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1. Introductie 
 

De Britse bevolking vergrijst, net als de Nederlandse. Medische vooruitgang, betere medicijnen, een 
gezondere levensstijl en veiligere werkplekken stelt mensen in staat langer te leven. Het huidige 
bewijs suggereert dat één op de vier volwassenen in het VK tegen het jaar 2050 ouder dan 60 jaar 
zal zijn. Hoewel gezondheidszorg de levensduur verlengt, is het duidelijk dat de periode die in goede 
gezondheid wordt doorgebracht niet in hetzelfde tempo toeneemt. We leven langer, maar niet 
gezonder. 
 
Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft de Britse overheid een missie aangekondigd met als 
doel ervoor te zorgen dat mensen in 2035 van minimaal 5 extra gezonde, onafhankelijke levensjaren 
kunnen genieten, terwijl de kloof in gezondheid tussen de rijksten en de armste wordt verkleind. 
Succes in deze missie zal mensen helpen langer onafhankelijk te blijven, actief te blijven deelnemen 
in werk en binnen hun gemeenschap, en verbonden te blijven met anderen om de epidemie van 
eenzaamheid tegen te gaan. 
 
Het bedrijfsleven speelt een cruciale rol bij het leveren van inclusieve producten en diensten die 
aantrekkelijk zijn voor de oudere bevolking en die ervoor kunnen zorgen dat iedereen langer thuis 
kan blijven wonen en actief kan blijven.  
 
Er wordt voorspeld dat het aantal 85-plussers zal stijgen van 1,6 miljoen in 2016 naar 2,8 miljoen 
tegen 2031, een stijging van ongeveer 75%. Deze verouderende bevolking zal toegang moeten 
hebben tot zorgdiensten, inclusief thuiszorg en verzorgingstehuizen.  
 
Sinds de aankondiging van £98 miljoen aan investering via de Healthy Ageing Challenge in 2019, 
heeft UK Research & Innovation al meer dan 121 projecten gefinancierd om bedrijven te helpen met 
het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor healthy ageing en deze op te schalen. Het 
Challenge Fund is ontworpen om wendbaar te zijn en snel in te kunnen spelen op nieuwe kansen, 
met verdere funding calls en Accelerators die nog zullen worden aangekondigd.  
 
De Britse gezondheidszorg biedt door de nauwe samenwerking tussen publieke en private sectoren, 
sterke industrieclusters en investering van de Britse overheid een kansrijke markt voor nieuwe en 
innovatieve producten er services. Met name de National Health Service is uniek als partner voor 
onderzoek, ontwikkeling, testbedden en implementatie welke een bevolking bedient van meer dan 
65 miljoen mensen.  
 
Dit rapport is bedoeld om zakelijke kansen te identificeren, advies te geven, context te scheppen en 
een overzicht van het Britse zorglandschap op een toegankelijke manier weer toegeven. Elk product, 
service en innovatie zal eigen unieke uitdagingen en routes-to-market hebben; dit rapport dient om 
de omgeving te helpen kaderen voor degenen die eraan denken de markt te betreden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de gratis ondersteuning voor Nederlandse 

onderzoeksorganisaties en het MKB bij het betreden van de Britse markt, zie 

Colofon voor contactgegevens. 
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2. Het Britse Zorgsysteem 
 

In het Verenigd Koninkrijk worden zorgkosten betaald vanuit de staatskas (HM Treasury) via 

belastinginkomsten en de bijdragen die werknemers betalen voor ‘National Insurance’. Iedereen 

heeft recht op zorg die wordt geleverd door de National Health Service (NHS). Anders dan in 

Nederland, wordt hier geen aparte zorgpremie voor betaald.  

Financiering voor gezondheidsdiensten in Engeland komt uit het budget van het ministerie van 

Health & Social Care. De geplande uitgaven voor Health & Social Care in Engeland bedragen £190,3 

miljard in 2021/22. 

Het grootste deel van de uitgaven van het ministerie (£ 136,1 miljard in 2021/22) wordt 

doorgegeven aan NHS England voor uitgaven aan gezondheidsdiensten.  

