
1. beginsheet 

2. Sheet met sporter bij dokter 

Dit illustreert hoe we in de loop der tijd steeds meer een beroep zijn gaan doen op de medische voorzieningen, 
waar we dat voor vergelijkbare zaken vroeger niet deden. Die toename in het beroep op medische voorzieningen 
is meer dan de vergrijzing de oorzaak van de kostenstijgingen in de zorg.   
  

3. Sheet paar uitspraken over vergrijzing veroorzaakt kostenstijging, bijv uitspraak van 
CPB   

De titel van deze presentatie is: feiten en fabels over de kosten van vergrijzing. De feiten haal ik uit SCP-
onderzoek  van collega’s en mij. 

Smeuïge uitspraken in de pers over dat de vergrijzing de schuld is van alles. Kostte zelfs best wat moeite om ze 
te vinden, veel vaker nuancering.  

Of RIVM in zijn studie kosten van ziekten 2007:  

De oorzaak van de uitgavengroei ligt deels in vergrijzing van de bevolking (15% aandeel) en prijsstijgingen 
(35% aandeel). Bijna 50% van de kostenstijging is toe te schrijven aan een complex van oorzaken als verruimde 
indicaties, groei van het aantal patiënten, intensievere behandelingen en de inzet van nieuwe medische 
technologie.   

De kop nav de miljoenennota: vergrijzing slaat toe en  het Centraal Planbureau in de studie Vergrijzing 
Verdeeld. Het houdbaarheidstekort van 29 miljard geeft aan dat de publieke voorzieningen met dit bedrag 
moeten worden versoberd of dat de belastingen moeten worden verhoogd. De belangrijkste oorzaken voor het 
houdbaarheidstekort zijn: De vergrijzing. verder noemen ze ook kredietcrisis, opraken van de gasvoorraad  

4. Sheet met rijtje diensten, wat cijfers 

Waar hebben we het over als we het over publieke dienstverlening in het algemeen of zorg in het bijzonder 
hebben. We hebben het over diensten als zorg (ziekenhuizen, geneesmiddelen, pgb, thuiszorg, verzorgings- en 
verpleeghuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg), welzijn (kinderopvang, jeugdzorg en ondersteuning 
gehandicapten), onderwijs (variërend van basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderzoek), veiligheid 
(politie, OM, rechtspraak, gevangeniswezen, brandweer), en overig waar cultuur, sociale zekerheid, openbaar 
vervoer,migratie en asiel onder valt. De grootste sectoren is zorg. We hebben het dus inderdaad over grote 
bedragen en een belangrijke sector binnen de publieke dienstverlening. Een ook over groot aandeel in 
werkgelegenheid: zorg en welzijn nemen 13% van de totale werkgelegenheid voor hun rekening. Dit alles 
verklaart wel een beetje de berichten uit de pers, zoals bijvoorbeeld dit bericht van het CPB, onze zusterinstelling 
die zich vooral over economische vraagstukken buigt: Betalen voor vergrijzing. Deze informatie komt uit het 
memorandum dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) telkens uit voorafgaand aan een kabinetsformatie. 
Dit rapport is uitgebracht voor de afgelopen kabinetsformatie die volgde op de verkiezingen van 9 juni 2010. Dit 
rapport geeft o.a. een terugblik op de ontwikkelingen in gebruik en kosten van publieke diensten en kijkt vooruit 
naar toekomstig beslag van publieke voorzieningen.  

5. Sheet met kostentoename 

Een groot aantal publieke voorzieningen is door hun doelpopulatie gevoelig voor demografische ontwikkelingen. 
Zo zijn er voorzieningen die specifiek op jongeren zijn gericht ( kinderopvang, jeugdzorg) en voorzieningen die 
specifiek op ouderen zijn gericht (verzorging en verpleging, ondersteunende voorzieningen voor gehandicapten. 
Als vergrijzing bepalend is, dan zou je ook in die ouderensectoren vooral de groei zien. We zien dat zorg wel 
wat iets harder groeit dan de gemiddelde publieke sector. Zorgkosten groeien met 4,1% aan de hoge kant zit. 
Gemiddeld is de stijging 3,5% in de publieke sector. Het ligt voor de hand te denken dat dit door de vergrijzing 
komt. Maar we zien ook dat Welzijn, met kinderopvang en jeugdzorg bij uitstek een jeugdsector de hardste 



groeier is, met gemiddeld pm opzoeken. Als de vergrijzing bepalend zou zijn voor kostenstijging in de zorg, dan 
zou je die kostenstijging vooral in sectoren met veel ouderen terug zien. En dat is dus niet zo. Hardste groeiers 
zijn de jeugdvoorzieningen, terwijl het aantal jeugdigen niet toeneemt. Vandaar dat ik betoog dat vooral 
veranderd beroep op voorzieningen de oorzaak van de kostenstijging is.  

