Heuvelrug bovengemiddeld veel collectief geld kwijt aan

Deze toekomstverkenning geeft inzicht in bedreigingen maar

de zorg voor onze inwoners. Dat geld moet ergens vandaan

zeker ook in kansen. We hopen dat u, net als wij, de noodzaak

komen. Er kan nu al nagedacht worden over nieuwe manieren

ziet om op deze vijf thema’s samen te werken aan een gewenste

om de grote zorgvraag die op ons afkomt te financieren.

toekomst voor de zorg op de Utrechtse Heuvelrug en nodigen u
graag uit om hierover met ons mee te denken.

Werken aan innovatiekracht
Er is werk aan de winkel en nog maar weinig regionale
zorginstellingen lijken voldoende urgentie te voelen om
over te gaan tot daden. ‘Als je doet wat je altijd doet, krijg je
wat je altijd al kreeg’ en ‘je oogst wat je zaait’, wijze woorden
in verandermanagement die aangeven dat het aan ons is
om voorbereid te zijn op de regionale zorgvraag van de
toekomst. Om in de toekomst goede zorg in onze regio te
kunnen garanderen moeten we aan de slag. En er moeten
vast en zeker dingen anders. Onze regio, de ondernemers
in de regio, de zorgondernemers in de regio, allemaal zullen
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Gezondheidszorg
samen met Rabobank
Utrechtse Heuvelrug
Rabobank is bij uitstek een relatiebank. Wij gaan niet zozeer voor de
quick wins, maar zoeken naar het aangaan van een goed gefundeerd en
meerjarig partnership. Voor zo’n partnership nemen we de verwachtingen
voor de toekomst van onze klanten als uitgangspunt. Hierbij spelen de
ontwikkelingen in de zorgsector natuurlijk een zeer grote rol.
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liggende jaren haar positie sterk uitgebreid en beschou

De gezondheidszorg is een buitengewoon belangrijke sector.

wen veel grote GGZ-instellingen Rabobank als huisbankier.

Gezondheid en welzijn worden door veel mensen beschouwd

De Rabobank kijkt dan ook verder dan de traditionele

als één van de belangrijkste waarden in hun leven. Ook de

producten en bedieningsconcepten, door meer en meer

financiële belangen in deze sector zijn groot. Ongeveer 13%

de zakelijke dienstverlening te koppelen aan de particuliere

van het Bruto Nationaal Product gaat om in deze sector en

dienstverlening (medewerkers van zorginstellingen en/of

meer dan 1 miljoen Nederlanders verdienen er hun dagelijks

patiënten/cliënten). Een voorbeeld hiervan is de MediciDesk.

brood mee. Gegeven de demografische (vergrijzing) en

Wij hebben geconstateerd dat de dienstverlening aan

technologische ontwikkelingen zal de sector de komende

(aankomend) medici in sommige situaties complexer is dan

jaren verder in omvang en belang toenemen.

gemiddeld. Om de kwaliteit van onze dienstverlening ook

Als grootste bank van Nederland, die uitdraagt en waarmaakt

aan deze groep klanten te waarborgen en hen één loket te

midden in de maatschappij te staan, ziet de Rabobank de

bieden, hebben wij speciaal voor deze groep een eigen desk

zorgsector dan ook als zeer belangrijk. Door de sterke tendens

opgesteld, te weten de MediciDesk.

om ondernemerschap en (gereguleerde) marktwerking in
de zorgsector te stimuleren, zal de waarde die Rabobank

Onder andere op het gebied van innovatieve producten, die

kan toevoegen aan relaties in de sector de komende jaren

het uw cliënt gemakkelijker maken om zijn of haar geldzaken

toenemen. De ondernemersrisico’s voor zorginstellingen

te regelen en daarmee de zorg ‘ontzorgt’, zijn wij koploper.

nemen toe, maar tegelijkertijd ook de kansen om onder

Zo voert de Rabobank al jaren een actief beleid om klanten,

nemend te zijn. DBC’s (diagnosebehandelingcombinaties)

die door een (fysieke) beperking niet zelfstandig kunnen

en ZZP’s (zorgzwaarte-pakketten) zijn bedoeld als middel om

bankieren, te ondersteunen met aangepaste hulpmiddelen,

de aanbodregulering te vervangen door vraagsturing. In dat

voorlichtingen en trainingen. Zo werd voor slechtzienden de

opzicht schuift de zorg op naar het bedrijfseconomische

website met een voorleesmodule uitgerust, maakt een grotere

model van de marktsector.

en sprekende versie van de Random Reader internetbankieren
eenvoudiger en zit op diverse automaten een spreekfunctie.

