
2004 - 2015

MASTERPLAN V&V

VOOR DE LIEMERS
voor

Verpleeghuis Zevenaar, Diafaan, STMG

auteur

Henk Nouws

Ruimte voor zorg bv

Research en advies in wonen en zorg
Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT
tel 033 - 465 54 51
fax 033 - 465 34 81
www.ruimtevoorzorg.nl

29 augustus 2004



INHOUD

1 Inleiding......................................................................................1

2 Agenda voor de toekomst ............................................................5

2.1 Analyse ........................................................................................5
2.2 Masterplan....................................................................................5

3 Definities ...................................................................................13

3.1 Oude en nieuwe begrippen voor wonen met zorg..............................13
3.2 Steunpunten ...............................................................................17

4 Huidige en geplande capaciteit, 2004 – 2008 ............................20

4.1 Werkwijze...................................................................................20
4.2 Aanbieders .................................................................................20
4.3 Overzicht geplande capaciteit ........................................................21
4.4 Samenvatting huidige en geplande capaciteit ...................................25

5 Gewenste ontwikkeling 2000 – 2015.........................................27

6 Verschil tussen geplande en gewenste ontwikkeling.................28

6.1 Absoluut.....................................................................................28
6.2 Relatief ......................................................................................29
6.3 Situatie per gemeente ..................................................................30

7 Witte vlekken 2015....................................................................34

7.1 Analyse ......................................................................................34
7.2 Resultaat ....................................................................................35



Ruimte voor zorg 1

1 INLEIDING

Aanleiding 

De modernisering van de AWBZ geeft organisaties op het gebied van V&V de mogelijk-

heid om alle producten op het gebied van verzorging en verpleging aan te bieden. Het

verpleeghuis kan thuiszorg aanbieden, de thuiszorg kan in theorie verpleeghuiszorg aan-

bieden. Doordat er meer aanbieders zijn, heeft de klant meer keuzevrijheid. Dat is een

goede zaak.

Van belang is wel dat aanbieders hun producten op elkaar afstemmen. Het geld kan maar

één keer worden uitgegeven. Een goede afstemming van het aanbod betekent een effici-

ente inzet van de middelen en gemak voor de cliënt. 

In De Liemers – de regio ten oosten van Arnhem – zijn drie organisaties voor verzorging

en verpleging actief die de intentie hebben uitgesproken tot verregaande afstemming van

elkaars producten. De drie organisaties zijn Diafaan, verpleeghuis Zevenaar en Stichting

Thuiszorg Midden Gelderland. Op hun beurt werken zij weer samen met gemeenten, wel-

zijnsinstellingen, woningcorporaties en zorgaanbieders uit andere sectoren. 

Masterplan V&V voor de Liemers

Deze drie aanbieders hebben het initiatief genomen om voor het hele grondgebied van de

Liemers in kaart te brengen wat de behoefte aan woonzorgvoorzieningen is, wat het hui-

dige aanbod is, welke plannen er in de maak zijn en waar een overlap ontstaat of een

leemte overblijft (zie ook de figuur hieronder). 

Figuur 1 Werkwijze totstandkoming Masterplan

Analyse schema
Masterplan V&V De Liemers
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Het resultaat van deze inventarisatie is weergegeven in deze rapportage, het Masterplan

V&V voor de Liemers. Bovendien hebben de drie partijen aanvullende plannen gemaakt.

Daar waar gaten blijken te zijn in het aanbod, dat is bijvoorbeeld het geval in een aantal

kleinere kernen in de regio, hebben zij de intentie uitgesproken om de leemte op te vul-

len. Het eerstvolgende hoofdstuk van het rapport bevat de toekomstagenda, waarin deze

intenties zijn opgenomen, concreet met aantallen.

Een paar kanttekeningen dienen op deze plaats vermeld te worden. Er is een gemeente-

lijke herindeling in voorbereiding die tot gevolg heeft dat de gemeente Bergh en Didam

worden samengevoegd. Didam maakt deel uit van de regio die de drie aanbieders be-

strijken. Bergh niet. Gaande dit project is besloten om in het licht van deze gemeentelij-

ke samenvoeging ook Bergh in de analyse te betrekken, maar niet op te nemen in het

masterplan.

Een tweede kanttekening heeft betrekking op de producten. In een masterplan als dit,

dat een horizon van ruim tien jaar heeft, is het niet goed mogelijk om details op te ne-

men. De details van de ontwikkelingen horen op projectniveau uitgewerkt te worden. Dit

masterplan maakt alleen de grote lijnen zichtbaar. Dat betekent dat deze rapportage

alleen verslag doet van woonzorgvoorzieningen en steunpunten. 

Inhoud van deze rapportage

Deze notarapportage beschrijft de analyse van het huidige intramurale aanbod, de ver-

wachte vraag en de plannen die in ontwikkeling zijn in De Liemers. De nota beperkt zich

tot het intramurale domein. Door het wensenplaatje en het feitenplaatje – geprojecteerd

op 2015 – met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk waar aanvullende initiatieven wen-

selijk zijn. Het resultaat is een masterplan V&V voor de Liemers waarin beschreven staat

welk intramurale aanbod van gebouwen en functies de V&V-partners willen realiseren. 

De Liemers

De Liemers is het deels verstedelijkte, deels landelijke gebied dat zich uitstrekt ten oos-

ten van Arnhem in de oksel van Rijn en IJssel. In 2001 telde de streek 119.000 inwo-

ners, waarvan 14.000 (12%) ouder dan 65 jaar. De regio heeft geen stedelijk zwaarte-

punt maar veeleer een aantal zwaartepunten. Van west naar oost zijn dat Westervoort,

Duiven, Zevenaar en Didam. Rondom deze grotere plaatsen – met inwonersaantallen

tussen de 11.000 en 23.000 – liggen vele kleinere dorpen. De gemeenten Angerlo en

Rijnwaarden bestaan uitsluitend uit kleinere kernen, uiteenlopend van enkele tientallen

tot 3.000 inwoners. De huidige gemeente Bergh heeft ’s-Heerenberg, met ruim 4.000

inwoners, als zwaartepunt, waaromheen nog eens zeven kleinere kernen liggen. Bergh

zal samen met Didam de gemeente Montferland worden. Angerlo en Zevenaar gaan in de

toekomst ook samen.

Uitgangspunten van de aanbieders

De partijen hanteren de volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van de voorzie-

ningen op het gebied van verzorging en verpleging:

1. Toekomst- en klantgericht

Gestreefd wordt naar functies en voorzieningen die passen bij de kwalitatieve vraag

van ouderen: zorg op maat, zorg thuis, vraaggericht. Voor de klant moet het zo
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makkelijk mogelijk zijn om de goede zorg te vinden passend bij de persoonlijke

vraag. De traditionele schotten tussen verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg

zullen geleidelijk verdwijnen. De huidige zorgcapaciteit zal geleidelijk deconcentreren

en in nieuwe vormen worden opgebouwd in De Liemers op plaatsen waar het aanbod

nu nog ontbreekt. Dit betekent ook een lokaal samenhangend en herkenbaar aanbod,

bijvoorbeeld door de ontwikkeling van servicezones.

2. Samenhangend en volledig

Het streven is het gezamenlijk ontwikkelen van de volledige care-keten in De Lie-

mers, inclusief de huishoudelijke ondersteuning die op dit moment onderwerp is van

wettelijke herziening, en inclusief de afstemmingsmechanismen zoals loket, indicatie

en toewijzing.

3. Herkenbaar

De drie partijen werken samen om een aanbod te realiseren dat helder en herken-

baar is voor klant en andere organisaties.

4. Beheerste ontwikkeling

Gestreefd wordt naar evenwicht in vraag en aanbod. 

Leeswijzer

De opbouw van de rapportage is als volgt:

Hoofdstuk 2 – Agenda voor de toekomst

Het eerstkomende hoofdstuk geeft een samenvatting van dit masterplan. Uit de

analyse in de hoofdstukken 4 t/m 7 wordt duidelijk in welke delen van De Liemers

nog opgaven liggen. Samen vormen zij een agenda voor de toekomst. In beeld is ge-

bracht waar nieuwe initiatieven voor steunpunten en woonzorgvoorzieningen moeten

komen.

Hoofdstuk 3 – Definities

In het daaropvolgende hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij de terminologie

rondom woonzorgvoorzieningen en steunpunten. Het loslaten van de aloude begrip-

pen “verzorgingshuis”, “verpleeghuis” en “thuiszorg” dreigt het begin te worden van

een Babylonische spraakverwarring. Daarom beschrijven we hier precies wat we ver-

staan onder verschillende nieuwe termen. Er is aansluiting gezocht bij de scenario

studie “De Liemers op weg naar 2010”1.

Hoofdstuk 4 – Huidige en geplande capaciteit 2004 – 2008

Het huidige aanbod en de plannen voor nieuw aanbod of transformatie van bestaan-

de voorzieningen is geïnventariseerd en geaggregeerd op gemeenteniveau. Dit levert

een compleet overzicht op van woonzorgvoorzieningen in de Liemers.