6. Sheet met kostentoename 

Dat beeld wordt nog duidelijker als we de focus op zorg leggen. Daar zijn V&V echte ouderenvoorzieningen en 
ziekenhuizen in mindere mate ook. Maar VG en GGZ zijn zeker geen ouderenvoorzieningen. Als je naar 
cliëntenpopulatie kijkt, zijn dat veeleer jongerenvoorzieningen. De hardste groeiers zijn nu juist die 2 sectoren. 
De (verstandelijk) gehandicaptenzorg (met 5,1% per jaar) en de geestelijke gezondheidszorg (met 4,6% per jaar), 
terwijl de intramurale verzorging en verpleging de minst grote kostenstijging heeft doorgemaakt (met 2,4% per 
jaar). Die laatste is met name bedoeld voor de ouderenzorg. Dat doet je afvragen hoeveel van de kostenstijging 
wordt bepaald door demografie en hoeveel door andere factoren.  

7. decompositie, uitleg 

Om dat na te gaan hebben we de groei in de reële kosten onder de loep genomen. Wij hebben de ontwikkeling 
van de reële kosten opgesplitst in een volumecomponent en een prijscomponent. Ik zal één en ander aan de hand 
van een getallenvoorbeeld uitleggen voor de verzorgings- en verpleeghuizen uitleggen. In de periode 2000-2008 
is de prijs hiervan met 1,7% gestegen o.a doordat het loon van verpleegsters is gestegen en doordat de apparaten 
etc duurder zijn geworden )denk aan tilliften, 1persoonskamers) en de ontwikkeling in de personele kostprijs, de 
loonstijging. Maar op de kostprijsontwikkeling ga ik hier niet verder in, dat is een heel apart onderzoeksterrein. 
De produktiviteit (rotwoord) of het aantal cliënten dat zorg ontvangen heeft, hier dus het aantal verzorgings- en 
verpleeghuisbewoners is met .. toegenomen. In die periode is het aantal ouderen flink toegenomen, met 2,1 %, en 
ook dat heeft de kosten verhoogd. Samen zou dat tot een kostenstijging van 3,8% leiden. Maar omdat een oudere 
in 2008 gezonder was dan een oudere in 2000 en omdat ouderen langer thuis beleven wonen in plaats van naar 
een verzorgingshuis te verhuizen, is het beroep op intramurale zorg afgenomen en wel met 1,3%. In totaal heeft 
dat geleid tot een kostenstijging van 2,5%.    

8. decompositie 

De reele kosten van de ggz zijn jaarlijks met 5,9% gestegen. Overgrote deel komt doordat er in 2008 meer 
mensen van dezelfde leeftijd en geslacht ggzzorg ontvingen dan in 2000. De deelname of het beroep is 
toegenomen. Dat kan er aan liggen dat er steeds meer mensen zijn met psychische problemen, maar voorzover ik 
het weet zijn daar geen aanwijzingen voor. Mijns inziens heeft dat te maken met de maatschappelijke normen ten 
aanzien van het gebruik van zorg veranderen. Er is sprake van medicalisering. Waar men vroeger moeilijk 
gedrag, een ziekte of beperking zo goed mogelijk accepteerde  wordt  nu sneller iets als een probleem ervaren en 
meer hulp gezocht. De verbeterde diagnostiek, die ervoor zorgt dat beperkingen eerder kunnen worden 
geconstateerd, is daarbij natuurlijk een belangrijke factor. Denk bijvoorbeeld aan de groei in de diagnose van 
autisme. Daarnaast stelt de maatschappij steeds hogere eisen aan de burger. De marge van wat als normaal wordt 
beschouwd, wordt steeds kleiner. De algemene verbetering van de kwaliteit van voorzieningen  kan ertoe leiden 
dat men sneller geneigd is om zorg te vragen. Vroeger moest men kiezen tussen intramurale zorg of geen, 
tegenwoordig heel scala aan ambulante voorzieningen.Het pgb wordt ook weleens genoemd als een factor die de 
vraag kan stimuleren. Door pgb werden allerlei nieuwe zorgvormen mogelijk: in geh zorg Thomashuizen. Over 
de besteding van het pgb dient de vrager wel verantwoording af te leggen, maar het levert meer vrijheid op dan 
de klassieke zorg. Het kan substitutie opleveren (mensen gebruiken een pgb in plaats van klassieke zorgvormen) 
maar ook tot extra vraag leiden als het in de plaats komt van ‘geen zorg’. Kan ook komen door aanbieders van 
zorg: de duur van de behandeling.  