De rest wordt toegewezen aan andere nationale instanties voor uitgaven aan andere gezondheid 

gerelateerde functies zoals volksgezondheid (inclusief subsidies aan lokale autoriteiten), opleiding en 

ontwikkeling van NHS-personeel en het reguleren van de kwaliteit van zorg. 

 

2.1 Belangrijke organisaties 
 

2.1.1 De National Health Service (NHS) 

De NHS is na de Tweede Wereldoorlog in 1948 opgericht vanuit de ideologische gedachte dat 

iedereen recht heeft op zorg. Het Verenigd Koninkrijk had de visie om iedereen zorg te kunnen 

bieden, ongeacht iemands leeftijd, gezondheid, ras, sociale status en vermogen om voor zorg te 

kunnen betalen. Hoge kwaliteit zorg die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. NHS wordt als 

één van de grootste prestaties van het VK gezien en gedurende de jaren dat de NHS bestaat, zijn 

deze idealen niet veranderd. De maatschappij, de behoeften die er zijn met betrekking tot zorg 

evenals de technologie die tegenwoordig beschikbaar is, is echter wel veranderd. Er is veel discussie 

gaande over de zorg die vanuit NHS wordt aangeboden en hoe het huidige zorgsysteem is ingericht.  

De NHS is niet een enkele organisatie maar een complex systeem, waardoor het soms moeilijk te 

begrijpen is, vooral de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. Het bestaat uit een breed scala van 

verschillende organisaties met verschillende rollen, verantwoordelijkheden en specialiteiten. Deze 

organisaties bieden een verscheidenheid aan diensten en ondersteuning aan patiënten en 

verzorgers.  

De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen geweest in de manier waarop de NHS is 

gestructureerd en werkt. Deze veranderingen hebben invloed gehad op wie beslissingen neemt over 

gezondheidsdiensten en wie het budget heeft om voor deze diensten te betalen. Dit marktrapport 

zal hiervan proberen een duidelijk overzicht te geven. 

De NHS in het VK is opgedeeld in NHS England, NHS Wales, NHS Scotland en NHS North Ireland. Alle 

informatie in dit rapport heeft hoofdzakelijk betrekking op NHS England.  
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2.1.2 NHS England   

Vanaf 1 juli 2022 zijn NHS England en NHS Improvement gefuseerd als één organisatie om betere 

zorg aan te kunnen bieden voor patiënten. De nu gecombineerde NHS England werkt om de 

doelstellingen van het NHS Long Term Plan te behalen.  

Via de overkoepelende NHS England organisatie, worden de 42 regionale Integrated Care Systems 

aangestuurd. 

 

2.1.3 Integrated Care Systems (ICS) 

Integrated Care Systems zijn partnerschappen die aanbieders en commissarissen van NHS-diensten 

in een geografisch gebied samenbrengen met lokale autoriteiten en andere lokale partners om 

gezamenlijk gezondheids- en zorgdiensten te plannen en om daarmee aan de behoeften van hun 

regionale bevolking te voldoen. Het centrale doel van ICS is om zorg te integreren in verschillende 

organisaties en omgevingen, waarbij ziekenhuis- en gemeenschapsdiensten, lichamelijke en 

geestelijke gezondheid en gezondheids- en sociale zorg worden samengevoegd.  

ICS zijn sinds juli 2022 opgericht met als doel om grote veranderingen teweeg te brengen in de 

manier waarop gezondheids- en zorgdiensten worden gepland, betaald en geleverd, en vormen een 

belangrijk onderdeel van de toekomstige richting voor de NHS, zoals uiteengezet in het NHS Long 

Term Plan. Historisch gezien werden medische zorg (NHS) en sociale zorg (lokale autoriteiten) altijd 

apart gepland, ingekocht en uitgevoerd. Gehoopt wordt dat ICSs een middel zullen zijn om tot een 

grotere integratie van gezondheids- en zorgdiensten te komen; het verbeteren van de gezondheid 

van de bevolking en het verminderen van ongelijkheden; ondersteuning van de productiviteit en 

duurzaamheid van diensten; en het helpen van de NHS om sociale en economische ontwikkeling te 

ondersteunen. 

