
 
 
Patiënt in 2030: “Wie zorgt voor mij?” 
 
Zorgvraag wordt steeds complexer en neemt toe  
In het vorige artikel uit de Diagnose Transformatie reeks, het programma waaraan 
Promedico samen met vier andere partners werkt, werd inzichtelijk gemaakt dat het aantal 
mensen met een chronische aandoening in Nederland blijft stijgen. Chronische 
aandoeningen zijn echter slechts een deel van een grotere uitdaging, namelijk: de groeiende 
vraag naar zorg die het aanbod dreigt te overweldigen. Waar sommige landen nog kampen 
met overschotten aan artsen en verpleegkundigen, zal er richting 2030 op veel plekken een 
tekort ontstaan. 
 
Wie zorgt voor deze grote groep mensen?  
De sterk groeiende vraag naar zorg wordt gedreven door meerdere factoren. Aandoeningen 
zijn steeds minder vaak levensbedreigend en de Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. 
Bovendien zijn er steeds meer behandelmogelijkheden in de zorg waardoor mensen langer 
kunnen leven met één of zelfs meerdere aandoeningen.  
 
Aan de andere kant zien we ook de beroepsbevolking vergrijzen. De aanwas van nieuwe 
jonge werknemers is daarbij onvoldoende om de uittreding van anderen op te vangen. 
Verder is er regionaal te zien dat zorgverleners, in trend met de gehele bevolking, zich 
concentreren in stedelijke gebieden. Dit kan voor tekorten zorgen in landelijke gebieden. 
We zien dit niet enkel in Nederland. Landen als Frankrijk en Duitsland trekken steeds meer 
werknemers uit andere landen aan om de tekorten op te vullen.  
 
Vanuit de politiek is er steeds meer aandacht voor het overdragen van taken uit de formele 
zorg naar de informele zorg. De overheid doet in toenemende mate een beroep op 



mantelzorgers. Hier vormt opnieuw de vergrijzende bevolking een uitdaging: er zullen per 
hulpbehoevende steeds minder potentiële mantelzorgers beschikbaar zijn.  
 
Technologie een enabler om zorg doelmatiger te maken 
De medische sector laat over het algemeen een lagere progressie zien in 
arbeidsproductiviteit, ten opzichte van andere sectoren (Baumol-effect). Wel kan de sector 
processen automatiseren en waar mogelijk laagcomplexe werkzaamheden uit handen 
geven. Zorgprofessionals worden hierdoor minder belast en kunnen doelmatiger hun werk 
doen. Technologie kan hierin een belangrijke rol spelen. Distributie van medicijnen door 
robots en het gebruik van telemedicine zijn voorbeelden van technologische toepassingen 
waarbij patiënten op afstand worden geholpen.  
 
‘Het ziekenhuis zonder patiënten’ 
In de trant van telemedicine zet het Amerikaanse ziekenhuis Mercy Virtual 330 
medewerkers in om patiënten in een vroeg stadium te helpen en op die manier een bezoek 
aan het ziekenhuis te voorkomen. Zo worden de hoge kosten voor een ziekenhuisopname 
bespaard. Medewerkers in dit ‘ziekenhuis zonder patiënten’ zijn altijd beschikbaar via video 
of telefoon, waarbij er speciale aandacht is voor het opbouwen van vertrouwen bij 
patiënten. Dit wordt onder meer gedaan door patiënten zoveel mogelijk door te schakelen 
naar een persoonlijke en vertrouwde begeleider. Met de ontwikkeling van draagbare 
biometrische sensors kan steeds meer medische informatie 24/7 worden opgevraagd, ook 
als de dokter niet in de buurt is. Mercy Virtual ziet een 33% afname van 
ziekenhuisbezoeken, dit wordt grotendeels toegewezen aan het programma.  
 
Nederlandse coöperatie WeHelpen verbindt mantelzorger en patiënt 
WeHelpen brengt vraag en aanbod van patiënten en mantelzorgers bij elkaar. 
Hulpbehoevenden kunnen een persoonlijke hulpvraag stellen op het platform en 
tegenovergesteld kunnen mantelzorgers/helpers actief hulp aanbieden. Op deze manier 
worden hulpbehoevenden in contact gebracht met helpers buiten eigen sociale kring. 
Hiermee wil de coöperatie (gesteund door verzekeraars, gemeenten en andere 
maatschappelijke organisaties) bijdragen aan het verlagen van de druk op de huidige groep 
mantelzorgers. De integratie met andere netwerken zoals MeXtra (waarin zorgplannen 
worden opgesteld in een veilig omgeving), waarbij patiënt, zorgprofessionals en verwanten 
worden verbonden, zorgt ervoor dat de scheidingslijn tussen formele en informele zorg 
vervaagt.  
 
Wie zorgt voor mij als ik hulpbehoevend word? 
Met alle ontwikkelingen rond de vergrijzing, en daarbij komende krimpende 
beroepsbevolking, is het vraagstuk wie voor er voor de patiënt van morgen gaat zorgen 
evident. Dat de geleverde zorg doelmatiger moet worden ingericht en we vaker een beroep 
moeten doen op onze naasten lijkt onomkomelijk. Technologie speelt een cruciale rol in het 
uit handen geven van bepaalde processen, zodat zorgprofessionals meer tijd hebben voor 
de patiënt. Ook kan technologie een verbinder zijn tussen de spelers in het zorgnetwerk 
rondom de patiënt. Steeds belangrijker in dat netwerk is niet alleen de zorgprofessional, 
maar juist ook familie en mantelzorgers van de patiënt.  
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Dit artikel is opgesteld op basis van onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de Westerse 
gezondheidszorg, in het kader van het programma Diagnose Transformatie. Met het 
programma wil Promedico samen met haar klanten en andere strategische partners de 
transformatie van de Westerse gezondheidszorg stimuleren. Het programma bestaat uit vier 
delen: 1) Need for change, 2) Enablers of change, 3) Solutions for change en 4) Healthcare 
Transformation. De 'Need for change' geeft inzicht in de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen in de Westerse gezondheidszorg, waarbij een helder beeld geschetst wordt 
van de veranderende zorgvraag. Kijk voor meer informatie over dit programma op 
www.diagnoseprogrammas.nl/diagnose-transformatie 
 
 
 