Ook de gehandicaptenzorg is een harde groeier,maar de oorzaak is heel anders. Meer dan de helft wordt 
veroorzaakt door kostprijsstijgingen en minder dan de helft door deelname. De toename in deelname lijkt voor 
een belangrijk deel veroorzaakt te worden doordat meet licht verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafden 
zorg vragen dan vroeger. De kostprijsstijging heeft te maken met kwaliteitsverbetering door o.a hoger 
gekwalificeerd personeel.   



Bij de thuiszorg en de vzh- envphzorg het plaatje weer heel anders. Bij beide voorzieningen is de vergrijzing 
zelfs verantwoordelijk voor ongeveer 2%-punt van de jaarlijkse kostengroei. Voor de vzh en vph wordt dat 
gecombineerd met een flinke stijging in de kostprijs. Dat is de kwaliteitsverbetering, zoals 1persoonskamers en 
meer handen aan het bed. En een daling in de deelname. Dus ouderen in 2008 woonden minder vaak in een 
tehuis dan in 2000. Dat komt door de extramuralistaie; de wens om zo langmogelijk min of meer zelfstandig 
thuis te blijven wonen. Daar is thuiszorg voor nodig en dat heeft dan ook de stijging in de deelname van de 
thuiszorg veroorzaakt. In de thuiszorg zien we verder nog een daling in de kosten per product. Dat komt doordat 
de thuiszorg efficiënter is gaan werken door vermindering van overhead. En het komt door de overheveling van 
de huishoudelijke hulp naar de wmo.  

Concluderend: kostengroei is hoogst in sectoren waarvergrijzing geen rol speelt. Toename kosten komt door 
toename deelname en door prijsstijging. Dus vergrijzing wordt ten onrechte als enige schuldige aangewezen.   

9 Sheet met uitspraak pers 

Deze kop staat bij de online miloenennota: De vergrijzing slaat toe. Er staat ook dat door het hoge 
uitgangsniveau (Nederland geeft nu al relatief veel uit aan zorg) in combinatie met een relatief sterke 
demografische vergrijzing, vooral de ouderenzorg en de curatieve zorg (bijvoorbeeld ziekenhuiszorg) sterk 
oplopen als het beleid ongewijzigd blijft. Ze laten deze figuur zien waarin de vergrijzingsgerelateerde uitgaven 
staan.  We hebben in het vorige voorbeeld gezien dat dit niet strookt met onze bevindingen van de afgelopen 
jaren. Ik zal nu inzoomen op V&V en bezien wat collega's en ik verwachten aan uitgavengroei.   

10 Sheet vergrijzing, groei 

Waarover hebben we het als we over vergrijzing praten. 

Meteen valt op dat het aantal ouderen, zeg 65-plus, inderdaad veel harder groeit dan het aantal 65-minners. En 
ook dat er sprake is van zogenaamde dubbele vergrijzing: het aantal 85-plussers stijgt nog harder. ook zien we 
dat de vergrijzing in de toekomst harder gaat dan in het verleden. De groei in de periode 2000-2008 van de 45-
64-jarigen heeft te maken met de babyboom, die geboren is tussen 1945 en 1955. In 2000 waren die tussen de 45 
en 55 en zaten ze dus in deze leeftijdsgroep. In 2020 zijn tussen de 65 en 75 en horen ze in de volgende groep.   

11 Sheet vergrijzing,aantallen 

Groei 85-plussers hoog maar aantal nog relatief klein. 

