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Trends Langer Thuis
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• Nu 1,3 mln 75-plussers, in 2040 2,5mln

Van de 75-plussers….

• woont 92% zelfstandig, stabiliseert tot 94-95%

• heeft 80% 2 of meer chronische aandoeningen

• maakt 25% gebruik van zorg/ondersteuning uit meer dan 1 
domein

• is 38% kwetsbaar (definitie SCP)
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…1 november jl Plan van Aanpak vastgesteld

Voettekst3



Animatie Programma Langer Thuis
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https://youtu.be/rGh8qktNou4


Kwetsbaarheid 
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Vitaal
Begin chronische aandoeningen, maar 
verder geen beperkingen. 

Extreem kwetsbaar
Ervaren ernstige klachten in
verschillende domeinen, 

Omgaan met chronische aandoeningen
Chronische aandoeningen, maar redden 
zich prima. Wel eens psychosociale klachten
en last van geheugen. 

Lichamelijke en mobiliteitsproblemen
Chronische aandoeningen en kunnen zich 
niet meer zelfstandig redden. 

Multidomein problematiek
Klachten in lichamelijk, psychisch, mobiliteit
en cognitie. Ervaren soms te weinig aandacht. 

Voorkomen   Uitstellen Verminderen  Gevolgen beperken

Integrale, persoonsgerichte aanpak nodig 



Outline programma/Plan van Aanpak
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Domotica



2 stimuleringsregelingen eHealth/gegevensuitwisseling

Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) :  ca 30 mln per 
jaar (2019-2021)

InZicht (fka VIPP care) : ca 30 mln per jaar (2019-2021)
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Doel: ontsluiten en uitwisselen van (gezondheids)gegevens 
tussen professionals en de cliënt (of diens vertegenwoordiger) 

Opzet: Uiterlijk december 2018 wordt gestart met 20 
proeftuindeelnemers. 

Vanuit praktijk werken aan een regeling die aansluit bij wat 
nodig is. 

Een eerste gedeelte van de regeling wordt begin volgend jaar 
opengesteld voor de gehele langdurige zorg sector incl
wijkverpleging

InZicht



Doel: impuls aan het op opschalen en borgen van e-health in de reguliere zorg 
en ondersteuning van mensen met een chronische ziekte of beperking die thuis 
wonen. 

Scope : thuiszorgtechnologie 
(alarmering, alarmopvolging, medicijndispensing, maar ook aan leefstijlmonitoring, 
sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals 
en de cliënt, platforms die sociale contacten in de buurt bevorderen, e.a..)

Probleem: lastige veranderopgave: organisatorisch, menskracht, bekostiging, 
samenwerking domeinen, kennisuitwisseling

Opzet: - samenwerking in de regio tussen aanbieders, inkopers en cliënten
- commitment structurele financiering
- kennisdelen/leren
- eigen bijdrage

Activiteiten: - investeringen,  tijdelijke procesmanager, opleiding
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Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET)
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