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Kwetsbaarheid

Groot

Gemiddeld

Geen

Populatie en zorggebruik

Drenthe ten opzichte van Nederland
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De levensverwachting is 

vergelijkbaar met landelijk

De sociaaleconomische status 

is lager dan gemiddeld

De zorgkosten zijn in alle 

segmenten hoger dan verwacht 

en hoger dan het landelijk 

gemiddelde

Er wonen minder 75+’ers in 

een instelling dan landelijk 

(7,9%), maar ze maken 

gemiddeld meer kosten

9%
75+’ers

81,5 
jaar

De regio is sterker vergrijsd en dit 

neemt sneller toe 

De bevolkingsgroei is lager dan

landelijk

7,5%
492.000
3% van NL

Er is een bovengemiddelde 

instroom in de acute keten, 

met name bij ouderen
19%

instroom

1,0%
Inwoners zijn vaker chronisch ziekDe zorgvraag stijgt iets minder 

hard dan landelijk



Het zorgveld

De eerste lijn is sterk georganiseerd en de samenwerking met de tweede lijn is constructief 

Er zijn circa 400 huisartsen, verenigd 

in koepelorganisatie HZD

De 4 grootste aanbieders van verpleging, 

verzorging en thuiszorg (VVT) in de regio leveren 

wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf 

en langdurige zorg (Wlz)

Noorderborg, Interzorg en Tangenborgh zijn samen 

verantwoordelijk voor bijna 65% van de VVT-omzet

Er zijn 3 ziekenhuisorganisaties met samen 5 locaties 

Er zijn relatief weinig zelfstandige behandelcentra
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Ziekenhuis

Huisartsenpost

Zelfstandig behandelcentrum

VVT-locatie



Kansen en knelpunten

4Zilveren Kruis | Regiobeeld Drenthe

Knelpunt

De huisartsenzorg staat onder druk door een 

toenemende zorgvraag en een tekort aan huisartsen 

Knelpunt

De ouderenzorg is onvoldoende toekomstbestendig door 

toenemende vergrijzing en personeelstekort

Knelpunt

De beschikbaarheid van de basiszorg in de regio staat 

onder druk. Ziekenhuizen hebben een duidelijk profiel 

nodig en we zetten in op zorg dichterbij huis

Kans

Door samen te werken en te vernieuwen, houden we de 

zorg toegankelijk 



De ouderenzorg is onvoldoende toekomstbestendig door 
toenemende vergrijzing en personeelstekort
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Ouderen krijgen mogelijk niet de juiste zorg op de juiste plek

¹Kwetsbare ouderen: 75+, polyfarmacie, wijkverpleging  In NL maakt 2% van de verzekerden 12% van de totale zorgkosten   

²Dit blijkt uit gegevens vóór sluiting van de SEH locaties in Hoogeveen en Stadskanaal     

³Een werkzaam persoon definiëren we als iemand tussen de 20 en 65 jaar, een oudere as iemand van 75+

De regio is sterk vergrijsd

Aandeel 75+ 

in 2017

De groep kwetsbare ouderen¹ heeft veel zorg nodig

Inwoners moeten lang reizen naar een ziekenhuislocatie

Er zijn steeds minder mensen om de ouderenzorg te leveren

In 2017 zijn er 6 werkzame 

personen op 1 ouderen3

15 jaar later zijn dat nog 

maar 3,5 personen op 6

Gemiddelde reistijd 

naar de Spoedeisende 

Hulp (minuten)² 

3% van onze verzekerden maakt 18% van de totale zorgkosten

80+’ers komen 

vaker in de acute 

keten dan landelijk

13% van de dagen 

die ouderen in het 

ziekenhuis liggen 

is vermijdbaar

11,7 12,12

DrentheNederland

7,8% 9,4%

DrentheNederland

6 3,5



De beschikbaarheid van de basiszorg in de regio 
staat onder druk
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Ziekenhuizen in Drenthe horen bij de kleinste van Nederland 

