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ouderen
Ernstig overgewicht
of obesitas is relatief 
stabiel gebleven 

Valincidenten
is licht gestegen

Ouderen in een
instelling is relatief
laag in de regio, 
uitgezonderd in 
Someren

62%

Mensen met dementie
woont thuis
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Licht 
gestegen

Stabiel

Alcohol drinken
is afgenomen

81%

76%

van de ouderen 
is ernstig eenzaam

26%

Kwetsbare ouderen 
relatief stabiel
gebleven

11%

van de ouderen is 
niet in staat is om
zingeving aan het 
leven te geven

57%
Stabiel

aanvragen 
wijkverpleging 
vanuit zorginstelling
binnen 3 dagen 
opgepakt

60%
binnen een dag

Het personeelstekort in Zuid-Oost Brabant SAMENGEVAT
De toegang tot zorg 65+ komt steeds verder onder druk te staan. 
Grote uitdaging is het groeiende personeelstekort, gecombineerd met 
de toenemende complexiteit van zorgvragen. 
De beperkte capaciteit op vele fronten onderstreept de noodzaak voor: 
1)  betere voorbereiding van ouderen op hun ‘oude dag’ en
 tijdige ondersteuning 
2)  zo digitaal mogelijk met meer zelfmanagement 
3)  een passend aanbod van tijdelijke bedden gezien de grote druk
 op thuis wonen.

5,1%

60%

58%

De kosten per
cliënt zijn lager 
dan landelijk

9,3%
Mantelzorgpotentieel 
onder het landelijk 
gemiddelde en 
neemt snel af

In gemeente 
Eindhoven,
A2-gemeenten, 
Someren is  WLZ-
gebruik hoger 
dan landelijk

De top 10
ingangsklachten
vertegenwoordigen 

van de totale klachten

1.  Urineweginfecties
2. Buikpijn
3. Trauma

Gebruik van wijkverpleging, 
ELV en GRZ door ouderen 
blijven achter op landelijk 
gemiddelde. Gebruik van 
huisartsenzorg en MSZ 
is voor deze groep hoger

Binnen de wijkverpleging is het aantal cliënten
relatief laag, de kosten per cliënt wijken niet
sterk af van het landelijk gemiddelde

Het aantal 
cliënten met
‘zorg thuis’ 
is gestegen 

85%

8,3%

6,8% 13,3%

Verpleging en verzorging

Thuiszorg 2020 2030

GRZ behandelduur 
en intensiteit is 
vergelijkbaar met 
het landelijk 
gemiddelde

Ouderen nemen 
bijna alle HAP visites 
voor hun rekening

37% 

Onderzoek op de 
SEH heeft geleid tot
oplossingen om
‘onterechte’ 
instroom van ouderen
te verminderen

WLZ gebruik
65+’ers lager 
dan landelijk. 

Aantal cliënten met 
dementie is hoger 
dan landelijk
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De keuze is gemaakt om 2019 als referentiejaar te gebruiken, waardoor de invloeden en effecten van Covid-19 buiten beschouwing blijven en de beschikbare data voorhanden is. Het regiobeeld is mede mogelijk gemaakt door CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.  


