






Zorg voor later

De mens is in alle tijden op zoek geweest naar een inkijkje in de toekomst. Dit verklaart de 

aantrekkingkracht van waarzeggers die met behulp van een pak kaarten, de lijnen in een hand of 

de structuur van theebladeren mensen gouden bergen dan wel diepe dalen beloven. Het streven 

om te begrijpen waar wij nu staan en waar wij naar kijken is legitiem. Zoals Oscar Wilde zei: 

“We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.” Om de sterren te begrijpen is 

kennis van de goot niet relevant. Om enig inzicht in de toekomst te creëren is kennis van het 

heden echter onontbeerlijk. Zolang wij in de sloot liggen, proberen wij daarom alle kenmerken 

te bekijken.

Voor u ligt onze tweede ouderenzorgstudie. Aan u het oordeel of wij naar de sterren aan het 

kijken zijn, of naar de sloot. Wij proberen zoals altijd objectief te zijn en waardeoordelen te 

vermijden. De studie is gebaseerd op door de instelling gedeponeerde jaarverslagen (waar nodig 

aangevuld met DigiMV). Er is een verhaal achter de cijfers. In onze studie proberen wij dit verhaal 

boven water te krijgen. En de ouderenzorg heeft een verhaal, voor nu en voor later. 

De inrichting van ouderenzorg in Nederland is bijzonder. Bijzonder in de rol van de overheid. 

Bijzonder in de onverklaarbare variaties tussen regio’s en de verhoudingen tussen intra- en 

extramurale zorg. Maar het jaar 2010 is ook specifiek bijzonder geweest: met beperkte groei, 

consolidatie die doorzet, mooie kostenbeheersing en sterke dynamiek tussen de instellingen, 

vooral in het extramurale deel. 

Wij hebben de prestatie van 2010 van meer dan 400 instellingen actief in ouderenzorg in kaart 

gebracht. Wij hebben ook een aantal structurele elementen van ouderenzorg in Nederland 

geanalyseerd. De structurele elementen en de prestatie van de individuele instellingen gaan hoe 

dan ook een rol spelen in hoe de ouderenzorg van morgen eruit gaat zien. Wij publiceren deze 

studie met de overtuiging dat objectieve inzichten in de sector nu, ons kunnen helpen om de 

juiste keuzes te maken voor de toekomst. Zorg voor later moet immers ooit beginnen.
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