en zijn daardoor kwetsbaar

Inwoners in Drenthe gaan nu voor 

49% van hun zorg naar ziekenhuizen 

buiten de regio¹

Dichtbij als het kan, ver weg als het moet

Met een duidelijk profiel voor de ziekenhuizen kunnen we de 

basiszorg beschikbaar houden in de regio

Dit betekent dat ziekenhuizen in Drenthe algemene zorg 

leveren en ziekenhuizen buiten de regio topklinische zorg 

¹Bron: Vektis

²Bron: Enquête van Zilveren Kruis onder 411 klanten  in de leeftijd tussen 65 en 80 jaar (februari 2017). Dit is een landelijk beeld, niet specifiek voor de regio

92% van de ouderen blijft het liefst zo lang 

mogelijk thuis wonen

72% herstelt na een (acute) 

ziekenhuisopname het liefste thuis met 

extra wijkverpleging

80% vindt het belangrijk dat wijkverpleging 

gebruik maakt van technologische 

innovaties

We brengen zorg dichter naar huis

Bijvoorbeeld voor ouderen, die zorg het liefste thuis ontvangen²

Met monitoring en digitale consulten 

winnen we tijd voor zorg



De huisartsenzorg staat onder druk door een toenemende 
zorgvraag en een tekort aan huisartsen 
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De rol van de huisarts wordt belangrijker

Door de concentratie van ziekenhuizen (inclusief 

huisartsenposten) komt de ziekenhuiszorg op grotere afstand

Dit onderstreept het belang van eerstelijnszorg dichtbij. We 

moeten ervoor zorgen dat voldoende zorgverleners dicht bij 

huis zijn. De rol van de huisarts is daarin zeer belangrijk
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Er zijn onvoldoende opvolgers 

beschikbaar

Voor elke 3 nieuwe huisartsen 

die in 2023 nodig zijn, zijn er 

maar 2 te vinden

De koepelorganisatie van huisartsen is 

sterk georganiseerd

Het tekort aan huisartsen loopt op

De samenwerking in de regio is goed

De huisartsenzorg staat onder druk door 

toenemende vraag

Dit komt onder meer door: de toegenomen zorgvraag, 

complexer wordende pathologie en de steeds belangrijkere 

rol van de huisartsenpraktijken binnen het veranderende 

zorglandschap (bijvoorbeeld het onderhouden van contacten 

met gemeente, zorg en welzijn)

1 2 3



Door samen te werken en te vernieuwen, houden we de    
zorg toegankelijk 
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Verschillende regionale overlegstructuren met aandacht 

voor het optimaal inrichten van de gezondheidszorg

Zoals de Drentse Zorgtafel, Alliantie Ouderenzorg en Overleg 

Preventie Drents Zorglandschap

Flexdokters

In Drenthe hebben Zilveren Kruis en Huisartsenzorg Drenthe 

voor patiënten het concept Flexdokters geïntroduceerd. Dit is 

een digitale huisarts met een zeer efficiënte en patiëntgerichte 

werkwijze

• Digitale communicatie (telefoon en chat) wordt optimaal 

ingezet

• Het huisartsberoep is teruggebracht naar de essentie 

• Zeer lage overheadkosten door verplaatsing van zorg uit 

de praktijk en het neerleggen van de regie bij de patiënt

Programma Zorg voor de regio

Uitgangspunten:

• Basiszorg blijft in alle ziekenhuizen

• Concentratie van 24/7 ziekenhuiszorg

• Uitbreiding planbare zorg op specifieke locaties

Meer informatie over Zorg voor de regio →

https://zorgvoorregio.nl/


ELV Eerstelijnsverblijf

HAP Huisartsenpost

SEH Spoedeisende Hulp

VVT Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 

Wlz Wet langdurige zorg
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Gebruikte afkortingen

Zilveren Kruis | Regiobeeld Drenthe




