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Samenvatting

Lokale en regionale netwerken ouderenzorg zijn samenwerkingsvormen die ouderen in staat stellen langer thuis te wonen 
met de juiste zorg en ondersteuning. Informatie over hoe ouderen hun 1) kwaliteit van leven, 2)  eigen regie, 3) aansluiting van 
de zorg en ondersteuning, en 4) het regelen van zorg en ondersteuning  ervaren, kan de samenwerking tussen domeinen in 
deze netwerken nog verder stimuleren. De vragenlijst Mijnkwaliteitvanleven.nl van de Patiëntenfederatie Nederland bevat 
informatie over deze vier onderwerpen en wordt ingevuld door heel veel ouderen in heel Nederland. Data-visualisaties in de 
vorm van een heatmap en landkaartjes, gebaseerd op beschrijvende statistieken van de vier onderwerpen, schetsen een 
beeld van de regionale variatie hoe ouderen kwaliteit van leven, eigen regie, aansluiting van de zorg en ondersteuning en het 
regelen van zorg en ondersteuning beleven. De resultaten van deze verkennende, regionale analyses zijn bedoeld om het 
gesprek op gang te brengen onder zorgverleners uit verschillende domeinen over de onderwerpen kwaliteit van leven, regie, 
en aansluiting en regelen van zorg en ondersteuning, en of men elementen van elkaars aanpak – de best practices – kan leren. 

1. Inleiding

Het programma Langer Thuis brengt nieuwe verbinding aan 
tussen de verschillende domeinen van zorg die de kwaliteit 
van leven van ouderen stimuleren. Het beoogt een beweging 
in gang te zetten naar een lokale, integrale en persoons-
gerichte aanpak voor (kwetsbare) ouderen.

Nu het programma Langer Thuis eind 2021 afloopt wordt 
er nagedacht over de borging van opbrengsten. De lokale 
en regionale netwerken ouderenzorg (figuur 1) scheppen 
randvoorwaarden waarbinnen professionals nieuwe 
initiatieven kunnen ontplooien en samenwerken. Die 
samenwerking en innovaties maken het mede mogelijk dat 
ouderen langer thuis kunnen wonen, zoals actielijn 1 van 
het programma Langer Thuis beoogde (1). Professionals zijn 
positief over de netwerken, zowel wat betreft de uitvoering 
als de beleving van hun werk. De ouderen hebben volgens 
professionals baat bij integrale samenwerking. Zo hebben 
professionals door informatie met elkaar te delen de 
(thuis-)situatie van ouderen beter in beeld en is er meer 
oog voor hun welzijn (2).

Regionale informatie voor lokale netwerken 
Informatie van ouderen over hun ervaren kwaliteit van 
leven, eigen regie, de aansluiting van de zorg en ondersteu-
ning, en het regelen van zorg en ondersteuning, kan de 
samenwerking tussen domeinen in deze netwerken nog 
verder stimuleren. Zorgverleners kunnen gericht doelen 
gaan stellen binnen hun samenwerking, en met elkaar 
bezien hoe zij de zorg en ondersteuning beter kunnen 
afstemmen op de oudere. Sommige vraagstukken lenen 
zich voor aanpak op regionaal niveau en sommige voor een 
interventie op lokaal niveau. 

Binnen de regionale netwerken bevinden zich lokale 
netwerken.

Mijnkwaliteitvanleven.nl 
De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl van de 
Patiëntenfederatie Nederland (3) bevat informatie over 
kwaliteit van leven, eigen regie, aansluiting van zorg en 
ondersteuning en het regelen ervan, en wordt ingevuld 
door heel veel ouderen in heel Nederland. Daarmee is dit 
een geschikte bron voor de invulling van de informatie-
behoefte van de lokale en regionale netwerken ouderen-
zorg, om de geboden zorg en ondersteuning nog beter op 
de oudere in Nederland af te stemmen.

