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Samenvatting
 
In Nederland werken steeds meer professionals en organisaties samen om ervoor te zorgen dat ouderen de zorg en 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarmee willen ze ouderen helpen om hun gezondheid en welzijn te 
behouden. Ook helpt het hen om langer thuis te kunnen wonen.

Het RIVM heeft begin 2021, voor de tweede keer, deze ‘netwerken ouderenzorg’ geïnventariseerd in opdracht van het 
ministerie van VWS. Dat leverde gedetailleerdere informatie op dan de vorige inventarisatie. Onderzocht is waar deze 
netwerken zitten, wat ze doen, wie eraan meewerken, en welke knelpunten zij ervaren. Dit keer is ook gevraagd hoe 
netwerken met de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 omgaan. Aan deze inventarisatie hebben 139 netwerken 
meegewerkt. 

De netwerken zitten verspreid over heel Nederland, in wijken, gemeenten of in meerdere gemeenten tegelijk. Door de 
samenwerking tussen het medisch en sociaal domein kan een huisarts een eenzame oudere sneller doorverwijzen naar 
bijvoorbeeld sociale activiteiten. Ook kan een wijkverpleegkundige mantelzorgers ontlasten door dagbesteding te 
regelen voor een oudere met dementie. 

De professionals en organisaties werken op zowel bestuurlijk niveau samen als in de praktijk. Het aanbod van activiteiten 
is groot en divers, voor zowel ouderen als professionals. Een belangrijke activiteit is ouderen informeren waar ze de 
benodigde zorg kunnen krijgen en hen daarbij te helpen. Voor professionals gaat er veel aandacht uit naar nascholing 
en afspraken over samenwerken. 

Tijdens de corona-uitbraak hebben netwerken de activiteiten uitgebreid of aangepast om ouderen en professionals zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Zo was er meer aandacht voor het psychisch welbevinden van ouderen en zijn voor 
professionals persoonlijke beschermingsmiddelen geregeld.

Ook nu blijkt dat de netwerken problemen hebben met het vinden van structurele financiering. Verder is het lastig om 
het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden en gegevens tussen professionals uit te wisselen. Een ander 
knelpunt is het versnipperde aanbod van zorg en ondersteuning. Het ministerie van VWS ondersteunt de netwerken 
op verschillende manieren bijvoorbeeld via subsidies.

1.  Inleiding

Behoefte aan zicht op netwerken integrale ouderenzorg
Op steeds meer plekken in Nederland worden netwerken 
integrale ouderenzorg opgezet. Dit zijn samenwerkingsver-
banden van verschillende zorg- en welzijnsprofessionals1 
(bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleegkundigen, casemana-
gers, sociaal werkers) en/of organisaties (bijvoorbeeld 
huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, 
gemeenten). Samen leveren ze een samenhangend aanbod 
van zorg en ondersteuning, inclusief welzijnsactiviteiten, 
voor thuiswonende ouderen. Vanuit het Programma Langer 
Thuis wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) weten waar deze netwerken in Nederland 

1  In deze factsheet gebruiken we in het vervolg het woord ‘professionals’. 

Daarmee bedoelen we alle zorg- en welzijnsprofessionals en andere 

betrokkenen die samenwerken binnen de netwerken integrale 

ouderenzorg.

zitten, wat hun kenmerken zijn, welke doelen ze hebben, 
hoe ze die bereiken, en welke knelpunten zij ervaren. Dit 
om netwerken de mogelijkheid te geven om van elkaar te 
leren, of hen te ondersteunen als samenwerking nog niet 
goed tot stand komt. Het RIVM heeft in opdracht van VWS 
een inventarisatie gedaan onder de netwerken. Begin 2020 
is een eerste inventarisatie gedaan (de Bruin e.a., 2020) en 
begin 2021 de tweede. Op basis van de resultaten van de 
eerste inventarisatie (Tekstbox 1) is in deze tweede inventa-
risatie een aantal kenmerken van de netwerken specifieker 
uitgevraagd. Daarnaast is een aantal extra vragen over de 
coronapandemie toegevoegd om inzicht te krijgen in hoe 
netwerken integrale ouderenzorg hier mee zijn omgegaan. 
De resultaten van de tweede inventarisatie worden in deze 
factsheet besproken en waar relevant en mogelijk vergele-
ken met de resultaten van de eerste inventarisatie.
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Tekstbox 1: Methode van onderzoek

