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Het aantal 65-plussers stijgt
de komende twintig jaar
met 55% tot bijna 5 miljoen.
Het aantal 90-plussers stijgt
tegelijk met bijna 200% tot
340 duizend.

VOORWOORD

Ieder mens
is uniek.
We vinden dan ook dat iedere cliënt recht heeft op persoonsgerichte zorg of
ondersteuning, met voldoende tijd en oprechte aandacht voor zijn of haar welbevinden. De kwaliteit van de zorg in Nederland is uitzonderlijk hoog. En dit willen
we graag zo houden. Maar demografische ontwikkelingen in combinatie met
een toenemend personeelstekort en een voortdurend groeiende zorgzwaarte
dwingen de samenleving tot nieuwe, fundamentele keuzes over hoe we de zorg
voor ouderen en chronisch zieke mensen inrichten. Niets doen is geen optie.
De zorg voor ouderen gaat ingrijpend veranderen. Dat staat vast. Het aantal
65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340 duizend. Er is meer nodig
om de ouderenzorg te hervormen dan alleen kortdurende actieprogramma’s.
Verder vooruitkijken is noodzakelijk. Bij ActiZ vinden we dat de fundamentele
verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak
verdient. Wij zetten ons hier dan ook op allerlei manieren voor in. Hoe we dat
doen, leggen we hier graag uit. Ons uitgangspunt: de toekomst van ouder
worden is voor iedere Nederlander van levensbelang, jong en oud.
Wouter van Soest
Directeur ActiZ

FEITEN EN CIJFERS

Dit zeggen
de cijfers
Vergrijzing en
stijging zorgvraag

Het aantal 65-plussers stijgt

3,1 mln

2015
2040

4,8 mln

De voorspellingen voor Nederland laten
in 2040 een forse groei van het aantal
ouderen en zorgbehoevenden zien.

Het aantal 90-plussers stijgt
2015
2040

117.000
340.000
Het aantal mensen met dementie stijgt

2015
2040

330.000

154.000

-60%

Aantal 50-64 jarigen per 85-plusser
(mogelijke mantelzorgers)
2015: 10 			
2040: 4

+28%

Aantal mensen met meerdere
chronische aandoeningen tegelijk
2015: 4.3 miljoen
2040: 5.5 miljoen

Beroepsbevolking neemt af
Beschikbare (mantel)zorg in relatie tot toekomstige zorgvraag

2015

2040

1 op 2

1 op 3
Aantal niet-werkenden t.o.v. werkenden

1 op 7

1 op 4

Aantal werkenden in de zorg (beschikbaar personeel) t.o.v. het totaal aantal werkenden

10 op één 85-plusser

4 op één 85-plusser

Aantal 50-64 jarigen per 85-plusser (mogelijke mantelzorgers)

Bron: RIVM, VWS

Leeftijdopbouw
personeel VVT

> 55 jaar
115.500
bijna 30%
met pensioen
in 2030
Bronnen: AZWInfo, RIVM en
arbeidsmarktgegevens VWS

< 35 jaar
120.400

35-55 jaar
173.900

Aantal ouderen thuis verdubbelt
Het aantal thuiswonende ouderen groeit naar verwachting harder dan het aantal
ouderen in het verpleeghuis. Het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt naar ruim
2,5 miljoen. Het aantal ouderen in het verpleeghuis groeit ook: in 2040 zijn er
30.000 tot 80.000 extra plekken nodig. Dit betekent de komende 20 jaar jaarlijks
50 verpleeghuizen met 30 tot 80 plekken erbij.

Ouderen
thuis

Ouderen
verpleeghuis

circa
2.5 mln

circa
1.2 mln

2015

circa
150.000/
200.000

circa
120.000

2040

2015

2040

Bron: CBS
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Hogere leeftijd,
hogere zorgvraag
De gemiddelde zorgkosten voor 85-plussers lagen in 2018 ruim 4 keer hoger dan
die van ouderen tussen de 65 en de 75
jaar. Gezien de verdubbeling van het aantal 85-plussers tot 2040, stijgen de totale
zorgkosten naar verwachting aanzienlijk.
65 - 75 jaar
75 - 85 jaar

Gemiddelde zorgkosten per persoon, per jaar in 2018.
Bron: Vektis

85+ jaar

Publieksonderzoek
‘Hoe wil Nederland oud worden?’
Hoe wil Nederland oud worden? Wat verwachten Nederlanders van de toekomst van de zorg
voor ouderen? En in hoeverre zijn ze nu al bezig met hun eigen oude dag? Deze vragen stonden
centraal in een publieksonderzoek in opdracht van ActiZ. Uit dit onderzoek onder de Nederlandse
bevolking blijkt dat een deel van de Nederlanders wel nadenkt over de oude dag, maar dat er
niet of nauwelijks over wordt gesproken. Terwijl mensen daar wel behoefte aan hebben.
Het gesprek over de verwachtingen voor de oude dag loopt al snel aan tegen aannames over
de (toekomst van de) zorg voor ouderen die het gesprek ernstig bemoeilijken. Zo zien mensen
de zorg voor ouderen vooral als een taak voor de overheid of van zorgorganisaties. Ook
denken mensen vaak negatief over de toekomst van de ouderenzorg. Voor ActiZ reden om de
publieksaanpak ‘Praat vandaag over morgen’ te ontwikkelen. Met deze aanpak jaagt ActiZ het gesprek
over de toekomst van de zorg voor ouderen aan, zowel op landelijk als op regionaal niveau.
Goede zorg voor ouderen is vooral een taak voor:

93%

83%

zorgorganisaties/
wijkverpleegkundigen

gemeenten

zorgverzekeraars

rijksoverheid

67%

84%

ik ben bereid bij te
dragen aan de zorg
voor mijn ouders

oudere zelf

88%

16%

heeft zelf dingen geregeld
voor de zorg die zij zelf
als oudere nodig kunnen
hebben.

ik ben bereid bij te
dragen aan de zorg
voor mijn familie

81%

87%

van de Nederlanders
is bereid zelf meer te
regelen voor hun eigen
oude dag.

