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Samenvatting
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Zorgproblematiek vraagt om regie burger

In 2020 zijn er bijna 50% meer 65-plussers dan in 2000. 
De zorgbehoefte zal met een vergelijkbaar percentage 
stijgen en de behoefte aan arbeid zal nagenoeg verdub-
belen. Afhankelijk van het gekozen scenario stijgen de 
(AWBZ-) kosten met 1 respectievelijk 2,5 miljard per jaar. 
Genoemde trends impliceren dat de formele zorgsector 
niet over de rek beschikt die nodig is om deze groei op te 
vangen. Burgers zullen steeds meer hun eigen zorgbe-
hoefte bepalen door zich bij te verzekeren voor extra 
diensten of door er zelf, of met hulp van hun sociale 
omgeving antwoord op te vinden. Dat biedt ook meer 
keuzevrijheid en flexibiliteit, hetgeen past in de trend 
van een toenemende individualisering en mondigheid 
van de burger. 

Verplaatsing zorgtaken naar informele 

domein

De samenleving zal zich geleidelijk moeten voorbereiden 
op een verplaatsing van zorgtaken van het professionele 
naar het informele domein. Steeds meer zorgtaken zul-
len door niet-professionals verricht gaan worden. Om 
die reden is het belangrijk en noodzakelijk dat burgers 
over voldoende ‘bagage’ beschikken om op eigen kracht 
hun vragen te articuleren en om in de juiste richting naar 
de juiste antwoorden te zoeken.

Informatiesamenleving biedt 

gereedschappen

De ontwikkelingen in de informatiesamenleving onder-
steunen een dergelijke verschuiving van het formele 
naar het informele domein. De brede beschikbaarheid 
van informatie- en communicatiemogelijkheden geeft 

zestien miljoen mensen de gereedschappen om zich snel 
en adequaat te informeren, om anderen op korte termijn 
te bereiken en om samen processen, ook zorgproces-
sen, te organiseren. Terreinen die vroeger voorbehouden 
waren aan daarvoor opgeleide mensen, worden ook voor 
de gewone burger toegankelijk. 

Andere rol zorginstituten

Het gevolg is dat de positie van zorginstituten verandert. 
Deze hebben niet langer het vanzelfsprekende monopo-
lie op zorgkennis en zorgdeskundigheid. Het relatief 
gesloten zorgsysteem ontwikkelt zich naar een open en 
zorgende samenleving, waarin niet de zorginstituten 
maar de zorgprocessen centraal staan. Voor de insti-
tuten betekent dit dat zij zich als partij zullen moeten 
toeleggen op het professionaliseren van mensen in hun 
persoonlijk zorgproces. Het voortbestaan van instituten 
is afhankelijk van de kwaliteit waarmee ze dát weten te 
realiseren. Hun aandacht zal dan niet langer gericht zijn 
op de organisatie van de binnenkant van het zorgin-
stituut, maar op die van de buitenwereld. We gebruiken 
hiervoor de metafoor ‘zorginstelling binnenste buiten’, 
om daarmee de situatie te typeren van een wijk waarin 
mensen hun zorgprocessen gezamenlijk organiseren. 
Zo ondersteunen de professionals van een verzorg-
ingshuis, die voorheen ongeveer 200 ‘interne’ bewoners 
verzorgden, in deze nieuwe situatie het onderlinge zorg-
proces van ongeveer 2.000 mensen in de wijk. Door het 
bredere bereik van hun activiteiten kunnen we zeggen 
dat hun effectiviteit met een factor 10 groeit. 

1. Samenvatting
 
De zorg krijgt in de komende jaren met een steeds groter tekort aan personeel 
te kampen. Verhoging van de productiviteit van de bestaande arbeid houdt geen 
gelijke tred met de stijgende vraag. Voor deze problemen zijn op langere termijn 
nieuwe oplossingen nodig. De InformatieWerkPlaats is door het ministerie van VWS 
gevraagd om suggesties aan te dragen voor de toekomst van de zorg waarin ICT 
een belangrijke rol vervult. In dit rapport zijn voorstellen geformuleerd die beogen, 
met inzet van ICT een duurzame oplossing voor de zorg in Nederland te realiseren. 
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Een nationale infrastructuur voor 

zorginformatie

Dit rapport belicht de mogelijkheden van ICT bij dit 
proces. Om een dergelijke professionalisering van het 
informele domein te stimuleren is een nationale infor-
matie-infrastructuur tussen het formele en het informele 
domein een belangrijk gereedschap. Deze zorginforma-
tie-infrastructuur is te omschrijven als

het samenhangend geheel van communicatiemogelijkheden, 
apparaten, informatiecollecties, toepassingen, diensten, 
methoden en technieken bedoeld om de zorghandelingen van 
mensen te ondersteunen. 

Deze infrastructuur moet zodanig zijn dat zij voor allerlei 
situaties en voor allerlei gebruikers die zorg willen 
realiseren, bruikbaar en zinvol is. In essentie is deze 
zorginfrastructuur samengesteld uit vijf basisfuncties en 
vijf basisprocessen. 

Vijf basisfuncties

De informatie-infrastructuur ondersteunt de vijf basis-
functies van het zorgproces:

· diagnose,
· zorgtaken, 
· inrichting,
· coördinatie,
· evaluatie.

Nadat iemand met een zorgvraag via deze infrastructuur 
heeft vastgesteld wat er aan de hand is, de diagnose, 
wordt duidelijk welke handelingen er verricht moeten 
worden, de zorgtaken. Op basis van deze informatie 
kan nu bepaald worden wat de betrokkene zelf doet en 

welke partijen welke bijdrage kunnen en zullen leveren. 
Dan spreken we van de inrichting van het zorgproces. 
Daarna wordt de coördinatie van de uitvoering ter hand 
genomen, de coördinatie. Voor elk van de functies vindt 
evaluatie plaats met het oog op het bepalen en bewaken 
van de kwaliteit van het zorgproces en om te leren hoe 
het anders kan of moet. De informatie-infratructuur 
ondersteunt al deze functies met noodzakelijke informa-
tie en diensten.

Vijf processen

In elk van de vijf functies vinden de volgende processen 
plaats die ieder ondersteund worden met ICT: 

· informeren,
· registreren,
· communiceren, 
· beoordelen en 
· besluiten.

Informeren is een fundamenteel proces in de zorgcontext. 
Als er iets aan de hand is, moeten mensen informatie 
kunnen inwinnen om afwegingen te maken en te weten 
hoe in een specifieke situatie te handelen. Het digitaal 
registreren van symptomen, taken en het verloop van het 
proces, maken communicatie, beoordeling en besluit-
vorming op afstand mogelijk. Nieuwe technieken zijn in 
staat zonder menselijke tussenkomst permanente regis-
traties te maken. Hiervoor zijn sensoren nodig die vitale 
informatie ‘oppikken’ van thermometers, bloedmeters, 
EEG, ECG, barcodelezers en scanners. Geregistreerde 
gegevens worden gestandaardiseerd opgeslagen en 
uitgewisseld in een persoonlijk medisch dossier. Ook 
specifieke informatie komt beschikbaar bijvoorbeeld 
via mobiele telefoons (“ik moet mijn blauwe medicijn 
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nu gebruiken”). Dat persoonlijk medisch dossier wordt 
zo nodig ook door anderen gebruikt, door de mantel-
zorger en de huisarts bijvoorbeeld. De informatie uit 
het eigen burger-EPD (elektronische patiënten dos-
sier), wordt waar gewenst, geïntegreerd in een profes-
sioneel EPD. Het basisproces waarop de uitvoering van 
het zorgproces door verzorger en verzorgde berust, is 
communicatie. Bij een informatie-infrastructuur gaat het 
om alle middelen die communicatie kunnen versterken: 
telefoon, tekst, video, SMS of foto’s. Breedband ver-
sterkt de mogelijkheid om een verzorgende op afstand te 
begeleiden. ICT helpt om een ziektebeeld te beoordelen 
en om het verloop en de kwaliteit te bepalen. ICT kan 
aangeven of het verloop van het beeld in de tijd binnen 
de normaalwaarden valt. Dat veronderstelt registratie 
van gegevens en het vermogen die gegevens te bewer-
ken en te vergelijken met standaardwaarden. Complexe 
data worden bewerkt tot betekenisvolle, begrijpelijke 
informatie voor niet-professionals. Speciale software 
ondersteunt de besluitvorming met behulp van kennis-
systemen en kunstmatige intelligentie op basis van een 
besluitvormingsmodel.1 Het is van groot belang te weten 
welke besluiten wel en welke besluiten niet op deze 
manier mogen worden genomen.

De opzet van zo‘n informatie-infrastructuur is de basis 
voor een ontwikkeling waarbij mensen uiteindelijk beter 
voor zichzelf zorgen en mantelzorgers zich profes-
sionaliseren. We spreken over mantelzorgers-plus (+), 
wanneer deze over de kennis, vaardigheden en onder-
steunende instrumenten beschikken om in verschillende 
situaties tijdens het zorgproces op te treden.

Dat dit rapport de mogelijkheden van informatie-
technologie structureel uitwerkt, vermindert niet de 

betekenis van andere aspecten, zoals de sociale kracht 
van een gemeenschap en de gevoelde verplichting voor 
elkaar te kunnen en willen zorgen. Het organiseren van 
die gemeenschappen is een essentiële voorwaarde voor 
de nieuwe inrichting van het zorgstelsel.

De nieuwe visie: samen zorgen voor jezelf

De hierboven genoemde verschuivingen en impulsen 
vormen in hun onderlinge samenhang een nieuwe visie 
op zorg in de toekomst waar mensen kunnen rekenen op 
hun omgeving om hun eigen zorg te organiseren: samen 
zorgen voor jezelf. Voor burgers/patiënten betekent het 
in elk geval een verandering van mentaliteit. De nadruk 
verschuift naar de eigen verantwoordelijkheid, het wil-
len en kunnen organiseren van het eigen zorgproces. 
Patiënten/burgers vragen zich af: doe ik het zelf, doe 
ik het samen met informele zorgers in mijn omgeving 
of laat ik het over aan (of doe ik feitelijk samen met) 
professionals? Voor alle drie de mogelijkheden biedt de 
nationale infrastructuur van zorginformatie de noodza-
kelijke ondersteuning.
Voor professionals heeft de verschuiving van zorgtaken 
naar het informele domein verandering van rol en inzet 
tot gevolg. Nu nog professionele taken zullen steeds 
vaker door niet-professionals worden uitgevoerd, en 
professionals zullen steeds minder de regierol van het 
verloop van het directe zorgproces hebben. Ook hiervoor 
is een andere mentaliteit van groot belang.

1.  Een werkend voorbeeld wordt voor een aantal symptomen gegeven door de website www.vivici.nl
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Voorwaarden

Om de ontwikkeling naar een betere zelf- en mantelzorg 
in gang te zetten moet aan drie clusters voorwaarden 
voldaan zijn:

1. Visie, bewustwording en draagvlak
 Het is zaak om zowel de wenselijkheid als de nood-

zakelijkheid van deze ontwikkeling te benadrukken. 
De visie zal verbeeld en uitgewerkt en haar conse-
quenties zullen verduidelijkt moeten worden. In de 
komende jaren zal deze visie zich moeten vertalen 
in een ‘andere’ mentaliteit en een bijdrage gaan 
leveren aan de ‘civil society’.

2. Een nieuwe generatie onderzoek en ontwikkeling
 Burgers zullen structureel toegerust moeten worden 

zodat zij beter voor zichzelf kunnen zorgen met ge-
bruik van adequate informatievoorzieningen. Daar-
voor moet nog heel wat onderzocht en ontwikkeld 
worden. Hoewel de ondersteuning van zorgtaken 
vaak gericht is op een individu, vereist de ont-
wikkeling van een infrastructuur van zorginformatie 
voor alle bewoners van Nederland een project op 
nationale schaal. Nieuwe opleidingen zullen mensen 
moeten opleiden om informatica toe te kunnen pas-
sen in de non-profitsector. Middelen, regelgeving en 
organisatievormen moeten in staat zijn in te spelen 
op de specifieke eigenschappen van de informele 
sector. Er is een infrastructuur voor het delen van 
kennis- en vaardigheden en er is aparte aandacht 
nodig voor kwaliteitsborging in deze ‘nieuwe’ 
context van het informele domein. Tenslotte is het 
een belangrijke voorwaarde voor deze ontwikkeling 
dat zowel bestaande pilots die van belang zijn voor 
deze visie verder verdiept worden als nieuwe pilots 
starten in samenwerking met gebruikers.

3. Een passende vorm van sturing
 Het ministerie van VWS zal een strategische functie 

moeten hebben voor het in gang zetten van een be-
weging binnen een informele context waar formele 
en expliciete sturingsmechanismen geen vat op heb-
ben. Het is nodig dat het ministerie de rol van een 
katalysator organiseert om nieuwe partijen bij elkaar 
te brengen, de mentaliteitsverandering een injectie 
te geven en om de voorwaarden te creëren voor de 
ontwikkeling van een nationale infrastructuur voor 
zorginformatie. 

Nationale impuls

Er zijn diverse initiatieven nodig om deze ontwikkeling 
in Nederland te katalyseren. Het ministerie van VWS 
heeft hierin zoals gezegd een voortrekkersrol. Ook de 
nationale impuls volgt dezelfde driedeling:

1. Visie, bewustwording en draagvlak
 Om de visie verder uit te werken, te toetsen, aan te 

scherpen en vervolgens uit te dragen zal het minis-
terie dit onderwerp binnen het ministerie moeten 
agenderen. Daarna zullen andere ministeries, het 
veld en het publiek betrokken moeten worden. 
Er zal op korte termijn een communicatietraject 
moeten starten over dit gedachtegoed en voor het 
organiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden. 
Op langere termijn moet gedacht worden aan een 
meerjarige mentaliteitscampagne, waar diverse 
ministeries bij betrokken zijn. 

2. Onderzoek en ontwikkeling
 In de eerste plaats moeten onderzoeks- en ont-

wikkelingsactiviteiten in gang gezet worden om het 
eigene van het informele domein te doorgronden en 
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daarop afgestemd voorzieningen te treffen, regel-
geving te organiseren en ondersteuning te bieden. 
In de tweede plaats zal onderzoek en ontwikkeling 
nodig zijn voor de technische kant van de nationale 
infrastructuur van zorginformatie. Welke standaar-
den zijn nodig om samenhang te creëren tussen de 
vele verschillende toepassingen in een infrastruc-
tuur? 

 Daarom is het nodig om op korte en middenlange 
termijn een onderzoekskader vast te stellen, een 
kennisprogramma te ontwikkelen, bestaande 
experimenten te waarderen op hun betekenis en om 
fondsen te creëren.

3. Sturing
 Het ministerie zal een team moeten samenstellen 

om een agenda en een programma voor de komende 
jaren vast te stellen. Dit programma zal partijen en 
burgers moeten inspireren in het licht van de gewen-
ste verandering.

· Uitdragen van de visie met als doel bewust-
zijn en draagvlak te creëren. Hiervoor is een 
communicatietraject nodig waarbij VWS het 
voortouw neemt. 

· Een programma van onderzoek en ontwikkeling 
voor het informele domein en hiervoor een 
innovatieagenda opstellen.

· Werken aan een meerjarige campagne aanpak 
gericht op mentaliteitsverandering en daarin 
diverse departementen betrekken. 

· Bouwen aan een kennisinfrastructuur die online 

ondersteund wordt door een nationale digitale 
zorgbibliotheek van kennismodules en instruc-
tiefilms en die offline ondersteund wordt door 
een reeks van lokale programma’s van kort-
durende cursussen en trainingen.

· Onderscheid in de aansturing van deze ont-
wikkeling naar taken die de nationale overheid 
en die welke de lokale overheid op zich neemt; 
duidelijk maken wat van het veld verwacht 
wordt.

