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Het nieuwe kabinet heeft zijn voorkeur in de akkoorden die de basis vormen voor zijn 

optreden duidelijk gemaakt: kleinschalig moet het wezen, in de zorg én daarbuiten.

Daarmee zingt het kabinet inmiddels mee in een groot koor. De voorkeur voor 

kleinschalige vormgeving van de zorg –we spreken hier met name over dementerenden- 

is nagenoeg algemeen en slechts een enkeling heeft een andere partituur op de 

lessenaar staan. De vraag wordt dan actueel of het bij kleinschaligheid om een hype 

of om een meer bestendige voorkeur gaat. Om die vraag te kunnen beantwoorden 

is het van belang de achtergronden te kennen van het streven naar kleinschaligheid 

en te weten of de verwachtingen die overtuigde bestuurders, zorgverleners, cliënten 

en familieleden bij de introductie ervan koesterden in de praktijk ook daadwerkelijk 

uitkomen. 

Maar eerst: wat bedoelen we eigenlijk wanneer we over kleinschalige zorg of 

kleinschalig wonen van dementerenden spreken? Getalsmatig hebben we het dan 

over 6 tot 10 cliënten die samen een groep vormen. Dit aantal komt overeen met 

wat we ook in het buitenland vinden. Inhoudelijke kenmerkt kleinschalig wonen (in 

de formulering van Pot en de Lange 1)) zich er door dat een bewoner in voor- en 

tegenspoed en tot het laatste toe een bewoner blijft. Het is zijn huis en dat blijft het 

ook als het hem minder goed gaat. Vervolgens wordt er een gewoon huishouden 

gevoerd: er wordt gewassen, gekookt en bezoek ontvangen. Huisdieren zijn welkom. 

Het personeel is onderdeel van dit huishouden. De bewoner bepaalt daarbij zo veel 

mogelijk zelf (vanzelfsprekend samen met familie en personeel) de inrichting van zijn 

leven: hij mag bijvoorbeeld opstaan, naar het toilet en naar bed gaan wanneer hij wil. 

De woonvorm lijkt tenslotte op een standaard woonhuis. In de meeste gevallen treffen 

we een clustering van een aantal groepen aan in een woonwijk dan wel op het terrein 

van een verpleeghuis, maar we vinden ook kleinschaligheid in een grootschalige 

setting terug waarbij een traditioneel verpleeghuis is omgebouwd tot een huis dat 

een aantal kleine groepen herbergt.

Hoe viel die duidelijke voorkeur voor kleinschalige zorg die zich op het einde van de 

jaren 80 van de vorige eeuw begon af te tekenen nu eigenlijk te verklaren?

Allereerst had dat veel te maken met de brede maatschappijkritiek die we hebben 

leren kennen met Schumachers woorden “small is beautiful” en die zich in dit verband 

keert tegen een situatie waarin de mens niet meer als individu gekend, erkend en 

behandeld wordt maar tot object geworden is. Niet zijn persoon, wensen en belangen 

staan volgens deze kritiek centraal, maar de grote zorgorganisatie met háár financiële 

en personele belangen. Zo’n organisatie moet wel abstraheren en standaardiseren, de 

liefdevolle toewijding van (vaak jonge) medewerkers ten spijt. 
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Kleinschaligheid moest ook het antwoord zijn op de medische oriëntatie van de 

traditionele verpleeghuizen die in zoveel opzichten op het algemeen ziekenhuis 

leken en gesymboliseerd werden door veel wit, meerpersoonsslaapzalen op grote 

afdelingen en personeel in uniform. Kleinschalige zorg heeft het daartegenover over 

bewoners, gezin, thuissituatie, begeleiding en over een belevingsgerichte benadering 

van bewoners.

Kleinschaligheid werd voorts beschouwd als noodzakelijke voorwaarde voor het 

welbevinden van cliënten. Eerste berichten spraken over verminderde onrust, agressie 

en incontinentie en over drastische beperking van medicijngebruik. Een kleinschalige 

voorziening in de wijk kon bovendien gemakkelijker integreren met de omgeving 

waardoor “buiten” als vanzelf “binnen” zou komen en de normalisatie werd gediend.

Kleinschalig aanbod van zorg bevorderde vervolgens ook de spreiding. Volgens de 

gangbare normen van VWS en het Bouwcollege lag de ondergrens voor de capaciteit 

van een verpleeghuis tot het eind van de vorige eeuw immers op 120 plaatsen.

Tenslotte bood de wetgever de mogelijkheid kleinschalige voorzieningen eenvoudig 

te realiseren, buiten de ingewikkelde procedures van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen 

en de Wet Toelating Zorginstellingen om.

Hoe dan ook, velen zijn met overtuiging tot de beginselen van de kleinschaligheid 

bekeerd. Maar wat heeft dit alles opgeleverd? Laten we nog eens nalopen, waarom 

zo sterk gepleit werd voor kleinschalig wonen.