De Mijnkwaliteitvanleven.nl indicatoren
Op basis van items in de vragenlijst van 
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een viertal indicatoren 
samengesteld:
1. Het percentage 75-plussers dat een goede kwaliteit van 

leven ervaart;
2. Het percentage 75-plussers dat regie ervaart over zijn of 

haar leven;
3. Het percentage 75-plussers dat aansluiting van de 

professionele ondersteuning en zorg ervaart;
4. Het percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg 

naar eigen zeggen goed geregeld krijgt.

De uitwerking van deze variabelen komt overeen met de 
gelijknamige indicatoren die in de Monitor Langer Thuis 
staan. Eerdere publicaties beschrijven de operationalisatie 
van deze samengestelde variabelen in meer detail en geven 
een onderbouwing (3,4). 

http://Mijnkwaliteitvanleven.nl
http://Mijnkwaliteitvanleven.nl
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Analyses
Gegevens over de zorgkantoor regio-indelingen werden – 
gebaseerd op viercijferige postcode van de respondent – 
op respondent-niveau (n=6.597) toegevoegd aan de 
dataset van de vier indicatoren uit de vragenlijst van 
Mijnkwaliteitvanleven.nl (5). Met behulp van data-visuali-
saties in de vorm van tabellen en landkaartjes, gebaseerd 
op beschrijvende statistieken van deze indicatoren, wordt 
een beeld geschetst van de regionale variatie in scores van 
ouderen op kwaliteit van leven, ervaren regie, ervaren 
aansluiting van de zorg en ondersteuning en het regelen 
van zorg en ondersteuning. 

Het goede gesprek
Betrokkenen bij het verlenen van zorg -  naast zorgverleners 
ook beleidsmakers en bestuurders in de zorg - kunnen 
met de resultaten van deze analyses het gesprek aangaan 
binnen hun netwerk (of tussen netwerken). Herkennen de 
netwerken het beeld wat met de scores van de ouderen 
op deze variabelen wordt geschetst? Geven de resultaten 
aanleiding voor aanpassingen in de zorg die ze verlenen 
of aanpassingen in de manier waarop er wordt samen-
gewerkt? Wellicht geven de resultaten aanleiding voor 
accentverschuiving in de (organisatie van de) zorg.

Figuur 1: Aantallen lokale en regionale netwerken ouderenzorg  
naar gemeente (2). 

2. Resultaten

De verdeling van aantallen lokale en regionale netwerken 
ouderenzorg in Nederland per mei 2020 staat weergegeven 
in figuur 1.1 Regio’s met een opvallende concentratie van 
netwerken zijn Twente, Den Haag-Rotterdam, Zuid-west 
Brabant, Nijmegen en omgeving, Ede-Wageningen-
Barneveld, en de regio Zuid-west Friesland. Regio’s met 
opvallend weinig lokale en regionale netwerken ouderen-
zorg zijn Noord-oost Brabant, het Groene Hart, Zuid-west 
Gelderland, het westelijk deel van de Achterhoek, Haarlem-
Beverwijk-Purmerend-Alkmaar, en Oost-Friesland. 

Scores op de Mijnkwaliteitvanleven.nl indicatoren
In de periode 2018 tot 20202 geeft, van de 6.597 deelnemers 
van 75 jaar en ouder aan Mijnkwaliteitvanleven.nl uit heel 
Nederland, 65% aan een goede kwaliteit van leven te ervaren. 
En 72% ervaart (voldoende) regie over zijn of haar leven. Ook 
ervaart 61% (voldoende) aansluiting van de professionele 

1 Een actueel overzicht van deze netwerken staat op rivm.nl.

2 In 2018 is het ZonMW Programma Lokale Netwerken Samenhangende 

Ouderenzorg van start gegaan.

ondersteuning en zorg (n=2.832),3 en 74% van deze deelnemers 
krijgt de ondersteuning en zorg goed geregeld.