· Integreren van bestaande pilots in de nieuwe 
visie en nieuwe pilot(s) starten.

 
·Starten van een programma met als uitgangs-

punt de ondersteuning van de professionalise-
ring van het informele domein.

· Inrichten van een coördinatieteam vanuit het 
ministerie van VWS met de taak een agenda 
voor de komende jaren vast te stellen waarin de 
noodzakelijke activiteiten die deze ontwikkelin-
gen katalyseren, zijn beschreven.
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Inleiding 

2 
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De InformatieWerkPlaats heeft van de directie Macro-
Economische Verkenningen en Arbeidsvoorwaarden 
(MEVA) van het ministerie van VWS, de opdracht gekre-
gen om nieuwe concepten voor de zorg te ontwikkelen; 
concepten waarbij met inzet van ICT in potentie de 
problematiek van de zorg verlicht wordt met behoud van 
voldoende kwaliteit. Arbeidsproductiviteit wordt hier 
in brede zin opgevat, dat wil zeggen dat met hetzelfde 
arbeidsaanbod meer zorg wordt geleverd. 

Arbeidproductiviteit hebben we gedefinieerd als:

het leveren van zorg aan méér mensen met hetzelfde 
arbeidsaanbod door (1) efficiënter te werken, door (2) een 
grotere concentratie op kerntaken en door (3) overheveling 
van deeltaken aan derden. 

Onze visie vertrekt vanuit de gefundeerde veronderstel-
ling dat voor een daadwerkelijke oplossing op langere 
termijn verhoogde arbeidsproductiviteit binnen de sector 
onvoldoende zal zijn. Een omvangrijke migratie van 
taken naar het informele domein is nodig en daarvoor zal 
het informele domein moeten worden geprofessionali-
seerd. Mensen zullen in de toekomst meer zelf en/of 
voor elkaar moeten doen. Dit betekent dat aan de defini-
tie van arbeidsproductiviteit een tweede en derde proces 
wordt toegevoegd:

· “concentratie op kerntaken”: het formele domein 
beperkt zich in sterkere mate tot activiteiten die uit-
sluitend door professionals kunnen worden verricht 

· “overheveling van deeltaken aan derden”: het 
informele domein neemt een groter deel van de 
activiteiten over.2 

Een van de effecten van een verdere professionalisering 
van het informele domein houdt in dat de coördinatie 
van activiteiten tussen het formele en informele domein 
verbetert, hetgeen overbodige activiteiten en handelin-
gen voorkomt. In het professionele domein levert dat 
een opwaarts effect op de productiviteit per werknemer. 
 
In dit rapport gaan we dieper in op genoemde punten en 
doen verslag van onze bevindingen. Het rapport is het 
resultaat van een reeks van activiteiten, bestaande uit 
deskresearch, gesprekken met mensen uit het zorgveld 
en deskundigen op het gebied van technologie, een crea-
tief werkatelier en een debat over de wenselijkheid en 
haalbaarheid van door ons ingebrachte conceptvoorstel-
len. Het rapport heeft niet de ambitie verklarend te zijn. 
Het beoogt een nieuwe beweging in gang te zetten door 
het benoemen van de agenda voor de komende jaren. 
Wij hopen dat dit rapport bijdraagt aan de beantwoor-
ding van de vraag wat er in de komende jaren in gang 
moet worden gezet om een wenselijke, maar vooral ook 
noodzakelijke ontwikkeling van de grond te krijgen en 
voortgang te doen vinden.

Het rapport is als volgt opgebouwd:
 
In hoofdstuk 3 wordt de zorgproblematiek toegelicht. 
Alleen al vanwege demografische kengetallen is het on-
mogelijk de sterk groeiende zorgvraag op te vangen met 
een professioneel aanbod binnen het formele domein, 
ook als rekening wordt gehouden met een stijgende 
productiviteit per professional.
In hoofdstuk 4 laten we zien dat een verschuiving van 
zorgtaken naar het informele domein noodzakelijk 
is.  Niet alleen vanwege de urgentie van de problema-
tiek, maar ook omdat de professionalisering van het 

2. Inleiding
 
De zorg krijgt in de komende jaren met een steeds groter tekort aan personeel te 
kampen. Verhoging van de productiviteit van de bestaande arbeid kan geen gelijke 
tred houden met de stijgende vraag. Dit is voor het ministerie een belangrijke reden 
om naar alternatieve oplossingen te zoeken. 

2.  Daarmee wordt tijd en capaciteit vrijgemaakt voor zorgactiviteiten, die nu aan andere activiteiten besteed worden, die overigens van economische aard 
kunnen zijn. Dat zou kunnen betekenen dat dit op macroschaal ook tot productiviteitsverlies leidt van een persoon, doordat hij op  andere economische 
terreinen niet productief is. Deze complicerende en vrijwel niet te berekenen factor laten we hier buiten beschouwing. 
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informele domein een uitdrukking is van diepere en 
onderliggende trends in de samenleving. Deze worden 
nader toegelicht en vervolgens wordt aangegeven wat 
de nieuwe uitdaging is voor instellingen in de zorg.
Hoofdstuk 5 schetst een toekomstbeeld. Het maakt 
voorstelbaar dat mensen hun zorgproces in de toekomst 
onder eigen regie organiseren en dat op een hoog kwali-
teitsniveau met ondersteuning van mantelzorgers en 
een minimum aan professionals.
In hoofdstuk 6 komt aan de orde welke basis hiervoor 
nodig is. In Nederland zal voor het informele domein 
een zorginfrastructuur moeten worden ontwikkeld. Die 
infrastructuur verbindt het formele met het informele 
domein. De eigenschappen van die infrastructuur 
worden beschreven.
Hoofdstuk 7 geeft een impressie van wat dit voor de 
meest direct betrokkenen betekent: de burger en de 
professional.
In de hoofdstukken 8 en 9 tenslotte wordt beschreven 
wat de voorwaarden respectievelijk de noodzakelijke 
nationale impuls is om de gewenste ontwikkeling te 
katalyseren.
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De zorgproblematiek

3 
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3.1 Demografie en zorg

Nederland vergrijst. Het aantal 65-plussers bedroeg in 
2000 bijna 2,2 miljoen. In 2020 zal dat aantal met 49% 
zijn opgelopen tot ruim 3,2 miljoen. In 2002 was minder 
dan 14% van de bevolking ouder dan 65, in 2050 zijn 
dat er ruim 22% (zie tabel). Daarmee neemt het aantal 
zorgbehoevenden toe. 
Het aantal chronisch zieken neemt fors toe. De cijfer-
aars houden over de periode 2000-2020 rekening met 
een stijging van 49% in de behoefte aan verpleging en 
verzorging.3 De steun van een inwonend familielid of 
partner is minder vanzelfsprekend omdat steeds meer 
mensen alleen wonen. Hoe langer de wachtlijsten, 
des te groter de druk op mantelzorgers. Als het sociale 
netwerk hierdoor overbelast raakt, doen opnieuw meer 
mensen een beroep op zorginstellingen.4 Mantelzorgers 
die gemiddeld verder weg wonen en grotere afstanden 
moeten afleggen om fysiek aanwezig te zijn, ervaren dit 
als een grote druk. In een tijd dat mensen aangespoord 
worden om weer meer en langer betaald te werken, 
wordt dit nog nijpender. De combinatie van werk en 
zorg wordt zwaarder met het stijgen van de leeftijd. Een 
studie onder redactie van Timmermans5 geeft aan dat 
9% van de bijna 4 miljard mantelzorgers de combinatie 
van werken en zorgen te zwaar vindt. Tussen de 150.000 
en 200.000 mantelzorgers verkeert in financiële proble-
men.

Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2002-2050

Prognose(-interval) Perioden % 65 jaar en ouder

Prognose 2002 -

2005 14,0

2010 14,9

2015 17,0

2020 18,5

2025 20,1

2030 21,7

2035 22,9

2040 23,3

2045 22,7

2050 22,1

© CBS, Kerncijfers van de bevolkingsprognose 2002-2050

3. De zorgproblematiek
 
De problematiek van de zorg is in de eerste plaats een demografisch probleem. 
De groei van de beroepsbevolking loopt niet in de pas met de toenemende vergrij-
zing en de groeiende behoefte aan zorg. In het verlengde daarvan ontstaat een 
financieel probleem. De kosten zijn niet langer door de overheid op te brengen en 
zullen meer en meer privaat gedragen moeten worden. Tenslotte is het een pro-
blematiek die samenhangt met bredere maatschappelijke ontwikkelingen van een 
terugtredende overheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Hieronder 
komen deze onderwerpen kort aan bod.

3.  RIVM, Ouderen nu en in de toekomst. Gezondheid, verpleging en verzorging 2000 – 2020, Berg Jeths A van den ; Timmermans JM ; Hoeymans N ; Woit-
tiez IB, 2004 (zie ook: www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270502001.pdf).
4.  www.rivm.nl/vtv/data/kompas/zorg/verpleging/informzorg_kort.htm.
5.  SCP-rapport: Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers, 2003.
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Figuur 1 Nieuw in te vullen zorgbehoefte in het formele en 

informele domein.

3.2 Kosten en arbeidsmarkt

Parallel aan genoemde ontwikkelingen stijgen de kos-
ten. Het kabinet vreest een verdubbeling van de kosten 
voor de AWBZ tot 2010.6 Afhankelijk van het scenario, 
‘hoge extra groei’ of ‘begrensde extra groei’ varieert de 
stijging tussen ongeveer € 1 miljard tot maximaal € 2,4 
miljard per jaar. Voor beide scenario’s is ook het aantal 
benodigde extra arbeidsplaatsen berekend, uitgaande 
van een gelijkblijvende arbeidsproductiviteit. Zelfs 
in het scenario van begrensde groei zou de omvang 
van 563.000 werknemers in 2003 moeten stijgen naar 
1.176.000 in 2020. Uitgedrukt als percentage van AWBZ-
werknemers op de totale beroepsbevolking komt dit 
neer op een stijging van 5,6 % naar 11,6%. Intussen stijgt 
de potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar) nauwelijks. 
De druk is nu al voelbaar in de toegenomen druk op de 
mantelzorg. Enkele kerngegevens over de problematiek 
bij mantelzorgers hebben we hierboven al aangegeven.

Er is met andere woorden sprake van een grote druk op 
de formele, maar ook op de informele sector. Hieronder 
is dat verbeeld in twee figuren. Boven de streep is de 
formele sector afgebeeld, onder de streep de informele 
sector. De figuur voor 2020 maakt zichtbaar dat een 
groot deel van de zorgbehoefte niet door de capaciteit 
van de formele sector opgevangen kan worden. 

6.  Ministerie van VWS, Op weg naar een bestendig stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning, brief ministerie aan Tweede Kamer, 
23 april 2004.

2005 2020
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3.3 Veranderende samenleving

Behalve een kwantitatieve problematiek, tekent zich 
ook een kwalitatieve problematiek af, die te maken heeft 
met de aard van de zorgvraag en de manier waarop 
mensen zorg afnemen. De samenleving is heterogener 
van samenstelling geworden. Er wonen intussen veel 
verschillende etnische groepen in Nederland; in grote 
steden zijn er wijken met meer dan 100 verschillende 
etnische groepen. De verzuilde maatschappij heeft 
plaatsgemaakt voor de geïndividualiseerde maatschap-
pij. Mensen ontwikkelen een grote diversiteit aan 
levensstijlen,waarin onafhankelijkheid en vrije keuze be-
langrijke waarden vertegenwoordigen. Mensen houden 
er een flexibeler levenspatroon op na en verwachten dat 
hun leefomgeving zich ook flexibel laat inrichten. De 
sociale netwerken van individuen zijn eveneens diverser 
geworden en mensen uit hetzelfde sociale netwerk wo-
nen steeds verder uit elkaar. Sneller transport en nieuwe 
communicatiemogelijkheden maken de afstanden 
weliswaar makkelijker overbrugbaar,7 maar voor het ver-
lenen van fysieke zorg zijn die afstanden toch problema-
tisch. De burgers van vandaag zijn bovendien mondiger 
en geëmancipeerder en worden hierin door de overheid 
gestimuleerd. Op alle niveaus van overheidsdiensten 
is een omslag te zien van aanbodgericht werken naar 
vraaggerichte dienstverlening.8 En dat stelt eisen aan 
het aanpassingsvermogen van vrijwel alle partijen die 
bij de zorg en ondersteuning betrokken zijn: de zorgver-
leners, de zorgvragers (cliënten) en hun naasten, de 
zorgverzekeraars en beleidsmakers. Burgers moeten hun 
zorgbehoefte steeds meer zelf bepalen en hun proble-
men zoveel mogelijk zelfstandig, of met hulp van hun 
sociale omgeving, oplossen. Dit biedt meer keuzevrij-
heid en flexibiliteit, en dat sluit op zich goed aan bij de 
trend naar individualisering en toenemende mondigheid 

van burgers en het vraaggericht werken van de over-
heid. Maar deze burgers moeten wel over voldoende 
‘bagage’ beschikken om hun vraag te articuleren en om 
in de juiste richting te zoeken naar antwoorden op hun 
vragen. 

7 Zie ook: SCP-rapport: Vrij om te helpen, 2001.
8 Zie over individualisering bijvoorbeeld: RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 2.7, 19 mei 2004.
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De informatiesamenleving

4 
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4.1 Drie generaties ICT

De eerste generatie toepassingen in de ICT ontstaat in 
de jaren 60 / 70 na de initiële ontwikkeling van compu-
ters. Het zijn speciale wetenschappelijke toepassingen 
op universiteiten en administratieve toepassingen in 
bedrijven en organisaties. In de vier decennia erna zijn 
er enorme inspanningen geleverd om voorraadbeheer, 
financiële administratie, klantcontacten en productie-
processen van vrijwel elk bedrijf met informatietech-
nologie te ondersteunen. Er is nauwelijks een handeling 
of product te bedenken dat niet afhankelijk is van 
digitale ondersteuning. Tijdens die ontwikkeling worden 
computers steeds kleiner van afmeting: mainframes 
worden minicomputers en minicomputers ontwikkelen 
zich tot desktop computers. Informatisering is een on-
misbaar gereedschap voor een goede bedrijfsvoering en 
steeds vaker is het de cruciale factor in het behalen van 
concurrentievoordeel. Naast de echte bedrijfsprocessen 
worden computers steeds meer gebruikt: nagenoeg elke 
tekst wordt geschreven op computers, elk beeld wordt 
erop bewerkt en elk bericht wordt ermee verzonden.

In de tweede generatie verschijnt de computer bij de 
burger thuis. Vanaf de ontwikkeling van de desktop 
computer tot een personal computer (PC) schrijven 
we daarop onze teksten, maken ons huiswerk, doen 
onze bankoverschrijvingen en spelen onze spelletjes. 
Computers bevolken woonkamers, zolders, slaapka-
mers en kinderkamers. In winkels verschijnen speciale 
meubels voor een PC werkplek in huis. Wanneer Internet 
verschijnt, verbinden we die machines met elkaar en 
delen informatie op het world wide web. Met meer dan 
70% van de Nederlandse bevolking wekelijks online, is 
de technologie een onmisbaar deel van elk huishouden 
geworden.