Hoofdstuk 5 – Gewenste ontwikkeling 2000 – 2015

De scenariostudie van Reinoud Advies is in dit hoofdstuk samengevat: welke voorzie-

ningen zijn nodig in 2015 in De Liemers.

                                              

1 Legters, W: De Liemers op weg naar 2010”. Reinoud Advies. Arnhem, april 2003.
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Hoofdstuk 6 – Verschil tussen geplande en gewenste ontwikkeling

Wanneer de gewenste ontwikkeling en de geplande intramurale capaciteit naast el-

kaar worden gezet, komen er verschillen naar boven, tekorten en overschotten. Zij

worden in dit vijfde hoofdstuk beschreven.

Hoofdstuk 7 – Witte vlekken 2015

De analyse per gemeente geeft in zekere zin een tamelijk grof beeld. Binnen de Lie-

merse gemeenten liggen immers vele kernen, groot en klein, die apart aandacht ver-

dienen. In dit hoofdstuk wordt getracht een beeld te schetsen van deze kernen. Doel

is kernen te kunnen aanwijzen die relatief achtergesteld blijken te zijn qua woon-

zorgvoorzieningen.



Ruimte voor zorg 5

2 AGENDA VOOR DE TOEKOMST

Dit hoofdstuk is een samenvatting van de bevindingen voortvloeiend uit de analyse die in

de hoofdstukken hierna zal worden beschreven. In deze “agenda voor de toekomst” wor-

den de plannen van Diafaan, verpleeghuis Zevenaar en STMG voor de transformatie van

de V&V voorzieningen in De Liemers samengevat. 

De lezer wordt aangeraden om bij onduidelijkheden over de gehanteerde begrippen

hoofdstuk 3 te raadplegen. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 is de werkwijze beschre-

ven die resulteert in dit masterplan. 

2.1 ANALYSE

Het masterplan is tot stand gekomen door het naast elkaar zetten van huidige voorzie-

ningen, lopende plannen en verwachte vergrijzing. 

Gekeken is welke voorzieningen er in 2015, gegeven de demografische ontwikkelingen

en de visie op het type aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en

zorg, nodig zijn. De huidige stand van zaken is in kaart gebracht: de bestaande voorzie-

ningen en de lopende transformatie- en nieuwbouwplannen. Deze vergelijking brengt een

discrepantie tussen gewenste voorzieningen en huidige/geplande voorzieningen aan het

licht. En dit gat is vervolgens gedicht door het formuleren van aanvullende concrete

doelen.

2.2 MASTERPLAN

Op de volgende bladzijden volgen kaarten en overzichten waarop staat samengevat wat

de drie organisaties de komende jaren willen gaan ontwikkelen op het gebied van:

 woonzorgvoorzieningen;

 steunpunten;

 restaurantvoorzieningen.

De kaarten en het overzicht laten zowel de plannen zien die reeds geformuleerd waren

voor de opstelling van het masterplan, als de plannen die zijn gemaakt naar aanleiding

van de analyse.

Woonzorgvoorzieningen

Het scherpe onderscheid tussen zelfstandig wonen, het verzorgingshuisappartement en

het verpleeghuisbed is komen te vervallen. Er is geen duidelijke 1 op 1 relatie meer tus-

sen woonvorm en type zorg. In dit masterplan worden de volgende begrippen gebruikt:

Zorg thuis (was: thuiszorg, verzorgingshuiszorg)

1. Zorgwoningen

Zelfstandig wonen binnen een straal van 200 meter van een steunpunt met 24-

uurs oproepbare zorg. Mensen met en zonder zorgvraag wonen door elkaar.

2. Woonzorgvriendelijke woningen
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Zelfstandig wonen buiten 200 meter van een steunpunt. Qua woonkwaliteit ge-

lijkwaardig aan zorgwoningen hierboven.

Residentiële zorg (woonvoorzieningen die specifiek bedoeld zijn voor zorgverlening)

3. Clusterwoningen

Kleinschalige groepswoningen voor mensen met een indicatie voor verpleging en

behandeling (somatisch of psychogeriatrisch).

4. Verpleeghuis

Het verpleeghuis nieuwe stijl is een regionaal, high tech verpleegcentrum met

verblijf voor bepaalde groepen cliënten die specialistische zorg nodig hebben die

niet in de clusterwoningen kan worden gegeven.

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de verschillende begrippen.

Steunpunten

In de toekomst vermindert het belang van het verzorgingshuis als scherp afgebakende

voorziening voor ouderen die veel zorg nodig hebben. In plaats daarvan komen verschil-

lende soorten huisvesting met verschillende combinaties van zorg. Voor de klant is dat

minder helder. Wat betekent een zorgwoning? En wat een woonzorgvriendelijke woning?

Is dat hetzelfde als een woonzorgcomplex? Het laat zich raden: onduidelijkheid alom.

Een oplossing is het verleggen van de focus van het verzorgingshuis naar het steunpunt.

Een steunpunt is een voor de klant herkenbaar punt van waaruit zorg en diensten wor-

den geleverd. Woon je naast een steunpunt, dan woon je beschut en voel je je zeker. 

Vandaar dat een deel van het masterplan voor De Liemers bestaat uit een schets van te

realiseren steunpunten. Bestaande huizen en voorzieningen worden ook aangemerkt als

steunpunt. Terecht, want ook daar vindt een shift plaats van binnen de muren naar rond

de muren. 

Er wordt onderscheid gemaakt naar drie typen steunpunten:

1. Kiempunt (werkterm): eenvoudige infrastructuur, geen 24-uurs aanwezig zorg-

team;

2. Steunpunt: uitgebreidere infrastructuur, 24-uurs aanwezig zorgteam;

3. Steunpunt centraal: extra t.o.v. steunpunt is restaurant en centraal loket.

Zie voor een uitgebreidere discussie van deze begrippen het volgende hoofdstuk. 

Restaurantvoorzieningen

Bij de steunpunten centraal zullen restaurants gerealiseerd worden. De keukens oude

stijl zullen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen restaurants die bediend worden

vanuit een bij voorkeur aangrenzende satellietkeuken. In het overzicht is aangegeven

waar de restaurants zullen komen.
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Figuur 2 Huidige voorzieningen V&V (NB: zelfstandige woningen omvatten de extramurale zorgplaatsen)
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Figuur 3 Toekomstige situatie na realisering masterplan (Bergh is buiten beschouwing gebleven)
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Figuur 4 Geplande steunpunten en restaurantvoorzieningen in De Liemers
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Tabel 1 Overzicht gewenste initiatieven V&V tot 2015

Gemeente Kern Wijk/project Infra * Wonen en verblijf

Angerlo Giesbeek  Steunpunt N

N

 nieuwbouw 75 zorgwoningen 

 nieuwbouw 18 clusterwoningen

Angerlo  Kiempunt N  nieuwbouw 40 woonzorgvriendelijke woningen 

Bahr & Lathum

Westervoort Westervoort Wilgenpas I  Steunpunt

Wilgenpas II  Steunpunt N

N

 nieuwbouw 60 zorgwoningen

 nieuwbouw 12 clusterwoningen

Duiven Duiven Thuvine  Steunpunt Centraal

 Restaurant

B

B

B

B

 transformatie

 sloop huidige 88 WZV appartementen

 nieuwbouw 56 clusterwoningen (pg en som)

 nieuwbouw 88 zorgwoningen

(44 extramurale zorgplaatsen)

Eilandplein  Steunpunt B  nieuwbouw 80 zorgwoningen

(45 extramurale zorgplaatsen)

Rijksweg 15  B  nieuwbouw 35 woonzorgvriendelijke woningen

Droo-Zuid  Steunpunt B

B

 nieuwbouw 48 clusterwoningen (pg en som)

 nieuwbouw 80 zorgwoningen

(44 extramurale zorgplaatsen)

Droo-huus B  nieuwbouw 15 zorgwoningen (WZV)

Kinderboerderij B  nieuwbouw 30 zorgwoningen (WZV)

Loo  Kiempunt N  nieuwbouw 40 woonzorgvriendelijke woningen

Groessen  Kiempunt N  nieuwbouw 40 woonzorgvriendelijke woningen
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Gemeente Kern Wijk/project Infra * Wonen en verblijf

Zevenaar Zevenaar Subenhara

      &

 Steunpunt Centraal

 Restaurant

B

B

 sloop huidige 50 WZV-appartementen

 nieuwbouw 56 zorgwoningen (WZV)

(uitbreiding tot 60 extramurale zorgplaatsen)

Verpleeghuis B

B

B

 renovatie 60 verpleeghuisplaatsen (was 104 somatiek)

 nieuwbouw 12 clusterwoningen (palliatief, cri-
sis/nacht/interval)

 renovatie 108 clusterwoningen (was 113 pg)

Pelgromhof  Steunpunt

 Restaurant

Babberich  Kiempunt N  nieuwbouw 40 woonzorgvriendelijke woningen

Oud-Zevenaar  Kiempunt B  nieuwbouw 20 woonzorgvriendelijke woningen

(20 extramurale zorgplaatsen)

Nog te plannen na implementatie van deze plannen resteert nog een tekort van 195
zorgwoningen in Zevenaar. 

