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PROBLEEMSCHETS 

Door het stopzetten van de zorgzwaartepakketten voor verblijf licht zal het verzorgings-

huis oude stijl verdwijnen.  

In deze notitie wordt betoogd dat het verstandig is om, met het oog op de enorme groei 

van de vraag naar zware zorg, zuinig te zijn op het vastgoed, de verzorgingshuizen. Mor-

gen zijn zij weer hard nodig, en het zou zonde zijn om vandaag huizen te slopen.  

 

HUIDIGE CAPACITEIT VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIZEN 

Er wordt in Nederland niet bijgehouden hoeveel verzorgingshuis- en verpleeghuisplaatsen 

er precies zijn. Het is daardoor lastig te bepalen hoeveel verzorgingshuizen te maken 

krijgen met de transitie.  

De laatste betrouwbare cijfers zijn afkomstig van het CBS, een meting uit 2010. We ma-

ken vervolgens een schatting voor het jaar 2012: 

Tabel 1 Capaciteit verzorgingshuizen en verpleeghuizen 2010 (CBS) plus schatting 

2012 

 2010 

CBS 

2012 

Schatting 

Intramuraal met behandeling (zwaar) 72.140 75.000 

Intramuraal zonder behandeling (licht) 88.690 85.000 

  

De cijfers moeten voorzichtig worden gebruikt, aangezien de definities niet strak zijn. In 

de tweede kolom zijn de cijfers afgerond in de richting van de trend van de afgelopen 

jaren: meer verblijf zwaar, minder verblijf licht. De werkelijke cijfers zijn niet bekend.  

 

HUIDIGE VRAAG  

De vraag naar intramurale zorg is bekend uit de cijfers die het CIZ bijhoudt van het aan-

tal mensen met een indicatie. Hieronder staat een overzicht van de indicaties op 1-1-

2012.  

Tabel 2 Indicaties 1-1-2012 (CIZ) 

ZZP 2012 

VV01          7.095  

VV02         24.955  

VV03         23.995  

VV04         31.095  

VV05         54.080  

VV06         20.400  

VV07         11.210  

VV08          2.025  
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VV09         17.195  

VV10          1.000  

  

totaal       193.050  

 

De cijfers laten zien dat de vraag naar intramurale zorg groter is dan het aanbod: per 1-

1-2012 waren er 193.000 mensen met een indicatie voor verblijf, ZZP1 – ZZP10. In die-

zelfde periode was het aanbod naar schatting 160.000 plaatsen. Van de mensen met een 

indicatie heeft dus 17% geen plek in een verzorgings- of verpleeghuis. Dat kan allerlei 

oorzaken hebben: wachtlijst, geen behoefte aan plaatsing, alternatieve zorg, etc.  

Figuur 1 Indicaties 1-1-2012 (CIZ) 

 

 

MATCH VRAAG EN AANBOD 

Met deze cijfers is het mogelijk om vraag en aanbod naast elkaar te zetten, en te kijken 

in hoeverre dit matcht.  

In onderstaande figuur zijn in de eerste drie kolommen de verschillende extramuralise-

ringsscenario’s weergegeven. Eerste kolom: geen scheiden wonen en zorg; tweede ko-

lom: scheiden wonen en zorg voor ZZP’s 1-3; derde kolom: scheiden wonen en zorg voor 

ZZP’s 1-4. De vierde kolom geeft het aanbod weer: verpleeghuisplaatsen (donkerblauw) 

en verzorgingshuisplaatsen (lichtblauw) 
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Figuur 2 Vraag en aanbod vergeleken, 2012  

 

Opvallend is dat ook het aantal indicaties voor verpleeghuiszorg (ZZP5 en hoger) aan-

zienlijk hoger is dan de capaciteit van verpleeghuisplaatsen.  

De totale vraag ZZP5-10 is in 2012 105.000. Dit is veel meer dan de capaciteit van de 

verpleeghuizen, 85.000. Dit komt omdat een deel van de geïndiceerden op de wachtlijst 

staat, een deel extramuraal geholpen wordt, een deel toch geen verblijfsplaats zoekt, en 

– belangrijk – een deel in de verzorgingshuizen verblijft. 

Het verzorgingshuis van nu vervult dus al een belangrijke overloopfunctie voor de 

tekorten aan verpleeghuisplaatsen.  