De derde generatie toepassingen ontstaat zodra ICT 
gebruikt wordt voor sociale en maatschappelijke 
activiteiten. De digitale leefomgeving verdicht met 
de digitalisering van de huiselijke omgeving. Er ver-
schijnen ijskasten, lichtschakelaars, thermostaten en 
wasmachines die digitaal bestuurd worden en onderling 
communiceren. Telefoon, PC en TV voeren een stille 
strijd om wie de centrale diensten mag verlenen in die 
huisnetwerken. Grootouders hebben regelmatiger con-
tact met kleinkinderen omdat ze emailberichten sturen. 
Kinderen op straat sturen SMS berichten aan hun ouders 
om te vertellen waar ze gaan spelen. Jongeren wisselen 
emailadressen uit wanneer ze elkaar voor het eerst 
ontmoeten. De technologie in onze binnenzak is zo’n 
sterk deel van ons dagelijks leven geworden dat die een 
nieuwe generatie toepassingen inluidt. Toepassingen 
die ook in de onderlinge zorg perspectieven bieden. Nu 
burgers ICT gebruiken voor hun eigen communicatie is 
het tot middel geworden om onderlinge relaties vorm te 
geven en om persoonlijke netwerken en het zelforgani-
serend vermogen te versterken. 
De digitale leefomgeving is de nieuwe basis voor de 
toepassing van ICT in de zorg. 

4.2 Sociale en maatschappelijke 

toepassingen van ICT

Onder sociale en maatschappelijke toepassingen 
verstaan we elk gebruik van informatie- of communi-
catietechnologie dat gericht is op het ondersteunen of 
verbeteren van de kwaliteit van leven. Deze brede opvat-
ting heeft betrekking op toepassingen in onderwijs, 
zorg, werk, arbeid, cultuur en samenlevingsprocessen. 
De toepassingen in de zorg, zoals die hier besproken 
worden, vormen daar een onderdeel van. 

4. De informatiesamenleving
De verschuiving van het professionele naar het informele domein speelt zich af bin-
nen het kader van een meer algemene en strategische ontwikkeling van de informa-
tiesamenleving. Naast nieuwe technologische mogelijkheden verschijnen er nieuwe 
organisatiestructuren (zoals de netwerksamenleving) en nieuwe processen (zoals 
een grotere interactiviteit en dialoog tussen partijen). Samen met de brede distribu-
tie van kennis, dragen deze ontwikkelingen bij aan de versterking van het informele 
domein. Die versterking wordt gezien als een strategische ontwikkeling, die niet 
alleen van pas komt bij het vergroten van de arbeidsproductiviteit in de zorg, maar 
die ook uitdrukking is van diepere en onderliggende trends in de samenleving. We 
gaan hier verder in op de ontwikkelingen van ICT en de netwerksamenleving.
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Een aantal ontwikkelingen heeft deze nieuwe generatie 
toepassingen van ICT mogelijk gemaakt. Allereerst zijn 
het de toegenomen kracht en de grotere mogelijkheden 
van de digitale technologie die samen met een dalende 
prijs tot een brede beschikbaarheid hebben geleid. 
De beschikbaarheid van ICT is inmiddels zo groot dat 
eerdere reserves over een dreigende digitale tweedeling 
tussen de digitale ‘haves’ en ‘have nots’ al enkele jaren 
verstomd zijn. We kunnen ons nu al voorstellen dat een 
thuiscomputer een van de basisvoorwaarden is voor het 
bestaan en daarom, zoals nu al geldt voor de televisie 
en de koelkast, deel uitmaakt van het pakket van de 
bijzondere bijstand.

De tweede ontwikkeling voor een nieuwe generatie 
toepassingen is die van communicatietechnologie en 
netwerken. Na de eerste generatie langzame inter-
netaansluitingen hebben we een aansluiting rond de 
klok met een snelheid waarmee live televisiekijken 
mogelijk is. Ook de prijs hiervan is laag. De drie kwali-
teiten “altijd aan”, “snel” en “goedkoop” leggen de 
basis voor nieuwe toepassingen. In huis ontstaat er 
een volwaardig digitaal netwerk dat de uiteenlopende 
apparatuur met elkaar verbindt. En net zoals eerder in 
bedrijven gebeurde, bouwen we nu langzamerhand een 
digitale infrastructuur in onze dagelijkse leefomgeving. 
Het zwaartepunt verschuift daarmee van de individuele 
computer naar het netwerk. Zoals een van de interna-
tionale leveranciers het uitdrukt: “het netwerk is de 
computer”.

De derde ontwikkeling is die van het world wide web 
en de browser: daarmee ontstaat een uniform platform 
voor de uitwisseling en presentatie van informatie, 
voor communicatie, voor het doen van transacties en 

voor de ontwikkeling van nieuwe webdiensten. Dit 
heeft een exponentiële ontwikkeling in de productie en 
consumptie van informatie tot gevolg, maar ook een 
nieuwe web-gebaseerde en gedistribueerde architectuur 
voor informatiesystemen. Dit zijn de toepassingen die 
een centrale rol gaan spelen in de ontwikkeling van een 
nationale infrastructuur voor zorginformatie.

De vierde belangrijke ontwikkeling is het toepassen van 
informatietechnologie in allerlei apparatuur om ons 
heen. Die ontwikkeling is zo sterk dat wel eens wordt 
gesproken over de “verdwijnende computer”. De intel-
ligentie in onze digitale camera’s, telefoons, televisies, 
digitale agenda’s en MP3-spelers groeit voortdurend. 
Ook andere apparaten maken dankbaar gebruik van ICT 
om daarmee intelligenter te worden: draagbare EEG 
meters, hartslagmeters, bewakingscamera’s, water en 
gasmeters en automatische schakelaars voor verlich-
ting. Een netwerk van slimme apparaten kan onderling 
informatie uitwisselen wanneer dat wordt opgenomen in 
de netwerken van ons digitale huis. 

Op basis van deze ontwikkelingen ontstaan extra moge-
lijkheden om met elkaar te praten wanneer we alleen in 
huis zijn, elkaar te helpen wanneer de kinderen ziek zijn, 
vervoer te regelen naar de dokter of boodschappen in 
huis te halen wanneer we zelf niet kunnen lopen. Deze 
activiteiten kunnen weliswaar ook zonder ICT, maar 
ICT biedt nieuwe en vaak eenvoudige mogelijkheden. 
En omdat ICT niet langer administratief is, maar zestien 
miljoen mensen de gelegenheid geeft anderen sneller 
te bereiken, te informeren of daarmee samen zorg te 
organiseren, is de basis al gelegd om dergelijke sociale, 
culturele en maatschappelijke toepassingen te realis-
eren.
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Sociale en maatschappelijke ICT-ontwikkeling 
vereisen een andere organisatie
Om het gebruik van ICT tussen mensen onderling te 
stimuleren is een andere organisatie nodig. Vandaag 
vinden ontwikkeling en gebruik van ICT-toepassingen 
vaak plaats binnen bedrijven en organisaties. Daar is 
het vermogen binnen bereik om te plannen, de kracht 
om te besluiten en de middelen om te financieren. Daar 
stellen we tegenover de inwoners van een buurt of dorp 
die online gaan en gezamenlijk toepassingen gebruiken. 
In zo`n informele situatie zijn planvorming, besluitkracht 
en financiële middelen gewoonlijk niet voorhanden. Het 
karakter van de lokale sociale omgeving waarin ICT-toe-
passingen plaats vinden, vereist dat we ICT-toepassin-
gen anders stimuleren, befondsen en organiseren dan in 
organisaties en bedrijven. 

4.3 Netwerksamenleving 

De nieuwe toepassingen van ICT passen in een breder 
proces van horizontalisering9 in de samenleving. Dat 
proces is zo duidelijk dat de informatiesamenleving ook 
wel beschreven is als een ‘netwerksamenleving’.10 In een 
dergelijke samenleving organiseren partijen zich flexibe-
ler en in wisselende relaties. Dialoog en interactie tussen 
partijen nemen toe. De politicus, de onderwijzer en ook 
de dokter is al lang niet meer de specialist die boven de 
partijen staat. Die ontwikkeling leidt ertoe dat mensen, 
mede door het gebruik van digitale netwerken, hun ei-
gen betrokkenheid met lokale kwesties zelf vorm geven, 
hun eigen leerprocessen organiseren en, in diezelfde lijn, 
hun eigen gezondheid willen beoordelen, bewaken en 
verzorgen. Het internet levert hen daarvoor niet alleen 
de benodigde informatie, maar ook de gelegenheid voor  
dialoog met anderen die met vergelijkbare onderwerpen 

of problemen te maken hebben (gehad) en bij wijze van 
spreken lekenspecialist zijn geworden.

Instituten worden processen
Een soortgelijke ontwikkeling is te zien in de brede ver-
spreiding in de samenleving van producten en diensten 
die voorheen specifiek tot bepaalde organisaties en 
instellingen behoorden. Organisaties en instellingen 
zien klanten actiever worden en verantwoordelijkheid 
nemen en verliezen daarmee taken waarvan zij eerder 
de enige leverancier waren. Leerlingen halen hun ont-
wikkeling van elders, zoals patiënten hun behandeling 
en advies. Lezers gaan minder of om andere redenen 
naar de bibliotheek. Het publiek maakt op een andere 
manier gebruik van de schouwburg, men kan thuis im-
mers ook een voorstelling zien. De ontwikkeling van de 
netwerksamenleving en haar nieuwe toepassingen zijn 
van grote invloed op de manier waarop organisaties hun 
relaties met klanten, werknemers, cliënten en leerlingen 
vormgeven.

In de ontwikkeling van instituten naar processen zullen 
organisaties, die eerder sterk gericht waren op directe 
levering van producten, hun toegevoegde waarde nu 
moeten bewijzen in het faciliteren van cliënten die in be-
langrijke mate hun eigen vorm geven aan processen van 
zorg, van leren en amuseren. Het ontstaan van een infor-
matie-infrastructuur voor de informele zorg maakt deel 
uit van een algemene strategische verschuiving; een ver-
schuiving van gesloten onderwijssysteem naar een leren-
de samenleving, van overheid naar een participerende 
samenleving en van zorgorganisaties naar een zorgende 
samenleving. Dit houdt in dat zorginstituten zich steeds 
meer ontwikkelen als partijen met een ondersteunende 
taak in het organiseren van persoonlijke zorgprocessen, 

9 Op zoek naar samenhang en richting; Een essay over de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving. Bram Peper, 12 juli 1999.
10 The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I. M. Castells (1996). Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 
556 pp., ISBN 1-55786-617-1
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anders gezegd, als partijen die het informele domein 
professionaliseren. Hun voortbestaan wordt afhankelijk 
van de kwaliteit waarmee ze dat weten te realiseren. Als 
we het verzorgingshuis als beeld gebruiken voor zorgin-
stellingen in het algemeen, dan is de aandacht van dit 
instituut niet langer op de binnenkant van de organisatie 
gericht, maar op de organisatie van de buitenwereld. 
Vandaar dat wij spreken over “zorginstelling binnenste 
buiten”.

Figuur 2 ICT stimuleert nieuwe netwerken en nieuwe partijen 

(links: de situatie nu; rechts: de situatie in de toekomst)

In onderstaande figuur zijn die processen zichtbaar ge-
maakt: diensten worden niet langer door één organisatie 
geleverd, maar vormen een gedistribueerd proces in de 
netwerksamenleving. 



23

4.4 Nationale infrastructuur voor 

zorginformatie

De verschuiving van de uitvoering van zorgtaken naar 
het informele domein vindt plaats binnen de hiervoor be-
schreven strategische ontwikkelingen in de samenleving:

· organisatie van de samenleving in flexibele netwerk-
en;

· distributie van professionele activiteiten door de 
samenleving;

· exponentiële groei van ICT mogelijkheden;
· een nieuwe generatie sociale en maatschappelijke 

toepassingen;
· een technische architectuur van gedistribueerde 

webdiensten.

In dit rapport richten we ons specifiek op de moge-
lijke bijdrage van informatietechnologie binnen deze 
strategische ontwikkelingen. Daarom gebruiken we 
voor het bespreken van zorgtaken een ‘informatieper-
spectief’ waarin niet de uitvoering centraal staat, maar 
de informatiemomenten en de systemen daaromheen. 
Om die mogelijkheden inzichtelijk te maken beschrij-
ven we in het volgende hoofdstuk een scenario met 
een hoog realiteitsgehalte. Alle toepassingen die in 
het scenario verondersteld worden, bestaan vandaag 
de dag al. In onze visie vereist de urgentie die ontstaat 
door de structurele ondercapaciteit van de professionele 
zorgsector een nationale aanpak, en de kwaliteit die 
we daarbij nodig hebben vraagt om een samenhangend 
geheel van functies waardoor organisatie van kwaliteit 
mogelijk wordt. Daarom beschrijven we in hoofdstuk 6 
een ‘nationale infrastructuur voor zorginformatie’ die 
staat voor een samenhangend geheel van toepassingen, 
producten en diensten die zorgtaken door niet-profes-
sionals ondersteunen. 
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Toekomstbeeld: van 200 naar 2.000 verzorgden

5 
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5.1 Het verzorgingshuis binnenstebuiten

Als ik opsta gaat het licht automatisch daar aan waar ik me 
in huis beweeg. Zo is er minder kans op vallen. Al mijn acties 
worden geregistreerd in het log over activiteiten in het huis. 
Dat wordt bewaard op het internet. Dat is gemakkelijk want 
ik kan er overal naar kijken, ook als ik met vakantie ben!

In de badkamer zorgt mijn toilet voor een dagelijkse medische 
‘check-up’: na elk bezoek worden het bloedsuikergehalte van 
mijn urine, mijn lichaamsvet, mijn gewicht en cholesterolge-
halte automatisch naar mijn digitale zorgdossier gestuurd. 
Zo kan ik mijn bloedsuiker goed volgen en het signaal bij 
afwijkende waarden is al een paar keer nuttig geweest.

Bij mijn ontbijt neem ik de dag een beetje door. Ik kijk op 
de ‘virtuele belkring’ wie er al wakker zijn en of er vandaag 
mensen zijn die leuke dingen doen. Ik meld me wakker, spreek 
twee vrienden via de videoverbinding van de belkring en zeg 
ja tegen een uitnodiging mee te gaan winkelen in de stad. Als 
er iemand zich niet meldt van onze groep van acht, gaat een 
van ons kijken. Meestal is het loos alarm, maar toch is het een 
prettige gedachte.

Ik heb een draadloos apparaatje voor een hartfilmpje, dat 
ik door kan sturen naar het wijkzorgpunt als er reden is 
voor ongerustheid en er eventueel actie ondernomen moet 
worden.

’s Ochtends doe ik altijd een poosje mijn oefeningen. Ik 
heb een hersenbloeding gehad, en van de dagopvang heb 
ik ook oefeningen gekregen voor mijn geheugen. Nu ik die 
online kan doen, oefen ik veel vaker dan toen ik nog naar de 
dagopvang ging. Het was daar wel gezellig, maar toen ik in 
de buurt vroeg (ook via de virtuele belkring) wie met mij wilde 
kaarten kreeg ik direct antwoord, en nu heb ik het gezellig 

met goede vrienden in de buurt die me ook weleens helpen 
met iets anders. 

Ik heb besloten het mezelf voor vanmiddag makkelijk te 
maken: er kookt vandaag een groep buurtvrienden (goede 
koks!) en ik ga met een groep bewoners uit de wijk warm 
middageten. Dat doe ik in de eetkamer op de hoek die voor 
dit soort activiteiten door de gemeente is ingericht. Bij het 
reserveren van een plaats aan tafel is mijn dieet vanuit mijn 
zorgdossier doorgestuurd, zodat de kokers er rekening mee 
kunnen houden. 

In de virtuele belkring zie ik (een uur later) dat ik uitgenodigd 
ben om met twee anderen te gaan winkelen; mijn buurvrouw 
meldt via de video-online dat ze graag wil dat ik een paar din-
gen voor haar meeneem. Ik bevestig een en ander en spreek 
om 2 uur af bij de bushalte aan de overkant.

In mijn digitale agenda staat voor vanmorgen een klusser: 
gisteren kreeg ik een alarm dat het toilet bleef doorstromen. 
Ik kon het niet zelf repareren en op mijn vraag om een 
reparatie heeft een van de klussers in de wijk vandaag 
‘ingetekend’ op mijn agenda. Het moet niet lastig zijn, maar 
ik ben niet zo handig. Ik ben wel blij met die domotica: ik hoef 
me geen zorgen te maken dat ik het gas vergeet uit te zetten 
of dat het water blijft stromen. Ik kan ook mijn energiever-
bruik vergelijken met andere alleenstaanden in de wijk, maar 
dat doe ik niet zo vaak.

