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Ouderen- en gehandicaptenzorg in Scandinavië

Noorwegen

Inleiding

Zweden

• 5,4 miljoen inwoners
• 16,6% vijfenzestigplussers
• 4,2% tachtigplussers
• 10% van het BNP uitgaven aan
gezondheidszorg
• 2,4% van het BNP uitgaven aan
langdurige zorg

• 10,2 miljoen inwoners
• 19,8% vijfenzestigplussers
• 5,1% tachtigplussers
• 11% van het BNP uitgaven aan
gezondheidszorg
• 3,2% van het BNP uitgaven aan
langdurige zorg

Denemarken

Finland

• 5,8 miljoen inwoners
• 19,1% vijfenzestigplussers
• 4,3% tachtigplussers
• 10,3% van het BNP uitgaven aan
gezondheidszorg
• 2,6% van het BNP uitgaven aan
langdurige zorg

• 5,5 miljoen inwoners
• 20,9% vijfenzestigplussers
• 5,2% tachtigplussers
• 9,5% van het BNP uitgaven aan
gezondheidszorg
• 3,5% van het BNP uitgaven aan
langdurige zorg
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Kenmerken van het stelsel
voor de ouderen- en
gehandicaptenzorg in Finland
Hoe is de langdurige zorg geregeld?

Organisatie langdurige zorg
Technologie

Regeldruk

Overig

Bronnen

Het zorgstelsel is in Finland, net als in de andere
Scandinavische landen, sterk publiek georiënteerd. De
waarden die in Finland richtinggevend zijn, zijn vergelijkbaar
met die in Nederland. Universele dekking is het uitgangspunt
evenals solidariteit. Voor een belangrijk deel zijn publieke
voorzieningen gratis voor burgers, de rijksoverheid financiert
ze uit belastinginkomsten.
Taken en verantwoordelijkheden zijn verregaand
gedecentraliseerd. De rijksoverheid schept de kaders via
wetgeving, monitoring en financiering. Op regioniveau
(counties) wordt de curatieve zorg (huisartsen, ziekenhuizen
en gespecialiseerde zorg) georganiseerd. Zorg, wonen en
ondersteuning in wat wij het sociale domein noemen (social
care) voor ouderen en mensen met beperkingen zijn een
verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Samenvattende
resultaten

Finland

Conclusies

Finland streeft ernaar om kwetsbare mensen die thuiszorg
nodig hebben zo lang als mogelijk te faciliteren om thuis te
blijven wonen, alvorens ze naar een verpleeghuis verhuizen
(Daatland, Høland & Otnes, 2015; Sørbye, Sverdrup & Pay,
2018).
De schaal en omvang van gemeenten verschilt enorm. Dit
komt mede door de geografie van het land. In Finland tellen 40
van de 317 gemeenten minder dan 2.000 inwoners, 65 tellen
er meer dan 20.000. Een deel van de lagere overheden is te
klein om hun taken te vervullen, wat ongelijkheid creëert. In
Finland is een debat gaande over recentralisering.

Ouderenzorg
In de ouderenzorg in Finland is de-institutionalisering al
tientallen jaren het devies (Daatland, Høland & Otnes, 2015;
Anttonen & Karsio, 2016). Het aantal plaatsen in de traditionele
langdurige zorg wordt verminderd en deels vervangen door
thuiszorg. Daarnaast is de toegang rigoureus ingeperkt.
Institutionele zorg is in Finland alleen nog aan de orde wanneer
er geen alternatieven zijn. Het besluit tot verhuizing naar
een verpleeghuis wordt in Finland gezien als een medische
noodzaak.
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In Finland zijn de lokale overheden verantwoordelijk voor het
organiseren van passende zorg en ondersteuning. Hoewel
de nationale overheid bepaalde kaders stelt op gebied van
wetgeving en financiën, hebben gemeenten betrekkelijk
veel vrijheid in hoe ze tegemoetkomen aan de zorgvraag van
ouderen.
De overgebleven residentiële zorg bestaat in Finland veelal
uit verpleeghuizen en zorgafdelingen in gemeentelijke
zorgcentra of ziekenhuizen. In toenemende mate ontstaan
er verschillende beschermende woonvormen. Inwoners
kunnen hier een appartement huren of kopen, al dan niet
met 24 uurszorg. Kortdurende respijtzorg in de vorm van
een kort verblijf in een institutionele omgeving komt in deze
voorzieningen ook voor.

Gehandicaptenzorg
Specifiek voor de gehandicaptenzorg is er ook in Finland
sinds de jaren negentig een tendens richting decentralisatie
en de-institutionalisering. In 1992 werd de lokale overheid
verantwoordelijk gemaakt voor de gehandicaptenzorg, waarna
de eerste bewoners van instituties verhuisden naar lokale
gemeenschappen. Dit werd in 2009 kracht bij gezet door het
besluit dat de resterende 2.000 plekken in instellingen in

Finland

Samenvattende
resultaten

Conclusies

2015 gereduceerd moesten zijn tot 500. Ook in Finland is er
dus sprake van een sterke de-institutionalisering, zij het niet
zo rigoureus als in Noorwegen, dat in de jaren negentig al
haar instituties sloot (Tøssebro et al., 2012).
Het onderliggende principe van de hervormingen is – net als in
de andere Scandinavische landen – normalisatie. Dit houdt in
dat mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk
in de gemeenschap wonen. Speciale zorg en ondersteuning
worden alleen ingezet als dit echt nodig wordt geacht. Dit
betekent ook dat er vrijwel geen gespecialiseerde diensten
voor mensen met een verstandelijke beperking meer worden
aangeboden in Finland.