Rabobank neemt in de gezondheidszorg een vooraanstaande

Bovendien zijn voor ouderen, gehandicapten en laag

positie in. In de cure-sector heeft de Rabobank met ongeveer

geletterden tal van trainingen beschikbaar.

25% van de instellingen een bancaire relatie. Nagenoeg alle

Ook op het gebied van financieringsinnovaties zijn wij voor-

recente nieuwbouwfinancieringen in de cure zijn door

loper. Zo heeft Rabobank Utrechtse Heuvelrug als eerste

Rabobank gearrangeerd. Van de zorginstellingen in de care-

bank de Go Cure regeling geïntroduceerd en gerealiseerd.

sector in Nederland beschouwt circa 35% Rabobank als

Deze regeling, waarbij de overheid garant staat voor een aan-

huisbankier. In de GGZ-sector heeft Rabobank de achter

zienlijk deel van de kredietstelling, heeft het Diakonessenhuis
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in staat gesteld om het nieuwe Acuut Centrum te realiseren

de financierbaarheid een belangrijker vraagstuk geworden.

dat in 2013 haar deuren opent. Dit ziekenhuis is daarmee de

Om alternatieven voor de financiering van vastgoed te creëren

eerste zorginstelling geworden die gebruik heeft gemaakt van

is er binnen de Rabobank Groep ook een vast
goedfonds

de Go Cure.

in oprichting via Bouwfonds REIM waaraan u uw vastgoed
zal kunnen verkopen en terughuren. De vraag naar deze

Rol van Rabobank in de zorgmarkt

wijze van beheer van het vastgoed neemt, onder andere

De voorgenomen en reeds ingevoerde veranderingen in

gegeven de ontwikkelingen rondom scheiden wonen en

wet- en regelgeving hebben grote invloed op de wijze

zorg, toe. Rabobank blijft hierin samen met haar klanten

waarop

inrichten.

nieuwe financieringsmogelijkheden ontwikkelen om aan de

We zien dat momenteel vooral op het gebied van

toenemende vastgoedvraagstukken invulling te kunnen geven.

zorgvastgoedontwikkeling en –financiering, maar ook als het

Via het initiatief eHealthNu, waaraan Rabobank zich samen

gaat om het managen van marktrenterisico’s. Toegang tot de

met een aantal andere marktpartijen (Achmea, Menzis,

geld- en kapitaalmarkt is niet meer vanzelfsprekend. Dat vraagt

TNO, Philips, KPN en ZIP) voor de komende twee jaar heeft

veel van zorginstellingen, maar ook van de bank. De relatie

gecommitteerd, wil Rabobank een bijdrage leveren aan

met de bank speelt daarin een steeds belangrijkere rol en is,

innovatie in de zorg. De schaarste aan personeel enerzijds,

en wordt, van strategisch belang. Naar onze mening zullen de

anderzijds onze eigen ervaringen met de verandering van

kritische succesfactoren voor zorginstellingen onder andere

balietransacties naar de internetomgeving, geven ons de

liggen op het vlak van de bedrijfsvoering (‘lean en mean’),

overtuiging dat investeringen in E-health zinvol zijn.

zorginstellingen

hun

bedrijfsvoering

kwaliteit van de dienstverlening en het binden van personeel.
Het leveren van klantwaarde moet altijd voorop staan. Daarin

Tenslotte is Rabobank betrokken bij veel nieuwe (private)

verschillen zorginstellingen en de Rabobank niet van elkaar.

initiatieven in de zorg als ZBC’s, diagnostische centra en

Rabobank heeft de ambitie een vooraanstaande rol te spelen

zorgboerderijen.

in deze transitiefase. Als kritische sparringpartner voor onze
relaties en als opinievormer. Hieraan geven wij inhoud in onze

Rabobank wenst met u vooruit te kijken naar ontwikkelingen

gesprekken met relaties, maar ook middels contacten met

in uw sector en met u na te denken over de (financiële)

VWS, zorgverzekeraars, NZa, WfZ en brancheorganisaties. Ook

consequenties daarvan op instellingsniveau en op deelgebieden

worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, vaak samen

(zoals bijvoorbeeld vastgoed). Wij wisselen daarom graag op

met andere gerenommeerde partijen, over actuele thema’s in

structurele basis gedachten uit over de ontwikkelingen in de

de sector. Een actueel onderwerp is de vastgoedstrategie in

zorgsector. Op deze manier geeft Rabobank inhoud aan haar

de zorg. Aangezien hiermee grote investeringen gemoeid zijn,

financieel, strategische positie. Graag gaan wij met u in gesprek

die onder steeds verder gaande marktwerking plaatsvinden, is

over de toekomst van de zorg.
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