Didam Didam Meulenvelden  Steunpunt Centraal

 Restaurant

B

B

B

B

B

 sloop 100 WZV appartementen

 nieuwbouw 60 zorgwoningen (WZV)

 nieuwbouw 40 zorgwoningen (zorg van Diafaan)

 nieuwbouw 120 zorgwoningen

(40 extramurale zorgplaatsen)

 nieuwbouw 24 clusterwoningen (pg)

Meulenvelden II  Steunpunt N

N

 nieuwbouw 87 zorgwoningen

 nieuwbouw 41 clusterwoningen

Loil  Kiempunt N  nieuwbouw 20 woonzorgvriendelijke woningen
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Gemeente Kern Wijk/project Infra * Wonen en verblijf

Rijnwaarden Lobith  Kiempunt N  nieuwbouw 24 woonzorgvriendelijke woningen

(24 extramurale zorgplaatsen)

Tolkamer Lobede  Steunpunt Centraal

 Restaurant

B

B

B

N

 sloop 67 WZV appartementen

 nieuwbouw 72 zorgwoningen (WZV)

 nieuwbouw 51 zorgwoningen

(15 extramurale zorgplaatsen)

 nieuwbouw 20 clusterwoningen (pg)

 nieuwbouw 3 clusterwoningen (palliatief)

Pannerden De Pannerd  Steunpunt

 Restaurant

B

B

B

 nieuwbouw 27 zorgwoningen (WZV)

 nieuwbouw 29 zorgwoningen

 nieuwbouw 18 clusterwoningen

Herwen  Kiempunt N  nieuwbouw 30 woonzorgvriendelijke woningen

Spijk

Aerdt

Bergh ’s-Heerenberg  Steunpunt Centraal  nader te onderzoeken

Zeddam  Steunpunt  nader te onderzoeken

Beek  Kiempunt  nader te onderzoeken

Stokkum  Kiempunt  nader te onderzoeken

Kilder  Kiempunt  nader te onderzoeken

Braamt

Azewijn

Loerbeek

*) B (tevens vet gedrukt) = Bestaande plannen, die reeds opgenomen zijn in het overzicht van huidige en geplande voorzieningen, tabel 6. N = Nieuwe plannen, die zijn
toegevoegd aan het masterplan als uitkomst van de analyse. 



Ruimte voor zorg 13

3 DEFINITIES

Voordat gestart wordt met de analyse van huidige en toekomstige capaciteit in De Lie-

mers, is het nodig om de in dit masterplan gehanteerde begrippen te verduidelijken. Aan

de orde komen oude en nieuwe terminologie voor (woon)zorgvoorzieningen, en het be-

grip steunpunt. 

3.1 OUDE EN NIEUWE BEGRIPPEN VOOR WONEN MET ZORG 

Uitgangspunt in deze inventarisatie is het hanteren van nieuwe begrippen die aansluiten

bij de toekomstige inrichting van het zorgbestel. 

Dit brengt problemen met zich mee. Oude termen – verzorgingshuis, verpleeghuis, thuis-

zorg, aanleunwoning - zijn gekoppeld aan wetgeving en financieringsregimes en zijn

daarom scherp. Maar de wet is gewijzigd, de schotten zijn verwijderd, de oude termen

zijn niet meer van toepassing. Nieuwe termen zijn gekoppeld aan de functie voor de cli-

ent, een combinatie van wonen met zorg, en zijn veel minder scherp: zorgwoning, clus-

terwoning en dergelijke. Bovendien hanteren we in Nederland allemaal onze eigen ter-

men en als we al dezelfde termen gebruiken, dan verstaan we er wat anders onder. Ook

begrippen binnen wet- en regelgeving veranderen frequent (dagverzorging is nu dagacti-

viteiten, om een voorbeeld te noemen).

Daarom is het nodig de termen die in deze notitie worden gebruikt te definiëren. De ter-

men sluiten aan bij eerdere rapportages binnen De Liemers, bijvoorbeeld “De Liemers op

weg naar 2010”. 

Dimensies

De nieuwe terminologie kijkt niet zozeer naar de financiering, maar naar de uiterlijke

vorm van de woonzorgvoorziening. Daarbij gaat het om de vorm van het wonen in com-

binatie met het aanbod van zorg. Daarnaast is er als derde dimensie nog de beleving van

de cliënt. 

Typen wonen

Op zich is de situatie eenvoudig. We kunnen volstaan met drie typen woonvormen. Bin-

nen ieder van deze vormen is de verscheidenheid groot.

De (senioren)woning is een volwaardige, zelfstandige woning, in de zin van de woning-

wet. De woning kan klein zijn – zit/slaapkamer met pantry en natte cel. Dit voldoet voor

de wet. De woning kan groot zijn, duur of goedkoop, huur of koop, dat maakt in wezen

niet uit. Een appartement in een verzorgingshuis komt dicht in de buurt van of is gelijk-

waardig aan een zelfstandige woning. Moderne woonzorgcomplexen behoren tot deze

categorieën.

De groepswoning is een woning waar een aantal mensen bij elkaar woont. De reden om

mensen bij elkaar te laten wonen in één woning is de behoefte aan toezicht en regie die

zij hebben. Bijvoorbeeld bij mensen met dementie of bij mensen met een ernstige ver-

standelijke handicap. In de regel wonen vier tot tien bewoners in een woning. Men heeft
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een eigen kamer of studio, al dan niet met eigen sanitair, en men deelt woonkamer en

keuken. Kleinschalig wonen voor dementerenden is zo’n woonvorm.

De derde woonvorm is de afdelingskamer. Dit is een onzelfstandige verblijfsvorm. De

kamer maakt onderdeel uit van een groot geheel aan kamers, functies, waarbij de gren-

zen tussen de verschillende gebouwonderdelen niet scherp te trekken is. Het traditionele

verpleeghuis behoort tot deze derde woonvorm.

Typen zorg

Typen zorg zijn moeilijker scherp af te bakenen. De zorg die een cliënt krijgt is een optel-

som van functies. In het kader van dit masterplan is één dimensie echter van groot be-

lang: de beschikbaarheid van de zorg. En dan zijn drie typen zorg te onderscheiden. 

Er is zorg (alle AWBZ zorgfuncties) die op aanvraag wordt geleverd. Deze zorg wordt van

te voren gepland.

Er is zorg (verzorging, verpleging) die op afroep, 24-uur per dag, geleverd kan worden.

Deze zorg is nodig voor mensen met specifieke problemen in het functioneren, waardoor

zij niet op voorhand kunnen aangeven wanneer hulp nodig is. Bijvoorbeeld hulp om naar

toilet te gaan. Of bepaalde verpleegkundige handelingen. Het gaat hier overigens om

meer dan alarmopvolging. Alarmopvolging gaat over drie schijven: eerst contact met een

centrale, dan – als de centrale concludeert dat er werk van gemaakt moet worden – be-

zoek van een mantelzorger of een professioneel verzorgende, en dan pas – als blijkt dat

er verpleegtechnische hulp nodig is – een ambulance of een arts of wellicht een wijkver-

pleegkundige die ambulant beschikbaar is. Voor mensen met een zekere doch onvoor-

spelbare zorgvraag, is dit onvoldoende.

Tot slot 24-uurs toezicht. Dit type zorg is nodig voor mensen die niet alleen kunnen zijn,

die niet meer kunnen aangeven wanneer ze een probleem hebben, bijvoorbeeld demen-

terenden.

Beleving van de cliënt

Voor de cliënt maakt het veel uit hoe beschut een woongebouw is, of er gemeenschappe-

lijke voorzieningen zijn, of er een zorgpost zichtbaar nabij is, hoe de veiligheid is ge-

waarborgd, of er een sociaal huismeester is etc. Veel ouderen zitten vooral in over hun

veiligheid en kampen met eenzaamheid. Een woning moet hen een beschut en veilig

gevoel geven. Het verzorgingshuis had die eigenschap. De woonzorgcomplexen die daar-

voor in de plaats komen, moeten dat ook hebben.

In dit masterplan is steunpunt een centraal concept. Wonen bij een steunpunt moet

voor de klant dezelfde associatie oproepen wat betreft sociale en fysieke geborgenheid

als wonen in het verzorgingshuis. 

Andere ouderen maken andere keuzes: comfortabel wonen, zelfstandig wonen, aange-

past wonen. De subcultuur waartoe men behoort, het inkomen, de eigen voorkeuren en

persoonlijkheid, de gezinssituatie, de gezondheidssituatie: het zijn allemaal factoren die

meespelen in het maken van keuzes. Mensen zoeken eigenheid, en het aanbod moet

daarom voldoende divers zijn. Het oude verzorgingshuis past niet meer in de moderne

tijd.
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Huidige terminologie aanbod

Op dit moment gebruiken we nog de volgende begrippen om combinaties van wonen en

zorg te omschrijven:

1. Verzorgingshuiszorg – dit kan ook in een woonzorgcentrum plaatsvinden;

2. Verpleeghuiszorg;

3. Thuiszorg – dit kan ook in een woonzorgcentrum plaatsvinden, waardoor de grens

met 1) hierboven in functionele termen eigenlijk niet scherp is.