 

TOEKOMSTIGE VRAAG 

Over tien jaar zal de vraag naar zware zorg flink zijn gestegen. Door de prevalentie van 

zorg per 5-jaarscategorie door te rekenen naar de toekomstige bevolking, is in tien jaar 

tijd een groei van 30% te verwachten.  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een groei van de capaciteit van 30% nodig. 

Kwalitatief kan daar op worden afgedingt: 

 Doordat meer mensen met zware thuis blijven wonen, zal de vraag lager uitpakken; 

 Doordat minder mensen beschikken over mantelzorgers, zal de mogelijkheid om 

thuis te blijven wonen juist afnemen en zal de vraag hoger uitpakken; 

 Door het verdwijnen van het verzorgingshuis, zal de huidige populatie van ouderen 

die daar zware zorg ontvangen (ZZP5 en hoger) in een verpleeghuis terecht komen; 

 Door het afschaffen van ZZP4, zullen veel mensen dermate in de problemen komen 

thuis in verband met dementie, dat er een druk ontstaat op zwaardere indicaties: 

ZZP5 en vooral ook ZZP7; 

 

Kortom, het cijfer van 30% is een schatting. Er zijn factoren die een opwaarts effect 

hebben op de vraag, en factoren die een neerwaarts effect hebben.  
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We kunnen met deze cijfers opnieuw een vergelijking maken van vraag en capaciteit. In 

onderstaande grafiek vergelijken we de huidige capaciteit van verzorgingshuizen en 

verpleeghuizen met de vraag zoals die er over 10 jaar uit ziet.   

Figuur 3 Vraag en aanbod vergeleken, 2022 

 

De grafiek leert ons het volgende: de vraag neemt dermate toe, dat de huidige verpleeg-

huiscapaciteit onvoldoende is. De vraag in 2022 is 136.000 plaatsen ZZP5 – ZZP9. De 

huidige capaciteit is 75.000. Tussen 2012 en 2022 zouden 61.000 verpleeghuisplaatsen 

moeten worden bijgebouwd om de vraag te kunnen beantwoorden. 

Is die bouwopgave haalbaar?  

Jaarlijks 6.000 nieuwe verpleeghuisplaatsen bouwen is een enorme, wellicht onhaalbare 

opgave. Waarom benutten we de vrijkomende verzorgingshuisplaatsen niet voor deze 

zwaardere zorg? Soms leent het gebouw zich er niet voor, of is de organisatie niet in 

staat om zwaardere zorg te leveren of organiseren. Soms is er lokaal geen vraag. Maar in 

andere gevallen is verpleeghuiszorg in een verzorgingshuis wel degelijk realiseerbaar. 

Het is op zich niets nieuws, want veel ouderen met een verpleeghuisindicatie verblijven 

al in het verzorgingshuis. Deze oplossing – een zachte transitie – zou dus kunnen helpen 

in het opvangen van snel stijgende vraag naar verpleeghuiszorg.  

CONCLUSIE 

Er is winst te behalen door verzorgingshuizen een rol te geven in de opvang van de 

zwaardere ZZP’s. In een periode van tien jaar zou een deel van de huidige verzorgings-

huizen deze rol kunnen vervullen. Daarmee wordt voorkomen dat vandaag verzorgings-

huizen overhaast worden gesloten, en morgen een nijpend tekort ontstaat aan verpleeg-

huisplaatsen. Tegenover een vraag naar 61.000 extra verpleeghuisplaatsen in 2022 staat 

een aanbod van 85.000 verzorgingshuisplaatsen. 

Natuurlijk is een verzorgingshuis in veel gevallen niet geschikt te maken voor een zwaar-

dere vorm van zorg. Maar omgekeerd kan ook niet worden beweerd dat een verzorgings-

huis per definitie ongeschikt is, aangezien ook nu al heel veel ouderen met zwaardere 

indicaties in verzorgingshuizen verblijven. 
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Door nu strak vast te houden aan de sanering van zoveel mogelijk verzorgingshuisge-

bouwen, creëert men nodeloos problemen in de toekomst. Het is beter om goed te kijken 

welke verzorgingshuiscapaciteit in stand kan worden gehouden.  

 