Uitsplitsing naar zorgkantoor regio’s
Een uitsplitsing van de Mijnkwaliteitvanleven.nl indicatoren 
naar zorgkantoor regio is weergegeven in vier verschillende 
landkaartjes (figuur 2, pagina 5) en in een heatmap (tabel 1, 
pagina 6). In de landkaartjes worden de percentages van de 
indicatoren in quintielen ingedeeld en elk quintiel krijgt een 
andere kleurschakering (lichte kleuren staan voor lage 
percentages, donkere kleuren voor hoge percentages). Het 
verschil tussen de regio met de hoogste score en de regio 
met de laagste score wordt in vijf delen verdeeld met elk 
(ongeveer) evenveel regio’s. Zo worden verschillen in scores 
tussen zorgkantoor regio’s geografisch inzichtelijk gemaakt. 
In de heatmap worden per zorgkantoor regio de percentages 
per indicator achter elkaar gezet. Vervolgens is per indicator 
de spreiding gecodeerd met kleur. De percentages hebben 
een kleurschakering van rood (lage percentages) naar groen 
(hoge percentages).

3 De variabele ‘Ervaren aansluiting van de professionele ondersteuning en 

zorg’ is onder 2.832 van de 6.597 respondenten van 75 jaar en ouder 

uitgevraagd.
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http://Mijnkwaliteitvanleven.nl
http://Mijnkwaliteitvanleven.nl
http://Mijnkwaliteitvanleven.nl
https://www.rivm.nl/zorg/organisatie-van-zorg/in-kaart-brengen-netwerken-integrale-ouderenzorg
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Consistent hoge en lage scores
Deze visualisaties van de resultaten laten zien dat deelne-
mers van Mijnkwaliteitvanlevenl.nl uit een aantal zorgkan-
toor regio’s consistent hoge percentages rapporteren 
(voornamelijk donker gearceerd in de landkaartjes, en 
voornamelijk groen gearceerd in de heatmap), zoals de 
regio’s Midden-IJssel, West-Brabant, Apeldoorn/Zutphen, 
Zuid-Holland Noord en Arnhem. Andere regio’s rapporteren 
juist consistent lagere scores op de vier Mijnkwaliteitvanleven.nl 
indicatoren (voornamelijk licht gearceerd in de landkaartjes, 
en voornamelijk rood gearceerd in de heatmap), bijvoorbeeld 
Utrecht, Amsterdam, Zuid-Limburg, Rotterdam, en 
Haaglanden.

Uitschieters
Andere regio’s laten een heel ander patroon zien. 
Bijvoorbeeld een uitschieter naar boven of beneden op een 
of twee indicatoren. Dit is het geval in de zorgkantoor regio 
Noord en Midden Limburg, waar de Mijnkwaliteitvanleven.nl 
respondenten een bovengemiddelde eigen regie rappor-
teerden (74%) terwijl de scores op de overige drie indicatoren 
beneden gemiddeld bleek. Andersom komt het ook voor. 
In de regio ’t Gooi zijn de percentages over het algemeen 
boven gemiddeld, op de score op de indicator ervaren regie 
na (70%): deze scoort beneden gemiddeld. Het beeld in de 
regio Zaanstreek/Waterland is gemengd; de scores op de 
indicatoren met betrekking tot kwaliteit van leven (60%) en 
de ervaren aansluiting van professionele steun en onder-
steuning (58%) zijn laag vergeleken met de scores op de 
indicatoren ervaren regie (74%) en ondersteuning en zorg 
goed geregeld (75%). 

 3. Conclusies

Deze regionale analyses maken inzichtelijk 1) hoe lokale en 
regionale netwerken ouderenzorg over Nederland verspreid 
zijn, en 2) de spreiding in hoe ouderen hun kwaliteit van 
leven, eigen regie, aansluiting en het regelen van zorg en 
ondersteuning ervaren, naar zorgkantoor regio’s op basis 
van de vier Mijnkwalitetvanleven.nl indicatoren. 
Samenvattend kan gesteld worden dat er regio’s zijn waarin 
relatief veel netwerken ouderenzorg liggen, maar waar laag 
gescoord wordt op de vier indicatoren, zoals de regio’s 
Rotterdam en Twente. Daarentegen zijn er ook regio’s aan 
te wijzen met relatief weinig (bekende?) netwerken, maar 
toch relatief hoge scores op de vier indicatoren, zoals de 
regio’s Drenthe en Noord-Holland-Noord. 

