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Oost West, Thuis Best…; 
 

ageing in place; voorwaar een uitdaging! 
 

 
Prof. Jos Schols 

Hoogleraar ouderengeneeskunde, UM 
Namens D-Scope consortium 
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Mannen
Vrouwen

Levensverwachting vanaf geboorte 
sterk gestegen sinds 1870 

Nederland en België vergrijzen, 
zoals zoveel Westerse landen… 

Uiteraard is dit bekend…; maar de uitdagingen nemen toe! 

 

	  Hoe	  dan	  ook;	  oud	  worden	  is	  onvermijdelijk!	   Wanneer ben en voel je je oud..? 
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Vitaal oud worden is eigenlijk de meest 
realistische wens  van velen van ons… 

En die wens staat haaks op de angst van veel ouderen om 
zorgafhankelijk te worden en daarna opgeborgen te worden en 

te sterven in een verpleeghuis…. 

De chronische zorg zeker in  
verpleeghuizen vaak slecht in beeld!! 

Idem in buitenland 

 
Bovendien word je er vaak gedwongen om je te richten naar 

het instituutsregime…dan kun je toch alleen maar 
hospitaliseren..!!! 

                                                                                                 
 

LINKS 
     LINKS     RECHTS 

Dat brengt me bij de actuele 
transformatie van de chronische zorg 

die in veel westerse landen nu 
plaastvindt; ook in België en Nederland   

Actuele fenomenen in vergrijzende landen: 
 
 
• Overheden die zich druk maken over de steeds  maar 
toenemende kosten van de gezondheidszorg, w.o. ook 
de ouderenzorg… 

• Verwachte personeelstekorten… 

• Veranderende voorkeuren van ‘geëmancipeerde’ 
ouderen… 
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Ouderen en ook kwetsbare ouderen willen 
ruimte voor eigen leven behouden…. 

Ze willen in principe zolang mogelijk thuis blijven wonen! 

Nieuwe trend:  
socialisatie van de chronische zorg 

  
  
 Nastreven van een (nog) hogere institutionalisatiegraad is 
geen optie meer… 

 
Dit betekent, een ontwikkeling richting: 

-  de-institutionalisatie, normalisatie en sociale integratie 

-  een toenemende focus op community care; op informele en 
informele zorg aan huis 

 
  

De overheid wil dat we weer een sterke zorgzame samenleving 
worden (a civil society…);                                                   het 

beroep op de informele zorgers wordt groter en groter! 

Het uitgangspunt wordt dus…; ageing in 
place..!! 

-  Fragiele ouderen moeten als het ook maar enigszins 
kan zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving 
kunnen blijven; vooral ook om er hun eigen leven te 
kunnen blijven leiden….! 

-  Dat sluit prima aan bij het perspectief van de oudere 
zelf, mits alle actoren er zich goed op kunnen 
voorbereiden! 

 
	  	  

	  
	  

Overheden willen af van het fenomeen van 
de “Nanny State”; de pamperende overheid! 
 
• Ouderen moeten zelf het heft in handen 
nemen...en meer zelf, -én samen met hun 
sociaal netwerk-, hun zorg gaan regelen 
• Zorgverleners moeten meer zorgen dat i.p.v. 
zorg overnemen… 
• Wel samen optrekken! 

Vragen… 

•  Zijn we daar als samenleving klaar 
voor? 

•  Is de zorg daar klaar voor? 
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Wonen anno 2015... 

 
Huidige woningbestand is in het 

algemeen onvoldoende 
levensloopbestendig… 

Welzijn anno 2015... 
•  vereenzaming en isolatie 

•  gevoelens van onveiligheid 

•  verlies sociale contacten 

•  outcast-gevoelens ouderen en chronisch zieken  

•  is er straks voldoende mantelzorg/informele zorg? 

•  welzijnsvoorzieningen vaak versnipperd 

•  vrijwilligerswerk vaak onder druk 

En voor de zorg vereist ageing in place 
•  Het doorgroeien van een reactieve ouderenzorg 

naar een proactieve ouderenzorg! 