ICS maken deel uit van een fundamentele verschuiving in de manier waarop het gezondheids- en 

zorgsysteem is georganiseerd. Na enkele decennia waarin de nadruk lag op organisatorische 

autonomie, concurrentie en de scheiding van opdrachtgevers en aanbieders, zijn ICS in plaats 

daarvan afhankelijk van samenwerking en een focus op plaatsen en lokale bevolking als drijvende 

krachten voor verbetering. 

2.1.4 Public Health England  

Public Health England is verantwoordelijk voor het beschermen en verbeteren van de publieke 

gezondheid en welzijn van het land, en het rechttrekken van ongelijkheid op gebied van gezondheid. 

Public Health England heeft de volgende prioriteiten de komende jaren (Strategie t/m 2025): 

• Een gezondere natie  

Stappen zetten naar een rookvrije samenleving in 2030 

Helpen gezondere keuzes te maken -> Gezonder dieet, gezonder gewicht 

Advies ontwikkelen en delen rondom schonere lucht 

Betere mentale gezondheid promoten en voorkomen van psychische aandoeningen 

• Werken naar een eerlijkere samenleving  

Zorgen dat baby’s en kinderen een betere start in het leven krijgen 
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• De bevolking beschermen  

Effectieve(re) respons bij grote incidenten 

Afname risico van antimicrobiële resistentie 

• Bevolkingsgezondheid versterken 

Voorspellende preventie door gepersonaliseerde zorg 

Nieuwe nationale wetenschapscampus in PHE Harlow  

 

2.1.5 Better Care Fund 

Het Better Care Fund is een programma waarbij het doel is om de health en care services meer 

samen te brengen. Het is een intiatief van NHS England, de Ministry of Housing Communities and 

Local Government (MHCLG), Department of Health and Social Care (DHSC) en de Local Government 

Association. Deze partners werken samen om op lokaal niveau te plannen en de heath en care 

dienstverlening te integreren. De ICS’s en lokale autoriteiten hebben gecombineerde budgetten en 

plannen voor de uitgaven. De transformatie van de oude Clinical Commision Groups naar Integrated 

Care partnerships is pas in juli 2022 van start gegaan, maar er zijn verschillende voorbeelden van 

waar dit nu al gebeurd. 

Manchester is een voorbeeld waarbij ICS’s, lokale autoriteiten en andere lokale entiteiten samen de 

verantwoordelijkheid nemen voor het gehele budget. Via de Greater Manchester Devolution Deal 

werd vastgelegd dat Manchester zelf hun totale zorgbudget voor medische & sociale zorg van £6 

miljard mocht inplannen en uitgeven aan de hand van de benodigdheden van de lokale bevolking, 

aangestuurd door de Manchester Health & Social Partnership. 

 

2.1.6 Overzicht  

Hieronder zijn de verschillende geldstromen binnen de zorg schematisch weergegeven waarbij 

duidelijk wordt wie voor welke types zorg verantwoordelijk is. 
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Waar zorg vanuit de lokale autoriteiten ophoudt en waar de NHS zorg begint is een ingewikkeld 

vraagstuk. Over het algemeen ontvangen volwassen zorg van de lokale autoriteiten onder de Care 

Act 2014, waar bepaalde criteria bepalen of ze recht hebben op zorg. Hierbij wordt ook gekeken 

naar hoeveel iemand bezit en kan er sprake zijn dat iemand zelf ook financieel bijdraagt. Als 

individuen zorg ontvangen via de NHS, gebeurt dit normaal gesproken onder de National Health 

Service Act 2006, en hier hoeft niet voor betaald te worden. Deze twee systemen bestaan naast 

elkaar maar overlappen tegelijkertijd.  

De veranderingen die in 2022 in werking zullen treden in het Health & Social Care Systeem (ICS’s), 

moeten ervoor dienen dat budgetten en uitvoering van medische en sociale zorg beter op elkaar 

worden aangesloten. 

 

2.2 Regulering, toezicht en dataverzameling 
 

2.2.1 Care Quality Commission 

De Care Quality Commission is een onafhankelijke toezichthouder voor kwaliteit van 

gezondheidszorg en welzijnszorg, inclusief de private sector. Het controleert onder anderen de 

ziekenhuizen, verzorgingshuizen, huisartsen- en tandartsenpraktijken. CQC heeft volledig mandaat 

om de bevoegdheden van zorgaanbieders te beperken, of zelfs af te nemen, wanneer zij zich niet 

aan de richtlijnen houden.  