Nieuwe terminologie aanbod

De nieuwe begrippen zijn de volgende:

1. Zorg thuis

a. Zorgwoningen;

b. Woonzorgvriendelijke woningen.

2. Residentiële zorg

a. Clusterwoningen;

b. Verpleeghuis.

Daarnaast zijn er vormen van tijdelijke of meer specialistische zorg die niet in boven-

staand rijtje passen:

3. Crisis-/interval-/nachtzorg en tijdelijke opname;

4. Revalidatie (op het grensvlak met behandeling);

5. Dagactiviteiten (voorheen: dagverzorging en dagbehandeling).

Definities nieuwe begrippen

Hieronder definiëren we de nieuwe begrippen die we hanteren in deze rapportage.

Zorg thuis

Zorg thuis is alle zorgaanbod dat niet onder residentiële zorg vallen. Als de zorg be-

handeling omvat in een setting met 24-uurs toezicht, spreken we over residentiële

zorg. Alle andere situaties noemen we zorg thuis. 

 Zorgwoningen (< 200 meter van steunpunt)

In de toekomst zal de huidige bekostiging van zorgwoningen (verzorgingshuizen)

uit de WZV waarschijnlijk ophouden. Zorgwoningen zijn dan gewone woningen,

waar de bewoner huur voor betaalt. In deze inventarisatie verstaan we onder

zorgwoningen: verzorgingshuisappartementen, woonzorgcomplexen, aanleunwo-

ningen met een zorgsteunpunt op minder dan 200 meter. De term zorgwoning

past niet 1 op 1 op de term zorgplaats. Er kunnen bijvoorbeeld 100 zorgwoningen

zijn waarbinnen 50 mensen zorg ontvangen, dus 50 zorgplaatsen.

 Woonzorgvriendelijke woningen (> 200 meter van steunpunt)

Dit zijn gewone woningen, maar wel geschikt voor zorg. Een seniorencomplex

buiten een straal van 200 meter van een steunpunt, bestempelen we ook als

woonzorgvriendelijke woning. Ook hier geldt: woning is niet hetzelfde als cliënt. 
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Residentiële zorg

Residentiële zorgproducten hebben gemeen dat zij behandeling bieden in een setting

met 24 uurs toezicht op de cliënten. 

Residentiële zorg is niet synoniem met intramuraal en WZV-bouw. Ook kleinschalige

woonvormen met 24-uurszorg horen hier bij en het hospice zoals dat de laatste jaren

ontstaat. Niet alle 7 AWBZ-functies hoeven hier gegeven te worden. Activerende be-

geleiding wordt bijvoorbeeld niet (of hoort niet te worden) geïndiceerd voor mensen

met dementie.

 Verpleeghuis

Het verpleeghuis nieuwe stijl is een regionaal, high tech verpleegcentrum. De

verblijfsfunctie is er nog wel, maar alleen voor bepaalde groepen cliënten. Veel

van het verblijf zal zijn gedeconcentreerd naar clusterwoningen. In De Liemers

wordt deze situatie de komende decennia niet bereikt aangezien het bestaande

verpleeghuis, enigszins aangepast en gedeconcentreerd, in zijn huidige vorm zal

blijven bestaan. 

 Clusterwonen

Clusterwoningen zijn kleinschalige groepswoningen, al dan niet geclusterd tot

centra. De financiering kan geregeld zijn via de WZV, of wonen en zorg kunnen

gescheiden zijn gefinancierd. De Meridiaan in Westervoort is hiervan een goed

voorbeeld. De Meridiaan wordt gefinancierd via het systeem van scheiden van

wonen en zorg, maar is in de inventarisatie bij de capaciteit van de overige clus-

terwoningen geteld. Ook het hospice (palliatieve zorg) is bij clusterwonen ge-

voegd. In de inventarisatie is ook crisis/interval/nachtopvang meegeteld.

Verhouding tussen oude en nieuwe termen

De overlap tussen de oude en de nieuwe termen is in onderstaande tabel beschreven.

Tabel 2 Overzicht nieuwe begrippen wonen en zorg

Nieuwe begrippen
zorg

Nieuwe begrippen
wonen en verblijf

Overeenkomst met oude terminologie

1. Residentiële zorg a. verpleeghuis  Verpleeghuisplaats intramuraal

b. clusterwonen  Kleinschalig wonen WZV

 Kleinschalig wonen scheiden wonen

zorg

 Hospice (palliatieve zorg)

2. Zorg thuis a. zorgwoningen  Verzorgingshuis

 Woonzorgcomplex

 Aanleuncomplex

b. Woonzorgvriendelijke
woningen

 Zorg thuis 

 Verpleging thuis
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Let op

Er is een aantal punten om goed in de gaten te houden. Op de eerste plaats is het laatste

woord is nog niet gezegd over de terminologie. Ook de hier gebruikte begrippen hebben

hun beperkingen. 

Een zorgwoning betekent niet dat er automatisch zorg wordt gegeven. Dat hangt af van

de behoefte van de bewoner. Meestal zijn zorgwoningen wel gelabeld voor ouderen, maar

niet alleen voor ouderen met een zorgindicatie. Als er 100 zorgwoningen gepland zijn, wil

dat dus nog niet zeggen dat dit equivalent is aan 100 verzorgingshuisplaatsen. 

De woonkenmerken van zorgwoningen en woonzorgvriendelijke woningen zijn in principe

gelijk. De ene woning is niet van de andere te onderscheiden. Wat verschilt, is het type

zorg. In een zorgwoning is 24-uurs onplanbare zorg beschikbaar. Deze woning ligt name-

lijk binnen een straal van 200 meter van een 24-uurs bemande zorgpost. In een woon-

zorgvriendelijke woning niet. Een woonzorgvriendelijke woning kan zonder een spijker te

vertimmeren een zorgwoning worden, door er een 24-uurs zorgpost naast te zetten. 

Het aantal zorgwoningen moet minimaal gelijk zijn aan de te verwachten vraag naar zorg

in de buurt van een zorgsteunpunt. Omdat niet alle bewoners die interesse hebben in een

seniorenwoning of aangepaste woning ook daadwerkelijk zorg nodig zullen hebben, moet

het aantal van deze woningen groter zijn dan de te verwachten vraag. Het maximum

aantal zorgwoningen wordt eerder bepaald door woningmarktmechanismen dan door de

vraag naar zorg. Het blijft gewoon wonen.

De nieuwe terminologie is niet geschikt in de communicatie met de klant. Als professio-

nals er in hun onderlinge communicatie al niet uitkomen, dan is het zeker onmogelijk om

het de cliënt duidelijk te maken. In de communicatie met de klant wordt daarom het

begrip steunpunt gebruikt om duidelijk te maken dat men daar bovengemiddelde ze-

kerheden op zorggebied en faciliteiten op woon- en welzijnsgebied mag verwachten.

3.2 STEUNPUNTEN

In De Liemers wordt een actief steunpuntenbeleid gevoerd. In verschillende wijken en

dorpen waar tot nog toe geen voorzieningen waren, zullen steunpunten komen met

daaromheen verschillende woonzorgcombinaties. 

Wat wordt verstaan onder een steunpunt? Een steunpunt is gebouwde infrastructuur

waarin en van waaruit functies op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn worden

geboden. Een steunpunt is ook belangrijk vanuit het oogpunt van welzijn. Een belangrijk

doel van een steunpunt is het bieden van een gevoel van geborgenheid, zekerheid en

veiligheid aan mensen die nabij het steunpunt wonen. Dit missen ouderen in verder weg

gelegen seniorencomplexen, hoewel de zorg in die complexen niet minder hoeft te zijn

dan zorg in verzorgingshuizen. Een steunpunt voorziet in een behoefte bij ouderen. 

Over welke ouderen spreken we dan? De belangrijkste groep zijn ouderen met een hoge

leeftijd, vanaf zo’n 75 jaar, die zich onzeker voelen, eenzaam zijn, bang zijn. Het verzor-

gingshuis zal er in de toekomst niet meer zijn, maar de behoefte blijft bestaan en dan

moet het steunpunt die functie overnemen. Daarnaast biedt het steunpunt functies en
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activiteiten voor een brede doelgroep, niet alleen ouderen, ook gehandicapten. De wo-

ningen in de omgeving van een steunpunt zijn ook interessant voor relatief jonge oude-

ren die voorsorteren op later.

