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Wat als…
Wat als je tot de laatste dag de dingen kan beleven die het
leven de moeite waard maken? Wat als je de regie over je
leven in eigen handen houdt? Wat als in je eigen omgeving
en buurt kan blijven wonen? Zelfs wanneer je een intensieve
zorgvraag hebt en afhankelijk wordt van complexe zorg. Wat
als het ouder worden zin aan het leven geeft en iets is om
naar uit te kijken? Tot de laatste dag staan de wensen en
behoeften van ouderen centraal, en is de zorg afgestemd
op het vergroten van de kwaliteit van het leven. Dit verhaal
gaat over een toekomst waarin alle ouderen, ondanks hun
kwetsbaarheid, een plek hebben midden in de maatschappij.
Scan de QR code en bekijk de
video waarin Nederlanders
antwoord geven op de vraag;
“Als je oud en volledig afhankelijke
bent van zorgverleners, hoe zou je
dan willen wonen?”

Het leven van Margriet, Annemarie en Lisa
Beste lezer, mijn naam is Annemarie. Ik ben 64 jaar, parttime
werkzaam als onderwijzeres in het basisonderwijs. Ik ben de
moeder van Sem, 35 jaar, die net is gestart met een nieuwe
baan. Ik werk parttime zodat ik tijd vrijhoud om mijn moeder
te helpen en te verzorgen.
Mijn moeder, Margriet (92 jaar), woont met een aantal
andere ouderen in een kleinschalig verpleegthuis aan de
Bartoklaan. Na een recente val waarbij ze haar heup gebroken
heeft kon ze helaas na het ziekenhuis en verblijf in het Timeoud centrum voor tijdelijke opvang en verzorging, niet meer
terugkeren naar haar appartement. Iets waar we, door haar
beginnende Alzheimer, wel op voorbereid waren. Maar door
de val is het veel sneller gegaan dan we voorzien hadden.
Ondanks de teleurstelling voor mijn moeder, die gehoopt had
tot het einde zelfstandig in haar eigen appartement te kunnen
blijven wonen, lijkt het goed uit te pakken. Dit komt mede
doordat ze ondanks haar beperkte mobiliteit nog steeds het
gevoel heeft dat ze onderdeel is van haar buurtje waar ze al
50 jaar woont. De kleinschaligheid van het verzorgingshuis
dat bestaat uit 15 wooneenheden op een centrale plek in de
wijk en hemelsbreed niet eens zo ver van haar oude huis. Ze
blijft daardoor op bezoekafstand van haar (mobiele) vrienden
en natuurlijk dichtbij ons als familie. Naast de kleinschaligheid
van het complex is volgens mij het “open deuren beleid” en
verbondenheid met het aangrenzende multigeneratiecentrum
een belangrijke verklaring voor de gemakkelijke overgang. Het

geeft haar het gevoel dat ze nog steeds onderdeel is van de
buurt. Vroeger was dat wel anders. Het leek wel alsof ouderen
werden weggestopt in grote gebouwen aan de rand van de
stad of het dorp om de oude dag uit te zitten.
Mijn moeder heeft nu gelukkig haar eigen plek met eigen
voordeur en inrichting die ze zelf kon uitkiezen. Door
de flexibele bouw konden we makkelijk en goedkoop
aanpassingen doorvoeren. Vanwege het flexibele arrangement
dat de lokale bank bleek te hebben met het pensioenfonds
van mijn vader was geld sowieso geen belemmering. De
speciaal voor ouderen ontwikkelde meubels van een Zweeds
Woonwarenhuis hebben de kosten van inrichting flink
omlaag gebracht. En door de wijze waarop de verzorgers
haar ondersteunen, vrij van takenlijstjes en protocollen, voelt
het bijna als familie en thuis. Tot slot valt mij op dat er wordt
gekeken naar wat ze nog kan en wat ze nog wil, ondanks dat
ze het niet altijd even goed kan aangeven en de beslissingen
kan overzien.
Verpleegthuis is geen spelfout. Een verpleegtehuis evolueert
tot een Verpleegthuis! Je voelt je alleen thuis als je de mensen
kent die voor je zorgen. Mijn moeder heeft gelukkig drie
schatten die al twee jaar de zorg samen verlenen. Eerst bij haar
thuis en nu in het verpleegthuis. De witte jassen van vroeger
zijn natuurlijk al lang verdwenen, waardoor de ondersteuning
veel huiselijker en persoonlijker aanvoelt.
Door haar Alzheimer en fysieke beperkingen na de val heeft
ze veel hulp en ondersteuning nodig. Natuurlijk kom ik als het
maar even kan elke dag langs om haar te helpen. Dat wordt
natuurlijk ook van ons als familie verwacht en gevraagd. We
mogen dan mee-eten met het huis en dat bespaart ons de
tijd van boodschappen doen en koken. Kortom een win-win.
Maar soms is dat naast het werk en andere verplichtingen
te veel of, zoals bij de buurvrouw, onmogelijk omdat haar
familie aan de andere kant van het land woont. Het goede is

