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Elke week 1 nieuw rusthuis nodig tot 2050 - 10/11/2010
'Als het beleid niet verandert, moeten we vanaf nu voor onze
senioren één nieuw rusthuis per week openen. En dat gedurende de
komende veertig jaar. Dat is totaal absurd.' De onafhankelijke
denktank Itinera schudde gisteren iedereen wakker: 'Het is nu écht
vijf voor twaalf voor de hervorming van onze ouderenzorg.'
'We zijn ons nog veel te weinig bewust van de enorme impact die de
vergrijzing de komende decennia heeft', zegt Brieuc Van Damme
van Itinera. 'Stilaan gaan de babyboomers met pensioen. Een
uitdaging van formaat, want tegen 2050 zal het aantal 80-plussers
verdrievoudigd zijn.'
'Dat komt bij ongewijzigd beleid neer op 180.000 extra
rusthuisbedden in de komende veertig jaar. Als je weet dat het
gemiddelde rusthuis 90 bedden telt, moeten we dus vanaf nu élke
week een nieuw rusthuis openen. Daarenboven zullen circa 150.000
mensen méér gebruik maken van de thuisverpleging en zo'n 400.000
senioren van de thuiszorgdiensten.'
Itinera berekende dat er tegen 2050 liefst 120.000 extra werkkrachten moeten bijkomen, terwijl nu al
9 op de 10 Vlaamse rusthuizen op zoek zijn naar verpleegkundigen. 'In 2010 studeerden 3.000
verplegers af, een absoluut record. Alleen als dat cijfer de komende veertig jaar overeind blijft en die
afgestudeerden ook allemaal in de verzorgingssector aan de slag gaan, komen we aan die 120.000
verplegers. Helaas, dit jaar hebben er van die 3.000 slechts 300 voor de ouderenzorg gekozen.'
Financiële kater
Ook budgettair dreigt een kater: 'Vanaf 2030 kost ouderenzorg ons 2 miljard euro extra per jaar,
vanaf 2060 zelfs 7 miljard per jaar. Dat meerbedrag moet worden opgehoest door de actieve
bevolking, via hun socialezekerheidsbijdragen. Maar terwijl in 1990 nog vier actieven betaalden voor
één gepensioneerde, zijn er dat tegen 2050 nog amper twee', aldus Van Damme, die erop wijst dat de
economische groei de komende drie decennia hierdoor 30 procent lager zal uitvallen dan de voorbije
drie decennia.
Toch is het niet al kommer en kwel, voegt Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van Itinera, eraan toe.
'Ouderenzorg wordt nog te veel geassocieerd met afhankelijkheid en rusthuizen, met een levenseinde
dat we alleen maar beklagen. Het is de hoogste tijd dat we als maatschappij collectief uit die
klaagzang stappen. Al te vaak wordt de vergrijzing louter in termen van kosten en lasten gebracht.
Terwijl het ook een verhaal is van lusten en baten.'
Zorgrekening
De timing van de oproep, uitgewerkt in het boek Het grijze goud, is niet toevallig. 'De babyboomers
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hebben de sleutel in handen om het ouderenzorgvraagstuk op te lossen. Hoewel 21 procent van de
60-plussers een armoederisico loopt, vormen diezelfde groep wel de rijkste generatie uit de
vaderlandse geschiedenis, met een beschikbaar inkomen dat 12,5 procent boven het gemiddelde ligt.
Die generatie stond op de barricaden voor meer inspraak. Welnu, laten we hen die inspraak ook
geven in het zorgbeleid.'
Itinera wil bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de uitgaven bij de senioren zelf leggen in plaats
van bij de zorginstellingen. 'Elke senior een zorgbudget in de vorm van een eigen zorgrekening: daar
zijn Nederland en Duitsland al mee van start gegaan. Wij geloven in een systeem waarin de senior
centraal staat, met keuzevrijheid en zorg op maat voor wie dat wil. Een systeem gestuurd door de
vraag, waarbij de overheid voor een onafhankelijke informatievoorziening instaat en de toegang voor
de minder kapitaalkrachtige senioren helpt garanderen.'

Kristof Simoens
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