Nu ik toch in mijn agenda kijk verzet ik de afspraak met de 
verzorgster die ’s middags mijn verband komt 
verwisselen. Ik wil vanmiddag graag winkelen en zie dat 
er vanavond een vriendelijke vrijwilliger tijd heeft. Ik was 
vereerd: de vorige keer vertelde ze me dat ze, om me te 
kunnen helpen, eerst een online module heeft bekeken over 

5. Toekomstbeeld: van 200 naar 2.000 
verzorgden

Een scenario schetst een beeld van morgen. Het uitgangspunt in dit scenario is de 
overgang van de huidige situatie van verzorgingshuizen, waarin diensten gericht 
worden aangeboden in een ‘huis’ met 200 bewoners, naar een meer gedistribueerde 
‘woonzorgzone’ waar in een buurt onder de bewoners 2.000 ouderen wonen.

Zie hier een mogelijke dag in het leven van een oudere die zorg behoeft en die thuis 
woont en zichzelf voorziet van toezicht, veiligheid, zorgtaken en activering met 
behulp van digitale toepassingen en de daarbij behorende diensten.
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het verwisselen van mijn soort verband! Het is goed dat ik de 
afspraak maak: als ik dat niet doe krijgt het wijkzorgpunt een 
melding dat ik een verbandwisseling heb gemist en dan gaan 
ze bellen!

Ik had gelijk: het middageten was heerlijk! De koks hebben 
niet alleen plezier in koken, maar ze hebben ook plezier van 
het systeem voor de inschrijvingen en met de diëten van 
alle eters erbij zodat ze die direct kunnen gebruiken bij de 
samenstelling van het menu. Bij problemen kan de kok van 
het verzorgingshuis meekijken. Mijn bijdrage in de kosten van 
het eten worden automatisch verrekend met mijn rekening 
courant voor de zorgdiensten.

Als ik thuis kom zijn er medicijnen afgeleverd door de 
apotheek. Vanuit mijn zorgdossier krijgen zij bericht wanneer 
medicijnen opraken, en maken ze zelf een nieuwe bestelling 
om af te leveren. 

5.2 Een nationale infrastructuur voor 

zorginformatie

De opzet die hier beschreven is, maakt dat zorgbehoeven-
den (ouderen) langer zelfstandig blijven. Ze hebben de 
mogelijkheden om hun eigen gezondheid te organiseren 
en kunnen steeds overwegen wat ze zelf doen, wat sa-
men met anderen en wat ze overlaten aan professionals. 

In het scenario zijn de volgende toepassingen ‘verpakt’: 
domotica, medische zorgtechnologie, individueel zorg-
dossier, virtuele belkring, videocommunicatie, online 
kookgroepen, toepassingen voor maaltijdbereiding, 
online agenda.
In het scenario wordt gebruikt gemaakt van de volgende 
diensten: rekening courant voor zorg, advies bij maaltijd-

bereiding, controle op medicijnengebruik, zorgdossier op 
internet, controle op ECG, wijkzorgpunt.
In het scenario komen de volgende partijen in 
het zorgnetwerk voor: cliënt, familie en vrienden, 
verzorgingshuis, apotheker, vrijwilligers, thuiszorg, 
corporatie.
De kwaliteit van werken wordt bepaald door de samen-
hang tussen de toepassingen. Dat blijkt hier onder meer 
door de onderlinge uitwisseling van informatie tussen 
zorgdossier en andere partijen, de coördinatie door 
de agendafunctie, de professionals die de beoordeling 
verrichten wanneer dat nodig is of daartoe uitgenodigd 
worden.

De hier genoemde toepassingen bestaan nu ook in de 
vorm van producten of prototypes, maar ze functioneren 
altijd geïsoleerd. Van een samenhangende infrastruc-
tuur tussen die verschillende componenten, waarin al 
deze toepassingen gezamenlijk ondersteuning bieden 
aan een cliënt, is nog lang geen sprake. In het volgende 
hoofdstuk wordt ingegaan op de samenstelling van een 
dergelijke samenhangende nationale infrastructuur 
voor de zorginformatie. Een dergelijke infrastructuur 
bestaat uit een groot aantal verschillende toepassingen, 
diensten en partijen die in steeds wisselende netwerken 
de zorgtaken van mensen ondersteunen.
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Een nationale infrastructuur voor zorginformatie

6 
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Eigenlijk heeft het scenario een eenvoudige en van-
zelfsprekende oorsprong: in het afgelopen decen-
nium hebben Nederlanders miljarden geïnvesteerd in 
digitale gereedschappen thuis. De verwachting is dat 
mensen dergelijke investeringen ook in de komende 
jaren blijven doen. We moeten bedenken dat, wanneer 
de ontwikkelingen zich naar verwachting voortzetten, 
computers over 10 jaar minstens 200 keer de capaciteit 
hebben van die van vandaag. In dit rapport wordt die 
ontwikkeling als een kans gezien: de groeiende mogelijk-
heden van ICT in de dagelijkse leefomgeving kunnen 
worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Is het scenario reëel vanuit een zorgstandpunt? Is het 
mogelijk het informele domein zo te ondersteunen dat 
het professioneler wordt? In gesprekken die wij in ons 
vooronderzoek verricht hebben, bleek dat op handelings-
niveau 95% van de taken die in verpleeghuizen worden 
verricht, gedaan kunnen worden door mantelzorgers. 
Getrainde zorgverleners en mantelzorgers onderschei-
den zich niet in de uitvoering van zorghandelingen, maar 
in hun vermogen situaties te kunnen beoordelen: de 
klinische blik en de zorgcoördinatie. In gesprekken met 
beleidsmakers bleek verder dat de bepalende kerntaken 
van verzorgingshuizen naar verwachting maar 30% van 
de huidige activiteiten omvatten.

Vanuit deze invalshoek is de in dit rapport beschreven 
verschuiving van professionele naar informele zorg geen 
theoretische verkenning, maar een mogelijke en mis-
schien wel een waarschijnlijke ontwikkeling. De onder-
liggende vragen luiden: over welke ontwikkeling hebben 
we het in detail, en hoe moeten de verschillende partijen 
optreden opdat deze ontwikkeling leidt tot kwalitatief 
hoogwaardige zorg in het informele domein?

Het gebruik van de geschetste mogelijkheden om 
zorgprocessen in het informele domein structureel te 
ondersteunen en daarmee de productiviteit te vergroten, 
vergt een inspanning op nationale schaal. De aanduiding 
‘nationale’ infrastructuur refereert daarbij enkel aan 
haar schaal. De uiteindelijke organisatie kan sterk gede-
centraliseerd en kleinschalig zijn georganiseerd rond de 
individuele gebruikers en als steun dienen van het lokale 
zorgnetwerk van de individuele cliënt.

We realiseren ons dat er meer en andere ontwikkelingen 
nodig zijn om de hier beschreven infrastructuur te realise-
ren. We blijven echter bewust binnen het kader van dit 
rapport. In dit hoofdstuk bepalen we ons derhalve tot 
informatieprocessen en een nationale infrastructuur van 
zorginformatie. 

Op de volgende pagina’s werken we een nationale infra-
structuur voor zorginformatie in zeven stappen nader 
uit.

6. Een nationale infrastructuur voor 
zorginformatie
Op dit moment bestaat het informele domein al uit ruim 3,5 miljoen mantelzor-
gers, die elk op meer of minder structurele wijze betrokken zijn bij de zorg voor 
een ander.11 In dit hoofdstuk beschrijven we een mogelijke nationale infrastructuur 
van zorginformatie en de componenten waaruit die bestaat. We geven daarmee de 
aanzet tot gestructureerd nadenken over een dergelijke ontwikkeling en over de 
omvang en de complexiteit waarmee rekening dient te worden gehouden. 

11 SCP rapport: Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers, J.M.Timmermans (red.), 2003.
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1. De eigen kwaliteit van het informele domein
Er zijn twee domeinen die zorg verlenen: het profes-
sionele en het informele. Beide werken relatief geschei-
den van elkaar, en hebben elk een eigen kwaliteit. De 
specifieke kwaliteit van het informele domein vereist een 
eigen aanpak voor nieuwe ontwikkelingen.

2. Nieuwe verbindende informatie-infrastructuur
Het informele domein kan versterkt worden door een 
samenhangende infrastructuur met zorginformatie. 
Daarin bevinden zich diensten, informatie en technolo-
gie die het vermogen van de cliënten om de zorgbe-
hoefte te bepalen en te organiseren versterkt.

3. Professionalisering: Mantelzorg+
Gebruik maken van zorginformatie vergroot de eigen ef-
fectiviteit van mantelzorgers: ze kunnen beter handelen 
met een lagere inspanning. Effectiviteit en satisfactie 
nemen toe. Goed gebruik van die infrastructuur stimu-
leert een hoogwaardige ‘mantelzorg+’.

4. Vijf basisfuncties
De zorginformatie infrastructuur ondersteunt 5 functies 
die elk essentieel zijn binnen een zorgproces (diagnose, 
zorgtaken, inrichting, coördinatie, evaluatie). Elk van die 
functies stelt eigen eisen, heeft eigen toepassingen en 
diensten.

kwaliteit mantelzorg versterkt door gebruik nieuwe zorginfrastructuur
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professioneel en informeel domein worden verbonden door gezamenlijke 
infrastructuur
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professioneel en informeel domein functioneren los van elkaar

nieuwe zorginfrastructuur ondersteunt 5 functies
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7. Een nationale zorginfrastructuur
De kracht van de zorginfrastructuur ligt in de onderlinge 
samenhang ervan: informatie uit de verschillende func-
ties en processen kan worden uitgewisseld om in andere 
functies verder bewerkt te worden.

5. Eén infrastructuur
De zorginfrastructuur is bruikbaar voor zowel profes-
sionals, mantelzorg+ als incidentele gebruikers. Elke 
groep stelt zijn eigen eisen aan de complexiteit en bruik-
baarheid van informatie, toepassingen en techniek.

6. Vijf basisprocessen
Alle functies kenmerken zich op hun beurt door dezelfde 
basisprocessen (informeren, registreren, communiceren, 
beoordelen en besluiten) die in sommige gevallen door 
soortgelijke ICT-oplossingen kunnen worden onder-
steund.

P R O F E S S I O N E E L
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nieuwe zorginfrastructuur vormt door standaardisatie een samen-
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beoordelen

communiceren
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informeren

nieuwe zorginfrastructuur ondersteunt 5 functies die elke dezelfde 5 
processen faciliteren
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6.1 Het formele en het informele domein

Belangrijkste onderscheidende element in de geschetste 
visie is de focus op het informele domein. De verschil-
len tussen het formele en het informele domein zijn zo 
wezenlijk dat ook de uitvoering van zorgtaken geheel 
anders komt uit te zien. Met de term ‘formeel domein’ 
duiden we de professionele omgeving aan waar zorg-
taken worden verricht. Daar bestaat een formele relatie 
tussen werkgever en werknemer, waar medewerkers 
opgeleid zijn voor het werk dat ze doen, waar plaats en 
tijd van activiteiten duidelijk omschreven zijn en sancties 
de uitvoering van werkzaamheden structureren. Uitgangs-
punt is een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van 
het personeel; mensen zijn beschikbaar en bereikbaar. 
Daarnaast is sprake van een zekere emotionele afstand 
tot de mensen waarvoor diensten geleverd worden.

Het informele domein kent geen geregelde setting. 
Mensen zijn niet specifiek opgeleid, taken zijn niet toege-
deeld, criteria voor kwaliteit zijn niet overeengekomen, 
sancties zijn niet vastgesteld en de “professionele 
distantie” is juist niet aanwezig. In veel mantelzorgsitua-
ties is de persoonlijke band vaak de kern van de motivatie 
om te zorgen. Dat is juist een belangrijke drijfveer om die 
vaardigheden aan te leren waar de situatie om vraagt. De 
situatie ontstaat op een bepaalde tijd, heeft een specifiek 
karakter en vergt dan ook specifieke handelingen van 
degene in het informele domein die daar een verant-
woordelijkheid voor gaat dragen. In het informele domein 
zullen we naast aandacht voor de effectiviteit en kwaliteit 
van zorgtaken ook expliciet aandacht moeten besteden 
aan de eenzaamheid, onzekerheid, frustratie en onmacht 
van een mantelzorger. Ook het taalgebruik in het in-
formele domein is anders dan in het formele domein: een 
fractuur is een breuk, een CVA is een hersenbloeding.

In de interviews is gevraagd naar het wezenlijke onder-
scheid tussen professionals en leken. Daaruit kwam naar 
voren dat het de klinische blik is en het vermogen tot 
coördinatie: de beoordeling van de ernst van een situatie 
en het vermogen om diverse alternatieven af te wegen 
en te beslissen voor de meest optimale.

Enkele verschillen tussen formeel en informeel domein 
op een rij.

Formele domein Informele domein

Ingeroosterde arbeidstijden Ongeregelde inzet

Gestandaardiseerde acties Incidentele handelingen

Materiële beloning Onbezoldigde activiteiten

In een vast verband In flexibel verband

Juridische arbeidsrelatie Onderlinge afspraken

Gespecialiseerde taken Geïntegreerde handelingen

Opgeleide professionals Niet opgeleide praktijkdeskundigen 

Professionele distantie Emotionele betrokkenheid

Medische taal Omgangstaal
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Deze wezenlijke verschillen tussen beide domeinen 
zorgen ervoor dat eventuele oplossingen met andere cri-
teria voor kwaliteit moeten werken. Informatie, toepas-
singen en diensten moeten in het informele domein een 
geheel andere vorm en functie hebben dan we nu voor 
het formele domein gewend zijn. De nieuwe ontwikkelin-
gen vereisen een zo andere wijze van denken en werken 
dat we spreken over een ander paradigma: vrijwel al ons 
huidige beleid, regelgeving en activiteiten zijn gericht op 
het professionele domein en doen impliciet aannames 
over de beschikbaarheid van kennis, attitude, organisa-
tiekracht en vaardigheden.

6.2 Een verbindende 

informatie-infrastructuur

Een nieuwe infrastructuur voor zorginformatie kan een 
belangrijk gereedschap zijn om het informele domein te 
ondersteunen. In dit kader verstaan we daaronder een 
samenhangend geheel van een groot aantal verschillende 
toepassingen en diensten die altijd, overal en voor iedereen 
toegankelijk en bruikbaar zijn om daarmee de eigen zorg te 
organiseren.12 Die opvatting is daarmee breder dan enkel 
een communicatie-infrastructuur, maar omvat ook ap-
paratuur, software, diensten en alle voorwaarden nodig 
om die effectief te laten zijn.
Het succes van een dergelijke infrastructuur wordt 
bepaald door de mate waarin die infrastructuur aansluit 
op de informele gebruikers en hun behoeften: de ge-
bruiker is het uitgangspunt. Het zijn in de eerste plaats 
hun wensen en behoeften die bepalen welke diensten, 
informatie en technologie er nodig zijn en ontwikkeld 
worden. Die behoefte bepaalt de mogelijke markt voor 
nieuwe toepassingen. De infrastructuur ondersteunt niet 
alleen individuele gebruikers, maar ook groepen, zoals 
gezinnen, familie, groepen vrijwilligers en wijken bij het 
uitvoeren van zorgtaken. 