Begin 2021 zijn de contactpersonen van 318 
(potentiële) netwerken integrale ouderenzorg 
uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. 
Verschillende samenwerkingspartners (ZonMW, 
Raedelijn en InEen) binnen dit project mailden 
de vragenlijst door naar de bij hun ingeschreven 
netwerken en/of namen een link naar de vragenlijst 
op in hun nieuwsbrief of plaatsten een link naar de 
vragenlijst op hun website. Ook werden andere 
nieuwsbrieven, zoals BeterOud, gevraagd om een 
link naar de vragenlijst op te nemen. De samenwer-
kingspartners baseerden hun selectie van aan te 
schrijven netwerken op de huidige subsidiestatus of 
projectstatus. Hierdoor is de selectie afwijkend van 
die van het voorgaande jaar, aangezien bij een aantal 
netwerken de subsidie of het project was afgelopen.

Op basis van de resultaten van de voorgaande 
inventarisatie is een aantal aanpassingen in de 
vragenlijst van 2021 gemaakt. Zo zijn vragen aange-
scherpt om meer inzicht te krijgen in de precieze 
kenmerken van de netwerken en is een aantal open 

vragen vervangen door meerkeuzevragen. De 
meerkeuze opties zijn gebaseerd op veelvoorkomen-
de antwoorden in de vragenlijst van 2020. Hierbij
is overigens wel een ‘anders namelijk’ optie toege-
voegd om te voorkomen dat afwijkende antwoorden 
verloren zouden gaan. Verder zijn bij bestaande 
meerkeuzevragen extra antwoordmogelijkheden 
toegevoegd op basis van wat in 2020 bij ‘anders 
namelijk’ was ingevuld. Daarnaast is een deel van de 
vragenlijst vooringevuld voor de netwerken die voor 
een tweede keer deelnamen om te zorgen dat 
respondenten minder tijd kwijt zouden zijn met het 
invullen. 
 
Uiteindelijk hebben 139 netwerken de vragenlijst 
ingevuld. Daarvan deden 74 netwerken ook mee aan 
de inventarisatie van 2020. Daarnaast is over het 
afgelopen jaar een aantal netwerken samengegaan 
met een ander netwerk. Voor een aantal netwerken 
zijn meerdere vragenlijsten ingevuld, deze data is 
samengevoegd. 

2. Resultaten

Netwerken zijn verspreid over heel Nederland, reikwijdte 
verschilt
Net als in 2020, gaat het in de inventarisatie van 2021 om 
netwerken die zich primair richten op het leveren en/of 
faciliteren van de organisatie van een samenhangend aan- 
bod van zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen. 
Dit jaar is de vragenlijst door 139 netwerken ingevuld. In 
2020 was de vragenlijst door 182 netwerken ingevuld. Dit 
verschil in respons laat zich mogelijk verklaren door de 
uitbraak van het coronavirus en doordat de vragenlijst naar 
een andere selectie van netwerken is uitgestuurd (Tekstbox 
1). In totaal hebben 74 netwerken de vragenlijst beide jaren 
ingevuld. 

Figuur 1A laat zien dat de netwerken verspreid over heel 
Nederland liggen, weergegeven door een stip op de plek 
van de door hen opgegeven standplaats. Net als vorig jaar 
loopt de reikwijdte van de netwerken uiteen. Een deel van 
de netwerken beslaat een gemeente (19%) of één of 
meerdere wijken binnen een gemeente (22%). Meer dan de 
helft (60%) omvat meerdere gemeenten. In sommige 
gevallen gaat het dan om volledige regio’s (bijvoorbeeld 
Kop van Noord-Holland en Gelderse Vallei) of om een 
aantal grote steden. In andere gevallen gaat het om enkele 
dorpen. De netwerken die wel in 2020 meededen en niet in 
2021 zijn met een grijze stip weergegeven op het kaartje. 
Voor deze netwerken is de status in 2021 onbekend.
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Reikwijdte per netwerk
Wijk(en) binnen gemeente (30)
Eén gemeente (26)
Meerdere gemeenten (83)
Netwerken 2020 (110)

Provincies

Figuur 1A: Spreiding netwerken integrale ouderenzorg.