In 2030 zijn er grofweg 9 miljoen mensen onder de 45, dik 4 miljoen 45-64jarigen, 3,5 miljoen 65-84jarigen en 
nog altijd relatief weinig 85-plussers:   

12. decompositiefiguur  

Hoe zit het in de toekomst. Om dat te kunnen zeggen: ramingen gemaakt mbv model Verpleging en Verzorging 
Ramingsmodel  (VeVeRa zie o.a. Woittiez et al. 2009). Het uitgangspunt van het VeVeRa is dat het gebruik van 
zorg alleen verandert door veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking. Het model is 
gebaseerd op een verklaringsmodel, dat de relatie legt tussen het (al dan niet) gebruik van zorg en 
persoonskenmerken zoals leeftijd, samenstelling van het huishouden, de prevalentie van aandoeningen en 
opleiding. Voor de determinanten in het verklaringsmodel worden toekomstige trends vastgesteld. Het verwachte 
zorggebruik in 2010 en 2030 wordt berekend door combinatie van de kans op het zorggebruik met een 
zogenoemde micromodelbevolking: een representatief databestand voor de bevolking in 2010 en 2030.  

Bijv 85-plusser heeft grotere kans op opname in vph dan 85minner. Als aantal 85-plussers toeneemt, neemt ook 
vph toe.    



De berekeningen geven aan dat het gebruik van verpleging en verzorging naar verwachting met 1,2 procent zal 
groeien tussen 2010 en 2030.  Dit betekent dat het zorggebruik sneller zal toenemen dan de bevolkingsomvang 
(+0.3%) maar minder snel dan het aantal ouderen, terwijl juist zij veel zorg gebruiken.  

Het zorggebruik van de 65plusser neemt tussen 2010 en 2030 toe met ruim 1,6%, terwijl het aantal 65plussers 
toeneemt met 1,8% (zie figuur 1). Dit betekent dat de deelname aan verpleging en verzorging per 65plusser 
daalt.   

13. oorzaken decompositie  

Aan de hand van de rechterhelft van figuur 2 wordt verklaard hoe dat komt. Het aandeel verweduwde ouderen 
neemt in de loop der tijd af (samen oud worden), en zij maken juist vaak gebruik van verpleging en verzorging. 
Hierdoor wordt het zorggebruik van 65plussers gedempt. Een tweede dempende factor is het sterk stijgende 
opleidingsniveau van de 65plussers. De gezondheid van 65plussers neemt over het geheel genomen toe. Dat 
blijkt uit het aandeel personen met een bepaalde aandoening. Doordat de aandoeningen een positieve relatie 
hebben met het zorggebruik zal de toenemende gezondheid het zorggebruik dempen. De figuur laat verder zien 
dat het stijgende opleidingsniveau een iets sterkere demping oplevert dan de verbetering van de gezondheid.   

Conclusie: ook in de toekomst stijgt het gebruik van zorg maar doordat ouderen gezonder zijn en hoger opgeleid 
stijgt het gebruik veel minder dan het aantal 65-plussers. Dus hier verwachten we juist een daling in de 
deelname.   

14. oorzaken groei zorgkosten 

Wat kan je aan kostenstijging doen. Er zijn 3 mogelijkheden: prijs omlaag (dwz vaak kwaliteit), of volume, dwz 
aantal gebruikers.  Je hebt het dan over toegang tot zorg. Aan toenemend aantal ouderen is niets te doen, is 
gegeven, aan deelname wel. Maar dan zou het meer voor de hand liggen aan andere sectoren te denken dan aan 
ouderensector. Deze figuur al eerder gezien: 

Ggz: kostenstijging komt vooral door deelname en deelname speelt ook grote rol bij gehzorg en ziekenhuizen. 
Bij ziekenhuizen, gehzorg en extrzorg speelt ook prijs een grote rol. De prijsstijging kan ontstaan zijn door 
hogere personeelskosten of materiële kosten of een lagere arbeidsproductiviteit. Bij V&V speelt iets anders. 
Inderdaad vergrijzing een belangrijke rol. Maar dat is een gegeven, daar kan niets aan veranderd worden. 
Thuiszorg en tehuizen samen genomen laten een daling in de deelname zien. Die komt door een daling bij de 
tehuizen, mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, en ontvangen daar thuiszorg. 
Vandaar de stijging in de deelname bij de thuiszorg.  Verder zien we een daling in de kosten per produkt bij de 
thuiszorg.   

