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Dit regiobeeld is gebaseerd op data van vóór de coronapandemie



Impact

Groot

Gemiddeld

Geen

Populatie en zorggebruik

Gooi & Vechtstreek* ten opzichte van Nederland

De levensverwachting is 

vergelijkbaar met landelijk 

De sociaaleconomische status 

is hoger dan gemiddeld

Er zijn relatief veel moeilijk 

vervulbare vacatures in de 

verpleging, verzorging en thuiszorg 

in vergelijking met landelijk (55%)

Er wonen meer 75+’ers in een 

instelling dan landelijk (7,8%)

10%
75+’ers

81,7 
jaar

De regio is sterker vergrijsd dan 

landelijk en de bevolking groeit 72%

9,3%

256.000
1,5% van NL

Er is een gemiddelde instroom 

in de acute keten
17%

instroom

De zorgvraag ontwikkelt zich 

de komende 8 jaar in lijn met 

landelijk
1,1%

Er zijn minder chronische zieken 

dan landelijk

* De regio bestaat uit de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren 



Het zorgveld

Zorgaanbieders kennen elkaar en werken nauw samen
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Er zijn 145 huisartsen, die zijn aangesloten bij de regionale 

huisartsenvereniging GHO-GO 

De huisartsen van de gemeente Baarn hebben zich ook 

hierbij aangesloten 

De 4 grootste verpleging, verzorging en thuiszorg 

instellingen (VVT) leveren wijkverpleging, geriatrische 

revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en langdurige zorg (Wlz)

De 2 grootste hebben 86% marktaandeel

Er is 1 algemeen ziekenhuis, met locaties in Hilversum 

(nieuwbouw per 2023) en Blaricum (wordt gesloten) 

Er zijn relatief veel zelfstandige behandelcentra

Ziekenhuis

Huisartsenpost

Zelfstandig behandelcentrum

VVT-locatie



Kansen en knelpunten
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Knelpunt

Vernieuwing van de huisartsenzorg 

is nodig om de stijgende zorgvraag 

op te kunnen vangen

Knelpunt

Door toenemende vergrijzing en 

personeelstekort is de ouderenzorg 

onvoldoende toekomstbestendig en 

komt de toegankelijkheid van het 

ziekenhuis in het geding

Kans

Er zijn veel kansen voor regio 

Gooi & Vechtstreek in de 

zorgtransformatie: inwoners zijn 

relatief gezond en zorgaanbieders 

werken goed samen



De ouderenzorg is onvoldoende toekomstbestendig door 
toenemende vergrijzing en personeelstekort

¹Kwetsbare ouderen: 75+, polyfarmacie, wijkverpleging   

²Zvw-kosten   

³Exclusief psychiatrie   

⁴Het aantal bedden in het Tergooi ziekenhuis neemt met 12 af na nieuwbouw
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2019

22%

2029

27%

3%

4%

85+

65-74

75-84

~26.000 75+’ers ~37.000 75+’ers

Percentage inwoners

per leeftijdscategorie

De groep 75+-ers wordt de komende tien jaar groter Een kleine groep kwetsbare ouderen1 (1% van de 

verzekerden) heeft veel (13%) zorg2 nodig

De toegankelijkheid van een volledig algemeen 

ziekenhuis komt in het geding

Momenteel zijn gemiddeld 140 van de 302 bedden³ bezet 

door een 75+’er

2019

2029

Als er niets verandert, zijn over tien jaar gemiddeld 200 van 

de 290⁴ bedden³ bezet door een 75+’er

Er is een groot tekort aan verpleegkundigen

Driekwart van de vacatures in de VVT 

staat langer dan 3 maanden open (dit 

zijn ca. 200 cliëntgebonden vacatures)

12% 13%

7%
10%

1% 13% 

1 2 3 4



Vernieuwing van de huisartsenzorg is nodig om de stijgende 
zorgvraag te kunnen opvangen
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Huisartsenpraktijken ervaren een hoge werkdruk 

Door vergrijzing in ‘t Gooi zal het aantal visites met 30% 

toenemen, terwijl het aantal consulten niet afneemt

Minder, maar oudere patiënten

Nieuwe samenwerkingsvormen kunnen de druk op de 

huisarts verlichten

• De 145 huisartsen (nu verenigd in GHO-GO) gaan per 

2021 over in de nieuwe regio-organisatie: RHO-GO 

• De huisartsenvereniging is nauw betrokken bij het 

samenwerkingsprogramma Zorg Dichterbij
+30%
2019-2029

+6%
2019-2029

In een Gooise huisartspraktijk 

staan gemiddeld minder 

patiënten ingeschreven, maar 

zijn relatief meer patiënten 75+

Praktijkondersteuner

Huisarts

29%

47%

Huisarts

92%

Praktijkondersteuner 

Huisarts - GGZ

Doktersassistent

100%

NL

’t Gooi

9% 8%

91% 92%

2.4912.394

‘t Gooi Kerngebieden
(totaal = 120) (totaal = 2017)

Gemiddeld aantal 

patiënten per huisarts

Waarvan 75+’ers



Kansen voor de Gooi & Vechtstreek: inwoners zijn relatief 
gezond en zorgaanbieders werken goed samen 
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Relatief weinig mensen met een chronische aandoening Programma Zorg Dichterbij

Zilveren Kruis werkt samen het het Tergooi ziekenhuis aan Zorg 

Dichterbij. De GHO-GO en VVT zijn nauw betrokken

Doelstelling is 20% van de ziekenhuiszorg vanaf 2023 dichter bij 

de patiënten te brengen. Innovatie, nieuwe medisch-

technologische mogelijkheden (e-health) en nieuwe 

samenwerkingsvormen (over de verschillende zorgdomeinen en 

het sociale domein heen) helpen daarbij

Meer informatie over Zorg Dichterbij →

Hypertensie

Hoog Cholesterol
5,5%

Hartaandoeningen

Diabetes

COPD/Astma

1,8%

4,8%

5,6%

2,1%

4,7%

5,3%

6,5%

12,4%

13,4%

Regio

Landelijk

Verschillende regionale overlegstructuren met aandacht 

voor het optimaal inrichten van de gezondheidszorg

Zoals bijvoorbeeld het Platform Goed en Gezond Leven 

Goed ontwikkelde gezondheidsvaardigheden

Er zijn zeer weinig mensen met een lage Sociaal 

Economische Status

https://www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/


ELV Eerstelijnsverblijf

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

HAP Huisartsenpost

SEH Spoedeisende Hulp

VVT Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 

Wlz Wet langdurige zorg
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Gebruikte afkortingen
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