Figuur 1B laat zien hoeveel netwerken er per gemeente 
aanwezig zijn en is samengesteld op basis van het opgegeven 
werkgebied van de netwerken. Op de kaart is een aantal 
witte vlekken te zien, dat wil zeggen dat daar op basis van 
de respons van 2021 geen netwerken bekend zijn. 

Netwerken richten zich op verschillende groepen ouderen
De helft van de netwerken (50%) richt zich alleen op 
ouderen. De andere helft richt zich bijvoorbeeld op alle 
inwoners van een gemeente of alle volwassenen, waaron-
der ouderen. Van de netwerken richt 45% zich op alle 
ouderen (Figuur 2). Een deel van de netwerken richt zich 
(ook) op specifieke groepen ouderen; (zeer) kwetsbare 
ouderen (56%) en ouderen met dementie (45%) worden 
daarbij het vaakst genoemd. Een vergelijking met de 
specifieke doelgroepen in 2020 is niet mogelijk omdat 
de vraagstelling is aangepast. Door deze hernieuwde 
vraagstelling is nu wel inzichtelijk dat bijna de helft 
van de netwerken zich (ook) specifiek op ouderen met 
dementie richt.

Aantal netwerken per gemeente
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Geen actief netwerk

Figuur 1B: Aantal netwerken integrale ouderenzorg per gemeente.
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Figuur 2: Doelgroepen van de netwerken. 
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Een kwart (25%) van de netwerken richt zich specifiek op 
75-plussers, een kleiner deel van de netwerken richt zich 
specifiek op 65-plussers (19%) of 55-plussers (7%). 
Daarnaast zijn er netwerken die geen leeftijdscriterium 
voor ouderen hanteren (42%) en een kleine groep die 
andere criteria hanteert (6%). Uit de inventarisatie van 2020 
weten we dat sommige netwerken naar kwetsbaarheid van 
ouderen kijken als criterium in plaats van leeftijd of in 
aanvulling daarop (de Bruin e.a., 2020).

Grootte bereik is voor netwerken lastig aan te geven
Voor de netwerken is het lastig om aan te geven hoeveel 
ouderen zij met hun netwerk bereiken. Net als in 2020 weet 
ruim de helft dit niet (57%). Bij de netwerken die wel een 
indicatie kunnen geven lopen de aantallen sterk uiteen, 
variërend van enkele tientallen tot honderden of zelfs 
duizenden ouderen. Hierbij definiëren zij het bereik 
verschillend. Voor de één is dit het aantal ouderen dat zorg 
en ondersteuning krijgt, voor de ander het aantal ouderen 
dat zij potentieel kunnen bedienen. Bovendien geven 
sommige netwerken een precies aantal, terwijl andere 
alleen een ruwe schatting kunnen geven. Om een indicatie 
te geven baseren de netwerken zich op verschillende 
bronnen, waaronder het huisartseninformatiesysteem (HIS) 
(30%), het aantal cliënten van bijvoorbeeld casemanagers 
of praktijkondersteuners van de huisarts (caseload) (28%), 
het aantal mensen dat deelneemt aan een programma, 
interventie of activiteit (23%), of een schatting op basis van 
demografische gegevens uit de eigen gemeente (22%). 

Samenwerking vaak op zowel bestuurlijk als uitvoerend 
niveau met diverse partijen, waaronder vertegenwoordigers 
van ouderen en mantelzorgers
Binnen de netwerken werken diverse organisaties met 
elkaar samen op bestuurlijk niveau (Figuur 3A). Daarnaast 
werken professionals (van die organisaties) met elkaar 
samen op het uitvoerende niveau (Figuur 3B). Het meren-
deel van de netwerken (78%) werkt zowel op bestuurlijk als 
uitvoerend niveau met elkaar samen. Bijna een vijfde (19%) 
werkt alleen op uitvoerend niveau samen, en een klein 
aantal netwerken (3%) alleen op bestuurlijk niveau. Vooral 
partijen uit het medisch en sociaal domein nemen vaak 
deel zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. 
Voor gemeenten geldt dat zij vanuit verschillende rollen 
(bestuurder sociaal domein of financier vanuit Wmo) 
betrokken kunnen zijn.

