
Regiobeeld
Westland-Schieland-Delfland



Westland Schieland Delfland

Onder te verdelen in:
MVS: Maassluis, Vlaardingen 

Schiedam 
DWO: Delft, Westland, 

Lansingerland, Midden-Delfland 
en Pijnacker-Nootdorp.



Algemeen



Uitdagingen demografie

Sociaal economisch
Regio MVS tekent zich 

door lage inkomens en veel 
inwoners met een 

migratieachtergrond. Delft 
toont een soortgelijk beeld.

Leefstijl
MVS heeft een relatief 

ongezonde levensstijl in 
vergelijking met DWO en 

landelijk.

Chronisch zieken
Meer chronisch zieke 

65+ers in MVS en Delft dan 
landelijk. Prognose is dat 

de chronische zorgvraag in 
DWO harder gaat stijgen.



Uitdagingen zorgvraag en zorgaanbod

Wlz
Toename aantal 

Wlz-indicaties. Aandeel 
VV5 (met dementie) sterk 

toegenomen

Kwetsbare ouderen
8% zorgt voor 55% van de 
zorgkosten voor ouderen 
(intensieve Wlz en Zvw)

Wachtlijst
Wachtlijst voor intramurale 

opname stijgt. Nog 
onvoldoende geplande 
capaciteitsuitbreiding. 

Mogelijk “waterbedeffect” 
naar andere zorg.

Mantelzorg potentieel
(Dubbele) vergrijzing laat 
het mantelzorg potentieel 
afnemen. Druk verplaatst 
zich naar de professionele 

zorg.

Arbeidskrapte
Tekort aan 

gespecialiseerde 
verpleegkundigen. 

Uitstroom is hoger dan 
landelijk (vergrijzing, hoge 

werkdruk).

Extramurale zorgvormen
Vraag naar extramurale 

zorgvormen is de afgelopen 
jaren

sterk gestegen 



Kansen voor regionale samenwerking in de zorg

We hebben een overzichtelijke 
regio met duidelijk één grote 
zorgverzekeraar (die ook als 
zorgkantoor fungeert)

We zien dat de zorg niet stopt bij 
de eigen organisatie maar over 
de domeinen heen gaat

Velen van ons hebben individueel 
nagedacht over de eigen 
strategie en zijn nu toe aan een 
collectief initiatief

We trekken op sommige 
onderwerpen zelfstandig op, het 
is nu tijd om de krachten te 
bundelen (vliegwiel voor 
innovatie)

We hebben (zeer) goede 
onderlinge contacten in de regio

We werken al veel en goed 
samen in de regio

We staan samen voor dezelfde 
opdracht om de zorg betaalbaar, 
toegankelijk en van goede 
kwaliteit te houden

We kunnen meer van elkaar leren 
en investeringen delen



Het Programma Regionale Aanpak 
Ouderenzorg richt zich op het tijdig 

opvangen van de stijgende intramurale 
zorgvraag door in te zetten op een mix 

aan maatregelen met ieder een 
substantiële omvang: intramurale 

capaciteit en nieuwe woonoplossingen, 
netwerkzorg, preventie en personeel. 

Meer informatie? Ga naar 
www.gezondenwel-wsd.nl

Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg

http://www.gezondenwel-wsd.nl


Deelnemende partijen