Een steunpunt is niet altijd hetzelfde. De functies die er aangeboden worden, zijn afge-

stemd op de locale situatie. In het ene steunpunt kan bijvoorbeeld een dagactiviteiten-

ruimte zijn, in een ander steunpunt niet. Er wordt in het kader van dit Masterplan V&V

voor De Liemers onderscheidt gemaakt in drie typen steunpunten:

1. Kiempunt;

2. Steunpunt;

3. Steunpunt centraal.

De drie typen steunpunten omvatten de volgende infrastructuur en functies:

Kiempunt (werkterm)

a. Beperkte infrastructuur, namelijk ontmoetingsruimte en spreekruimte (voor bij-

voorbeeld ouderenadviseur);

b. Zelfstandige senioren woningen er omheen, in onze termen woonzorgvriendelijke

woningen;

c. Zorg op aanvraag;

d. Groeimogelijkheden.

Steunpunt

a. Uitgebreide, maar variabele, infrastructuur;

b. Welzijn, zorginfrastructuur, dagactiviteiten, behandeling en therapie;

c. Zorg op afroep (24-uurs);

d. In clusterwoningen: toezicht (24-uurs).

Steunpunt centraal

a. Zelfde als hierboven;

b. Extra: centrale loket voor advies en bemiddeling;

c. Extra: restaurant.

Functionele en bouwkundige kenmerken van steunpunten

De drie typen steunpunten hebben bepaalde functionele en bouwkundige kenmerken.

Deze worden in de overzichten in de komende tabellen expliciet gemaakt.
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Tabel 3 Functionele kenmerken van drie typen steunpunten

Kiempunt Steunpunt Steunpunt Centraal

Welzijn Ontmoeting en activi-
teiten

Ontmoeting en activi-
teiten

Maaltijdvoorziening

à la carte eten

Informatie en advies Ouderenadviseur Ouderenadviseur

Receptie

Informatiezuil

Bemande informatiepost

Zorg en verpleging Verzorging

Huishoudelijke onder-
steuning

Alle AWBZ functies

Behandeling Behandeling en therapie

Dagactiviteiten

Wonen en verblijf Wonen Wonen

Verblijfsfunctie AWBZ

Crisis/interval/nachtzorg

Tijdelijke opname

Tabel 4 Bouwkundige kenmerken van drie typen steunpunten

Kiempunt Steunpunt Steunpunt Centraal

Welzijn Multifunctionele ruimte Multifunctionele ruimte Restaurant en keuken

Informatie en advies Spreekruimte Spreekruimte

Receptiebalie

Centraal Loket

Zorg en verpleging 24-uurs zorgpost

Kantoorruimte

Behandeling Behandelruimten*

Dagactiviteitenruimte

Wonen en verblijf Zorgvriendelijke
woningen

Zorgwoningen

Zorgvriendelijke wo-
ningen

Clusterwoningen

Ruimten tijdelijke zorg

*) Zie bouwmaatstaven College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen



Ruimte voor zorg 20

4 HUIDIGE EN GEPLANDE CAPACITEIT, 2004 – 2008

In het kader van het onderzoek is een inventarisatie gemaakt van het huidige aanbod en

van de plannen die op stapel staan rondom de woonzorgvoorzieningen. Dit hoofdstuk

beschrijft het resultaat en geeft een overzicht van de huidige en toekomstige capaciteit. 

4.1 WERKWIJZE

De werkwijze is als volgt geweest:

1. Inventarisatie van de huidige voorzieningen;

2. Inventarisatie van de plannen;

3. Systematiseren van de plannen: toedelen aan oude en nieuwe terminologie;

4. Aggregeren van de gegevens naar gemeente;

5. In kaart brengen voorzieningen;

6. In kaart brengen kleinere kernen en de oudere bevolking;

7. Gemeente Bergh zal samengaan met gemeente Didam tot gemeente Montferland.

Daarom is de gemeente Bergh meegenomen in de inventarisatie.

4.2 AANBIEDERS

Voordat we de gegevens presenteren volgt eerst een presentaties van de aanbieders. In

de gemeenten Westervoort, Angerlo, Duiven, Didam, Zevenaar en Rijnwaarden is de

situatie overzichtelijk: hier zijn drie aanbieders aanwezig: de STMG, die traditioneel de

thuiszorg in dit gebied levert, Diafaan, een fusieorganisatie van verschillende verzor-

gingshuizen en woonzorgcentra, en Verpleeghuis Zevenaar. 

Tabel 5 Traditionele indeling aanbieders

Thuiszorg Verzorging Verpleging

Westervoort

Angerlo

Duiven

Didam

Zevenaar

Rijnwaarden

STMG Diafaan Verpleeghuis Zevenaar

Bergh Sensire Azora

Sensire

Azora

Sensire

Met de gemeentelijke herindeling op komst, moeten de aanbieders ook de kaarten op-

nieuw verdelen. Bergh wordt bij Didam gevoegd. In Bergh zijn Sensire en Azora actief.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de aanbieders gaan doen om hun beleid af te

stemmen op de administratieve wijziging. 
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4.3 OVERZICHT GEPLANDE CAPACITEIT

Hierboven hebben we oude en nieuwe begrippen geïntroduceerd. In de omschrijving van

het huidige aanbod en van het geplande aanbod, worden vaak weer andere, meer speci-

fieke, termen gebruikt. Deze zijn in eerste instantie opgenomen in de tabel. Vervolgens

zijn deze gegevens geaggregeerd. Hieronder volgt een uitleg bij de in de tabel gebruikte

begrippen en kleurcodes.

Toelichting bij de tabel

Toelichting op de in de tabel opgenomen producten

Vz Extramuraal Cliënten extramurale verzorgingshuiszorg. Momenteel zijn er duidelijke af-
spraken over aantallen cliënten die in hun woonzorgappartement of aan-
leunwoning of wellicht soms zelfs in een gewone woning zorg krijgen. Straks,
in de toekomst, zullen deze aantallen cliënten veel meer wisselen.

WZV Verzorgingshuisappartementen, gefinancierd uit de AWBZ. Dit type vastgoed
wil het kabinet uit de AWBZ halen. Dan is er eigenlijk geen onderscheid
meer tussen deze categorie en die hierboven. 

vp-pg Cluster-
woningen

Kleinschalige groepswoningen. Sommige projecten zijn met extramurale
middelen gefinancierd (Meridiaan), anderen zijn integraal binnen de AWBZ
gerealiseerd (plan voor Meulenvelden). De tot groepswoningen getransfor-
meerde PG-afdelingen in Zevenaar worden tot de categorie clusterwoningen
gerekend.

Verpleeg-
huis

Dit betreft het verpleeghuis in Zevenaar.

vp-som Thuis Extramurale verpleeghuiszorg voor mensen met somatische problemen. 

Clusterwo-
ningen

Er wordt ook voor somatische patiënten gedacht aan groepswonen, i.c.
Droo-zuid.

Verpleeg-
huis

Dit betreft het verpleeghuis in Zevenaar.

Palliatieve
zorg

Verpleeghuis Zevenaar en Diafaan ontwikkelen dit product gezamenlijk.

Wonen In de kolom “wonen” zijn opgenomen bij zorgvoorzieningen gebouwde com-
plexen als aanleunwoningen, seniorencomplexen, woonzorgcomplexen. Deze
woningen worden straks meegeteld in de categorie “zorgwoningen”.

Overig Dagverzor-
ging

Product van Diafaan en welzijnsstichtingen.

Dagbehan-
deling

Product van verpleeghuis Zevenaar.

Tijdelijke
opname

Product van Diafaan.

Crisisopna-
me, inter-
valopname,
nachtbe-
handeling

Product van verpleeghuis Zevenaar.

Aanvul-
lend

Meerzorg betreft aanvullende financiering voor een benoemd aantal cliënten
die extra zorg behoeven. De termen wisselen in de loop van de jaren. 
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Toelichting bij de gebruikte kleuren in de tabel

Toelichting op de kleuren in de tabel

Kleuren tekst Rood: Diafaan

Blauw: Verpleeghuis Zevenaar

Zwart: Woningbouw, zorgaanbieders Bergh

Groen: STMG

Kleuren balk = verkenning

= eindfase verkenning

= planvoorbereiding en uitvoering

= gereed

Het overzicht op de volgende pagina vat de huidige en toekomstige capaciteit van de

verschillende voorzieningen in De Liemers samen. De linkerhelft van de tabel betreft de

huidige stand van zaken. De rechterhelft van de tabel bevat de toekomstige situatie, als

alle plannen zijn uitgevoerd. 
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Tabel 6 Huidige en geplande voorzieningen V&V De Liemers
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vp-som vp-som
Angerlo

1 Giesbeek X ? X
Totaal

Westervoort
2 Wilgenpas 55 72 12 2 2 55 72 12 2 5
3 Meridiaan 36 36
4 Wilgenpas-II

Totaal 55 36 72 12 2 2 55 36 72 12 2 5
Duiven

5 Thuvine 40 88 0 0 74 3 12 11 44 8 48 162 2 12 11
6 Eilandplein 0 0 45 80
7 Rijksweg 15 35
8 Droo-Zuid 0 0 0 44 30 18 80
9 Droo-huus 15 15