Het ‘elektronisch patiënten dossier’ het EPD, is nu een 
professionele oplossing voor professionals. Inhoud, taal-
gebruik, vorm en beschikbaarheid sluiten allemaal aan 
bij professionals. Een ‘burger medisch dossier’ is van een 
heel ander karakter: onderwerpen en activiteiten worden 
benoemd in een taal die ik begrijp, en de gegevens vor-
men de basis van adviezen die door andere toepassingen 
of door professionals op afstand gegeven kunnen worden. 
Mijn EPD herinnert me bijvoorbeeld aan de medicijnen 
die ik in had moeten nemen en dat op een begrijpeli-
jke manier (‘de twee blauwe en een kleine gele bij de 

12 Dit concept infrastructuur wordt in de rest van dit hoofdstuk verder uitgewerkt.
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lunch’), wat soms heel nieuwe functionaliteit vergt (welk 
medicatiedossier bevat kleur en grootte van de geleverde 
pillen?).

De toepassingen en diensten kunnen uiteenlopen van 
eenvoudige (video)communicatie tot domotica en elek-
tronische werkomgevingen die de zorgtaken coördine-
ren. De kwaliteiten van een dergelijke infrastructuur zijn 
nog onbekend: welke diensten hebben we nodig, welk 
businessmodel gebruiken we en hoe garanderen we 
kwaliteit en toegankelijkheid?

Voor de informatie geldt hetzelfde. Welke soorten 
informatie hebben we nodig, wie beheert die en hoe 
maken we die veilig en betrouwbaar? Welke informatie is 
persoonlijk, welke delen we met direct samenwerkende 
partners, en welke externe informatie kan door externen 
gebruikt worden? De spanning tussen het delen van in-
formatie en de vertrouwelijkheid ervan is een uitdaging 
waar een oplossing voor moet ontstaan.

De basis van deze informatie-infrastructuur wordt 
gelegd door de investeringen van consumenten zelf. Op 
dit moment is meer dan 70% van de bevolking online en 
behoort Nederland bij de mondiale koplopers op het ge-
bied van internetgebruik en breedbandaansluitingen. De 
verwachting is dat die ontwikkeling zich door zal zetten, 
en daarmee groeit de basis waarop zorgtoepassingen 
en diensten kunnen ontstaan. Naast de bekende PC’s en 
mobiele telefoons ontstaan er steeds intelligentere zorg-
apparaten die onderling informatie uit kunnen wisselen 
of dat met een centrale server in huis of in de omgeving 
doen. De kwaliteit van dit deel van de infrastructuur 
wordt bepaald door beschikbaarheid, capaciteit en 
toegankelijkheid.

Een aanwijzing dat deze ontwikkeling is ingezet, bewijst 
de activiteit die recent door verschillende IT-bedrijven 
is gestart. Philips heeft speciale business units ingericht 
voor medische toepassingen voor consumenten. Het-
zelfde gebeurt al langer door de Amerikaanse chipmaker 
Intel. Ontwikkeling van die infrastructuur vindt plaats 
door direct betrokken partijen die als leveranciers, dis-
tributeurs en gebruikers optreden.

In deze opvatting is een ‘infrastructuur’ het geheel van 
communicatiemogelijkheden, apparaten, informatiecol-
lecties, toepassingen en diensten die gezamenlijk de 
zorghandelingen van mensen kunnen ondersteunen. De 
vraag is welke kenmerken de infrastructuur moet heb-
ben om te kunnen dienen als een facilitair instrument 
voor informele zorg. Ze moet daarvoor onder meer:

· in alle aspecten van zorgtrajecten kunnen opereren;
· lokale en bovenlokale informatie met elkaar kunnen 

verbinden;
· een diversiteit aan informatie geïntegreerd kunnen 

presenteren;
· kunnen werken met meerdere vormen van opslag en 

beheer. 
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6.3 Mantelzorg plus+

Betere ondersteuning door kennis, gereedschappen en 
methoden creëert beter toegeruste mantelzorgers. Ze 
zijn daardoor beter voorbereid op een soms complexe 
uitdaging en kunnen met minder onzekerheid de druk 
en belasting aan van een structurele zorgtaak. Wan-
neer een goed ontwikkelde infrastructuur mantelzorg-
ers ondersteunt, dan kunnen zij zich ontwikkelen tot 
mantelzorgers met een nieuwe kwaliteit, die we hier 
mantelzorgers-plus (+) noemen. Mantelzorgers+ is een 
groep die staat tussen de huidige mantelzorgers en 
de professionals in. Ze zijn meer structureel geïnteres-
seerd en betrokken bij zorgtaken. Ze verwerven in de 
loop van de tijd meer kennis, betere gereedschappen 
om zorgtaken uit te voeren en de kwaliteit daarvan te 
bewaken. Daarvoor hebben ze kennis en vaardigheden 
opgedaan die zijn afgestemd op hun eisen, situatie en 
mogelijkheden. Deze ontwikkeling wordt mogelijk door 
de zorginfrastructuur die uitstekende mogelijkheden 
bevat voor ‘just in time learning’ van kleinere en grotere 
zorgtaken, goede gereedschappen voor beoordeling, en 
mogelijkheden voor communicatie met een netwerk van 
andere mantelzorgers. Goed gebruik van deze mogelijk-
heden legt de basis voor deze nieuwe ‘professionals’ in 
het informele domein. Het spreekt vanzelf dat ook in 
deze nieuwe verhoudingen de zorgvragers voldoende 
beschermd moeten kunnen zijn.
Mantelzorgers maken gebruik van deze mogelijkheden 
omdat ze door nieuwe gereedschappen niet alleen hun 
activiteit beter kunnen verrichten, maar daardoor ook 
bouwen aan hun eigenwaarde en bevrediging.

6.4 Vijf functies

Een infrastructuur voor zorginformatie ondersteunt de 
verschillende functies in het zorgproces. Na de vaststel-
ling van wat er aan de hand is (stellen diagnose) moet 
iemand kunnen bepalen welke handelingen nodig zijn 
om daar iets aan te doen (bepaling zorgtaken). Op 
basis van die informatie kan de betrokkene zoeken naar 
partijen die daaraan hun bijdragen leveren en met deze 
afspraken maken (inrichting zorgproces). Wanneer dat 
is gebeurd kan de uitvoering ter hand genomen worden 
(coördinatie zorgproces). Bij al deze functies willen we 
de kwaliteit kunnen bepalen en bewaken, en eventueel 
leren van onze ervaringen (kwaliteit en evaluatie). Elk 
van deze functies wordt eventueel ondersteund door 
aparte toepassingen. Voor alle functies zijn profes-
sionele toepassingen beschikbaar. De uitdaging is om 
dergelijke oplossingen te ontwikkelen voor het informele 
domein en te integreren in de informatie-infrastructuur.

Diagnose
Elk zorgproces begint met het vaststellen van de 
diagnose: is er iets aan de hand, en zo ja, wat? In het 
professionele domein vindt diagnosestelling plaats 
op basis van opleiding en ervaring, vaak aan de hand 
van een gesprek met gebruik van instrumenten zoals 
vragenlijsten of medisch onderzoek. Voor het informele 
domein zijn er de laatste jaren al allerlei gereedschappen 
ontwikkeld die het voor niet-professionals mogelijk ma-
ken een eerste beoordeling van een situatie te geven. Die 
gereedschappen zijn online beschikbaar en geven een 
eerste indicatie om wel of niet de arts te raadplegen. De 
resulterende diagnose is de basis voor het bepalen van 
de zorgtaken die nodig zijn voor het proces van herstel. 
Dit zal begrijpelijk moeten zijn voor alle betrokken partij-
en, niet in de laatste plaats voor de cliënt zelf, en in een 
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overdraagbare vorm beschikbaar zodat andere partijen 
in het zorgnetwerk er gebruik van kunnen maken.

In de informatie-infrastructuur bevinden zich niet alleen 
de vragenlijsten, maar ook de communicatie met ver-
schillende vormen van helpdesk, online artsen en per-
soonlijke medische apparatuur, waarmee eigen bepaling 
van vitale waarden gedaan kunnen worden. Net als voor 
de andere functies, zal er in de komende jaren een indus-
trie ontstaan rond de initiële vragen die mensen hebben 
over hun gezondheid. De uitdaging is de kwaliteit van de 
geboden producten en diensten.

Online diagnoses zijn er voor lichamelijke en psychische 
klachten, zoals in Mentalhealth.com en 
Diagnose-me.com. In Nederland geeft Vivici.nl binnen 15 
minuten een (zelf) zorg advies, probeert Dokterdokter.
nl gevalideerde diagnose instrumenten te ontwikkelen 
voor niet-professionals. Verschillende verzekeraars bieden 
soortgelijke instrumenten aan in hun gezondheids-
portalen. Philips werkt met zijn Motiva producten aan 
draadloze zorgapparatuur voor consumenten.

Zorgtaken
Naar aanleiding van de diagnose beoordelen we de 
ontstane situatie en ontwikkelen we een inzicht in de 
zorgbehoefte: wat is er nodig, in welke vorm en in welke 
mate? 
In het formele domein bestaan er duidelijk geprotocol-
leerde manieren om de zorgbehoefte vast te stellen 
zoals de zorg die gebruikt. Deze leiden tot gestandaar-
diseerde resultaten die door het indicatieorgaan 
gebruikt worden om aan te geven op welke vorm van 
zorg men recht heeft. Kunnen deze protocollen gebruikt 
worden als gereedschap in het informele domein om 

cliënten zelf de mogelijkheid te geven hun behoefte aan 
zorg te bepalen? Kan dat zo ontwikkeld worden dat dit 
het indicatieorgaan (deels) vervangt? Een dergelijke 
standaardbepaling van de zorgbehoefte is een belangrijk 
middel om diensten te laten ontstaan: op basis daarvan 
kunnen andere partijen in het zorgnetwerk aanbeve-
lingen doen of hun diensten aanbieden. Daarbij is het 
gestandaardiseerd uitwisselen van die gegevens tussen 
verschillende toepassingen voorwaarde voor de effectivi-
teit van een informatie-infrastructuur voor de zorg.

Een voorbeeld daarvan is de RAI (Residential Assess-
ment Instrument) dat in thuiszorg, verzorgingshuizen en 
verpleeghuiszorg de zorgbehoefte bepaalt aan de hand 
van gestandaardiseerd vastgelegde observaties. Er is een 
ontwikkeling waarbij dit instrument ook voor mantelzorg 
bruikbaar wordt gemaakt.

Inrichting
Op basis van een vastgestelde zorgbehoefte kunnen de 
partijen uit het zorgnetwerk daar invulling aan geven. 
Daarvoor zijn vier dingen nodig: inzicht in het aanbod, 
in contact kunnen treden met aanbieders, kunnen 
overleggen met aanbieders en het kunnen sluiten van 
overeenkomsten.

Om dat te realiseren moeten zowel de beschikbare 
capaciteit als de behoefte aan zorg zo zijn vastgelegd 
dat ze met elkaar verbonden kunnen worden. Voor 
het afstemmen van vraag en aanbod kunnen lokale en 
regionale online markten worden gecreëerd.

Een voorbeeld daarvan in Nederland is PZNnet, een 
online persoonlijk zorgnetwerk waar zorgvragers en 
-aanbieders elkaar kunnen vinden, onderlinge afspraken 
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kunnen maken en activiteiten plannen. Er wordt gewerkt 
aan een module betalen. Verder is er een aantal zorgpor-
talen, zoals Haaglanden-zorgaanbod.nl, 
privekliniek.nl die gebruikers laten zoeken naar het 
nationale en regionale zorgaanbod. Het gaat nu vaak 
om niet meer dan adressen, en nog niet om individuele 
diensten, hun prijs en kwaliteit.

Maar het verbinden van vraag en aanbod gaat nog 
verder. Wanneer partijen elkaar hebben gevonden 
moeten er voorstellen, offertes en contracten worden 
geformuleerd en uitgewisseld. Kunnen online over-
eenkomsten gebruikt worden in het informele domein? 
Welke digitale betaalsystemen kiezen we? Hoe worden 
partijen ondersteund bij het overleg- en contractproces? 
Ondersteuning van informele partijen bij het aangaan 
van overeenkomsten kan de kwaliteit van de informele 
zorg vergroten. Heldere afspraken maken het oplossen 
van eventuele conflicten eenvoudiger.

De inrichting van het zorgproces resulteert in een 
overeenkomst tussen partijen uit een zorgnetwerk met 
betrekking tot de uitvoering van zorgtaken. 

Coördinatie
Nadat een overeenkomst tussen partijen is gesloten, 
volgt het plannen van de zorghandelingen. Het plan-
systeem en de communicatiemiddelen zijn hierbij van 
belang. Dit zijn functionaliteiten die een omgeving 
vragen waarin de betrokken partijen altijd, dus bij tij en 
ontij kunnen werken, informatie delen, afspraken maken 
en voortgang beoordelen. Verschillende online elektro-
nische werkomgevingen spelen hierbij een rol 

Er zijn veel elektronische werkomgevingen voor het 
ondersteunen van online samenwerken. Nederland heeft 
Viadesk, onderwijs maakt gebruik van Blackboard, in 
Amerika wordt door onderzoekslaboratoria gewerkt aan 
Computer Supported Coordinated Care (CSCC). Groepen 
vinden hier de mogelijkheid om bijvoorbeeld over zorg-
taken te communiceren, om bestanden uit te wisselen en 
onderlinge afspraken te maken. 

De komende jaren zal er een betrouwbare electronische 
werkomgeving moeten komen voor kleine en grotere 
zorgtaken. Speciale aandacht is nodig voor de rol van 
privacy, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van ge-
gevens en infrastructuur. 

Evaluatie
De organisatie van kwaliteit in het informele domein 
is een uitdaging die speciale aandacht vraagt. Formele 
sancties zijn niet mogelijk door de specifieke relaties tus-
sen partijen onderling. Daarom moet de kwaliteit op een 
andere wijze worden georganiseerd. Dezelfde elementen 
als bij de professionele kwaliteitszorg tellen ook hier: 
bewustwording en draagvlak, kennis en vaardigheden, 
gereedschappen en de organisatie van het proces van 
kwaliteit. 

Veel van de reeds beschikbare gereedschappen voor 
kwaliteit, zoals protocollen, vragenlijsten en reflectie op 
het eigen handelen zullen moeten worden aangepast 
aan de behoeften en mogelijkheden van het informele 
domein.
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Het opbouwen van een kwaliteitsinfrastructuur voor het 
informele domein betekent expliciete aandacht voor:

· voorlichting over kwaliteit en criteria van kwaliteit 
van zorghandeling;

· criteria voor de kwaliteit van de relatie tussen 
zorgvrager en -verlener;

· beschikbaarheid van goede en makkelijker bruikbare 
gereedschappen;

· vergelijking op eenvoudige wijze van de kwaliteit van 
eigen handelingen met die van anderen. 

Kwaliteitscontrole is een eigen vakgebied; de toepassing 
in de zorgsector is inmiddels in gang gezet. Het aanpas-
sen van professionele kwaliteitssystemen ten behoeve 
van een informele situatie is een uitdaging die ter hand 
moet worden genomen, wil het informele domein 
worden ondersteund. Dergelijke instrumenten vormen 
de basis voor de kwaliteit van de zorg en uiteindelijk voor 
de kwaliteit van leven.13

6.5 Eén infrastructuur: meerdere 

gebruikers

Hoewel dit voorstel zich richt op de versterking van de 
zorgnetwerken in het informele domein, zijn er veel 
raakpunten tussen het professionele en het informele 
domein: professionals maken daar óf direct deel van uit 
óf als ‘achtervang’. In het laatste geval treden ze op bij 
eventuele escalatie van een situatie.

Online ontstaan er systemen waarin cliënten zelf zorgen 
en de arts of verpleging op afstand meekijkt. Voorbeelden 
zijn bloeddruk-online, of het Motiva systeem van Philips: 
verschillende telematische metingen worden op internet 
geregistreerd zodat meerdere partijen ‘mee kunnen 
kijken’. Xanboo in Amerika doet hetzelfde, maar dan 
voor domotica: draadloos in huis registreren en gegevens 
opslaan op het internet zodat het voor een netwerk van 
partijen toegankelijk is. 