In 2021 is een aantal extra organisaties en professionals 
specifiek uitgevraagd (Tekstbox 1). Hieruit blijkt dat naast 
organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), 
ook thuiszorgorganisaties regelmatig betrokken zijn op 
bestuurlijk niveau. Verder blijken bij een deel van de 
netwerken belangenorganisaties van ouderen, verschil-
lende organisaties rondom mantelzorg en vrijwilligersorga-
nisaties betrokken te zijn op bestuurlijk niveau. Op het 
uitvoerend niveau blijken ook verpleegkundigen/ verpleeg-
kundig specialisten (anders dan de wijkverpleegkundigen), 
vertegenwoordigers van ouderen en van mantelzorgers en 
vrijwilligers betrokken te zijn. Daarnaast zijn ook professio-
nals uit de GGZ betrokken op het uitvoerende niveau. 
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Figuur 3A. Betrokken organisaties op bestuurlijk niveau. Figuur 3B. Betrokken professionals op uitvoerend niveau. 
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In ruim drie kwart (77%) van de netwerken die op bestuur-
lijk niveau samenwerken, zijn huisartsen en/of zorggroepen 
en één of meerdere organisaties uit het sociaal domein 
vertegenwoordigd. Als ook gekeken wordt naar de 
betrokkenheid van een thuiszorgorganisatie en/of VVT-
organisaties, dan werkt 71% van de netwerken op bestuur-
lijk niveau in dergelijke samenstelling samen. In tweederde 
van de netwerken (67%) die op uitvoerend niveau samen-
werken, zijn huisartsen/ POHs, wijkverpleegkundigen en één 
of meerdere professionals uit het sociaal domein vertegen-
woordigd. Figuur 4 laat de spreiding over Nederland zien 
van de netwerken waarin in ieder geval partijen of profes-
sionals uit de huisartsenpraktijk/zorggroep, thuiszorg/
VVT-organisatie en het sociaal domein vertegenwoordigd 
zijn op bestuurlijk en/of uitvoerend niveau.

Ouderen en mantelzorgers worden op verschillende 
manieren bij netwerken betrokken
Bijna twee derde (64%) van de netwerken geeft aan dat zij 
ouderen betrekken bij het netwerk en bijna de helft (45%) 
betrekt mantelzorgers, dit is in lijn met de percentages van 
2020. De manier waarop dit gebeurt is dit jaar specifieker 
uitgevraagd dan vorig jaar (Figuur 5 en Tekstbox 1). Hieruit 
blijkt dat ouderen en mantelzorgers veelal op een zelfde 
manier worden betrokken bij de netwerken. Opvallend is 
dat de helft van de netwerken die aangeven mantelzorgers 
te betrekken dit doen via derden. Dit houdt in dat bijvoor-
beeld vrijwilligers of professionals die met hen werken 
aangeven wat bij mantelzorgers leeft. 

Figuur 4: Aantal netwerken waarin in ieder geval partijen of 
professionals uit de huisartsenpraktijk/zorggroep, thuiszorg/
VVT-organisatie en het sociaal domein zijn vertegenwoordigd. 
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Netwerken streven diverse doelen na
De netwerken geven aan verschillende doelstellingen te 
hebben. Het meest frequent genoemde doel is het stimule-
ren van samenwerking tussen verschillende professionals 
en met elkaar afstemmen (32%), dit doel werd in 2020 ook 
door ongeveer een derde genoemd. Het realiseren van 
doelen en aansluiten op behoeften van ouderen (bijvoor-
beeld door persoonsgerichte zorg en advanced care 
planning (ACP)) is dit jaar vaker genoemd dan vorig jaar 
(stijging van 16% naar 22%). Andere doelen die regelmatig 
worden genoemd zijn: ouderen ondersteunen om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen (21%), de kwaliteit van zorg 
en ondersteuning verbeteren voor ouderen en mantelzor-
gers (22%) en het behouden of verbeteren van de gezond-
heid, kwaliteit van leven of het welzijn van ouderen en hun 
mantelzorgers (19%). Voor deze doelen geldt dat deze 
percentages (vrijwel) gelijk zijn aan die van vorig jaar. Het 
doel om continuïteit van zorg te garanderen wordt dit jaar 
echter wat minder vaak genoemd dan door de netwerken in 
2020 (daling van 23% naar 19%), evenals het medisch met 
het sociaal domein verbinden (daling van 22% naar 16%). 