 

2.2.2 Healthwatch 

Healthwatch is de onafhankelijke ‘consumentenbond’ voor mensen die afhankelijk zijn of gebruik 

maken van medisch en sociale zorg. Healthwatch peilt regelmatig wat de Britse bevolking belangrijk 

vindt in hun zorg en dragen deze bevindingen aan bij de organisaties verantwoordelijk voor 

programmeren van het zorgaanbod. Elke regio in Engeland heeft een eigen Healthwatch.   

 

2.2.3 National Institute for Health & Care Excellence (NICE) 

NICE heeft als doel om zorguitkomsten te verbeteren voor mensen die gebruik maken van de NHS en 

andere publieke gezondheidszorg en welzijnszorg: 

• Het publiceren van richtlijnen voor zorg (care pathways) en advies voor zorgaanbieders zoals 

ziekenhuizen en huisarts  

• Ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en prestatiestatistieken voor zorgaanbieders 

• Het verstrekken van informatiediensten voor zorgcommissarissen, aanbieders en clinici op 

het gebied van medische en sociale zorg 

NICE richtlijnen zijn aanbevelingen voor gezondheid en zorg in Engeland met bewezen resultaten; 

deze richtlijnen beschrijven de zorg en diensten die geschikt zijn voor de meeste mensen met een 

specifieke aandoening of behoefte. 

 

 

 

 

 

De NICE Accelerated Access Collaborative is een fast-track route voor 

nieuwe, innovatieve medicijnen en technologieën om in care pathways te 

worden opgenomen en binnen de NHS te worden geïmplementeerd. 
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3. Healthy Ageing 
 

De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen decennia gestaag gestegen en er zijn nu een half 

miljoen mensen van boven de 90 jaar oud in het VK. Dit is meer dan twee en een half keer het aantal 

in 1985. Tegen 2035 zal meer dan de helft van de volwassenen in het VK naar verwachting 50 jaar of 

ouder zijn. Deze stijgingen zijn echter niet geëvenaard door een stijging van de gezonde 

levensverwachting. In feite zullen de 65-jarigen van vandaag gemiddeld slechts iets meer dan de 

helft van hun resterende leven zonder handicap leven. 

Om deze uitdaging aan te pakken, is de visie van de Britse regering om bedrijven, waaronder sociale 

ondernemingen, in staat te stellen producten, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen en te 

leveren die op grote schaal zullen worden toegepast en die mensen ondersteunen naarmate ze 

ouder worden. Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk actief, productief, onafhankelijk en sociaal 

verbonden blijven. 

Door te investeren in innovatie en onderzoek in het VK, wil de overheid zowel de vergrijzende 

samenleving als de economie ondersteunen door marktinnovaties te leveren binnen het groeiende 

domein van healthy ageing, terwijl ook regionale ongelijkheden in gezonde levensverwachting 

worden aangepakt. 

 

3.1 Gezondheidsongelijkheid 
De kloof in levensverwachting tussen de meest en minst achtergestelde gebieden van Engeland is de 

afgelopen jaren aanzienlijk groter geworden. Voor mannen steeg het van 9,0 jaar in 2011 tot 2013 

tot 9,4 jaar in 2017 tot 2019. Voor vrouwen nam de kloof in deze periode toe van 6,9 tot 7,6 jaar. Dit 

betekent dat een jongen die in Blackpool is geboren, 74,5 jaar oud kan worden. Terwijl een jongen 

die in Westminster is geboren, kan verwachten 83,9 jaar te worden. 

Mensen in de meest achtergestelde gebieden hadden in 2017 tot 2019 vier keer meer kans om 

vroegtijdig te overlijden aan hart- en vaatziekten en 2,2 keer meer kans om te overlijden aan kanker 

dan mensen die in de minst achtergestelde gebieden woonden. 

Het is algemeen erkend dat sociaaleconomische ongelijkheden die worden ervaren vanaf de eerste 

levensjaren en gedurende de hele levensloop, gezond ouder worden ondermijnen. De healthy 

ageing strategie van de Britse overheid valt daarmee ook binnen het bredere kader van de “levelling 

up” strategie. Levelling up pleit voor meer overheidsinvesteringen in armere regio’s met als doel de 

onevenwichtigheden, voornamelijk economisch, tussen gebieden en sociale groepen in het Verenigd 

Koninkrijk te verminderen. 