10 Kinderboerderij 30 30
Totaal 40 88 0 0 74 3 12 11 133 45 38 66 402 2 12 11

Zevenaar
11 Subenhara 6 50 124 0 1 60 56 124 15 2
12 Pelgromhof 58 44 111 2 40 44 111 2
13 Verpleeghuis 10 104 0 113 24 0 0 3 10 60 108 0 12 9 3 3
14 Oud Zevenaar 0 0 20 20

Totaal 64 94 10 104 0 113 235 0 24 3 0 0 3 120 100 10 60 108 0 255 15 12 4 9 3 3
Didam

15 Meulenvelden 6 100 0 39 10 0 1 6 7 40 60 24 120 11 12 3 6 7
Totaal 6 100 0 39 10 0 1 6 7 40 60 24 120 11 12 3 6 7

Rijnwaarden
16 De Pannerd 27 0 1 27 18 29 1
17 Lobede 32 67 0 32 0 4 0 12 15 72 20 51 12 3 3 12
18 Lobith 0 12 12
19 Herwen 0 0 X 30
20 Waard 0 X

Totaal 32 94 0 32 0 5 0 12 27 99 38 122 12 4 3 12
Bergh

21 Gertrudis 53 71 30 53 53 71 30 53
22 Sydeheem 34 15 24 34 15 24
23 Averhof 14 14 14 14

Totaal 67 105 45 91 67 105 45 91

vz overigvp-pg vzaanvullend aanvullendoverigvp-pg
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Figuur 5 Kaart gemeentegrenzen en bevolking 65-plus (2001) De Liemers
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4.4 SAMENVATTING HUIDIGE EN GEPLANDE CAPACITEIT

In deze paragraaf aggregeren we alle lopende plannen en de bestaande voorzieningen

tot de eerder beschreven aanbodscategorieën per gemeente. We gebruiken steeds zowel

de oude termen – verzorging, verpleging, thuiszorg – als de nieuwe termen – zorgwonin-

gen, woonzorgwoningen, clusterwoningen, verpleeghuis. Hoe die aggregatie is uitge-

voerd, laat onderstaande tabel zien.

Tabel 7 Uitleg aggregeren van (woon)zorgproducten in categorieën, zowel de oude
terminologie als de nieuwe terminologie.

Legenda welke producten worden meegeteld in welke categorieën
producten:
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categorieën: vp-som

Basis verzorging x x
verpleging x x x x x x
thuis

Nieuw zorgwoningen x x x
woonzorgwoningen
clusterwoningen x x x x
verpleeghuis x x

vz vp-pg semimuraal

Een paar opvallende zaken: 

 “Verpleging” omvat ook palliatieve zorg, capaciteit voor crisis/interval/nacht-

opnamen, en verpleeghuiszorg thuis. 

 “Zorgwoningen” omvat ook wonen, dat zijn aanleunwoningen, woonzorgcomplexen,

seniorencomplexen die momenteel bij de voorzieningen zijn gebouwd. 

 Over woonzorgvriendelijke woningen  of (“woonzorgwoningen” in de tabel) kan geen

uitspraak worden gedaan. Dit zijn alle geschikte woningen buiten een straal van 200

meter van een steunpunt. Deze aantallen zijn niet bekend 

In de tabellen op de volgende bladzijden zijn de totalen per gemeente en per categorie

opgenomen.
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Tabel 8 Huidige en geplande capaciteit, oude terminologie

verzorging verpleging thuiszorg verzorging verpleging thuiszorg

Angerlo -           -           -           -           -           -           

Westervoort 55            36            -           55            36            -           

Duiven 128          -           -           178          104          -           

Zevenaar 158          227          -           220          180          -           

Didam 106          -           -           100          24            -           

Rijnwaarden 126          -           -           126          41            -           

Bergh (*) 176          30            -           176          30            -           

Totaal 749          293          -           855          415          -           

2004 2008

*) Eventuele plannen in Bergh zijn in deze studie buiten beeld gebleven.

Tabel 9 Huidige en geplande capaciteit, nieuwe terminologie

zorg-
woningen

woonzorg-
vriendelijk

cluster-
woningen

verpleeg-
huis

zorg-
woningen

woonzorg-
vriendelijk

cluster-
woningen

verpleeg-
huis

Angerlo -           -           -           -           -           -           

Westervoort 72            36            -           127          36            -           

Duiven 162          -           -           447          104          -           

Zevenaar 329          10            217          355          120          60            

Didam 139          -           -           180          24            -           

Rijnwaarden 126          -           -           221          41            -           

Bergh (*) 176          -           30            176          -           30            

Totaal 1.004       46            247          1.506       325          90            

2004 2008

*) Eventuele plannen in Bergh zijn in deze studie buiten beeld gebleven.
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5 GEWENSTE ONTWIKKELING 2000 – 2015

Reinoud Advies heeft in opdracht van Diafaan, STMG en verpleeghuis Zevenaar een sce-

nariostudie gemaakt voor De Liemers, “De Liemers op weg naar 2010”. In twee aanvul-

lende notities is een doorrekening gemaakt voor het jaar 2015 en is de gemeente Bergh

toegevoegd.

Onderstaande tabellen vatten de uitkomsten samen. De eerste tabel beschrijft het sce-

nario in traditionele termen. De tweede tabel beschrijft hetzelfde scenario, maar dan in

de nieuwe termen.

Tabel 10 Scenario 2000 – 2015, oude terminologie (Bron: Reinoud Advies)

verzorging verpleging thuiszorg verzorging verpleging thuiszorg

Angerlo 17            11            120          31            18            200          

Westervoort 48            29            323          81            44            501          

Duiven 80            51            564          186          99            1.117       

Zevenaar 147          80            908          233          131          1.466       

Didam 71            41            464          109          64            715          

Rijnwaarden 49            28            317          75            42            475          

Bergh (*) 109          60            678          167          88            995          

Totaal 521          300          3.374       882          486          5.469       

2000 2015

Tabel 11 Scenario 2000 – 2015, nieuwe terminologie (Bron: Reinoud Advies)

zorg-
woningen

woonzorg-
vriendelijk

cluster-
woningen

verpleeg-
huis

zorg-
woningen

woonzorg-
vriendelijk

cluster-
woningen

verpleeg-
huis

Angerlo 45            65            10            1              75            109          18            2

Westervoort 121          175          29            3              188          273          47            6

Duiven 210          304          49            6              413          598          106          13

Zevenaar 341          494          85            10            550          798          136          16

Didam 174          252          42            5              267          388          65            8

Rijnwaarden 119          172          29            3              178          258          44            5

Bergh (*) 255          369          63            8              375          544          96            11

Totaal 1.265       1.831       307          36            2.046       2.968       512          61

2000 2015

In het komende hoofdstuk wordt gekeken of de optelsom van huidige voorzieningen en

lopende plannen leidt tot bovenstaand ideaalplaatje.
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6 VERSCHIL TUSSEN GEPLANDE EN GEWENSTE ONTWIKKELING

Het ideaalplaatje voor De Liemers is in het vorige hoofdstuk beschreven: per gemeente is

daar aangegeven hoe groot in het jaar 2015 de behoefte is aan woonzorgvoorzieningen.  

De realiteit is echter anders. De optelsom van de huidige voorzieningen en de plannen

voor nieuwe voorzieningen of de transformatie van bestaande voorzieningen – het feite-

lijke plaatje zoals beschreven in hoofdstuk 3 - laat in grote lijnen een tekort zien ten

opzichte van het ideaalplaatje. De situatie verschilt van gemeente tot gemeente. Dit ver-

schil tussen geplande en gewenste ontwikkeling wordt in dit hoofdstuk geschetst.

6.1 ABSOLUUT

In absolute cijfers zijn de verschillen tussen het ideale en feitelijke plaatje als volgt:

Tabel 12 Tekort of overschot geplande minus gewenste capaciteit, oude terminologie

verzorging verpleging thuiszorg verzorging verpleging thuiszorg verzorging verpleging thuiszorg

Angerlo -           -           -           31            18            200          31-            18-            -           

Westervoort 55            36            -           81            44            501          26-            8-              -           

Duiven 178          104          -           186          99            1.117       8-              5              -           

Zevenaar 220          180          -           233          131          1.466       13-            49            -           

Didam 100          24            -           109          64            715          9-              40-            -           

Rijnwaarden 126          41            -           75            42            475          51            1-              -           

Bergh (*) 176          30            -           167          88            995          9              58-            -           

Totaal 855          415          -           882          486          5.469       27-            71-            -           

Gepland 2008 Gewenst 2015 Tekort of overschot

Tabel 13 Tekort of overschot geplande minus gewenste capaciteit, nieuwe terminologie

zorg-
woningen

woonzorg-
vriendelijk

cluster-
woningen

verpleeg-
huis

zorg-
woningen

woonzorg-
vriendelijk

cluster-
woningen

verpleeg-
huis

zorg-
woningen

woonzorg-
vriendelijk

cluster-
woningen

verpleeg-
huis

Angerlo -           -           -           -           75            109          18            2              75-            -           18-            2-              

Westervoort 127          -           36            -           188          273          47            6              61-            -           11-            6-              

Duiven 447          -           104          -           413          598          106          13            34            -           2-              13-            

Zevenaar 355          -           120          60            550          798          136          16            195-          -           16-            44            

Didam 180          -           24            -           267          388          65            8              87-            -           41-            8-              

Rijnwaarden 221          -           41            -           178          258          44            5              43            -           3-              5-              

Bergh (*) 176          -           -           30            375          544          96            11            199-          -           96-            19            

Totaal 1.506       -           325          90            2.046       2.968       512          61            540-          -           187-          29            

Gepland 2008 Gewenst 2015 Tekort of overschot

NB: de kolom “verpleeghuis” betreft plaatsen “regionaal high tech verpleeghuiszorg”. De tabel bere-
kent tekort/overschot per gemeente, maar het is niet reëel om te veronderstellen dat iedere kleine
gemeente een high tech verpleeghuis krijgt. Dit high tech verpleeghuis is een regionale voorziening,
en is gevestigd in Zevenaar.