dat de ondersteuning mede door de online planningsmodule
van WeHelpen (www.wehelpen.nl) voor iedereen die bij
mijn moeder betrokken is, heel flexibel is en de vrijwilligers
en verzorgers desgewenst meer of minder bijspringen.
De technologie houdt een oogje in het zeil en geeft inzicht
in bijvoorbeeld medicatiegebruik, de dagelijkse activiteit
en haar vitale functies. Weg privacy, hoor ik u denken. Het
tegendeel is waar, mijn moeder voelt zich juist vrij en veilig
omdat ze weet dat we er voor haar zijn als het misgaat.
Ondersteuning bij aankleden en wassen is toch iets dat door
ons of de verzorgers wordt gedaan. We kunnen dat moeilijk
aan de vrijwilligers overlaten.
Zo houden we samen als familie, zorgverleners en vrijwilligers
van het care-team een digitaal logboek bij over haar
eetgewoontes, gedrag, stemmingswisselingen en activiteiten.
Een chip in haar rechterschouder geeft ons heel veel
informatie. Deze houdt exact haar hartslag, bloeddruk en
slaapritme bij. ’s Avonds geven slimme sensoren in ramen,
deuren, meubels en toilet aan of er assistentie moet komen.
Deze informatie wordt ook in het logboek opgenomen.
Mede door de introductie van deze technologieën en de
samenwerking met de familie en mantelzorgers wordt de
fysieke zorg aanzienlijk verlicht. En daar is een deel van haar
privacy dus weer terug.
Als care-team overleggen we regelmatig over mijn moeders
gezondheid in alle facetten: fysiek, mentaal, sociaal en
spiritueel. Vanzelfsprekend is mijn moeder erbij, want het gaat
tenslotte over haar ervaren welbevinden. Soms is dat lastig
omdat ze niet altijd goed kan aangeven wat ze wil en ze ook
regelmatig boos en gefrustreerd als ze merkt dat haar lichaam
en geest niet doen wat ze wil. Gelukkig heb ik in het verleden
het regelmatig gehad over de toekomst. Met ondersteuning
van een goede website met achtergrondinformatie,
instructiefilmpjes en een app hebben we toen ze nog
helder was samen opgeschreven hoe ze oud wilde worden.
Tegelijkertijd kan je daar pas echt iets over zeggen als het zo
ver is en zien we nu dat zelfs de kleinste dingen, zoals het
bezoek van haar kleinzoon of wandelingetje in de zon met de
vrijwilligers van de middelbare school uit de buurt haar weer
helemaal doen opleven.
Natuurlijk voelt mijn moeder zich soms eenzaam. Na het
overlijden van mijn vader is het vaak stil in huis. Zij heeft
echter baat bij gesprekken met een geestelijk verzorger die
regelmatig met mijn moeder ingaat op wat voor haar echt
van betekenis is. En vaak ook brengt ze een middag door in
het aanpalende multigeneratiecentrum. In het kader van
een maatschappelijk project doen middelbare scholieren
spelletjes met de bewoners van het verpleegthuis. Ze geven
les op de iPad en soms gaan ze dansen, koken of muziek
maken. Ondanks het initiële verzet is inmiddels de twee uur
verplichte zorgstage voor de bovenbouw van de middelbare
school algemeen geaccepteerd. De interactie met de jongere
generatie heeft een echt positieve uitwerking op haar. Het

