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Krimp zet door











Krimp regio’s

RIVM Rapport

• Gezondheid bewoners krimpregio’s 
minder goed

• Op zoek naar verklaringen
• Sociaal-economische status 

gemeenschappelijke oorzaak
• Selectieve migratie speelt (geringe) 

rol
• Andere verklaringen minder 

waarschijnlijk



Ervaren gezondheid in krimp en anticipeerregio’s



Chronische aandoeningen



Meer zorggebruik en slechtere gezondheid in 
met name Zuidoost Groningen. Situatie in 
Friesland relatief gunstig



Prognose functioneren ouderenpopulatie (65 jaar en 
ouder) in Friesland in de periode 2012-2030 op basis 
van Friese prevalentiegegevens (absolute aantallen)

TNO. Indicatie van de zorgvraag in 2030:
prognoses van functioneren en chronische 
aandoeningen



Verandering in absolute aantallen van diverse 
chronische aandoeningen in Friesland 2012-2030 
(indexjaar 2012: 100)



Verandering van ‘(multi)morbiditeit’ in Friesland 
2012-2030 (indexjaar 2012: 100)



Prognoses chronische aandoeningen

Friesland Amsterdam Amstelveen Rotterdam

Een of meer 
chronische 
aandoeningen

307.000 (+10%) 405.000 (+16%) 46.000 (+18%) 304.000 (+9%)

Multimorbiditeit 179.000 (+16%) 234.000 (+20%) 27.000 (+22%) 164.000 (+11%)

Meest 
voorkomende 
aandoening

171.000 
Bew. apparaat

47.000 Astma/COPD

44.000 
Incontinentie

202.000 
Bew. apparaat

62.000 Astma/COPD

56.000 Incontinentie

21.000  
Bew. apparaat  

9.800 Kanker

7.500 Astma/COPD

123.000
Bew. apparaat

54.000 Astma/COPD

44.000 Diabetes

Meest stijgende 
aandoening

+71%
Dementie 
(18.000)

+44%
Dementie 
(12.000)

+44%
Dementie 

(2.400)

+28%
Dementie 
(12.000)

Indicatie zorgvraag 2030



Prognoses functioneren ouderen 2030 

Friesland Amsterdam Amstelveen Rotterdam

Zonder problemen 100.000 (+40%) 68.000 (+49%) 13.000 (+42%) 59.000 (+34%)

Met problemen 70.000 (+60%) 70.000 (+60%) 8.700 (+40%) 58.000 (+30%)

Meest 
voorkomende
problematiek

35.000 (50%)
Mobiliteit +/-
lichte/matige 

dementie

35.000 (50%)
Mobiliteit +/-
lichte/matige 

dementie

5.200 (60%)
Mobiliteit +/-
lichte/matige 

dementie

33.000 (57%)
Mobiliteit +/-
lichte/matige 

dementie

Meest stijgende 
problematiek

>70% alle profielen 
met licht/matige 

dementie

107%
Ernstig fysiek +/-

lichte/matige 
dementie (7.100)

40-45% alle 
profielen

34%
•Mobiliteit (30.000)

•Lichte/matige 
dementie , geen 

fysieke problemen 
(3.100)

Indicatie zorgvraag 2030



Doel Seker en Sûn

• Voorbereid zijn op de zorgvraag in 2030

• Vervolg op Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (Kaljouw): 
zorgarrangementen  voor 6 profielen; multidisciplinair samengestelde en 
samenwerkende teams voeren deze arrangementen uit op basis van 
noodzakelijke bekwaamheden. 

• Invulling zorgarrangementen op basis van scenario-ontwikkeling met behulp 
van focusgroepen en burgerraadpleging FSP

• Competenties professionals en burgers in kaart; aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt/MKB van belang

• Bevordering samenwerking bestaande innovaties in platform

• Op basis van scenario’s keuze voor invulling zorgarrangementen/ 
innovatieagenda

• Aanscherping visie Beelden van Zorg op basis van scenario’s en 
ontwikkelingen in de zorg

• Aansluiting bij vervolg Commissie Kaljouw/ Kervezee en Zorgpact


