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Brief aan de (in)formateur(s) 

 

 

Datum 6 april 2017  

Betreft Zorg voor kwetsbare ouderen  

 

Geachte informateur, beste mevrouw Schippers,  

 

U voert momenteel gesprekken met partijen om te onderzoeken of er een kabinet kan worden 

gevormd dat kan rekenen op voldoende steun in beide Kamers van de Staten Generaal.  

 

De Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen, de vereniging van eerstelijnsorganisaties, zien 

voor zo’n kabinet grote uitdagingen in de gezondheidszorg. Huisartsen en eerstelijnsorganisaties 

willen ook de komende jaren bijdragen aan goede, doelmatige en betaalbare zorg in de buurt van 

hun patiënten. Samen spelen zij een belangrijke rol bij het realiseren van noodzakelijke 

veranderingen in de ggz, jeugd- en ouderenzorg.  

 

Wij vragen van een nieuw kabinet speciale aandacht voor de zorg voor kwetsbare ouderen.  

 

Ouderenzorg daar waar het nodig is 

In Nederland wonen zo’n 129.000 mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis (bron: 

Zorginstituut Nederland, 2015). Voor hen moet de zorg uiteraard goed zijn. Tegelijkertijd betekent 

het dat 6 van de 7 80+-ers thuis woont. Omdat verzorgingshuizen in toenemende mate worden 

gesloten en de gemiddelde verblijfsduur in het verpleeghuis is afgenomen van gemiddeld twee 

jaar naar acht maanden, worden huisartsen dagelijks geconfronteerd met de complexe zorgvraag 

van een grote groep kwetsbare ouderen. Zij ervaren dat de organisatie van de ouderenzorg op 

dit moment totaal ondoorzichtig is en op veel plekken nog niet goed geregeld (bron: LHV-

ledenpeiling, 2016). Voorzieningen, zoals het kortdurend eerstelijnsverblijf, laten sterk te wensen 

over. De LHV en InEen waarschuwen: vergeet bij de formatiegesprekken de grote groep 

kwetsbare ouderen die thuis wonen niet.  

 

Meer tijd, beter georganiseerd 

De totale tijd die huisartsen – zowel in de dagpraktijk als in de avond-, nacht- en 

weekenddiensten - besteden aan contacten met oudere patiënten is toegenomen in de afgelopen 

drie jaar. En voor patiënten van 85 jaar en ouder is het aantal contacten voor ‘intensieve zorg’ 

gegroeid (bron: NIVEL, 2017). Huisartsen hebben voor deze patiënten meer tijd nodig, zeker in 

achterstandswijken. De levensverwachting ligt daar vaak tien jaar lager dan in andere gebieden. 

Een goede organisatie van de eerstelijnszorg in wijk en regio is een belangrijke randvoorwaarde 

voor de continuïteit en kwaliteit van de ouderenzorg. Bovendien vraagt meer tijd voor de patiënt 

om minder patiënten per huisarts.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ineen.nl/
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Mogen wij op u rekenen voor de randvoorwaarden om een stevig beroep te kunnen blijven doen 

op de huisarts? Het regeerakkoord zou naast een investering in de verpleeghuiszorg ook ruimte 

moeten bieden om te investeren in goede ouderenzorg in de eerstelijnszorg, zodat de 

noodzakelijke extra tijd aan deze patiënten besteed kan worden.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

                                                            
Ella Kalsbeek                                               Martin J.W. Bontje  

Voorzitter LHV                                                  Voorzitter InEen  
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