creëren van verantwoordelijkheid bij de jongere generatie,
in deze caring community, vind ik een belangrijk onderdeel
binnen de maatschappij.
Daarnaast heb ik als mantelzorger veel steun van de online
coach en de contacten met andere mantelzorgers op
Familienet; hier krijg ik naast ziekte en zorg gerelateerde
informatie van andere mantelzorgers heel nuttige en vooral
praktische tips. Een online halfjaarlijkse stresstest is daar
overigens onderdeel van omdat in het verleden gebleken
is dat veel mantelzorgers de zorgbelasting moeilijk konden
dragen en zelf vaak onderschatten. Zo vond ik enige jaren
geleden, toen mijn moeder nog thuis woonde, informatie
over en online ondersteuning bij de inzet van muziektherapie
voor dementie patiënten.
Vanzelfsprekend heeft dat de ontwikkeling van Alzheimer niet
tegen kunnen stoppen maar het heeft enorm toegevoegde
waarde gehad voor haar welbevinden en bijgedragen aan de
langer dan verwachte periode thuis wonen met mijn vader.
Ook nu nog worden dit soort complementaire therapieën
ingezet, omdat inmiddels aangetoond is dat het een positieve
bijdrage heeft op de kwaliteit van leven alswel een positieve
bijdrage heeft op de beperking van de zorgbelasting en
progressie van de ziekte.
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verteld. De aanwezigheid van Lisa heeft mijn moeder zeker
geholpen bij de rouwverwerking na het overlijden van mijn
vader. De data uit Lisa leerde de verzorgers dat m’n moeder
uren had zitten praten over vroeger aan de hand van oude
foto’s die we geüpload hebben in haar software.

Mijn moeder was in eerste instantie niet blij met de komst
van een robot in de vorm van een huisdier, de zogenoemde
humanized technology. Vanzelfsprekend was ik ook wat
sceptisch toen een technisch ding werd geopperd als
gezelschap en ondersteuning voor de momenten dat er
niemand bij mijn moeder is. Maar behalve dat we al gewend
zijn aan technologie in al onze facetten van het leven is
Lisa, zo hebben we haar genoemd, zo geavanceerd dat de
interactie natuurlijk is. Mijn moeder wil haar niet meer
kwijt. Vanzelfsprekend is er een automatische stofzuiger,
maar Lisa is een robot met een sociaal karakter met
persoonsherkenning. Ze herkent mij zelfs als ik binnenkom
en vraagt me naar de dingen die ik een week geleden heb

De tablet blijft toch wel haar favoriete speeltje. Door de
laagdrempeligheid en simpele pictogrammen lukt het haar
nog steeds om mij of haar beste vriendin even snel te bellen
voor een vraag of iets voor haar te doen. Ook het verplegend
personeel staat bij de contacten vermeld voor vragen over de
huishouding of medicatie. Ze speelt online senioren Bingo met
ouderen op alle continenten. Maar ook mijn hardwerkende
Sem grijpt regelmatig naar de tablet om een praatje met oma
te maken.
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Gepersonaliseerd eten als medicijn
Op dinsdagmiddag komt de Albert op Maat haar
boodschappen en haar medicatie brengen en in de kastjes
zetten als dat nodig is. Sensoren geven automatisch door
welke producten er wel of niet meer zijn in de kastjes of
koelkast, met een druk op de knop is een bestelling gedaan.
Daarnaast geeft de vierde generatie van IBM-Watson op maat
gesneden voedingsadviezen die rekening houden met haar
gezondheidsontwikkeling en haar DNA-profiel. Ik vind het
belangrijk dat ze gezond, maar ook lekker kan blijven eten. Aan
veel voedingsmiddelen zijn extra voedingsstoffen toegevoegd,
waardoor ziektes worden voorkomen of verminderd. Dankzij
de 3d-voedselprinter is het voedsel precies aangepast, om
kauw en slikproblemen te voorkomen iets dat we natuurlijk
bij veel ouderen van mijn moeders leeftijd zien.