 

3.2 Gevolgen van de COVID-19 pandemie 
Veel oudere volwassenen hebben fysieke de-conditionering ervaren als gevolg van de COVID-19 

pandemie en de lockdown. Dit heeft gevolgen voor hun fysieke, mentale en sociale gezondheid en 

kan de prevalentie van vallen vergroten. Tijdens de eerste lockdown deed 39,3% van de 55- tot 64-

jarigen en 36,4% van de 65-plussers minder aan lichaamsbeweging dan normaal. In november 2020 

had meer dan een kwart (26,7%) van de 55- tot 64-jarigen en bijna een derde (31,8%) van de 65-

plussers de afgelopen week niet ten minste 30 minuten aan lichaamsbeweging gedaan. 



11 
 

3.3 Healthy Ageing en de Britse Economie 
Tegen 2040 zullen 50-plussers goed zijn voor 63 pence per uitgegeven pond in het VK. Het 

wegnemen van belemmeringen voor hun uitgaven, zoals niet leeftijdsvriendelijk ontwerp, gebrek 

aan onderzoek en leeftijdsdiscriminatie, zou 2% kunnen toevoegen aan het Britse BNP. Dat is in 

totaal £47 miljard. 

 

Vijftig tot 64-jarigen vormen een derde van de beroepsbevolking, maar een miljoen 50-plussers zijn 

onvrijwillig werkloos. Deze groep is rijk aan vaardigheden en ervaring. Tegen een record gezet aantal 

vacatures in het VK (1,3 miljoen in februari 2022) is er een krachtig argument om manieren te vinden 

om deze waardevolle arbeidskrachten in het voordeel van werkgevers en potentiële werknemers te 

gebruiken. 

 

3.4 UK Research & Innovation (UKRI) Healthy Ageing Challenge 
UKRI heeft in 2019 een investering van £98 miljoen aangekondigd om innovaties op het gebied van 
Healthy Ageing te financieren. Het programma loopt voor zeker 5 jaar tot 2024 / 25, en sinds de 
introductie heeft UKRI al meer dan 121 projecten gefinancierd om bedrijven te helpen met het 
ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor healthy ageing end deze op te schalen. 
 

The Healthy Ageing Challenge van (UKRI) helpt bedrijven, waaronder sociale ondernemingen, zich te 

ontwikkelen en het leveren van diensten en producten die mensen ondersteunen in het ouder 

worden. UKRI helpt met innovatieve bedrijfsmodellen gericht op het op grote schaal implementeren 

van nieuwe, innovatie producten en services. De projecten die UKRI ondersteunt met financiering en 

samenwerking in onderzoek en kennisuitwisseling, maken het mogelijk voor mensen om zo lang 

mogelijk actief, productief, onafhankelijk en sociaal te blijven. 

 

De zeven thema’s die UKRI voor de Healthy Ageing Challenge heeft geïdentificeerd zijn; 

• Gezonde actieve plekken creëren 

• Ontwerp voor leeftijdsvriendelijke woningen 

• Goed leven met cognitieve stoornissen 

• Veelvoorkomende klachten van veroudering beheren 

• Gezondheid op het werk behouden 

• Ondersteuning van sociale connecties 

• Het volhouden van fysieke activiteit 

 

Het “investeringspartnerschapsprogramma” biedt UKRI-financiering naast particuliere investeringen, 

voor door bedrijven geleid onderzoek en ontwikkeling. De gefinancierde bedrijven produceren 

innovatieve producten en diensten voor gezond ouder worden die op grote schaal kunnen worden 

toegepast. Op tijd van publicatie van dit rapport, is een fonds van £31 miljoen bestaande uit £ 15,5 

miljoen subsidiefinanciering samen met private equity-investeringen beschikbaar voor in 

aanmerking komende MKB's, met projecten tot £2 miljoen aan subsidiabele kosten. 