De term “overschot” is in sommige gevallen bedrieglijk. Het gewenste aantal zorgwonin-

gen wordt deels bepaald door de woningmarkt. Door een matige kwaliteit van de be-

staande voorraad kan de vraag naar zorgwoningen relatief groot zijn. In de tabellen is

het tekort/overschot alleen gerelateerd aan de verwachte behoefte aan zorg op basis van

demografische gegevens. 
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6.2 RELATIEF

De ene gemeente telt meer inwoners dan de andere. In Zevenaar bijvoorbeeld zal een

tekort optreden van 195 zorgwoningen bij ongewijzigd beleid, terwijl in Angerlo dat te-

kort lager is en 75 zorgwoningen bedraagt. Angerlo heeft echter veel minder inwoners

(5.000) dan Zevenaar (26.000). 

Wanneer de tekorten (verschil tussen geplande en gewenste capaciteit) afgezet worden

tegen het aantal inwoners, wordt duidelijker hoe zwaar het tekort voor de individuele

inwoner weegt. In onderstaande tabel en figuur is aangegeven hoe groot het relatieve

tekort of overschot in 2015 is per 100 75-plussers. 

Tabel 14 Aantal plaatsen tekort of overschot, per 100 75-plussers in 2015 (bron bevol-
kingsgegevens: GIDZ)
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Angerlo -12,5 -7,3 -30,2 -7,3 -0,8

Westervoort -4,1 -1,3 -9,6 -1,7 -0,9

Duiven -0,5 0,3 2,3 -0,1 -0,9

Zevenaar -0,7 2,6 -10,5 -0,9 2,4

Didam -1 -4,4 -9,6 -4,5 -0,9

Rijnwaarden 8,1 -0,2 6,8 -0,5 -0,8

Bergh 0,9 -5,5 -18,9 -9,1 1,8

Figuur 6 Aantal plaatsen tekort of overschot, per 100 75-plussers, 2010, oude termen
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Figuur 7 Aantal plaatsen tekort of overschot, per 100 75-plussers in 2010, nieuwe
termen
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6.3 SITUATIE PER GEMEENTE

Angerlo

In de gemeente Angerlo zijn geen voorzieningen op het moment. Angerlo laat dus te-

korten zien. Volgens de berekeningen is er plaats voor 75 zorgwoningen en 18 cluster-

woningen. In oude termen zou er behoefte zijn aan 31 plaatsen verzorgingshuiszorg.  

In absolute zin gaat het om lage aantallen. In relatieve zin springt het tekort in Angerlo

er echter uit ten opzichte van de andere gemeenten. Dat is logisch: er zijn geen voorzie-

ningen in deze gemeente, dus het relatieve tekort is maximaal.

Westervoort

In Westervoort staan geen nieuwe projecten van Diafaan en verpleeghuis Zevenaar op

stapel. Wel wordt gesproken over een Wilgenpas-II, een locatie voor een wijkcentrum en

een gezondheidscentrum. Verpleeghuis Zevenaar heeft de intentie om op die locatie een

kleinschalig project voor mensen met dementie te starten (12 plaatsen).

Kijken we naar de wenselijke capaciteit, dan laat ook Westervoort een tekort zien. In

oude termen betreft dit een tekort aan 26 verzorgingsplaatsen. In de nieuwe terminolo-

gie zien we een tekort aan 60 zorgwoningen.  Er is, ondanks de projecten in de Meridi-

aan, een tekort aan clusterwoningen. Wilgenpas-II is een logische plaats voor nieuwe

clusterwoningen.
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Duiven

In Duiven wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg op wijk-

niveau. Dat is terug te zien in de cijfers. Dankzij de verschillende plannen zijn er geen

belangrijke tekorten in Duiven, maar is er sprake van evenwicht.

In de “Snelbinder” is een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van enkele woonzorgzo-

nes/woonservicezones: rondom Thuvine, Droo-Zuid, rond het Eilandplein, Rijksweg 15 en

Droo-huus. Diafaan en verpleeghuis Zevenaar hebben hun plannen op elkaar afgestemd

zodat er een evenwicht zal ontstaan in vraag en aanbod van voorzieningen. 

Het aantal zorgwoningen vertoont een “overschot”. Echter, het aantal wenselijke zorg-

woningen dat uit de prognose rolt, moet gezien worden als een minimum om voldoende

woningen beschikbaar te hebben dicht bij steunpunten waar zorg verleend kan worden.

Bekeken in het perspectief van de woningmarkt, is dit waarschijnlijk geen overschot

Buiten Duiven liggen enkele kernen. In de “snelbinder” wordt gesproken over “kulturhu-

sen” in Groessen en Loo. Op het moment hebben de zorgaanbieders geen plannen. In

het kader van dit masterplan wordt evenwel aangehaakt bij dit initiatief door het ontwik-

kelen van “kiempunten” in deze kernen. Daar wordt in een volgend hoofdstuk op terug-

gekomen. 

Zevenaar

In Zevenaar zijn momenteel twee voorzieningen in transformatie. Het verpleeghuis voert

een renovatie uit en deconcentreert daarbij een beperkt deel van haar capaciteit. Suben-

hara bereidt een capaciteitsuitbreiding voor. 

Kijken we naar de capaciteit voor zorg, dan is er een klein tekort aan zorgplaatsen (oude

terminologie). In relatieve termen valt dit tekort nauwelijks op. Er is een groter tekort

aan zorgwoningen (nieuwe terminologie). Dat zou duiden op een behoefte aan extra wo-

ningbouw voor senioren. 

Kijken we naar de capaciteit voor verpleging, dan zien we een wat ingewikkeld patroon

dat enige toelichting behoeft. In huidige termen heeft Zevenaar een overschot. Voor De

Liemers als geheel is er echter evenwicht. Door de transformatie van het verpleeghuis

ontstaat er in de toekomst klein tekort aan clusterwoningen. De traditionele, intramurale

capaciteit lijkt in de toekomst een overschot te hebben. Maar dat klopt niet helemaal,

want dit overschot is in feite capaciteit voor de regio; verpleeghuis Zevenaar heeft een

regionale functie. 

Didam

Didam vertoont vooral tekorten tussen feitelijke en wenselijke ontwikkeling. Hét centrum

voor de ouderenzorg is Meulenvelden, voorheen Kelsehof. Dit project zal in de toekomst

nog groeien, waardoor bepaalde tekorten zullen wegsmelten, maar de aantallen van in

de toekomst te bouwen woningen zijn niet bekend, dus niet meegenomen in de bereke-

ningen.

Het eerste tekort doet zich voor in de sfeer van verzorging. Het aantal plaatsen verzor-

ging is licht te laag: 9. Dit mag geen naam hebben. Het aantal zorgwoningen is 87 te
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laag, maar door nieuwe woningbouw in Meulenvelden in de toekomst, valt dit tekort

waarschijnlijk ook weg.

Het tweede tekort doet zich voor op het punt van de verpleging. Er zijn 24 clusterwonin-

gen voor ouderen met dementie geprojecteerd in De Meulenvelden. De behoefte ligt

echter veel hoger, namelijk 65 plaatsen. Dit verschilt, een tekort aan 41 clusterwonin-

gen, lost niet automatisch op. 

Rijnwaarden

Rijnwaarden heeft net als Angerlo een landelijk karakter. Deze gemeente telt zes kleine

kernen. Deze zijn zeer verschillend bedeeld met voorzieningen voor ouderen. Straks, bij

de witte vlekkenanalyse, meer daarover. Pannerden en Tolkamer hebben voorzieningen

(De Pannerd en Lobede). Voor Lobith en Herwen zijn plannen in de maak. De twee klein-

ste kernen Spijk en Aerdt hebben vooralsnog geen voorzieningen.