Vernieuwend zorgen voor ouderen met een intensieve zorgvraag
Doordat het verpleegthuis middenin de wijk ligt, behoudt mijn
moeder letterlijk een centrale plaats in de maatschappij. In
samenspraak met mij beslist mijn moeder met het verzorgend
personeel en de ouderenspecialist welke (extra) verzorging of
voorzieningen er getroffen moeten worden om ondersteuning
te bieden. Een belangrijk aspect hierbij is dat we ook vooral
blijven kijken wat mijn moeder nog wel kan.
Verschillende faciliteiten zijn aangepast aan de oudere
generatie. Naast het multigeneratiecentrum is er een timeoud centrum en het verpleegthuis. In het time-oud centrum
worden ouderen tijdelijk opgenomen, na bijvoorbeeld
een operatie of overbelasting van de mantelzorgers, met
als doel terugkeer naar huis. Ze worden hier verzorgd en
de ouderenspecialist komt regelmatig op bezoek. Op het
moment dat het niet meer mogelijk is om terug naar huis te
gaan, komen ouderen terecht in het verpleegthuis. Hier wordt
intensieve verzorging geboden zonder medisch doelgericht te
handelen.

Waardig leven en sterven
Mijn moeder moet zich prettig blijven voelen in het
verpleegthuis. Ze heeft daarom aangegeven dat behandelingen
de kwaliteit van het leven moeten verbeteren en anders niet
uitgevoerd hoeven worden. Ik spreek samen met haar ook
regelmatig over de dood en mijn vader. Mijn vader kwam na
de operatie aan zijn gebroken heup in het time-oud centrum
terecht, waar hij samen met mijn moeder kon herstellen door
intensieve begeleiding. Het doel was terugkeer naar huis.
Maar ondanks de intensieve verzorging ging zijn gezondheid
achteruit en kwamen er nieuwe klachten. In overleg met mijn
moeder en de ouderenspecialist hebben we besloten geen
nieuwe behandelingen te starten, omdat het geen effect op
de gezondheid zou hebben. Na deze beslissing is hij ook in
het verpleegthuis terechtgekomen waar hij de laatste fase
van zijn leven heeft doorgebracht samen met mijn moeder.
De verpleging staat hier in het teken van de kwaliteit van het
leven in plaats van de verlenging van het leven. Ondanks de

De Nederlandse
gezondheidszorg verandert
De Nederlandse gezondheidszorgvraag zal de
komende jaren alleen maar toenemen, als gevolg van
een stijgend aantal (kwetsbare) ouderen en chronisch
zieken. Het aantal 65-plussers is van 800.000 in 1950
gestegen tot ruim 2,9 miljoen in 2015. Dit aantal zal
verder toenemen tot 4,1 miljoen in 2030. Hierdoor
neemt ook het aantal ouderen met chronische ziektes
en/of aan ouderdom gerelateerde aandoeningen toe.
Ongeveer 70% van de bevolking die 55 jaar of ouder
is zal chronisch ziek worden. Een andere belangrijke
trend is dat het aandeel ouderen dat zich eenzaam
voelt exponentieel toe neemt.
Maar ook de samenstelling van de populatie ouderen
gaat naar de toekomst in de Randstad veranderen. Zo
gaat het aandeel migrantenouderen (niet-westerse
herkomst) de komende tijd verdubbelen; van 183.000
55-plussers in 2010 tot 445.000 in 2025. Door een over
het algemeen laag opleidingsniveau (waardoor velen
een onvolledig AOW opgebouwd hebben en geen
aanvullend pensioen), een lage sociaaleconomische
positie en beperkte beheersing van de Nederlandse
taal behoren zij tot een kwetsbare groep in de
samenleving.
In 2015 verkeert 27% van de 65-plussers, wat neer
komt op 700.000 personen, in een kwetsbare positie.
In 2030 zal dit aantal toenemen tot 1 miljoen.
Daarbij is in 2030 elke bewoner in een verpleeghuis
kwetsbaar, met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte
met ZZP 4 of hoger en multi-morbide. Door de
alsmaar toenemende groep zorgbehoevenden zal
het prijskaartje van de gezondheidszorg alleen maar
hoger worden, waardoor de toegankelijkheid van
de zorg onder druk komt te staan, mede als gevolg
van een economische groei die niet gelijke tred kan
houden.

moeilijke beslissing dat mijn vader echt niet meer terug kon
naar huis, ben ik opgelucht; hij heeft een waardige, laatste
periode gehad waarin mijn moeder tot de laatste dag aan zijn
zijde kon staan.