Sinds het thema van de kleinschaligheid op de agenda is gezet, zijn door het hele 

land naar schatting 400 projecten gerealiseerd; 25% van de capaciteit zou inmiddels 

kleinschalig zijn vormgegeven (meer dan 12.000 plaatsen). De spreiding van 

voorzieningen is sterk vergroot. Dementerenden kunnen aanzienlijker dichter bij hun 

oorspronkelijke woonomgeving zorg ontvangen.

Wat blijkt de kleine schaal voor de bewoner verder te hebben betekend?

Bewoners in een kleinschalige woonvorm blijken volgens een onderzoek van Zuidema 

2) aanzienlijk minder medicijnen te gebruiken zoals sedativa en antidepressiva. Dat 

zou kunnen samenhangen 3) met het verband tussen huiselijk wonen (en wonen 

als thuis), zich thuis voelen en activiteiten verrichten enerzijds en tevreden zijn 

anderzijds. Bovendien, hoe compacter de woning, hoe overzichtelijker die zal zijn en 

hoe groter de oriëntatie. Huiselijkheid en herkenbaarheid leiden tot vermindering van 

agitatie en agressie. Het lijkt er kort en goed op, dat de bewoner een grotere mate van 

tevredenheid kent 
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Hoewel familieleden een uitgesproken voorkeur voor kleinschalig wonen blijken 

te hebben, betekent dit niet automatisch dat ze om die reden ook vaker op bezoek 

komen, dat is vooral aan de orde indien het huis dichtbij winkels is gelegen, waar 

overigens een kleinschalige woonvorm op zichzelf beschouwd meer mogelijkheden 

voor biedt. Verder blijft de geestelijke achteruitgang van een dierbare voor een 

familielid een heftige en emotionele confrontatie, waar die ook verblijft . 

Personeel werkt graag in een kleinschalige setting 4); die zou leiden tot een grotere 

verantwoordelijkheid voor en nauwere betrokkenheid bij de bewoners. Het resultaat 

is een lager ziekteverzuim. Sommigen, met name waar slechts één of een enkele 

groep op afstand van een hoofdlocatie functioneert, voelen zich geïsoleerd. Anderen 

hebben moeite met het feit, dat ze gegeven het beperkte aantal medewerkers per 

groep (vaak maar één tegelijkertijd), onder een zekere druk staan en van alle markten 

thuis moeten zijn.

Het management is veelal tevreden, met uitzondering van de 

bekostigingsmogelijkheden. Veel bestuurders achten de kleine schaal duurder en niet 

te dekken uit de gangbare vergoedingen.

Vanaf nu dus alles maar kleinschalig? Een paar overwegingen.

De zorg is nog al eens geneigd een met verve geïntroduceerd nieuw fenomeen 

kritiekloos te omarmen en er als met een geloofsartikel mee om te gaan (waarbij 

natuurlijk wel standaard opmerkingen gemaakt worden over tekortschietende 

bekostiging). In dit verband is het toe te juichen, dat de Universiteit van Maastricht 

nu juist systematisch onderzoek doet naar de verschillen tussen bewoners in een 

kleinschalige woonvorm en een meer traditioneel verpleeghuis. Een eerste uitkomst 

zou zijn 5), dat het voor de bewoner weinig uit maakt. 

Dit zou te maken kunnen hebben met het feit, dat het traditionele verpleeghuis sinds 

de jaren ’80 van de vorige eeuw, toen het denken over kleinschaligheid op gang kwam, 

sterk veranderd is. De laatste generatie nieuw gebouwde huizen kent een aanmerkelijk 

kleinere groepsomvang. In beginsel zijn er slechts éénpersoonskamers. Van een 

ziekenhuisuitstraling is geen sprake meer: er worden zichtbare pogingen gedaan 

vormen van huiselijkheid tot stand te brengen. De veelal aanwezige snoezelruimten 

vormen het symbool van een grotere gerichtheid op het individuele welbevinden van 

de bewoner. 

Daarbij kiezen nog al wat instellingen uit exploitatieoverwegingen voor transitie van 

een traditioneel verpleeghuis naar een huis met een groot aantal kleine groepen 

waarin daadwerkelijk in een huiselijke opzet belevingsgerichte zorg wordt geboden. 

Kleinschaligheid in een grootschalige setting dus, al zijn daar niet alle gunstige effecten 

van kleinschaligheid daadwerkelijk te behalen.
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Kortom: de verschillen zijn in veel opzichten minder groot geworden en dat brengt 

enige relativering in de discussie. Eerder werd die al aangebracht door Anne-mei The 

6) en Geelen.7)

Spannend is, op welke voet de zorg voor dementerenden op langere termijn 

gefinancierd zal worden en wat de beweging naar scheiden van wonen en zorg voor 

deze groep betekent. Voorlopig doen we er goed aan ons er nog nadrukkelijker en 

consequenter in te verdiepen wat dementie ruimtelijk vraagt. 8) 9)Maar hoe belangrijk 

dat ook is, uiteindelijk is het de patiëntgerichte zorg die het verschil maakt. 
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