50%

29%
56%

van de Nederlanders denkt na
over de zorg die zij zelf in de toekomst als oudere nodig kunnen
hebben. Toch praat 40% van die
Nederlanders daar (vrijwel) nooit
met anderen over.

ik ben bereid bij
te dragen aan de
zorg voor mijn buren/
vrienden

81%

ik ben bereid bij te
dragen aan de zorg
voor mijn partner

PUBLIEKSAANPAK

praat vandaag
over morgen

Stel het niet uit. Praat vandaag over morgen. Met die boodschap roept
ActiZ iedereen in Nederland op het gesprek aan te gaan over ouder
worden. Wat kun jij betekenen voor de ouderen in jouw omgeving?
Hoe wil jij zelf oud worden? Wat verwacht je van je naasten, je buurt
of van de overheid? En zijn die verwachtingen realistisch? Wat kun je
nu al regelen om straks prettig oud te worden? Dit gesprek is nodig,
omdat Nederland in snel tempo vergrijst. Het staat vast dat dat de
zorg voor ouderen zal veranderen. Dat vraagt iets van ons allemaal.
Met ‘Over Morgen’ wil ActiZ het gesprek hierover aanjagen.

wat als ik
straks ziek
word?

hoe zie jij de weg
naar ouder worden?
stel het niet uit,
praat vandaag
over morgen

praatvandaagovermorgen.nl

OVER ACTIZ

Dit doet
ActiZ ook
Met scenario’s voorbereid op 2030

Onderzoek

In het voorjaar van 2018 heeft een grote groep

ActiZ doet regelmatig onderzoek naar de toe-

bestuurders en beleidsadviseurs van ActiZ, samen

komst van ouderenzorg. Zo onderzochten we

met Jester Strategy, vier toekomstscenario’s ont-

bijvoorbeeld dat er de komende jaren 14.000

wikkeld voor de langdurige zorg. Ieder scenario

verpleeghuisplekken bijkomen. Dat lijkt veel, maar

geeft zorgorganisaties een heel ander perspectief

is lang niet voldoende om aan de groeiende vraag

op de toekomst van de langdurige zorg, terwijl alle

te kunnen blijven voldoen. Er zijn nu ruim 20.000

scenario’s denkbaar zijn. In 2020 zijn de scenario’s

wachtenden voor een verpleeghuisplek en dat

naar aanleiding van de coronacrisis herzien.

aantal groeit elke maand. Met eigen onderzoek

Denkkamers
In Denkkamers is ActiZ, in samenwerking met DIG,

maakt ActiZ inzichtelijk wat er nodig en haalbaar
is voor de toekomst.

in gesprek met mensen van binnen en buiten de

Toekomst van de zorg voor ouderen

zorg, jongeren en ouderen over de toekomst van

De gebundelde kennis en inzichten van de leden

de ouderenzorg. Kunnen we op andere manieren

van ActiZ benutten we voor belangenbehartiging

naar de zorg voor ouderen kijken? Dit levert ver-

om ook in de toekomst de zorg voor ouderen

rassende inzichten op die gebruikt worden om tot

beschikbaar en betaalbaar te houden. De politiek

toekomstbestendige zorg voor ouderen te komen.

speelt een belangrijke rol bij de toekomst van
de ouderenzorg. ActiZ voert actief het gesprek
met beleidsmakers en politici om te laten zien
wat zorgprofessionals en zorgorganisaties in de
praktijk ervaren en aan te geven wat er nodig is
voor de toekomst.

400

organisaties
die met zo’n

400 duizend
medewerkers

zorg en ondersteuning
bieden aan circa

2 miljoen
cliënten

ActiZ is de branchevereniging van
400 zorgorganisaties
ActiZ werkt aan het mogelijk maken van goede zorg voor ouderen, nu en in
de toekomst. Zorg die betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. ActiZ is
de branchevereniging van 400 zorgorganisaties, met bijna 400 duizend
medewerkers. ActiZ is hun spreekbuis en helpt zorgorganisaties hun
medewerkers in staat te stellen om zo goed mogelijke zorg te leveren voor
circa twee miljoen cliënten. Ouderen en mensen met een chronische ziekte,
die verpleging en/of verzorging nodig hebben, thuis of in een verpleeghuis.
ActiZ functioneert als ware het een kwaliteitskeurmerk voor zorgaanbieders,
omdat er eisen worden gesteld aan het lidmaatschap van de vereniging.
ActiZ heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor
ouderen toekomstbestendig te maken, om bureaucratie te verminderen en
om het vakmanschap van zorgverleners te beschermen. ActiZ signaleert
knelpunten en verbeteringen in de sector en zet deze op de politiekbestuurlijke agenda en/of agendeert ze in de publieke opinie. ActiZ is
namens haar omvangrijke achterban gesprekspartner voor het Rijk en werkt
in de landelijke belangenbehartiging nauw samen met andere betrokken
partijen, zoals zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, woningcorporaties,
gemeentes, vakbonden en patiëntenorganisaties.
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Disclaimer
Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest
actuele gegevens tot stand gekomen. Het is evenwel niet geheel uitgesloten
dat de informatie in deze uitgave onjuistheden en/of onvolkomenheden
bevat. ActiZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade
ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Aan de inhoud
van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