De optelsom geeft een overschot te zien aan capaciteit van verzorgingshuisplaatsen: 51

plaatsen. In termen van zorgwoningen is het overschot 43. Met name Lobede is om-

vangrijk in relatie tot de omvang van de kern Tolkamer. Maar bedacht moet worden dant

Lobith zo ongeveer is vastgegroeid aan Tolkamer, en Lobede dus ook voor Lobith het

centrum voor ouderenzorg is. Het “overschot” aan zorgwoningen is, zoals eerder gezegd,

eerder wenselijk dan problematisch.

Door de geplande bouw van 18 clusterwoningen in Pannerden, is er straks geen noe-

menswaardig tekort aan clusterwoningen.  

Bergh

De voorzieningen in Bergh zijn eigendom van Azora en Sensire terwijl Sensire ook de

thuiszorgaanbieder is. In de overzichten is geen rekening gehouden met eventuele plan-

nen bij deze aanbieders, omdat die in het kader van dit onderzoek niet bekend waren. De

tekorten die zich aftekenen zijn dan ook het resultaat van het handhaven van de status

quo.

Bij handhaving van de status quo treden er in 2015 de volgende tekorten op: 199 zorg-

woningen en 96 clusterwoningen. Bergh heeft wel traditionele verpleeghuiscapaciteit, net

als Zevenaar.

De Liemers

Ten opzichte van de prognoses zijn er op het gebied van verzorging in De Liemers– inclu-

sief Bergh – nog tekorten. Tot 2015 zouden er nog 27 verzorgingshuisplaatsen te reali-

seren zijn. Maar door de modernisering van de AWBZ is dit tekort niet meer op te lossen

door extra erkenning aan te vragen. Verzorgingshuizen worden immers niet meer ge-

bouwd. De oplossing zit hem in het creëren van voldoende zorg en serviceverlening thuis

op maat en daarnaast voldoende woningaanbod. Deze woningcapaciteit is, bij de huidige

plannen, te laag voor de vergrijzende bevolking van De Liemers. Het tekort is becijferd

op 496 woningen. 

De geprognoticeerde verpleeghuiszorg heeft een tekort van 59 plaatsen. Er ligt een op-

gave om bestaande, traditionele capaciteit om te bouwen tot clusterwoningen. Daarvan
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zijn er 175 te weinig in 2015 terwijl de traditionele capaciteit een overschot vertoont van

136 plaatsen. 

Het grootste probleem wat betreft de verpleeghuiszorg is evenwel de regionaal oneven-

wichtige verdeling. Dat is een erfenis uit het verleden: verpleeghuis Zevenaar heeft altijd

een regionale taak gehad, en tot voor kort waren verpleeghuizen vooral grootschalige

intramurale voorzieningen. Pas zeer recent is er meer discussie gekomen of het niet be-

ter is de verpleegcapaciteit te spreiden en schaalverkleining toe te passen op de vorm

van het aanbod. Verpleeghuis Zevenaar is juist bezig met een transformatie die deels

capaciteit vrijmaakt voor de regio. Maar het wenselijke plaatje is op korte termijn niet

haalbaar. 
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7 WITTE VLEKKEN 2015

Tot nu toe is gesproken over de gemeenten als geheel. Daarmee blijft mistig hoe binnen

de gemeenten de verdeling van de capaciteit van woonzorgvoorzieningen is. Dat is wel

van belang. Een gemeente als Westervoort heeft één kern, maar gemeenten als Angerlo,

Rijnwaarden of Bergh hebben meerdere, vaak gelijkwaardige kernen. Didam, Zevenaar

en Duiven hebben een grote kern en enkele kleine landelijke kernen daaromheen. In alle

woonkernen wordt wel zorg thuis geleverd die niet gekoppeld is aan bepaalde woningen

of complexen. In dit hoofdstuk verkennen we de situaties binnen de kerne. 

7.1 ANALYSE

De analyse is als volgt in zijn werk gegaan. Aan de aanbodkant zijn de bestaande en

geplande voorzieningen toegerekend aan de betreffende kernen waar zij staan. Aan de

vraagkant is gekeken naar het aantal 65-plussers in de betreffende kern in 2001 (er zijn

geen prognoses op wijk/kernniveau beschikbaar) en de aanbodcijfers uit het scenario

voor 2015 zijn naar rato van dit demografische gegeven verdeeld over de verschillende

kernen. Feitelijke/geplande capaciteit minus de gewenste capaciteit levert een plus of

een min op. Dit verschil is zowel absoluut becijferd als relatief, namelijk als de verhou-

ding van het tekort/overschot per 100 65-plussers in 2001.

Tabel 15 Benadering van behoefte aan voorzieningen (zorgwoningen, clusterwoningen,
verpleeghuisplaatsen) in 2015 per kern 

a-geplande b-scenario 2015 verschil a - b verschil a - b
capaciteit naar 65+ in 2001 absoluut in % 65+ 2001
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Angerlo Giesbeek 287        2,2% 46 11 1 -46 -11 -1 16,0- 4,0-   0,5-   
Angerlo 108        0,8% 17 4 1 -17 -4 -1 16,0- 4,0-   0,5-   
Bahr en Lathum 59          0,5% 9 2 0 -9 -2 0 16,0- 4,0-   0,5-   

Westervoort Westervoort 1.454     11,4% 127 36 233 58 7 -106 -22 -7 7,3-   1,5-   0,5-   
Duiven Duiven 2.116     16,5% 447 104 338 85 10 109 19 -10 5,1   0,9   0,5-   

Loo 117        0,9% 19 5 1 -19 -5 -1 16,0- 4,0-   0,5-   
Groessen 101        0,8% 16 4 0 -16 -4 0 16,0- 4,0-   0,5-   

Zevenaar Zevenaar 3.347     26,2% 335 120 167 535 134 16 -200 -14 151 6,0-   0,4-   4,5   
Oud-Zevenaar 99          0,8% 20 16 4 0 4 -4 0 4,2   4,0-   0,5-   
Babberich 158        1,2% 25 6 1 -25 -6 -1 16,0- 4,0-   0,5-   

Didam Didam 1.389     10,9% 180 24 222 56 7 -42 -32 -7 3,0-   2,3-   0,5-   
Loil 119        0,9% 19 5 1 -19 -5 -1 16,0- 4,0-   0,5-   
Nieuw-Dijk 88          0,7% 14 4 0 -14 -4 0 16,0- 4,0-   0,5-   

Rijnwaarden Pannerden 217        1,7% 56 18 35 9 1 21 9 -1 9,8   4,3   0,5-   
Aerdt 49          0,4% 8 2 0 -8 -2 0 16,0- 4,0-   0,5-   
Herwen 98          0,8% 30 16 4 0 14 -4 0 14,6 4,0-   0,5-   
Tolkamer 300        2,3% 123 23 48 12 1 75 11 -1 25,0 3,7   0,5-   
Lobith 413        3,2% 12 66 17 2 -54 -17 -2 13,1- 4,0-   0,5-   
Spijk 56          0,4% 9 2 0 -9 -2 0 16,0- 4,0-   0,5-   

Bergh s-Heerenberg 1.144     8,9% 124 30 183 46 5 -59 -46 25 5,2-   4,0-   2,1   
Zeddam 460        3,6% 58 74 18 2 -16 -18 -2 3,4-   4,0-   0,5-   
Beek 163        1,3% 26 7 1 -26 -7 -1 16,0- 4,0-   0,5-   
Stokkum 143        1,1% 23 6 1 -23 -6 -1 16,0- 4,0-   0,5-   
Kilder 131        1,0% 21 5 1 -21 -5 -1 16,0- 4,0-   0,5-   
Braamt 90          0,7% 14 4 0 -14 -4 0 16,0- 4,0-   0,5-   
Azewijn 55          0,4% 9 2 0 -9 -2 0 16,0- 4,0-   0,5-   
Loerbeek 30          0,2% 5 1 0 -5 -1 0 16,0- 4,0-   0,5-   

Totaal 12.791   100,0% 1512 325 197 2046 512 61 -534 -187 136
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7.2 RESULTAAT

Onderstaande grafieken laten zien welke kernen een relatieve plus c.q. min hebben.

Achtereenvolgens wordt een grafiek getoond voor zorgwoningen en clusterwoningen.

Figuur 8 Benadering tekort/overschot zorgwoningen in 2015 per kern
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Een (relatief) overschot van zorgwoningen is te zien in Duiven, Oud Zevenaar, Pannerden

en Tolkamer. Een (relatief) tekort van zorgwoningen tekent zich af in vrijwel alle kleine

landelijke kernen. In absolute zin vallen daaronder vooral Westervoort, Zevenaar, Lobith

en ‘s-Heerenberg op. 

Figuur 9 Benadering tekort/overschot clusterwoningen in 2015 per kern
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Wat betreft de clusterwoningen is er een overschot in Duiven, Pannerden en Tolkamer.

Tekorten zijn er weer in alle kleine kernen. In absolute zin vallen Lobith, Didam, ’s-

Heerenberg en Zeddam op. 
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