Investeringspartners die momenteel openstaan voor nieuwe investeringen zijn Northstar Ventures, 

Nesta en 24Haymarket. 
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Vanaf augustus 2022 zal UKRI starten met het “UKRI Healthy Ageing Challenge Community of 

Practice”, een samenwerkende leergemeenschap voor bedrijven, sociale ondernemingen, 

onderzoekers, investeerders en beleidsmakers, die in verschillende sectoren, disciplines en 

organisatietypes werken, om kennis en inzichten met betrekking tot gezond ouder worden te 

verbinden en te delen.  

De objectieven zijn om kennis uit te wisseling tussen bedrijven, sociale ondernemingen en academici 

te ondersteunen en als katalysator fungeren voor toekomstige innovatie op het gebied van healthy 

ageing. De Community of Practice bieden van verbindings- en samenwerkingsmogelijkheden tussen 

praktijkmensen, beleidsmakers en investeerders met interesse in gezond ouder worden. 

 

3.5 UK SPINE & Medicines Discovery Catapult 
Het UK SPINE initiatief is een door de overheid gefinancierd “drug discovery” programma, opgezet 

om zich te concentreren op de vergrijzende bevolking van het land; specifiek om de complexe paden 

achter veroudering te onderzoeken en ervoor te zorgen dat nieuwe therapieën en medicijnen 

worden ontdekt om het begin van ziekten die de kwaliteit van leven in latere jaren verminderen, uit 

te stellen. 

 

De nadruk zal liggen op het ontwikkelen van behandelingen gericht op het aanpakken van 

multimorbiditeit (meerdere gelijktijdig voorkomende aandoeningen) om de kwaliteit van leven te 

verbeteren en polyfarmacie (het gelijktijdig gebruik van meerdere medicijnen) te verminderen. 

 

Het behandelen van leeftijdsgebonden multimorbiditeit valt in twee kampen: 1) het behandelen van 

leeftijdsgebonden ziekten en 2) het vertragen of voorkomen van leeftijd gerelateerde ziekte en 

fysieke aftakeling.   

 

Een van de partners van UK SPINE is de Medicines Discovery Catapult, een door de overheid 

gefinancierde non-profitorganisatie die betrokken is bij het hervormen van de Britse farmaceutische 

industrie. 

 

 

 

 

De UKRI Funding Finder is een handige tool om meer te komen over de 

beschikbare financiële fondsen, aankomende aanbestedingen en bredere 

kansen om met UKRI en partners samen te werken met betrekking tot 

gezond ouder worden. 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lange Termijn Zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. Lange termijn zorg 
 

Tussen 2016 en 2031 zal de bevolking van 85-plussers in het VK naar verwachting groeien van 1,6 

miljoen naar 2,8 miljoen – een toename van 75%. Investeringen zijn en blijven nodig bij langdurige 

zorg.  

 

Langdurige zorg wordt doorlopend aan cliënten verleend en varieert van intensieve zorg zoals 

verpleegkundige zorg tot minder intensieve ondersteuning in de gemeenschap, zoals het 

verstrekken van rechtstreekse betalingen om regelmatige thuiszorgbezoeken te regelen. Van het 

totale overheidsbudget for sociale zorg voor volwassenen, wordt bijna 80% van de totale bruto 

uitgaven (£15,4 miljard) besteed aan langdurige zorg, die bestaat uit residentiële zorg, verpleging en 

gemeenschapszorg.  

 

4.1 Verpleegtehuizen 
De vergrijzende bevolking van het VK heeft een aanhoudende stijging van de vraag naar residentiële 

verpleegkundige zorg. De verwachting is dat de inkomsten voor residentiele zorgaanbieders op korte 

termijn aanzienlijk zullen stijgen als gevolg van de achterblijvende vraag van mensen die bij het 

begin van de pandemie de instroom in verzorgingshuizen uitstelden. Bovendien zal de introductie 

door de regering van een nieuwe Health & Social Care Levy (zorgheffing) £5,4 miljard opleveren voor 

sociale zorg voor volwassenen in de drie jaar tot 2024-25. De omzet van de sector zal naar 

verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks percentage van 1,8% over de vijf jaar tot 2026-

27 om £ 9,6 miljard te bereiken. 

 

Daarbij zijn het besteedbaar inkomen per huishouden en de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 

gestegen terwijl werkloosheidscijfers zijn gedaald. Als gevolg hiervan hebben de familieleden van 

degenen die zorg nodig hebben minder tijd voor mantelzorg, maar zijn beter in staat om residentiële 

verpleegkundige zorg te betalen, wat de vraag verder doet groeien.  