Voor een informatie-infrastructuur betekent dit dat 
registraties, opslag en uitwisseling van gegevens en 
informatie van aandoeningen, medicatie, zorgtaken en 
uitvoering door alle betrokken partijen gedaan en ge-
lezen moet kunnen worden. Wat vastgelegd is, moet in 
een gezamenlijk ‘dossier’ terecht komen of in de praktijk 
geïntegreerd bekeken kunnen worden. 

13 Chantal Holtkamp, effect of the residential assessment instrument on quality of care and quality of life in nursing homes, proefschrift, NIVEL 2003
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6.6 Vijf basisprocessen

In elk van de vijf hierboven onderscheiden functies 
vinden steeds dezelfde processen plaats:

· informeren;
· registreren;
· communiceren;
· beoordelen;
· besluiten.

In dit kader richten we ons op de informatie-aspecten 
van de uitvoering van zorgtaken, en niet op de uitvoering 
zelf.

Informeren
Informatievoorziening in het informele domein is van 
fundamenteel belang. Omdat zorgvragen vaak plot-
seling ontstaan en vaak een tijdelijk karakter hebben, 
zijn we daar meer dan eens niet op voorbereid. Toch 
worden we geacht complexe afwegingen te maken en 
activiteiten te coördineren. Snelle en adequate toe-
gang tot kennis is een voorwaarde om in die gevallen 
zorgtaken met voldoende kwaliteit uit te voeren. Veel 
van de basisinformatie heeft een GVO-karakter (gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding) en maakt deel uit van 
het deel preventie van de zorginformatie. In dit rapport 
nemen we aan dat die beschikbaar is, zonder daar expli-
ciet aandacht aan te besteden. Veel van deze informatie 
is ook nu al beschikbaar, nog vaak incidenteel of te 
weinig toegankelijk. Naast deze algemene voorlichting 
rond zorgonderwerpen is er een ander deel van de in-
formatie dat gericht is op ondersteuning van zorgtaken, 
coördinatie, registratie en kwaliteit: waarom moeten 
bepaalde handelingen plaatsvinden, hoe moeten we die 
doen en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Registreren
Zorgtaken vinden plaats in de fysieke werkelijkheid, 
informatiesystemen werken in de virtuele werkelijk-
heid. ‘Registratie’ is een basisproces waarbij data en 
zorgtaken digitaal zodanig worden vastgelegd dat 
ze gebruikt kunnen worden in digitale systemen. Dat 
proces omvat het eenduidig benoemen, vaststellen 
en registreren van zorgtaken. Registratie speelt een 
sleutelrol omdat daardoor het verloop van de zorgtaak 
en van de conditie van de betrokkene, beschikbaar komt 
voor andere partijen en toepassingen. Wanneer anderen 
toegang hebben tot de informatie kan beoordeling en 
besluitvorming van zorgtaken op afstand geschieden bij-
voorbeeld. Daarmee is een belangrijke voorwaarde voor 
het professionaliseren van informele zorg gerealiseerd: 
relatief eenvoudige taken worden door mantelzorgers 
gedaan, terwijl meer hoogwaardige taken op afstand 
door (semi)professionals worden verricht. 
De komende jaren zal de professionele registratie van 
zorgtaken steeds meer gebruik maken van standaarden 
om zodoende de communicatie tussen partijen mogelijk 
te maken. Het is een uitdaging om te kijken of en in 
welke mate dergelijke standaarden voor professionals 
ook voor het informele domein geschikt gemaakt kunnen 
worden. 

Tot nu toe wordt handmatig geregistreerd en dat zo 
weinig mogelijk omdat het tijd en geld kost. Nieuwe 
digitale mogelijkheden regelen de registratie zonder tus-
senkomst van menselijk handelen, dus zonder inspan-
ning. Dat gebeurt nu al in speciale gevallen, zoals met de 
telematische EEG’s bij epilepsie patiënten bijvoorbeeld. 
Voor dergelijke registraties zijn sensoren nodig die vitale 
informatie ‘op kunnen pikken’: thermometers, bloed-
drukmeters, EEG, ECG, barcodelezers en scanners. 

P R O F E S S I O N E E L
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Het is belangrijk daarbij aan te sluiten op standaarden 
die ook in de persoonlijke digitale omgeving van cliënten 
gebruikt worden. Zo worden gegevens over personen 
al jaren lang uitgewisseld tussen honderden miljoenen 
mobiele telefoons.

Registreren: het digitale gezondheidsdossier
Het burger-EPD (elektronische patiënten dossier) in de 
informele omgeving heeft een eigen karakter. Wanneer 
een digitale weegschaal het geregistreerde gewicht met 
behulp van draadloze communicatie zelf kan toevoegen 
aan een persoonlijk digitaal geheugen, en datzelfde 
geldt voor de thermometer, en voor de aan- en afwezig-
heid in huis, dan is het denkbaar dat het EPD van een in-
dividuele burger vele malen omvangrijker wordt dan het 
professionele EPD waarover nu gesproken wordt. Met 
de dalende prijzen van PC’s en geheugens hoeft er nooit 
iets weggegooid te worden. Een werkelijk elektronisch 
dossier van iemands gezondheid bevat straks 50 jaar ge-
gevens: aspirines, verkoudheden, hooikoorts periodes, 
gewicht, eetgewoonten, vakanties, kleine infecties en 
ook nog dat bezoek tussendoor aan de huisarts of het 
ziekenhuis. Die gegevens vormen, zo nodig of gewenst, 
de basis van de verschillende adviezen die iemand krijgt 
en kunnen ook door de huisarts gebruikt worden om te 
zien of bepaalde klachten binnen of buiten een bepaald 
patroon vallen. Dit illustreert het verschil tussen een 
dossier voor professionals en dat voor gebruikers in het 
informele domein.

Een voorbeeld van een elektronisch patiënten dossier 
voor consumenten is het Amerikaanse Bodyjournal 
waarin cliënten vrijwel alles wat mogelijk is kunnen 
registreren. Het systeem biedt mogelijkheden voor kop-
pelingen met apparaten voor digitale dialyse registraties.

Voor het ontwikkelen van een dergelijk EPD is verder 
onderzoek nodig. In pilotstudies zullen de haalbaarheid 
en de bruikbaarheid nog verkend moeten worden. Een 
dergelijk dossier kan voor meerdere toepassingen als 
een katalysator werken voor de integratie van gegevens, 
het verbinden van toepassingen en het toevoegen van 
diensten. Belangrijk is dat de informatie uit ‘het eigen’ 
EPD, waar dat is gewenst, geïntegreerd kan worden in 
een eventueel professioneel EPD.

Communiceren
Communicatie blijkt een basisproces in het inrichten 
en uitvoeren van het zorgproces tussen verzorger en 
verzorgde. 

Recent onderzoek van Philips in Amerika wijst uit dat 
communicatiemogelijkheden (in dit geval met behulp 
van de televisie) over de gezondheidstoestand het aantal 
intramurale opnamedagen terug kan brengen met 26% 
en de kosten kan verlagen met 10%.

Binnen de nationale infrastructuur voor zorginformatie 
zoals we er hier over spreken, kan gebruik gemaakt 
worden van alle mogelijke middelen die communicatie 
versterken: telefoon, tekst, video, SMS of beelden. 
Nieuwe vormen van (breedband-)communicatie maken 
een snelle ontwikkeling door. We zien dat deze ontwik-
keling nu geleidelijk aan toegepast wordt in de relatie 
arts / patiënt en cliënt / helpdesk. In de toekomst kan 
dat ook gebeuren in de relatie mantelzorgers / zorgvra-
gers en tussen zorgvragers onderling. Voordeel van 
nieuwe digitale en breedbandige communicatievormen 
is eenvoud in gebruik (video vereist noch lezen, noch 
gebruik van het toetsenbord), rijkere informatie (spreken 
met een menselijk gezicht blijkt effectiever dan het lezen 
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van tekst) en mogelijke integratie met andere informatie 
(een dossier tijdens een videoconference gesprek). Com-
municatie kan een rol spelen bij het op afstand begelei-
den van een verzorgende die bezig is met een complexe 
zorgtaak of met psychosociale begeleiding. Cliënten 
onderling kunnen elkaar met nieuwe communicatiemid-
delen gemakkelijker ‘opzoeken’ wanneer zij niet zo goed 
ter been zijn.

Hoewel we nu begrijpen dat bijvoorbeeld videocom-
municatie een heel goed middel is om de communicatie 
te verbeteren, staat de realisering van een nationale 
infrastructuur daarvoor nog niet op de agenda. Voor 
breed gebruik in het informele domein zouden er video-
servers beschikbaar moeten zijn. Bovendien zijn diverse 
toepassingen nodig voor doelgroepen met speciale 
eisen. Tenslotte is integratie met andere communica-
tiemiddelen gewenst. Standaarden voor video zijn wel 
al internationaal ontwikkeld, maar standaarden voor 
de integratie van zorgtoepassingen voor het informele 
domein nog niet. 

Beoordelen
De kwaliteit van onze gezondheid is afhankelijk 
(geworden) van voortdurende beoordeling. Onrust 
en onzekerheid ontstaan meestal als we niet kunnen 
bepalen of en welke hulp we nodig hebben. Goede 
informatie en beoordelingsgereedschappen kunnen ons 
helpen te bepalen hoe een ziektebeeld verloopt en welke 
kwaliteit dat heeft. Daarmee is het ook mogelijk na te 
gaan of onze verschijnselen binnen normaalwaarden 
vallen, of onze klachten normaal zijn, welke dingen we 
kunnen ondernemen om klachten te verlichten en of 
we het wel goed doen. Dat veronderstelt dat er, naast 
de registratie van bepaalde gegevens, toepassingen 

voorhanden en bruikbaar zijn die de gegevens kunnen 
bewerken en die kunnen beoordelen en vergelijken met 
standaardwaarden. In de komende jaren zullen er vele 
nieuwe toepassingen verschijnen die op basis van zorg-
data in staat zijn een oordelen te vellen. 

Voorbeelden in de zorgsector: het aangeven van hartfalen 
op basis van ECG gegevens, van toevallen op basis van EEG 
gegevens. Op het internet een OpenEEG project dat werkt 
aan opensource software voor het registreren en beoorde-
len van EEG’s. 
Een andere vorm van ‘beoordeling’ is het contextualiseren 
van gegevens: huisartsen delen in wijkoverzichten mee 
dat er een lokale griepaanval heerst waaruit ik afleid dat 
in die context gezien, de klachten van mijn kinderen niet 
verontrustend zijn.

Het is belangrijk dat registraties in standaardformaten 
beschikbaar zijn, zodat beoordelingstoepassingen daar 
gebruik van kunnen maken. Daarnaast moeten genor-
maliseerde waarden toegankelijk zijn die voor specifieke 
gevallen een goede referentie vormen. De resultaten 
moeten zo worden weergegeven dat er geen twijfel kan 
bestaan over de betekenis. 

Als voorbeeld kunnen we kijken naar de manier waarop 
elke avond op basis van temperatuur, satellietfoto’s, 
luchtdrukgegevens en dergelijke de weersverwachting voor 
de komende dagen wordt gegeven. Complexe data worden 
teruggebracht tot betekenisvolle begrijpelijke informatie. 
Dat zal ook op grotere schaal ontwikkeld moeten worden 
voor de complexe informatie over onze eigen gezondheid. 
We zullen de komende jaren moeten investeren in onder-
zoek en ontwikkeling om voor niet- professionals complexe 
informatie betekenisvol te presenteren.
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Besluiten
Als we onze zorgsituatie hebben beoordeeld moeten we 
besluiten voor welke oplossingen we kiezen. Dat vereist 
een zorgdoel en inzicht in de verschillende mogelijk-
heden om dat doel te bereiken. Om besluitvorming in 
dit soort gevallen te ondersteunen wordt al enkele jaren 
aan speciale software gewerkt, die op basis van een 
besluitvormingsmodel meerdere factoren kan integreren 
en met behulp van kennissystemen en kunstmatige in-
telligentie bepaalt welke keuze de voorkeur geniet.14 Het 
ontwerpen en ontwikkelen van dergelijke software zal 
de komende jaren speciale aandacht vereisen: welke be-
sluiten kunnen wel en welke niet worden ondersteund, 
welke kunnen een menselijke besluitvormer vervangen, 
en wanneer willen we doorverwijzen?

6.7 Een nationale zorgarchitectuur

De hiervoor beschreven nationale infrastructuur voor 
zorginformatie bevat een aantal elementen:

· Ze verbindt de professionele en niet-professioneel 
betrokkenen, dus die mensen die structurele en 
incidentele gebruikers zijn. 

· Ze heeft vijf basisfuncties: diagnose, zorgtaken, 
inrichting, coördinatie en evaluatie.

· Ze voorziet hiervoor in vijf basisprocessen: in-
formeren, registeren, communiceren, beoordelen en 
besluiten.

Veel van de genoemde voorbeelden zijn al beschikbaar 
en zullen de komende jaren verder worden ontwikkeld. 
Maar de essentie van een nationale infrastructuur 
voor zorginformatie ligt niet in de beschikbaarheid van 
individuele toepassingen. De essentiële kwaliteit van 
een nationale infrastructuur is een goede samenhang 
tussen alle verschillende functies en processen. Zo 
moet het mogelijk zijn de resultaten van een diagnose 
zo te communiceren dat ze (automatisch) kunnen 
worden gebruikt voor een toepassing die de benodigde 
zorgtaken bepaalt. De vastgestelde zorgtaken moeten 
kunnen dienen als uitgangspunt om aanbieders en hun 
diensten te identificeren en te betrekken. Ze moeten 
kunnen dienen voor het plannen van de taken voor de 
betrokken partijen en tenslotte, de informatie van alle 
functies moet zich lenen voor beoordeling en vergelij-
king met kwaliteitscriteria. In al die situaties moeten 
verschillende partijen in het zorgnetwerk individueel en 
met elkaar gebruik kunnen maken van de informatie en 
de daarbij behorende diensten. Alleen met een dergelijke 
samenhang ontstaat de synergie die werkelijk nodig is 
om alle betrokkenen te ondersteunen. 

14 Een werkend voorbeeld wordt voor een aantal symptomen gegeven door de website www.vivici.nl
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De nationale infrastructuur voor zorginformatie is een 
samenhangend geheel van toepassingen, diensten 
en producten die het uitvoeren van zorgtaken in het 
informele domein zo kan ondersteunen dat de capaciteit 
van de informele sector toeneemt en de kwaliteit van de 
verrichte taken stijgt.

Die infrastructuur bestaat in essentie uit vier lagen:
1. Techniek, bestaande uit vele verschillende soorten 

apparatuur en netwerken. 
2. Informatie, waarin een grote variëteit gegevens 

vastgelegd en georganiseerd worden.
3. Toepassingen en diensten, die de informatie be-

werken en in diverse vormen presenteren. 
4. Gebruikers, bestaande uit mensen die als zorgvra-

gers en zorgaanbieders het zorgproces organiseren 
met behulp van die toepassingen.

Op de volgende pagina’s zijn deze vier lagen verbeeld.
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De nieuwe visie en de gevolgen voor professionals en cliënten

7 
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7.1. De nieuwe visie: samen zorgen voor 

jezelf

De beschrijving van de nationale infrastructuur voor 
zorginformatie, onthult een totaalbeeld van de nieuwe 
visie die uit te splitsen valt in vier onderscheidende 
elementen:

1. De fundamentele verschuiving van aandacht naar 
het informele domein; aansluiting op de specifieke 
eigenschappen van het informele domein. 

2. De toepassing (vertaling) van technologieën, kennis, 
protocollen uit het formele domein op het informele 
domein. 

3. De integraliteit van het proces, van diagnose tot 
evaluatie; de burger/patiënt heeft voortdurend 
helder overzicht en kan daardoor altijd handelend 
optreden.