Ondersteuning thuis
Finland stelt zich ten doel mensen in staat te stellen zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen. Zorg aan huis heeft daarom
de hoogste beleidsprioriteit. De gemeenten bieden in Finland
verpleging en persoonlijke verzorging aan huis, inclusief
revalidatiegerichte zorg, huishoudelijke ondersteuning
en maaltijdvoorzieningen. De verpleegkundige zorg in de
verpleeghuizen en bij de mensen thuis is geïntegreerd. Dat
wil zeggen dat dezelfde verpleegkundigen en verzorgenden in
beide omgevingen zorg kunnen bieden, dus zowel thuis als in
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het verpleeghuis. De criteria voor zorg thuis zijn hoog.
In Finland kunnen mensen met beperkte financiële middelen
die niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken
een beroep doen op door de gemeente georganiseerde
vervoersdiensten. Het gaat dan om vervoer naar winkels
en de apotheek, voor doktersbezoek en voor recreatieve
doeleinden. De kosten voor de cliënt zijn gelijk aan die van
het openbaar vervoer. Er zijn ook vormen van vervoer die
lijken op de regiotaxi bij ons. Deze diensten zijn opgezet om
het thuis blijven wonen te ondersteunen.
In Finland wordt in toenemende mate op holistische wijze
naar gezondheid gekeken. Dit vraagt om een integrale
benadering, waarbij diverse sectoren en partijen worden
betrokken. In Noord Karelië werd bijvoorbeeld de agrarische
sector getransformeerd om te bewerkstellingen dat burgers
minder dierlijke vetten gingen gebruiken, waardoor hart- en
vaatziekten enorm afnamen. (Vartiainen, 2018). Preventie,
leefstijl, toegang en sociale aspecten worden in samenhang
bekeken.

Finland

Samenvattende
resultaten

Conclusies

dunbevolkte gebieden. In de grotere steden bestaan wel diverse
gebiedsgerichte organisatievormen, maar het concept ‘wijk’
of ‘neighbourhood’ wordt niet als zodanig benoemd. Doordat
lokale overheden de zorg organiseren en vele voorzieningen
aansturen, vindt er in de praktijk echter al veel samenwerking
plaats tussen zorg en aanpalende domeinen op gemeentelijk
niveau. Er vindt eveneens vaak samenwerking plaats tussen
de kleinere gemeenten.
In Finland gelden de gezondheidscentra als centra voor
multidisciplinaire zorg en ondersteuning die zich ook samen
op revalidatie richten. Hoewel welzijn onder de gemeenten valt,
werken veel sociale professionals ook in de gezondheidscentra,
crisisdiensten en ziekenhuizen, inclusief spoedeisende hulp.
Toch valt er bij meervoudige problemen nog veel te verbeteren
in de ketensamenwerking, zo melden onze contactpersonen.

Het concept ‘samenwerking in de wijk’ hebben we voor
Finland niet of nauwelijks als zodanig benoemd gezien. Dit
kan komen door de uitgestrektheid van het land, met vele
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Bekostiging
In Finland wordt thuiszorg geboden door overheden c.q.
publieke aanbieders en door private aanbieders. Als mensen
de thuiszorg zelf betalen, kunnen ze de kosten aftrekken van
de belasting. Vanwege de slechte inkomenspositie van veel
ouderen gebeurt dit in de praktijk niet veel. De gemeentelijke
overheden stellen hulpmiddelen beschikbaar via een
uitleensysteem. Ook zijn tegemoetkomingen mogelijk voor
onderhoud aan het huis en voor vervoer.

Finland

Samenvattende
resultaten

Conclusies

Ouderen betalen inkomens- en vermogensafhankelijke eigen
bijdragen voor thuiszorg. Indien inkomen en/of vermogen te
laag zijn, wordt uit de sociale zekerheid de bijdrage aangevuld.
De gemeente biedt daarbij maatschappelijke ondersteuning.
De meeste overgebleven instellingen in de gehandicaptensector
zijn privaat in Finland.

Voor kortdurend verblijf in residentiële voorzieningen
wordt een dagtarief gerekend. De bijdrage voor langdurige
institutionalisering is op financiële draagkracht gebaseerd.
Als gemeenten een beroep doen op private zorgaanbieders
dan doen ze dat via een aanbestedingsconstructie.
Zorgvragers kunnen in Finland ook aanspraak maken op
dienstenvouchers, die inkomen gerelateerd zijn. Zij betalen
zelf het prijsverschil tussen het vouchers en het tarief van
de te contracteren diensten. Er is veel verschil tussen de
regio’s in hoe deze vouchers gebruikt worden.
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Finland

Samenvattende
resultaten

Conclusies

Technologie
Evenals de andere Scandinavische landen heeft ook Finland
grote technologische ambities op gebied van zorg. De focus
in het beleid ligt op:
• goede informatisering van dienstverlening en de
werkomgeving;
• kostenbeheersing;
• gelijke toegang van doelgroepen in de diverse regio’s en
bevolkingsgroepen.
Veel gebruikt zijn monitoringsinstrumenten (sensoren) in
armbanden, vloerkleden en dergelijke.
Ook telezorg komt - al dan niet met beeldverbinding - steeds
meer voor, waarbij consultatie op afstand mogelijk is (https://
www.invesdor.com/en/pitches/783). Robotica is nog in
ontwikkeling en is bovendien duur. Ook spelen bij toepassing
daarvan al snel ethische dilemma’s, zeker wanneer het
om sociale interactie gaat. Een operationeel systeem in
het medische domein (in de toekomst ook het sociale) met
gegevens waartoe de burger zelf toegang heeft, is Kanta, zie
https://www.kanta.fi/en/what-are-kanta-services.
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