De verschillen tussen 2020 en 2021 laten zich mogelijk 
verklaren door de uitbraak van het coronavirus waardoor 
prioritering van doelstellingen anders is komen te liggen. 
Het kan echter ook een effect zijn van het feit dat er een 
andere selectie van netwerken is (Tekstbox 1).

Netwerken bieden nog steeds een scala aan activiteiten 
en interventies 
Vrijwel alle netwerken werken aan meerdere thema’s. Het 
gaat hierbij zowel om thema’s gericht op ouderen als op 
professionals (Figuur 6). Dit jaar is het thema ‘maatregelen 
betreffende uitbraak Covid-19’  toegevoegd aan de uitvraag 
en een deel van de netwerken richt zich inderdaad ook op 
dit thema bij zowel ouderen als professionals.

De netwerken bieden een scala aan interventies en activi-
teiten aan om hun doelen en thema’s vorm te geven. Er 
worden circa 30 verschillende activiteiten en interventies 
genoemd, die zich richten op ouderen of professionals. 
Tabel 1 geeft de top 5 van activiteiten en interventies voor 
ouderen en professionals weer. Bij professionals worden 
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naast de top vijf ook afspraken over transferzorg (14%), een 
gedeeld informatiesysteem (14%) en consultatiefunctie van 
experts (bijvoorbeeld specialist ouderengeneeskunde of 
geriater) in de eerste lijn (13%) frequent genoemd. Net als in 
2020, worden activiteiten en interventies voor professio-

nals vaker genoemd dan voor ouderen. Belangrijk om 
hierbij te vermelden is dat netwerken geen uitputtend 
overzicht gaven van al hun activiteiten en interventies, 
maar een selectie noemden van wat er binnen hun netwerk 
gaande was.

Tabel 1. Overzicht interventies en activiteiten gericht op ouderen en professionals.

Interventie/ activiteit % van totaal aantal 
netwerken (n=139)

Voor ouderen

1.  Betere informatievoorziening over en toegang tot zorg en ondersteuning (bijv. via loket, 
website, informatiepunt, app)

20

2.  Inzet casemanagement (dementie)/ zorgcoördinator/ centrale zorgverlener 17

3. Individueel zorgplan/ advanced care planning 17

4. Mantelzorgondersteuning 13

5. Vroegsignalering/ huisbezoek/ case finding 12

Voor professionals

1. Nascholing, intervisie en casuïstiekbespreking 27

2.  Afspraken over samenwerking en afstemming tussen medisch en sociaal domein 26

3.  Samenwerking in multidisciplinair kernteam of multidisciplinair overleg 22

4. Werksessies/ netwerkbijeenkomsten 17

5. Afspraken acute ouderenzorg/ tijdelijk verblijf 17

Netwerken bieden psychosociale en geestelijke 
ondersteuning aan ouderen en mantelzorgers tijdens 
de coronapandemie
Bijna tweederde (63%) van de 139 netwerken heeft door de 
uitbraak van het coronavirus meer aandacht besteed aan de 
psychosociale en geestelijke ondersteuning van thuiswonende 
ouderen en hun mantelzorgers. Volgens deze netwerken 
wordt er tijdens het contact met de ouderen en of mantel-
zorgers vaker gevraagd naar het welbevinden en behoefte 
aan psychosociale en geestelijke ondersteuning (64%). 
Ook geeft ruim de helft (53%) van de netwerken aan dat er 
onder de professionals meer aandacht is voor en contact 
over het welbevinden en behoefte aan psychosociale en 
geestelijke ondersteuning van ouderen en hun mantelzor-
gers. Er wordt ook vaker doorverwezen naar collega’s op 
het gebied van psychosociale en geestelijke ondersteuning 
(39%) en is er frequenter contact met ouderen en mantel-
zorgers die meer behoefte hebben aan psychosociale en 
geestelijke ondersteuning (36%). Ook is op andere manie-

ren meer aandacht besteed aan de psychosociale en 
geestelijke ondersteuning, zo is beeldbellen ingezet en is 
informatie middels nieuwsbrieven, bijeenkomsten en via 
samenwerkingspartners verspreid (28%). 