15. toegangsbeperkingen hh-hulp 

Mijn collega's en ik  zijn in een eerder SCP-rapport nagegaan wat de restricties in de toegang tot gevolgen zou 
kunnen hebben voor de V&V. Daartoe hebben we gekeken in hoeverre de gebruikers mogelijkheden hebben om 
hun verzorgingsproblemen met andere zorgvormen op te lossen. Kunnen ze als huishoudelijke hulp niet 
beschikbaar is, een beroep te doen op particuliere of informele zorg? We hebben bepaald we voor welke mensen 
een alternatieve zorgvorm aanwezig is, en vervolgens welke alternatieve zorgvorm dat dan is. Deze mensen 
noemen we verder de uitwijkers: ze kunnen uitwijken naar een andere vorm van zorg. Voor bijna 20% van de 
gebruikers van huishoudelijke hulp zijn er reële alternatieven beschikbaar binnen de huidige zorg. Dan gaat het 
om 50.000 mensen. Voor ongeveer 13% van de gebruikers zal geen zorg een alternatief zijn. Het gaat daarbij om 
relatief jonge mensen met minder beperkingen dan gemiddeld. Het lijkt vreemd dat er zoveel mensen uitwijken 
naar geen zorg, maar HHM-onderzoek komt op vergelijkbare percentages. In een onderzoek naar de opzeggers 
van thuiszorg vanwege een verhoging van de eigen bijdrage heeft zij gevonden dat 21% van de opzeggers 
aangeeft zichzelf te kunnen redden.  

Er is ook een groep die mogelijkwerwijs uitwijkt naar persoonlijke verzorging. Bij deze groep kunnen we 
denken aan mensen die met hulp van hun partner en een beetje thuiszorg nog thuis kunnen wonen. Wanneer 



huishoudelijke hulp niet voorhanden is, voldoet de hulp van de partner niet en zal een beroep gedaan worden op 
de wat zwaardere persoonlijke verzorging of verpleging. 

En er is een groep gebruikers van huishoudelijke hulp de zwaardere verzorgingshuiszorg als alternatief hebben. 
Zij zijn ouder en minder vaak alleenstaand. 

Opvallend is dat particuliere zorg nauwelijks en informele zorg helemaal niet in beeld komen als optie. Evenals 
in eerdere studies concluderen we dat met name de informele hulp eerder aanvullend is op de collectieve zorg, 
dan dat het een substituut vormt.   

Wanneer we ervan uitgaan dat alle uitwijkers in 2030 ook daadwerkelijk gebruik maken van de zorgvorm die 
voor hen een alternatief is, zullen de uitgaven anders uitvallen dan in de basisraming.   

In de basisraming bedragen de uitgaven aan huishoudelijke hulp voor de  uitwijkers in totaal 225 miljoen euro. 
Doordat de uitwijkers in dit scenario geen gebruik meer maken van huishoudelijke zorg vallen de totale uitgaven 
aan huishoudelijke hulp 225 miljoen euro lager uit dan in de basisraming. De uitwijkers maken echter vaak wel 
gebruik van andere zorgvormen waar ook uitgaven aan verbonden zijn. Zo zullen de uitwijkers naar  
verzorgingshuiszorg tezamen 175 miljoen euro aan uitgaven met zich meebrengen. Op dezelfde manier vallen de 
totale uitgaven aan persoonlijke verzorging of verpleging euro en verpleeghuiszorg respectievelijk 101 en 54 
miljoen euro hoger uit dan in de basisraming. De zorg voor mensen voor wie in dit scenario geen zorg een 
alternatief is, brengt in dit scenario natuurlijk geen extra uitgaven met zich mee. In totaal betekent dit dat de 
extra uitgaven aan de overige collectieve pakketten niet gecompenseerd worden door de lagere uitgaven aan 
huishoudelijke hulp. Hierdoor vallen de collectieve uitgaven in dit scenario 104 miljoen euro hoger uit dan de 
13,8 miljard euro in het basisscenario. Dat is een toename van ongeveer 0,7% op de totale collectieve uitgaven in 
2030.  