Tussen nu en 2030
De caring community is vandaag de dag nog lang geen
werkelijkheid. De groeiende zorgvraag in combinatie met
de groter wordende zorgkosten zorgen ervoor dat de
toegankelijkheid van de zorg onder druk komt te staan. Maar

wat er moet er veranderen om deze ouderen de zorg te
kunnen bieden die nodig is? De Nederlandse gezondheidszorg
zal een transformatie ondergaan om ons beeld van de caring
community te realiseren.
Aan de basis van deze transformatie staan kernwaarden die
door ouderen, familie, mantelzorger en professionals zijn
aangedragen. Kernwaarden, die aangeven wat we belangrijk
vinden bij het ouder worden en hoe we omgaan met mensen
die in een kwetsbare positie verkeren.
Centraal in onze visie staat zeggenschap, het zelf keuzes
kunnen maken, ongeacht leeftijd, ziekte, beperking of
sociaaleconomische status, is een belangrijk onderdeel bij het
waardig oud worden en sterven. Het persoonlijk welbevinden
wordt gegarandeerd door de regie in eigen handen te
houden, maar ook door participatie en betrokkenheid van
familie, mantelzorgers en zorgprofessionals. De zorg, omgang
en ondersteuning dient naast het behoud op eigen regie,
menswaardig te zijn en geleverd te worden vanuit respectvol
handelen. Naast eigen regie is verantwoordelijkheid voor
eigen gezondheid en omgeving belangrijk. Het uitgangspunt
hierbij is wedekerigheid; een gezonde balans tussen het
ontvangen naar behoefte en het geven naar vermogen. Ten
vierde is het stellen van eigen doelen, waarbij ouderen zelf
zoeken naar betekenis, nut en doel van het leven als uniek
individu belangrijk bij het zoeken van een fysiek, psychisch,
sociaal en spiritueel welzijn. Een belangrijk onderdeel binnen
zingeving is dat de oudere zelf hierin centraal staat en niet
wordt gezien als patiënt. Ook dient de zorg kwalitatief van
hoog niveau te zijn en doelmatig geleverd worden. Alleen
wanneer we doelmatigheid nastreven is de schaalverkleining
mogelijk.
Om de kwaliteit en de waarden van het leven van ouderen
in een kwetsbare positie te kunnen waarborgen is een
fundamentele paradigmaverschuiving noodzakelijk. De
centrale gedachtegang hierbij is dat het vergroten van
de kwaliteit van leven meer betekenis heeft dan medisch
doelgericht handelen en verlenging van de levensduur. De
behoeften van ouderen staan hierbij centraal. Voor deze
paradigmashift zijn twee veranderingen noodzakelijk.
Ten eerste moeten we een nieuwe definitie van gezondheid
omarmen, namelijk een holistisch perspectief waarin er ruimte
is voor fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel welbevinden,
in plaats van de afwezigheid van een ziekte. Deze definitie
van gezondheid is al uitgebreid beschreven door Huber
en collega’s. Hierin staat een positievere bewoording met
zelfadaptatie en het vermogen tot zelfmanagement centraal.
Deze definitie verdient niet alleen een plek in visie en beleid
maar ook in bekostiging en verantwoording, zodat we gaan
betalen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Ten tweede zullen we de focus moeten verleggen naar de
vergroting van de ervaren kwaliteit van een oudere in een
kwetsbare positie, als alternatief voor de verlenging van het

leven. Door de kwaliteit van het leven centraal te stellen,
worden de uitkomsten van behandelingen, zoals deze door
de ouderen worden ervaren, als referentiepunt genomen.
De beoordeling van de kwaliteit van het leven is mede
afhankelijk van de persoonlijke doelen, verwachtingen, de
mate van onafhankelijkheid, sociale relaties en persoonlijke
overtuigingen. Hier moet rekening mee gehouden worden om
deze bredere kijk op gezondheid, waarbij de ervaren kwaliteit
van het leven centraal staat, te realiseren.
Deze nieuwe maatschappij waarin flexibele zorg op een
kleinschalig niveau in de buurt geleverd wordt, kan anno
2030, dankzij nieuwe technologische mogelijkheden, sociale
innovatie en het centraal stellen van de kwaliteit van het
leven, mogelijk gemaakt worden door een transformatie
van het concept verpleeghuis naar een verpleegthuis. We
hopen dat met deze nieuwe perceptie over 15 jaar de caring
community het nieuwe straatbeeld is.
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