4. Het verbindende karakter: het verbindt mensen met 
zichzelf (zelfbeschikking, eigen regie), het verbindt 
mensen met elkaar in het zorgproces, het verbindt 
alle betrokken partijen, het vervlecht het informele 
en het formele domein. De sterke focus op de 
patiënt, maakt die verbinding noodzakelijk: samen 
voor jezelf.

Wat betekent deze nieuwe visie nu voor de concrete 
situatie van burgers met een zorgbehoefte (cliënten) en 
voor professionals?

7.2. Burgers/patiënten 

Voor burgers/patiënten betekent het in elk geval een 
verandering van mentaliteit. De nadruk verschuift naar 
de eigen verantwoordelijkheid, het willen en kunnen 
organiseren van het eigen zorgproces. Burgers/patiënten 
werken vanuit de volgende standpunten:

1. Doe ik het zelf? 

2. Doe ik het samen met informele zorgers in mijn 
omgeving?

3. Laat ik het over aan (of doe ik fettelijk samen met) 
professionals? 

Zelf doen: grotere zelfredzaamheid
Een burger die klachten heeft wil weten wat er aan de 
hand is. Om daar achter te komen, meldt hij zelf online 
wat de problemen zijn, bijvoorbeeld door op zijn lichaam 
aan te wijzen waar het probleem zich voordoet. Door 
vraaggeleiding wordt een diagnose gemaakt op basis 
waarvan duidelijk wordt of behandeling noodzakelijk 
is, zo ja welke behandelingen plaats moeten vinden. 
Essentieel is dat duidelijk wordt aangegeven wat hij (1) 
eventueel zelf kan doen of (2) met mensen in zijn sociale 
omgeving en (3) wat hij over moet laten aan de profes-
sional. Voor niet-professionele activiteiten wordt aange-
geven welke vaardigheden en kennis daarvoor nodig 
zijn en hoe die verkregen kunnen worden, hoe mensen 
met vergelijkbare ervaringen te vinden zijn en welke 
medische technologie ingezet kan worden. Persoonlijke 
data en metingen komen (zoveel mogelijk automatisch) 
samen in een digitaal dossier. Domotica kan van dienst 
zijn om de thuisbewoning zo lang mogelijk te ondersteu-
nen. Op welke manier de zorgtaken ook plaatsvinden, 
de burger wordt indien gewenst online begeleid om 

7. De nieuwe visie en de gevolgen voor 
professionals en cliënten
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het noodzakelijke zorgproces zelfstandig in te richten. 
Digitale informatie maakt hem daarbij duidelijk wat 
de financiële situatie is en welke verzekeringsrechten 
gelden.

Samen doen: onderlinge hulp
Een burger/patiënt met een zorgbehoefte zal in sommige 
gevallen indirecte steun zoeken, bijvoorbeeld sociaal 
contact zoeken, of nagaan of hij kan rekenen op directe 
steun van anderen voor het uitvoeren van zorgtaken. 
Een groot aantal nu nog professionele handelingen 
kunnen door niet-professionals worden uitgevoerd, mits 
zij voldoende kennis en vaardigheden hebben. Coör-
dinatie van die uitvoering van zorgtaken vindt plaats 
via persoonlijke zorgnetwerken of online zorgmarkten 
waar mogelijke ondersteuners die beantwoorden aan 
de eisen, kunnen worden gevonden en opgeroepen. 
Online protocollen ondersteunen niet-professionals bij 
het opdoen van de juiste kennis en ervaring en zetten 
de standaard voor de kwaliteit van de uitvoering. De 
mantelzorgers gebruiken daarbij het digitale dossier van 
de verzorgde, voor zover die dat toestaat althans. Regel-
geving is zodanig dat het voor ondersteuners duidelijk 
is onder welke condities vergoedingen gelden, in welke 
vorm dan ook. 

Laten doen: inzet van professionals
Voor een aantal activiteiten zijn cliënten aangewezen 
op incidentele of structurele inzet van professionals. 
Sommige handelingen blijven voorbehouden aan profes-
sionals. Professionals zullen soms de diagnose moeten 
stellen, dan wel bevestigen. Wanneer fysieke aanwezig-
heid niet absoluut noodzakelijk is, kan digitale commu-
nicatie in sommige gevallen efficiënter werken. Wanneer 
eenvoudige zorgtaken uitgevoerd kunnen worden door 

niet-professionals, kunnen professionals zich beperken 
tot kerntaken. De efficiëntie van die professionals kan 
vergroot worden wanneer zij voor beoordeling, besluit-
vorming, communicatie en coördinatie faciliterende 
digitale hulpmiddelen ter beschikking hebben. 

7.3. Professionals

Voor professionals heeft de verschuiving van zorgtaken 
naar het informele domein verandering van rol en inzet 
tot gevolg. Professionele taken zullen steeds vaker door 
niet-professionals worden uitgevoerd, en professionals 
zullen steeds minder de regierol van het zorgproces heb-
ben. Ook hier is een andere mentaliteit van groot belang.

Instituten worden processen
Er ontstaat een algemene ontwikkeling waarin de hui-
dige professionele instellingen zorgtaken breder door de 
samenleving gedistribueerd zullen worden. Die verschui-
ving betekent voor instellingen dat hun activiteiten deels 
verschuiven van het leveren van primaire producten 
naar het faciliteren van het zorgproces van cliënten. 
Professionals en instellingen krijgen een coachende, 
begeleidende en coördinerende rol in het zorgproces 
van cliënten: zij creëren de voorwaarden waarmee 
zelfredzaamheid en onderlinge hulp in de omgeving 
van de cliënt kan plaatsvinden. Dat kan betekenen dat 
men voorlichting en opvoeding in de wijk organiseert, 
maar ook dat men verantwoordelijkheid neemt voor het 
stimuleren van zorgnetwerken in de wijk en zich richt 
op kwaliteitsborging en -bewaking. Dergelijke nieuwe 
producten en diensten kunnen de binding met cliënten 
versterken in een stelsel waarin concurrentie een rol 
speelt. Daarnaast zullen innovatie en investering in de 
komende jaren geboden zijn. 
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Nieuwe netwerken, nieuwe partners
Het huidige aanbodgerichte karakter van diensten ver-
schuift naar dat van vraagsturing. Diensten zullen dus 
sterker gericht zijn op de cliënt. Dat vereist van zorgpart-
ners dat zij samen kunnen werken in de zorgnetwerken 
die rond de cliënt zijn georganiseerd. Daarom zullen zorg-
instellingen de komende jaren activiteiten ontwikkelen 
in het organiseren van nieuwe zorgnetwerken in wijken 
en het begeleiden van zelforganiserende netwerken 
van informele hulpverleners. Zij gaan verbindingen 
aan bijvoorbeeld met de woningbouwcorporatie voor 
woningaanpassingen, met de apothekers voor bestel-
len en distribueren van geneesmiddelen, met de lokale 
supermarkt voor boodschappenondersteuning, met het 
wijkcentrum voor sociale activiteiten, met de bibliotheek 
voor adequate informatieverstrekking en met lokale 
opleidingen voor stageplaatsen in de wijk. De moderne 
professional organiseert die netwerken en hun onder-
linge verbanden en zorgt dat de diensten die geleverd 
worden onderdeel uitmaken van de lokale zorg-informa-
tie infrastructuur. De moderne zorgprofessional heeft 
daarmee een coördinerende functie voor zorg in de wijk 
en dat takenpakket zal een aanzienlijke investering in 
tijd en aandacht vergen.
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Voorwaarden

8 
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Of dit veranderproces al of niet (versneld) gaat plaats-
vinden, wordt bepaald door een drietal clusters van 
voorwaarden. 

1. het verder ontwikkelen en uitdragen van de visie en 
het stimuleren van bewustwording en draagvlak;

2. een nieuwe generatie onderzoek en ontwikkeling;

3. een passende vorm van sturing om dit proces in de 
komende jaren te katalyseren.

In het volgende hoofdstuk (zie 9.) worden op basis van 
deze voorwaarden aanbevelingen geformuleerd die 
aanduiden wat er gedaan moet worden om deze voor-
waarden te realiseren. Vooralsnog verdiepen we ons in 
de voorwaarden. 

8.1 Visie, bewustwording en draagvlak

We hebben vier onderscheidende elementen benoemd 
die deel uitmaken van de totaalvisie (zie 7.1.). Deze 
elementen zullen uitgedragen worden als een nieuwe 
visie op de toekomst van de zorg. De visie zal verbeeld en 
uitgewerkt moeten worden en haar consequenties zullen 
verduidelijkt moeten worden. Het is zaak om zowel de 
wenselijkheid als de noodzakelijkheid van deze ont-
wikkeling te benadrukken. De ontwikkeling is wenselijk 
omdat hij bijdraagt aan een zorgende samenleving, 
waarin onderling verbonden burgers voor elkaar zorgen. 
De ontwikkeling is noodzakelijk, omdat het profes-
sionele domein niet de capaciteit heeft om de zorgvraag 
te beantwoorden.
In de komende jaren zal deze visie zich moeten vertalen 

in een “andere” mentaliteit en een bijdrage leveren aan 
de “civil society”.

Mentaliteit
De geschetste visie veronderstelt een andere mentaliteit 
van patiënten, professionals en beleidsmakers. Burgers 
zien zorg als iets waar professionals verantwoordelijk 
voor zijn en waar zij niet alleen op kunnen vertrouwen, 
maar ook recht op hebben. In de huidige opzet ligt de ver-
antwoordelijkheid van gezondheid vaak bij anderen en 
vertonen patiënten een zelfverklaarde afhankelijkheid 
van professionals en organisaties.

De professional verricht een taak en verbetert de 
gezondheid van een patiënt die dat zelf niet kan. Dat 
proces is aanbodgestuurd: de patiënt is opgenomen in 
een formele infrastructuur waar plaats en tijd bepaald 
worden door een organisatie van professionals. In die 
positie volgt de patiënt opdrachten van de professional 
en heeft hij of zij inspraak. Wanneer het hart van de 
zorg verschuift naar de informele sector liggen verant-
woordelijkheid en regie voor gezondheid en zorg bij 
de cliënt zelf. Professionals hebben een toegevoegde 
waarde in de mate waarin zij de zelfredzaamheid en 
onderlinge hulp van die cliënt optimaliseren en zij 
fungeren daarnaast als vangnet. Dat uitgangspunt zal 
zowel binnen de zorgsector als in de informele zorg een 
belangrijk vertrekpunt moeten zijn.15 

De verschuiving van formeel naar informeel heeft ook 
consequenties voor de manier waarop de cliënt door be-
leidsmakers wordt toegerust om die eigen regie waar te 
kunnen maken. De cliënt heeft onder meer inzicht in de 
eigen situatie nodig en instrumenten om de zorgtaken te 
kunnen coördineren. Dat betekent dat ook bij beleids-

8. Voorwaarden
De voorgestelde verschuiving van aandacht naar het informele domein betekent 
een omwenteling van het dominante paradigma in de gezondheidszorg. Er ontstaat 
een meer gelijkwaardige dialoog tussen professional en niet-professional en dit 
vraagt om een andere positionering en houding. De ambitie van de professional zal 
meer gericht zijn op het professionaliseren van niet-professionals. De oriëntatie van 
patiënten kenmerkt zich door de wil tot zelfbeschikking en zeggenschap over het 
eigen leven.

15 Zie ook: Joop Belderok (2004), Zorg voor zelfstandigheid; Bewonersparticipatie in verzorgingshuis en verpleeghuis in het licht van drie moderniserings-
theorieen (proefschrift).
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makers een mentaliteitsverandering zal moeten plaats-
vinden. De door hen te ontwikkelen regelgeving moet in 
essentie de eigen regie van de patiënt ondersteunen.

Civil society
De bredere ontwikkelingen in de samenleving maken 
naar ons idee de verschuiving naar het informele domein 
in de zorg plausibel. De verschuiving is nauw verbonden 
met de wil en de bereidheid van mensen om wat voor 
elkaar over te hebben, een ontwikkeling die bijdraagt 
aan een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
medemens. Zoals in het ontwerp van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) al duidelijk is aangegeven, 
past deze verschuiving in de ontwikkeling van een civil 
society. Om dat mogelijk te maken moeten mensen ook 
feitelijk geïnstrumenteerd worden om die zorg te kunnen 
verlenen. De nationale infrastructuur voor zorginforma-
tie biedt daar een essentieel instrumentarium voor. 

De komende jaren zal er geïnvesteerd moeten worden 
in het uitdragen van de visie, in het vergroten van het 
bewustzijn van de wenselijkheid en noodzaak en in het 
creëren van draagvlak in de samenleving. Een gedeelde 
visie is een wezenlijke voorwaarde om de noodzakelijke 
veranderingen in gang te zetten en voortgang te doen 
vinden. 

8.2 Onderzoek en ontwikkeling

Een tweede cluster voorwaarden omvat zowel onder-
zoek als ontwikkeling. Het is een grote uitdaging om 
burgers structureel en op nationale schaal toe te rusten 
zodat zij beter voor zichzelf zorgen met gebruik van 
adequate informatievoorzieningen. Daarvoor moet nog 
heel wat onderzocht en ontwikkeld worden. Hier be-

spreken we onderzoek en ontwikkeling met betrekking 
tot diverse onderwerpen.

De nationale infrastructuur voor zorginformatie
De beschreven nationale infrastructuur voor zorgin-
formatie in het informele domein bestaat feitelijk uit 
honderden verschillende diensten, toepassingen, 
informatiecollecties en infrastructuren. Het feit dat deze 
gebruikt worden in het informele domein door niet-
professionals vraagt om een geheel andere invalshoek 
dan die van de bestaande zorgdiensten en -producten. 
Daarom moet er speciale aandacht zijn voor het ontwerp 
en de ontwikkeling van toepassingen voor het informele 
domein.
Belangrijk voor die ontwikkeling is een inzicht in en 
een overzicht van de verschillende mogelijkheden. De 
wenselijke architectuur zal niet voorgeschreven moeten 
worden, maar een ‘roadmap’ waarin de te verwachten 
elementen zijn opgenomen is wel nodig. Daar is onder-
zoek voor nodig. Wanneer cliënten structureel zorgin-
formatie gebruiken, welke eisen stellen we dan aan die 
‘persoonlijke informatie omgeving’? Wanneer kleine 
zorgnetwerken de focus worden van de ontwikkelingen, 
welke structuur bezitten die dan? Het uitwerken van 
dergelijke concepten verschaft de vele verschillende 
betrokkenen een kader waarbinnen zij hun inspanningen 
een plaats kunnen geven. 

Nieuwe opleidingen
Belangrijk om op te merken is dat er op dit moment 
vrijwel geen van de normale Nederlandse opleidingen 
voor informatica zich richt op de non-profit sector en 
er weinig kennis is van de specifieke eisen voor zorg en 
hulpverlening. Gezien de groeiende behoefte aan in-
novatie en ontwikkeling op dit gebied, is het stimuleren 
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van hierop gerichte opleidingen een belangrijk punt van 
aandacht en het verbinden van de capaciteit voor onder-
zoek en ontwikkeling in het onderwijs met de innovatie-
behoefte van de sector evenzo.