Netwerken bieden specifieke activiteiten voor ouderen 
en professionals tijdens de coronapandemie 
Tijdens de pandemie zijn vanuit de meerderheid van de 
netwerken verschillende specifieke activiteiten opgezet 
voor ouderen (65%) en voor professionals (58%). Daarnaast 
geeft een aantal netwerken expliciet aan dat zij zelf geen 
activiteiten voor ouderen of professionals hebben opgezet, 
maar de individuele zorgaanbieders/ netwerkpartners wel 
(respectievelijk 12% en 11%). Voor de overige netwerken is 
dit niet bekend. Tabel 2 geeft de top 3 van interventies en 
activiteiten voor ouderen en professionals weer. Enkele 
netwerken geven naast de top 3 voor professionals nog aan 
dat zij ook extra aandacht hebben voor het psychisch 
welbevinden van de professionals (11%). 
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Tabel 2. Overzicht corona-gerelateerde interventies/activiteiten gericht op ouderen en professionals.

Interventie/ activiteit n.a.v. uitbraak coronavirus % van aantal 
netwerken 

Voor ouderen (n=90)

1.  Belcirkels/ telefonisch contact/ videobellen/ beeldbellen 32

2. Huisbezoeken of 1 op 1 contacten 13

3. Extra aandacht voor (laatste) behandelwensen/ ACP 13

Voor professionals (n=80)

1. Voorzien in persoonlijke beschermingsmiddelen 25

2.  Regelmatig(er) overleg en informatie-uitwisseling, delen geleerde lessen en voorbeelden 19

3.  Digitale/ online overleggen en bijeenkomsten i.p.v. fysieke 18

Netwerken die bekend zijn met handreiking kwetsbare 
ouderen passen deze toe
Het merendeel (85%) van de 78 netwerken die zich onder 
andere richten op (zeer) kwetsbare ouderen kent het 
document ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor 
integrale zorg en ondersteuning in de wijk’. Deze hand-
reiking 2, ontwikkeld door dertien landelijke organisaties uit 
het medisch en sociaal domein, bestaat uit zes stappen die 
van belang zijn voor het leveren van een samenhangend 

2 https://www.beteroud.nl/lokaal-samenwerken/

handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis

aanbod van zorg en ondersteuning aan thuiswonende 
kwetsbare ouderen. Alle netwerken die de handreiking 
kennen, passen één of meerdere elementen toe. Opvallend 
is dat in 2021 de helft van de netwerken aangeeft een 
multidomeinanalyse te doen, terwijl dit in 2020 een derde 
was (Tabel 3). Tegelijkertijd geven veel minder netwerken in 
2021 aan dat zij een kernteam (55%) hebben dan in 2020 
(80%). Dit is mogelijk een effect van het feit dat er een 
andere selectie van netwerken is (Tekstbox 1).

Tabel 3. Toepassing elementen handreiking kwetsbare ouderen.

Elementen handreiking % van netwerken dat zich richt op (zeer) 
kwetsbare ouderen, handreiking kent  

en elementen ervan toepast 

2020 (n=80) 2021 (n=66)

Vroegsignalering 80 82

Multidomeinanalyse (MDA) 34 52

Kernteam dat bestaat uit huisarts, POH, wijkverpleegkundige, 
vertegenwoordiger uit het wijkteam

80 55

Multidisciplinair overleg (MDO) 91 86

Individueel zorg/leefplan 68 73

Casemanagement en zorgcoördinatie 88 89

https://www.beteroud.nl/lokaal-samenwerken/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis
https://www.beteroud.nl/lokaal-samenwerken/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis
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Financiering en schotten vaak als knelpunt bij 
samenwerking genoemd
Net als in 2020 ervaart iets meer dan de helft van de 
netwerken knelpunten bij de samenwerking (57%). 
Netwerken die alleen op uitvoerend of bestuurlijk niveau 
met elkaar samenwerken, ervaren minder vaak knelpunten 
(respectievelijk 52% en 25%) dan netwerken die op beide 
niveaus (59%) met elkaar samenwerken. De meest genoemde 
knelpunten in 2021 zijn de schotten in financiering of 
wet- en regelgeving en het ontbreken van structurele 
financiering (Tabel 4). Netwerken die alleen op uitvoerend 
niveau samenwerken noemen minder vaak deze twee 
knelpunten (respectievelijk 50% en 57%) dan netwerken 

die op beide niveaus samenwerken (respectievelijk 75% 
en 67%). Van de vier netwerken die alleen op bestuurlijk 
niveau samenwerken stelt maar een netwerk knelpunten 
te ervaren, waaronder ook deze twee knelpunten. 