Meervoudige verantwoordelijkheid 
 

         burger                                  familie                  en         professional 

Het gaat erom dat we ‘kwetsbaarheid’ en de 
gevolgen daarvan proberen te voorkomen! 

 

Veel aandacht voor het fenomeen 
kwetsbaarheid of fragiliteit;                          in 

de literatuur frailty genoemd 

 
 ‘Fragiliteit is een dynamische toestand waarin 

  een individu verkeert die tekorten heeft in één of  
 meerdere domeinen van het menselijk functioneren 
 (lichamelijk, psychisch, sociaal), die onder invloed van 
  een diversiteit aan variabelen, incl. de leefomgeving,  
 worden veroorzaakt en die de kans op het optreden van 
 ongewenste uitkomsten vergroot’. 

 
 
Gobbens, Luijkx, Wijnen, Schols 2008, 2010 
De Witte and Schols, 2013 
 

  

Fragiliteit kan daarmee de autonomie 
aantasten.... 

Fragiliteit kan zelfs tot totale 
hulpbehoevendheid leiden 
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Waarom identificatie van “frail”elderly? 
•  Naar verwachting komen er veel 

kwetsbare ouderen… 

 
•  Toename van de vraag naar zorg bij 

frailty… 

 
•  Geschat wordt dat 10 – 25 procent 

van de 65-jarigen kwetsbaar is en dat 
dit percentage oploopt tot 45% rond 
de 85 jaar…  

 
•  Interventies zouden het meest zinvol 

en kosteneffectief zijn in deze 
kwetsbare populatie… 

 
 
 

Het gaat in een proactieve ouderenzorg om: 

Lichamelijk 
kwetsbaar Geestelijk 

kwetsbaar 

Sociaal kwetsbaar 

Kwetsbaar 
door 

omgeving 

En dan met name om het opsporen van 
de echt kwetsbare ouderen… 

•  Waarbij de balans tussen draaglast (= intrinsieke en 
extrinsieke risicofactoren voor frailty) en draagkracht (= 
intrinsieke en extrinsieke preventieve factoren voor frailty) 
verstoord is…; waarbij sprake is van een verstoorde 
kwetsbaarheidsbalans (frailty balance) 

En vervolgens om.. 

•  Het ontwerpen van interventies om een 
verstoorde frailty-balans te herstellen…  

Daartoe worden alle actoren uitgedaagd…. 

•  de ouderen zelf 
•  de informele zorgers ( mantelzorg, vrienden 

en vrijwilligers) 
•  de woon- welzijns- en zorgorganisaties  
•  de  zorgprofessionals ( w.o. huisartsen, 

paramedici en wijkzorgprofessionals etc.) 
•  verzekeraars 
•  etc. 

	  Innova5e	  van	  de	  chronische	  zorg	  vergt	  crea5viteit!	  
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Maar ook de wetenschap draagt haar 
steentje bij… 

Zo ook het D-Scope project waarover U zo 
meteen meer details gaat horen… 
 

EPILOOG… 

We zijn bezig de ouderenzorg te verbouwen 
en een brug te slaan naar de toekomst om 

een zorg te realiseren die… 

 

proactief is voor deze oudere… 

Maar ook voor deze ouderen… En als de breekbaarheid toeneemt... 
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Om de participatie goed te houden, ook als het 
dreigt fout te lopen… En als het al bijna niet meer over houdt... 

Of het einde nadert….. Bent U wakker geworden...? 
 
 

Tijden zullen veranderen…; 
oud en kwetsbaar betekent niet meer dat je als 

mens én ook voor de samenleving hebt 
afgedaan… 

Als	  we	  ons	  dat	  niet	  realiseren,	  zullen	  
uitgedaagde	  burgers	  ons	  in	  de	  toekomst	  daar	  

zelf	  wel	  aan	  herinneren…	  