 

In de laatste 10 jaar is het totale aantal verpleeghuisbedden per 100 mensen van 75 jaar en ouder 

tussen 2012 en 2020 jaar op jaar gedaald van 5,2 naar 4,7. Deze neerwaartse trend zal naar 

verwachting de komende vijf jaar verergeren als gevolg van personeelstekorten van EU-burgers na 

het einde van de overgangsperiode in januari 2021. Volgens prognoses zal er tegen 2025 een tekort 

zijn van ongeveer 28.000 bedden.   

 

 

 

 

 

 

Om hoge kwaliteit zorg te blijven bieden voor een groeiend aantal bewoners 

met minder personeel, kijken veel exploitanten van verzorgingstehuizen naar 

nieuwe innovaties in (digitale) producten en services, welke de efficiëntie van 

werknemers kunnen verhogen en de zorg kunnen verbeteren.   
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4.1.1 Publiek versus particulier gefinancierde bewoners 

In het Verenigd Koninkrijk worden de meeste mensen die in woonzorgcentra wonen traditioneel 

gefinancierd door de overheid. De volledig zelf gefinancierde markt, die nu goed is voor bijna de 

helft van de verpleeghuisplaatsen, is echter veel sneller gegroeid dan de door de overheid 

gefinancierde markt. In 2020 ontvingen 150.000 mensen van 65 jaar en ouder overheidsfinanciering 

voor hun zorgkosten, tegenover 168.000 particulier gefinancierde bewoners. Laatste berekeningen 

schatten dat het aantal door de overheid gefinancierde bewoners zal toenemen met 40,8% tot 

211.000 en met 67,2% tot 281.000 in de komende 20 jaar tot 2038.  

 

Het aanbod van verpleegkundige zorg in de particuliere sector groeide gestaag in de jaren 1990 en 

2000. De combinatie van een vergrijzende bevolking en een tekort aan voorzieningen in de publieke 

sector veroorzaakte gaten in de markt, waardoor de inkomsten van aanbieders uit de particuliere 

sector konden groeien. Dit is een trend die de afgelopen jaren alleen maar is geëscaleerd doordat 

krapte op de overheidsbegrotingen heeft geleid tot aanscherping van de criteria om in aanmerking 

te komen voor door de staat gefinancierde zorg. In de huidige situatie moeten mensen met een 

kapitaal van meer dan £23.250 zelf de volledige kosten voor zorg betalen. 

 

De eerdergenoemde Health & Social Care Levy zal in april 2023 worden ingevoerd. Een deel van dit 

extra inkomen voor publieke zorgaanbieders zal bijdragen aan een hervorming van de sociale zorg 

voor volwassenen in Engeland, waardoor vanaf oktober 2023 iedereen met een vermogen van 

minder dan £100.000 in aanmerking komt voor staatssteun.  

 

4.1.2 Aanbieders van residentiële verpleegzorg 

De sector van de residentiële verpleging vertoont een lage concentratie van marktaandeel en is sterk 

gefragmenteerd. De top vier spelers in de branche zullen naar verwachting goed zijn voor 17% van 

de omzet in 2022. Four Seasons Health Care Ltd was voorheen de grootste speler in de sector, maar 

Barchester Healthcare Homes Ltd heeft de afgelopen jaren marktaandeel gewonnen en zal naar 

schatting 6,8% van de omzet van de sector bijdragen. De overige twee grote aanbieders zijn Bupa 

(4.7%) en HC-One (2.4%). 

 

4.2 Thuiszorg 
Ook de thuiszorgmarkt verwacht een groei van 1.5% per jaar over de komende 3 jaar tot 2025, door 

de vergrijzende bevolking en toenemende prevalentie van handicaps en langdurige aandoeningen 

onder de Britse bevolking.  