Er zijn opvallende verschillen tussen de genoemde knel-
punten in 2020 en 2021 (tabel 4). Dit heeft mogelijk te 
maken met het feit dat in 2021 een aantal antwoord-
categorieën is toegevoegd, dit betreft ‘marktwerking/ 
concurrentie’, ‘schotten in wetten/ financiering’ en 
‘versnippering aanbod zorg en ondersteuning’ omdat 
deze in 2020 bij ‘anders namelijk’ werden genoemd. 

Tabel 4. Ervaren knelpunten binnen netwerken.

Knelpunten % van alle netwerken met 
knelpunten in 

2020 (n=106) 2021 (n=79)

Geen structurele financiering beschikbaar 62 66

Gegevensuitwisseling tussen professionals is lastig 46 39

Onvoldoende verbinding tussen medisch en sociaal domein 42 37

Onvoldoende of geen beschikbaarheid specialist ouderengeneeskunde 
in de eerste lijn

16 27

Gegevensuitwisseling met ouderen is niet mogelijk 12 20

Marktwerking/ concurrentie 11 24

Geen regionale ondersteuning bij het organiseren van de samenwerking 10 10

Schotten in de wetten/ financiering 7 71

Versnippering aanbod zorg en ondersteuning 6 41

Niet opgenomen in Tabel 4 zijn knelpunten die door minder dan 5% van de netwerken zijn genoemd, waaronder personeels-/ capaciteitstekort 
en vertraging door de uitbraak van Covid-19.
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3.  Conclusies

Netwerken integrale ouderenzorg in Nederland
Zoals de vorige inventarisatie in 2020 ook al liet zien (de 
Bruin e.a., 2020), zijn de netwerken integrale ouderenzorg 
verspreid over heel Nederland. Hoewel de selectie van en 
uitvraag onder netwerken in 2021 niet gelijk was aan die 
van 2020 kan wel een aantal overeenkomsten en verschil-
len benoemd worden. Doordat er in 2021 deels andere 
netwerken hebben meegedaan is een vollediger beeld van 
de hoeveelheid en spreiding van deze netwerken verkregen. 
Echter, het blijft lastig om zicht te krijgen op hoeveel 
thuiswonende ouderen worden bereikt met deze netwer-
ken. Net als in 2020 zijn vooral partijen en professionals uit 
het medisch en sociaal domein betrokken op het bestuurlijk 
en uitvoerende niveau van netwerken. De aangepaste 
vraagstelling in 2021 maakt onder andere inzichtelijk dat 
vertegenwoordigers van ouderen en mantelzorgers en 
vrijwilligersorganisaties specifiek betrokken zijn op bestuur-
lijk niveau bij tenminste een deel van de netwerken. 
Op uitvoerend niveau is hierdoor te zien dat naast wijk-
verpleegkundigen ook andere typen verpleegkundigen 
deelnemen. Tevens blijkt dat vanuit het medisch domein 
ook professionals uit de GGZ betrokken kunnen zijn, naast 
welzijnsprofessionals en maatschappelijk werkers uit het 
sociaal domein. 

Naast het coronavirus ook nog steeds andere uitdagin-
gen voor de netwerken
De netwerken integrale ouderenzorg bieden een groot en 
divers aanbod van activiteiten en interventies voor zowel 
ouderen als professionals. Tijdens de coronapandemie is dit 
aanbod door een deel van de netwerken ook uitgebreid of 
aangepast om ouderen en professionals zo goed mogelijk 
te ondersteunen. Zo is bij ouderen meer aandacht voor 
geestelijke en psychosociale ondersteuning en wordt 
telefonisch contact met ze gezocht of zijn er huisbezoeken. 
Daarnaast is er meer aandacht voor behandelwensen in de 
laatste levensfase gekomen, het is echter niet duidelijk of 
dit volledig is toe te schrijven aan corona omdat het 
bijvoorbeeld ook terug te zien is bij de doelen van de 
netwerken. Voor professionals zijn onder andere bescher-
mingsmiddelen geregeld en vinden overleggen online 
plaats en worden informatie en leerervaringen rondom 
corona uitgewisseld. 

