
Verhalen en ervaringen 
van 75-plussers over 
de regie over het eigen 

Verhalen van 75-plussers en hun mantelzorgers over 
het al dan niet ontvangen van goede ondersteuning
en zorg.

Praktijkverhalen over 
hoe de aansluiting van 
de zorg functioneert.

Verhalen en ervaringen van mantelzorgers in het 
veld over overbelasting. 

Praktijkverhalen over het al dan niet voldoende 
aanwezig zijn van ondersteuningsaanbod in 
zorgtaken voor mantelzorgers.  

Vragen naar de geschiktheid van de huidige 
woning van ouderen. 

Verhalen over hoe ouderen zichzelf voorbereiden 
op de woonsituatie als ze afhankelijker worden.

regionale coördinatiefuncties met vier 
werkende functionaliteiten voor zorgvor-
men met tijdelijk verblijf.

13,7

8,5% van de mantelzorgers is overbelast.

van de 75-plussers ervaart aansluiting 
van de professionale ondersteuning 
en zorg.

door programma LZO gesubsidieerde 
netwerken integrale ouderenzorg in 
de wijk.

over regie eigen leven 
van 75-plussers.

over het al dan niet ontvangen van goede 
ondersteuning en zorg van 75-plussers en hun 
mantelzorgers.

over functioneren 
aansluiting van de zorg.

Proces

Uitkomst

Verhalend

potentieel aantal mantelzorgers in 
krimpgebieden (Oldest-old support 
ratio)

Actielijn 1 Actielijn 2 Actielijn 3

94

63%

inzet specialisten oudergenees-
kunde in eerste lijn en acute zorg.80.828

uur

investeringen in maatschappelijke 
initiatieven gericht op ouderen door 
gemeenten, Rijk en lokale partners bin- 
nen het programma Sociaal Domein.

10

aantal concrete afspraken in de regio 
over de manier waarop inkopende 
partijen beter kunnen samenwerken.

49%

van de  75-plussers  ervaart  regie 
over zijn of haar leven.75%

van de 75-plussers krijgt naar eigen 
zeggen ondersteuning en zorg goed 
geregeld.

74%

mantelzorgers bereikt via bewust-
wordingsactiviteiten. 542

gemeenten dat inzet op bewustwording 
van mantelzorgers als gevolg van 
bevindingen aanjager respijtzorg

pilots logeerzorg die zijn opgezet 
door VWS, gemeenten en zorgaan-
bieders.

10

7,8% is in Nederland actief in het veld van 
zorg en welzijn.

burgerinitiatieven in het domein zorg 
en welzijn.536

pilots opgestart naar aanleiding van 
het programma Samen Ouder 
Worden.

38

70%
van de mantelzorgers geeft aan 
goed geïnformeerd te zijn over het 
ondersteuningsaanbod.

89% van de mantelzorgers ervaart goede 
afstemming met de formele zorg.

over overbelasting van mantelzorgers. 
over het al dan niet voldoende aanwezig zijn 
van ondersteuningsaanbod in zorgtaken voor 
mantelzorgers.  

gemeenten hebben bij prestatieaf-
spraken aparte afspraken gemaakt 
mbt ouderenhuisvesting. 

(nieuwe) initiatieven van vernieu-
wende woon(zorg)vormen voor 
ouderen. 

81%
van de 75-plussers geeft aan dat 
hun huidige woning geschikt is. 

over de geschiktheid van de huidige woning 
van ouderen. 

over hoe ouderen zichzelf voorbereiden op de 
woonsituatie als ze afhankelijker worden.

lokale pilots opgestart naar aanleid-
ing van het programma In voor 
Mantelzorg

4
pilots sociale benadering dementie 
door VWS, gemeenten, zorgaan-
bieders.

gebiedscoalities doen mee met 
innovatieprogramma Langer 
thuis-inclusieve wijk.

22
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68% van de 75-plussers ervaart een goede kwaliteit van leven
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toegekende subsidie aanvragen
Stimuleringsregeling E-health Thuis.42

11 12

13

101

11

1.903

toegekende subsidie aanvragen 
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg24
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