16. toegangsbeperkingen WMO en AWBZ 

Als er op de AWBZ bezuinigd moet worden, moet wel bedacht worden dat er soms wordt uitgeweken naar 
andere (soms zwaardere) vormen van collectieve zorg. De hoogte van de besparingen hangen af van het aantal 
uitwijkers en de alternatieven die voorhanden zijn. Doordat er voor sommige zorggebruikers lichtere maar voor 
anderen juist zwaardere en duurdere zorgvormen een alternatief bieden, worden de besparingen gedempt. Bij de 
huishoudelijke hulp vallen de uitgaven van het mogelijke alternatieve gebruik volgens onze berekeningen zelfs 
104.000 hoger uit dan in de basisraming. Bij de andere gebruiksvormen zijn er wel besparingen te verwachten.  

De uitgaven aan verpleeghuiszorg bedroegen in de basisraming voor de verpleeghuisbewoners waarvoor een 
alternatief voorhanden is ruim 1.100 miljoen euro. De uitgaven per persoon zijn voor alle andere zorgvormen 
lager. Hierdoor zullen er zeker besparingen optreden wanneer alle uitwijkers (20%) hun alternatieve zorgvorm 
zouden gaan gebruiken. Doordat een groot deel van de overstappers gebruik zal maken van de ook relatief dure 
verzorgingshuiszorg, zullen de besparingen met ruim 300 miljoen euro gedempt worden. De besparingen zullen 
nog verder afnemen wanneer ook rekening gehouden wordt met de uitwijkers naar persoonlijke verzorging of 
verpleging (91 miljoen euro) en huishoudelijke hulp (11 miljoen euro).  Toch zullen door het uitwijken van de 
verpleeghuisbewoners zoals hier wordt verondersteld, de uitgaven ruim 700 miljoen lager uitvallen dan in de 
basisraming. Dit zou leiden tot een besparing van 5% op de collectieve uitgaven. 

  

Bij persoonlijke verzorging lijkt meer te besparen. Merendeel heeft geen alternatief. Er zijn maar 10% 
uitwijkers, en die hebben vooral als alternatief hh of geen zorg. Daardoor relatief grote besparing. 

Bij vzh juist veel alternatieven: een kwart. Of hh of veel duurdere vph. Vandaar nauwelijks besparing.  

17. voordelen vergrijzing 

Wat doen we met die extra tijd. Niet alleen nadelen van vergrijzing noemen. De vergrijzing is een succesverhaal. 
Dat is de boodschap van Van Wissen. ‘Eerder gingen we op ons zestigste dood. Nu leven we nog 25 jaar langer, 



en met veel plezier’, zegt de demograaf. ‘Dat is een prachtige verworvenheid van onze samenleving. Laten we 
dan ook de consequenties daarvan blijmoedig dragen.’   

18 andere activiteiten 

Veel gehoord: oppas voor kleinkinderen,waardoor participatie. Dus flauw om vergrijzing alleen kostenstijging in 
de schoenen te schuiven  

19. mantelzorg 

Ouderen doen ook veel. 300.000 mantelzorgers 65 jaar of ouder en worden er steeds meer. In 2008 biedt 44% 
van de mantelzorgers hulp aan partner, zorgt ongeveer 10% voor een ouder of schoonouder, (stief/pleeg)kind of 
een ander familielid. Een op de vier geeft hulp aan vrienden, kennissen, collega’s of buren.  

20 type mantelzorg 

Driekwart of bijna driekwart doet het huishouden, helpt bij bezoeken buitenshuis en geeft steun en toezicht. En 
meer dan een kwart geeft persoonlijke verzorging of verpleging. En ze deden dat in 2007 zeer intensief: 
gemiddeld 31 weken,  gedurende 21 uur. Als je dat in geld zou waarderen zou je op een flink bedrag uitkomen (1 
miljard)  
  

21 conclusie 

vergrijzing zeker niet alleen debet aan stijging zorgkosten.  

Misschien belangrijker toename beroep op jongeren-voorzieningen 

voorzichtig met beperkingen deelname, want kan onverwachte effecten hebben 

ouderen leveren ook bijdrage aan zorg 

Dus beeld aan begin lezing gaat eigenlijk niet eens zo heel erg op voor ouderenzorg. 

 