Verder ervaren netwerken nog knelpunten in de samenwer-
king net als de netwerken vorig jaar deden (de Bruin e.a., 
2020). Evenals andere onderzoeken (van Linschoten e.a., 
2016; Buist e.a. 2018; IGJ, 2020; de Bruin e.a., 2020; de Bruin 
e.a. 2021) laat ook deze inventarisatie zien dat netwerken 
onder andere problemen ervaren rondom structurele 
financiering, gegevensuitwisseling tussen professionals en 
het verbinden van het medisch domein met andere 
domeinen (welzijn, wonen). Doordat het dit jaar specifiek is 
uitgevraagd is inzichtelijk geworden dat de schotten in de 
financiering en wet- en regelgeving voor problemen zorgen. 
Daarnaast komt duidelijk naar voren dat netwerken tegen 
versnippering in het aanbod van zorg en ondersteuning 
aanlopen. Uit een eerder onderzoek weten we dat ze 
hiermee bijvoorbeeld bedoelen dat binnen een wijk of 
gemeente een veelheid aan thuiszorgorganisaties actief kan 
zijn, wat samenwerking lastig maakt (de Bruin e.a., 2021).

Programma Langer Thuis
Vanuit het Programma Langer Thuis van het ministerie van 
VWS lopen verschillende activiteiten om de netwerken 
integrale ouderenzorg bij uitdagingen zoals hierboven 
genoemd te ondersteunen. Zo verstrekt VWS financiële 
ondersteuning aan netwerken om samenwerkingsverban-
den op te zetten of te versterken. Dat gebeurt via de 
ZonMw-programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning 
(LZO) en Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Daarnaast 
ondersteunt ROS Raedelijn regionale netwerken integrale 
ouderenzorg met informatie en advies tijdens leerbijeen-
komsten en vanuit het netwerkbureau Langer Thuis 
(https://regionalezorgnetwerken.nl/). 

Ervaringen van ouderen inzichtelijk krijgen
Het RIVM heeft nu twee jaar onderzoek gedaan naar de 
(door-)ontwikkeling van netwerken integrale ouderenzorg 
in Nederland. In deze tweede inventarisatie is een aantal 
vragen aangepast om meer inzicht in de kenmerken van de 
netwerken te krijgen. Daarnaast bood deze tweede inven-
tarisatie de gelegenheid om vragen over het omgaan met 
de uitbraak van het coronavirus te stellen, die een persi-
stente rol speelde in de samenleving. De coronapandemie 
kan invloed hebben gehad op zowel de respons als de 
opgehaalde informatie over de netwerken. Zo zou dit 
mogelijk een verklaring kunnen zijn voor de lagere respons 
in 2021 ten opzichte van 2020. Echter zouden ook andere 
factoren een rol kunnen hebben gespeeld, zoals het gebruik 
van een andere selectie van de netwerken. Of dat de inventa-
risaties elkaar te snel hebben opgevolgd, waardoor netwerken 
minder geneigd waren om weer deel te nemen. 

https://regionalezorgnetwerken.nl/
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De online kaart van Nederland, waarin de verschillende 
netwerken integrale ouderenzorg worden weergegeven, 
wordt door het RIVM op basis van deze tweede inventarisatie 
geactualiseerd (https://www.rivm.nl/zorg/organisatie-van-
zorg/in-kaart-brengen-netwerken-integrale-ouderenzorg). 
Zo kunnen professionals die betrokken zijn bij de netwer-
ken elkaar gemakkelijker vinden en eventueel ervaringen 

met elkaar uitwisselen. Ook zal het RIVM in 2021 nog 
ouderen interviewen om te onderzoeken hoe zij de inte-
grale ouderenzorg ervaren. Dit was door de coronapande-
mie niet haalbaar om in 2020 te doen. De ervaringen van 
professionals zijn wel in 2020 opgehaald en zij waren 
positief over de opbrengsten van de samenwerking binnen 
de netwerken ouderenzorg (de Bruin e.a. 2021).
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