 
 

Natuurlijk zijn op de beleving van ouderen van kwaliteit van 
leven, eigen regie, aansluiting en het regelen van zorg en 
ondersteuning veel meer factoren van invloed dan alleen de 
(aanwezigheid van) netwerken. Een beperking van deze 
verkennende analyses op beschrijvende statistieken van de 
vier indicatoren is daarom ook dat er geen oorzakelijke 
conclusies uit getrokken kunnen worden. Dat is echter ook 
niet de insteek geweest van deze factsheet. De resultaten 
van deze verkennende, regionale analyses zijn voornamelijk 
bedoeld om binnen en tussen de netwerken het gesprek op 
gang te brengen onder zorgverleners uit verschillende 
domeinen over de onderwerpen kwaliteit van leven, regie, 
en aansluiting en regelen van zorg en ondersteuning, en of 
men elementen van elkaars aanpak – de best practices – 
kan leren. Hiertoe is  met deze factsheet een eerste aanzet 
gemaakt.
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Figuur 2: Indicatoren ‘Mijnkwaliteitvanleven.nl’, 2018-2020 per zorgkantoor-regio, 75-plussers. 

1. Goede kwaliteit van leven

Percentage

57,7 - 67,8
67,8 - 71,0
71,0 - 74,2
74,2 - 75,5
75,5 - 84,1

Percentage

53,1 - 60,1
60,1 - 62,8
62,8 - 65,3
65,3 - 71,8
71,8 - 92,6

Percentage

61,3 - 68,1
68,1 - 70,9
70,9 - 73,8
73,8 - 74,6
74,6 - 78,7

Percentage

55,2 - 61,7
61,7 - 63,6
63,6 - 67,3
67,3 - 69,5
69,5 - 82,7

2. Ervaren regie eigen leven

3. Ervaren aansluiting professionele ondersteuning en zorg 4. Ondersteuning en zorg goed geregeld

Bron: www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Gemiddelde: 66,3% Gemiddelde: 72,1%

Gemiddelde: 67,3% Gemiddelde: 72,5%

http://Mijnkwaliteitvanleven.nl
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Tabel 1: Indicatoren ‘Mijnkwaliteitvanleven.nl’, 2018-2020 per zorgkantoor-regio, 75-plussers.

1. Goede kwaliteit 
van leven

2. Ervaren regie 
eigen leven

3. Ervaren 
aansluiting 

professionele 
ondersteuning 

en zorg

4. Ondersteuning 
en zorg goed 

geregeld

Amsterdam 55% 61% 54% 58%

Zuid-Limburg 57% 68% 54% 66%

Haaglanden 60% 67% 60% 66%

Utrecht 62% 67% 60% 68%

Noord- en Midden-Limburg 63% 74% 53% 68%

Midden-Holland 67% 65% 55% 71%

Waardenland 60% 67% 63% 71%

Midden-Brabant 63% 69% 65% 65%

Flevoland 63% 69% 61% 70%

Rotterdam 60% 67% 62% 76%

Twente 68% 70% 63% 66%

Zaanstreek/Waterland 60% 74% 58% 75%

Zeeland 63% 73% 63% 69%

Kennemerland 66% 71% 62% 70%

Groningen 65% 70% 68% 71%

Noordoost-Brabant 66% 72% 64% 73%

Zuid-Hollandse Eilanden 62% 75% 63% 75%

Amstelland en De Meerlanden 64% 72% 63% 77%

Noord-Holland Noord 66% 76% 61% 74%

Zuidoost-Brabant 68% 74% 61% 74%

Westland Schieland Delfland 70% 74% 66% 71%

Friesland 68% 71% 72% 74%

Nijmegen 68% 74% 73% 72%

Drenthe 67% 77% 67% 78%

West-Brabant 70% 75% 68% 76%

Zwolle 70% 75% 72% 76%

Arnhem 70% 76% 75% 74%

Zuid-Holland Noord 72% 76% 67% 80%

't Gooi 69% 70% 82% 75%

Apeldoorn/Zutphen 72% 74% 78% 73%

Midden-IJssel 83% 79% 93% 84%

http://Mijnkwaliteitvanleven.nl
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