 

Thuiszorg wordt vaak gefinancierd door de NHS als een preventieve maatregel om ervoor te zorgen 

dat duurdere en complexere medische problemen niet in een ziekenhuisomgeving behandeld te 

hoeven worden. Daarnaast bieden lokale autoriteiten thuiszorg aan op vier sub segmenten; fysieke 

ondersteuning, zoals hulp bij eten en wassen, ondersteuning bij leerproblemen, psychische zorg en 

zorg bij dementie.  
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Als reactie op de COVID-19-pandemie heeft de Britse regering een reeks initiatieven en financiering 

gelanceerd om aan de groeiende vraag te voldoen. Zo werd in februari 2020 £1,6 miljard verstrekt 

en £ 1,3 miljard voor de lokale overheid en de NHS voor sociale zorg voor volwassenen. Dit werd 

later opgehoogd in april 2020, met een extra £1,6 miljard gereserveerd voor lokale overheden. Deze 

hogere uitgaven zullen naar verwachting de omvang van de door de staat gefinancierde grote 

markten voor particulieren en gemeenten in 2022 vergroten. 

 

4.2.1 Inkopers van thuiszorg 

 

NHS 

De publieke NHS is de grootste inkoper van thuiszorgdiensten. Personen die recht hebben op 

zorgverlening van de overheid kunnen ervoor kiezen om rechtstreekse betalingen te ontvangen om 

de mogelijkheid te bieden om zelf thuisdiensten af te nemen. Rechtstreekse betalingen bieden 

individuen meer keuze en controle over hun zorg. De hoogte van de ontvangen financiering kan 

afhankelijk zijn van het vereiste zorgniveau en financiële middelen van het individu. Dit segment 

wordt beschouwd als onderdeel van de markt van de publieke sector, aangezien deze wordt 

gefinancierd via belastingontvangsten van de overheid. In de afgelopen vijf jaar heeft de NHS een 

sterke stijging in de uitgaven aan thuiszorg gezien. In 2021-22 is de NHS naar verwachting 

verantwoordelijk voor het inkopen van 53% van de totale thuiszorgvoorziening.  

 

Lokale Gemeenten 

Lokale gemeentes zijn na de NHS de op één na grootste aanbieder van thuiszorgdiensten. 

Gemeenten kopen thuiszorg in namens hun klanten en alle aspecten van beheer, betaling en keuze. 

Dit verhoogt het gemak voor degenen die zorg nodig hebben. In het lopende jaar zullen gemeenten 

naar verwachting goed zijn voor 28% van het aanbod. 

 

Private thuiszorg 

Private thuiszorg is het inkopen van thuiszorg uitsluitend uit eigen middelen. In de afgelopen vijf jaar 

steeg de omzet van dit marktsegment licht naarmate de steeds ouder wordende en rijkere Britse 

bevolking thuiszorg nodig had. In 2022 zullen particuliere voorzieningen naar verwachting goed zijn 

voor 19% van de omzet van de thuiszorg sector. 

 

4.2.2 Aanbieders van thuiszorg 

Zowel de NHS, gemeentes en private inkopers maken gebruik van de diensten van 

thuiszorgorganisaties. Het niveau van marktaandeelconcentratie in de thuiszorgsector is laag en de 

sector is gefragmenteerd. De vier grootste operators zullen naar verwachting goed zijn voor slechts 

10,9% van de omzet in de sector tijdens 2021-22; de overige 89.1% wordt gerealiseerd door kleinere 

aanbieders.  

4.3 ENRICH Programma 
Het initiatief Enabling Research in Care Homes (ENRICH) van het NIHR, en het Research Ready Care 

Home Network brengt verpleeghuispersoneel, bewoners en onderzoekers samen om onderzoek en 

klinische trials in langdurige zorginstellingen te faciliteren. Het doel is het leveren van hoogwaardige, 
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consistent onderzoek, zodat NHS-patiënten en verpleeghuisbewoners kunnen profiteren van 

verbeteringen in de zorg, ondersteuning en behandelingen. Momenteel is NIHR ENRICH actief in de 

Greater Manchester stadsregio in 70 verzorgingstehuizen die bij het programma zijn aangesloten en 

testbedden bieden voor nieuwe innovaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u verdere vragen naar aanleiding van dit rapport? Of heeft u plannen 

om zaken te doen in het buitenland? NBSO helpt u met informatie over de 

exportmarkt, contact leggen met zakenpartners en het vinden van de juiste 

(financiële) hulp. Neem contact op via info@nbso-manchester.co.uk 
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