Middelen, regelgeving en organisatie
Op dit moment vinden nauwelijks ontwikkelingen voor 
het informele domein plaats. Er zijn geen structurele 
fondsen, er is geen helder kader voor innovatie, en 
de verschillende initiatieven en pilotprojecten ont-
beren de stimulans en de middelen om te streven naar 
samenwerking en onderlinge samenhang. Tegelijkertijd 
weten we dat ook in de informele zorg een goed inzicht 
in de beschikbare (PGB) middelen, de uitputting en 
de onzekerheid helpen reduceren en patiënten meer 
zelfvertrouwen geven. Het is de vraag welk economisch 
model zal ontstaan voor het verrichten van zorgtaken 
in het informele domein en welke regelgeving dit gaat 
ondersteunen. Het is van groot belang te weten welke 
taken vergoed worden, welke bedragen beschikbaar zijn, 
op welke verschillende manieren die besteed kunnen 
worden en hoe er kan worden afgerekend. Dit kan een 
belangrijk middel zijn bij het structureel professionalise-
ren van het informele domein. Daarvoor is een standaard 
nodig voor de uitwisseling van financiële informatie 
tussen verschillende systemen, en toepassingen die de 
administratie daarvan inzichtelijk presenteren. Nieuwe 
regelgeving moet ontwikkeld worden om de onafhan-
kelijkheid en onderlinge steun in het informele domein te 
ondersteunen. 

De organisatie van ontwikkeling in het informele domein 
laat te wensen over en de beschikbare middelen zijn 
gering en nauwelijks georganiseerd. Wanneer we de in 
dit rapport beschreven opties reëel vinden, dan zullen 

we extra aandacht moeten besteden aan de coördinatie 
hiervan.

Kennis en vaardigheden ontwikkelen en delen
Kennis is een van de belangrijkste elementen waarmee 
de kwaliteit van uitvoering in het informele domein 
verbetert. Maar het eigen karakter van het informele 
domein vereist ook een eigen kennisinfrastructuur. 
Omdat zorgtaken in het informele domein vaak plot-
seling ontstaan en tijdelijk van aard kunnen zijn, moet 
het opdoen van kennis daarbij aansluiten en op maat en 
‘just in time’ kunnen gebeuren. Cliënten of mantelzor-
gers moeten kennis kunnen opdoen op hun eigen tijd en 
plaats.
Die eigen kennisinfrastructuur kan bestaan uit een biblio-
theek van online kennismodules afgestemd op verschil-
lende cognitieve vermogens en leerstijlen, en aansluiten 
bij de behoefte van de situatie. Omdat gebruikers zelf 
hun leren organiseren, moet er speciale aandacht zijn 
voor de consistentie tussen de modules onderling.
In de komende jaren zullen zowel het ontwerp, de pro-
ductie, de distributie als het gebruik van online kennis-
modules moeten worden geïnitieerd en gestimuleerd. De 
bibliotheek kan bestaan uit teksten, illustraties, online 
instructiefilms, cursussen of tools op maat. Het kan 
gaan om het aanleren van een enkele handeling zoals 
het aantrekken van een steunkous, het inbrengen van 
een infuus of het tillen van een patiënt. Een groot deel 
van die modules zijn gelijk voor alle gebruikers waardoor 
een nationale collectie ontstaat. Belangrijk is dat bij 
een zorgadvies ook een kennisadvies wordt verstrekt op 
basis van de zorgbehoefte. Zorggebruikers kunnen een 
dergelijk advies gebruiken om de kwaliteit van zorgver-
leners te bepalen: heeft mijn zorgverlener voldoende 
vaardigheden in huis om mij te verzorgen?
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Ontwikkeling van kwaliteit in het informele domein
Formele organisaties besteden veel aandacht en tijd 
aan de kwaliteit van vrijwel alle aspecten van hun 
functioneren. Niet alleen in de jarenlange opleiding van 
medewerkers, maar ook bij de in het arbeidsproces opge-
nomen reflectie op het handelen, de externe controle 
op kwaliteit en de vastgelegde protocollen voor juist 
handelen in velerlei situaties. In het informele domein 
ontbreken vrijwel al die aspecten. We zullen daarvoor 
invullingen moeten vinden, die een soortgelijk resultaat 
opleveren. Elementen die daarbij een rol spelen (en die 
we zullen moeten ondersteunen) zijn (1) een besef van 
kwaliteit, (2) beschikbare gereedschappen om kwali-
teit van de eigen activiteiten of situatie te meten en te 
verbeteren en (3) mogelijkheden om die kwaliteit te 
vergelijken met anderen. 
Het besef van kwaliteit kan ontstaan door voorlichting 
en informatie, methoden en technieken, en kijk op de 
kwaliteit van het materiaal door kennis en vaardigheden. 
Het meten van kwaliteit kan gebeuren met online 
beoordelingslijsten, en mogelijke vergelijking van de 
uitkomsten met andere verzorgers of zorgsituaties. 
Belangrijk daarbij is dat het beeld van kwaliteit consis-
tent is.
Om de kwaliteit in het informele domein zinvol te sti-
muleren, moeten de komende jaren nieuwe methoden 
en toepassingen ontwikkeld worden.

Pilotprojecten
Er zijn al veel pilotprojecten in het land actief die ele-
menten van de hier beschreven infrastructuur uitwerken. 
Er is onderzoek nodig naar de betekenis van die pilotpro-
jecten in het bredere verband van een samenhangende 
infrastructuur en om bovendien te bepalen wat nodig is 
om die projecten door te ontwikkelen of ze “completer” 

te maken. De samenhang tussen toepassingen is daarbij 
heel belangrijk. Bestaande en nieuwe pilotprojecten 
moeten de mogelijkheid bieden om zelf en samen met 
anderen: 

· alle betrokkenen rond een zorgtraject te verbinden;
· ondersteuning te bieden voor het identificeren van 

zorgtaken;
· coördinatie van zorgtaken mogelijk te maken;
· kwaliteit van zorgtaken te bewaken;
· vraag en aanbod bij elkaar te brengen;
· afgestemd te worden op de behoefte van elke indivi-

duele gebruiker.

Nieuwe pilotprojecten gericht op het informele domein 
dienen in samenspraak met gebruikers te worden ont-
wikkeld. De architectuur van de toepassingen moet zich 
lenen voor uitbreiding, schaalvergroting en evolutionaire 
ontwikkeling. De pilotprojecten moeten aansluiten bij 
het idee van een samenhangende zorginformatie-infra-
structuur bestaande uit modulaire componenten die met 
andere kunnen samenwerken. 

8.3 Sturing en diversiteit

Deze ontwikkeling vergt een heel specifieke sturing. 
Het informele domein leent zich niet voor een formele 
en expliciete vorm van sturing. Daarbij komt nog dat 
ook het zorgveld zelf zo omvangrijk en divers is, dat het 
centraal organiseren van deze verandering tot mislukken 
gedoemd is. Naar ons idee zal “katalyseren” het centrale 
begrip zijn voor de te hanteren sturingsfilosofie. Er zijn in 
het veld van de zorg vele goede ontwikkelingen gaande. 
Die zullen onderkend en op hun betekenis geschat 
moeten worden en afhankelijk daarvan een impuls 
moeten krijgen om een versnellingseffect te sorteren. 
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Het past bij de rol van een katalysator dat partijen 
uitgedaagd worden en dat deelname aan ontwikkelingen 
allerlei betrokkenen inspireert. Deze rol van katalyseren 
is ingewikkeld, vooral ook omdat het een open en weinig 
op beheersing gerichte houding vergt. Het ministerie 
van VWS heeft hierin een cruciale en strategische rol. 
Het ministerie zal als hoogst verantwoordelijke die rol 
van katalysator moeten organiseren met voldoende 
deskundigheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat, 

· de concrete zorg voor de medemens in de komende 
jaren in de hele samenleving veel aandacht krijgt;

· de discussie over de mentaliteitsverandering een 
injectie krijgt; 

· de ontwikkeling van een nationale infrastructuur van 
zorginformatie geschiedt door belanghebbende par-
tijen aan elkaar te koppelen, door de ontwikkeling 
van standaarden te stimuleren, door kwaliteitscrite-
ria door het veld te laten ontwikkelen, door nieuwe 
regelgeving te laten ontwerpen, etc., etc. 

De mate waarin het ministerie er in slaagt die rol te or-
ganiseren als een inspirator - en niet als een obstructor 
- van ontwikkelingen, zal een belangrijke succesfactor 
zijn voor het slagen van deze wezenlijke transformatie. 
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Een nationale agenda voor de toekomst

9 
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9.1 Visie, bewustwording en draagvlak 

Het is nodig om de in dit rapport beschreven visie verder 
uit te werken, te toetsen, aan te scherpen en vervolgens 
uit te dragen. Daarbij is een visie pas dan goed als hij 
werkt, dat wil zeggen als de visie voor partijen in het 
land een herkenbaar en richtinggevend kader vormt voor 
het handelen. Belangrijkste uitdaging is om helder te 
krijgen welke interventies gepleegd moeten worden om 
daarvoor de voorwaarden te creëren. Eerst zal het minis-
terie van VWS dit onderwerp intern moeten agenderen, 
daarna zullen andere betrokken ministeries, het veld en 
het publiek betrokken moeten worden.

Op de nationale agenda van de toekomst zullen 
onderwerpen geagendeerd moeten worden die tot de 
volgende resultaten leiden:

· Een intern communicatieproces van het ministerie 
van VWS.

· Een extern communicatieproces (publicaties, 
debatten, conferenties) waarin het ministerie de 
belangrijkste principes van deze visie uitdraagt als 
richtinggevend voor de komende decennia. 

· Inhoudelijke verdieping en verbreed draagvlak via 
bijeenkomsten met belanghebbenden uit het veld.

· Verdiept inzicht in de randvoorwaarden, nodig voor 
draagvlak en, uiteindelijk, implementatie.

· Een meerjarige campagne, waarin doelgroepen 
gewezen wordt op de wenselijke en noodzakelijke 
kanten van deze verandering.

· Als onderdeel daarvan: participeren in de promotie 
van de civil society zoals die ook wordt gestimuleerd 
door anderen en waarin maatschappelijk verant-
woord gedrag van burgers, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties geconcretiseerd worden. 

· Een interdepartementale aanpak waarbij de af-
zonderlijke ministeries de implicaties uitwerken voor 
hun eigen werkterrein.

9.2 Onderzoek en ontwikkeling 

We zullen onderzoek en ontwikkeling in moeten zetten 
gericht op het informele domein en de kwaliteiten die 
haar bepalen. Wat heeft het informele domein nodig 
om die nieuwe taken op zich te nemen, wat zal mensen 
stimuleren, welke kennis en vaardigheden hebben ze 
nodig, welke incentives zijn van betekenis, hoe is onze 
regelgeving daarop aan te passen, aan welke instru-
menten is behoefte om zorghandelingen te verrichten? 
In de tweede plaats zal onderzoek en ontwikkeling nodig 
zijn voor de technische kant van de nationale infrastruc-
tuur van zorginformatie. Welke standaarden zijn nodig 
om samenhang te creëren tussen de vele verschillende 
toepassingen in een infrastructuur met een gedistri-
bueerd en divers karakter?

9. Een nationale agenda voor de toekomst 
In het verlengde van de driedeling in voorwaarden (zie 8.) zijn hier aanbevelingen in 
drievoud geformuleerd, die samen deel uitmaken van een nationale agenda voor de 
toekomst van de zorg voor de komende jaren:

1.  Visie, bewustwording en draagvlak.
2.  Onderzoek en ontwikkeling.
3.  Sturing.
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Op de nationale agenda van de toekomst zullen 
onderwerpen geagendeerd moeten worden die tot de 
volgende resultaten leiden:

1. Onderzoekskader 
· Een vastgesteld kader vragen voor onderzoek en ont-

wikkeling in de komende jaren; hierbij zijn in ieder 
geval de volgende onderwerpen betrokken:

- eigenschappen van het informele domein;
- incentives voor het informele domein;
- ondersteunende regelgeving;
- noodzakelijke instrumenten.

· Een ‘roadmap’ voor de elementen van een natio-
nale infrastructuur voor zorginformatie en de wijze 
waarop deze ontwikkeld kan worden.

2. Kennisprogramma
· Het stimuleren van een kennisprogramma dat 

lokale, regionale en nationale partijen met elkaar 
verbindt rond een nieuwe rol in innovatie.

· Een stimuleringsplan voor zorginformatica in het 
onderwijs met daarbij het definiëren van nieuwe 
competenties en het stimuleren van de rol van 
onderzoek en ontwikkeling.

· Het stimuleren van kennisnetwerken van professio-
nals, onderwijs en betrokken burgers waarin nieuwe 
ontwikkelingen worden gestimuleerd en bestaande 
uitgewisseld en ontwikkeld.

3. Bestaande praktijken
· Een overzicht van vernieuwingsprocessen in Neder-

land op basis van een inventarisatie van bestaande 
experimenten/pilots die gewaardeerd zijn op de 
waarde die zij hebben in het kader van deze visie.

· Identificatie van kansrijke regio’s en netwerken en 
voorbeelden om een voorhoederol te vervullen.

· Een inventarisatie van reeds beschikbare, bestaande 
toepassingen, die hier onderdeel van kunnen zijn.

· Helderheid per vernieuwingsexperiment over nood-
zakelijke aanvullingen om ze effectiever te maken 
in het kader van de versterking van het informele 
domein. 

4. Financiële middelen
· Fondsen voor innovatie en ontwikkeling.



59

9.3 Sturing

De ontwikkelingen in deze omgeving vragen om een 
katalysator: het ministerie van VWS zal de invulling 
van die rol zelf moeten organiseren. Voor het initieel 
uitwerken van de visie en het identificeren van gewenste 
activiteiten, dient een team samengesteld te worden 
waarvan de leden de visie op het totaal delen en samen 
voldoende kennis hebben van de samenstellende delen. 
Een eerste taak van het ministerie van VWS zal er uit 
moeten bestaan, een dergelijk team in te richten met als 
opdracht:

· formuleer een agenda voor de komende jaren; 
· benoem daarbij de wijze waarop die georganiseerd 

gaat worden, inclusief taken en verantwoordelijk-
heden; 

· doe dit op een manier die partijen in het veld en het 
publiek inspireren.

In de bijlage is een suggestie achtergelaten voor 
mogelijke activiteiten waarvoor in de komende jaren de 
verantwoordelijkheid op nationale dan wel op lokale 
schaal komt te liggen.
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NATIONALE ACTIES:

· Uitdragen van de visie en de daarmee samen-
hangende mentaliteitsverandering.

· Het benoemen van verwachtingen, dan wel het 
stellen van eisen richting de lokale overheden en 
partners en voor de rol die zij op zich moeten nemen.

· Het opzetten van een stimuleringsprogramma 
met aandacht voor regelgeving en het bieden van 
randvoorwaarden voor nieuwe formele en informele 
regels om bijvoorbeeld informele zorg te honoreren 
(bijv. fiscale maatregelen, zorgmiles).

· Het organiseren van Onderzoek en Ontwikkeling in 
de lijn van wat wij hierboven geschetst hebben.

· Het stimuleren van informatie en kennisontsluiting 
die bovenlokaal is. 

LOKALE ACTIES: 

· Bij elkaar brengen en verbinden van burgers en 
instellingen.

· Benoemen van de lokale opdracht voor zorginsti-
tuten. 

· Het stimuleren van het ontstaan van lokale netwer-
ken om kennis en vaardigheden over te dragen en 
toegankelijk te maken (bv. gilden).

· Stimuleren van ervaringsleren.

· Opleidingen tot zelfverzorger of mantelzorger vorm-
geven.

· Sociale stages van jongeren laten plaatsvinden. 

Bijlage 1. 
Voorstel voor nationale en lokale acties
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Bijlage 2. 
De InformatieWerkPlaats

De InformatieWerkPlaats is een adviesorganisatie die 
zich richt op de mogelijkheden van informatietech-
nologie voor sociale, maatschappelijke en culturele 
toepassingen. Ze ondersteunt strategie- en visieont-
wikkeling, onderneemt innovatieve (software)projecten 
en ontwerpt methoden en technieken die de brede toe-
passingen van nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. 
Tot haar klantenkring behoren ministeries, gemeenten, 
welzijns-, zorg- en cultuurinstellingen, woningbouwcor-
poraties en politie.Bert Mulderis directeur enFerd van 
den Eerenbeemt is managing partner van De Informa-
tieWerkPlaats.


