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Seniorencoalitie: Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen 
 
Het uitgelekte integraal zorgakkoord, waarin staat dat er gekort wordt op huisartsen en 
wijkverpleging, is een teleurstelling voor senioren. Volgens de Seniorencoalitie, een samenwerking 
tussen de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM, staat dit akkoord 
dan ook haaks op het eerder gepresenteerde Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor 
Ouderen (WOZO). Daarin schetst minister Helder een gewenst toekomstbeeld met inzet op een 
sterke basiszorg in de wijk, eigen regie senioren en samen vitaal ouder worden. “Met deze 
voorgenomen bezuiniging wordt er een streep gezet in de plannen voor langer thuis wonen. Dit 
kabinet moet snel duidelijk maken waar het voor wil staan, want de zorguitdagingen die er liggen zijn 
al groot genoeg”, aldus de Seniorencoalitie.  
 
Het uitgelekte zorgakkoord zet in op bezuinigingen voor huisartsen en wijkverpleegkundigen. En dat 
kan slecht uitpakken, volgens de Seniorencoalitie: “Om langer thuis te kunnen blijven wonen zullen 
senioren daar alle steun bij nodig hebben. Zowel signalerend als verzorgend. De inzet op eigen regie 
vraagt om een sterke basisinfrastructuur in de wijk.” Om dat voor elkaar te krijgen moet er juist geen 
geld worden weggenomen: “Zonder een investering op die infrastructuur en de toekomstige wensen, 
kunnen we WOZO in de prullenbak gooien, samen met het motto ‘zelf als het kan, thuis als het kan 
en digitaal als het kan’. Het ministerie moet met één mond spreken en de klokken gelijk zetten als 
het gaat om de ambities die we met elkaar hebben afgesproken.” 
 
WOZO 
De seniorencoalitie was betrokken bij de opzet van de WOZO waarbij minister Helder aangaf dat de 
inzet van WOZO terug te zien zou zijn in het Integraal Zorgakkoord. Dat lijkt in dit uitgelekte stuk niet 
het geval. Daarmee worden niet alleen de senioren getroffen maar ook de mantelzorgers die in de 
afgelopen jaren al zoveel hebben opgevangen mede door de inhaalzorg en personeelstekort. “De 
Seniorencoalitie ziet dat er ook in de eerstelijns zorg personeelstekorten spelen en mede daardoor 
bestaande budgetten niet altijd opgemaakt worden, maar om nu al het geld weghalen zonder na te 
denken wat we wel kunnen doen, sluit niet aan op de ambities die we met elkaar hebben 
gedefinieerd.”  
 
De Seniorencoalitie zat overigens niet aan tafel bij de gesprekken over het Integraal Zorgakkoord, 
terwijl ouderen een groot deel van de huidige en toekomstige cliënten- en patiëntengroep zijn. 
Daarom hoopt de Seniorencoalitie dat deze conceptversie snel van tafel gaat. 
 
 
 


