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Voorwoord

Al jarenlang staan wachtlijsten in de sector verpleging en verzorging in het middel-
punt van de belangstelling bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(vws). Regelmatig wordt onderzoek gedaan naar de omvang van de wachtlijsten. Op 
verzoek van de Taskforce aanpak wachtlijsten heeft het bureau Hoeksma, Homans & 
Menting organisatieadviseurs (hhm) een aantal wachtlijstpeilingen uitgevoerd. In 
alle peilingen gehouden tussen 2000 en 2003 wordt vastgesteld dat er grote verschil-
len zijn in de omvang van de wachtlijsten tussen regio’s. Waardoor die verschillen 
veroorzaakt worden komt in de rapportages over de peilingen niet aan de orde. Dat 
heeft er toe geleid dat de directie Verpleging, Verzorging en Ouderen (dvvo) van 
het ministerie van vws het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft verzocht een 
onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van regionale verschillen in wachtlijsten.

De concrete vragen van het ministerie van vws hebben betrekking op de facto-
ren betreffende de vraag naar, het aanbod van en de organisatie van de zorg die de 
regionale verschillen in de omvang van de wachtlijsten voor verzorging en verpleging 
kunnen verklaren. Daarbij wordt tevens de vraag gesteld welke invloed het beleid 
van vws daarop heeft. Kunnen er factoren gevonden worden die het aantal wachten-
den op verpleging en verzorging in een regio bepalen? Gaat het daarbij om factoren 
waarop het beleid van het ministerie een sturende rol kan hebben, zoals de wijze van 
zorgtoewijzing of het aanbod? Of gaat het vooral om autonome, minder beïnvloed-
bare factoren die indicatief zijn voor de vraag, zoals het aantal ouderen in een regio?

In dit rapport worden zoveel mogelijk potentieel verklarende factoren verzameld 
en naast de wachtlijstcijfers van 1 oktober 2003 gezet. Het bleek niet eenvoudig te 
zijn om de vinger te leggen op de exacte invloed van de geselecteerde factoren. Dui-
delijk is wel dat de samenhang tussen de wachtlijsten voor de verschillende voorzie-
ningen voor verpleging en verzorging erg groot is. Dit betekent dat bij voorgenomen 
maatregelen goed nagegaan moet worden wat de consequenties elders in en buiten 
de keten van voorzieningen zijn.

De analyse van wachtlijstgegevens is een complexe zaak, waarvoor deskundige 
inbreng zeer gewenst is. Veel dank is daarom verschuldigd aan de begeleidingscom-
missie voor dit onderzoek, bestaande uit John Massaar en Klaske van der Meulen 
(ministerie van vws), Jan Coolen van Zorgverzekeraars Nederland (zn) en Maarten 
Fresz van het College voor zorgverzekeringen (cvz). Bewerking en levering van en 
toelichting op de cijfers van de wachtlijstpeiling door medewerkers van bureau hhm 
en abf Research is zeer gewaardeerd.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Inleiding

Toegankelijkheid vormt naast kwaliteit en betaalbaarheid een van de hoofddoelstel-
lingen van het zorgstelsel in Nederland. De omvang van wachtlijsten is een indicator 
voor de toegankelijkheid van het zorgstelsel. De toegankelijkheid komt in gevaar als 
de wachtlijsten te lang worden of als urgente zorg niet meer binnen een bepaalde tijd 
kan worden geleverd. Een zekere mate van rantsoenering van zorg middels wacht-
lijsten komt wel ten goede aan een andere doelstelling van zorg: de betaalbaarheid. 
Omdat er een zekere uitruil is tussen de drie hoofddoelstellingen van het zorgstelsel, 
wordt in het algemeen een beperkte mate van rantsoenering niet als problematisch 
gezien. In Nederland vormen de zogenoemde Treeknormen de grens waarboven de 
wachttijd van personen op een wachtlijst als onaanvaardbaar wordt gezien. Eind 
jaren negentig zijn zorgbreed onaanvaardbare wachtlijsten ontstaan, waaronder 
in de sector verzorging en verpleging. Om de wachtlijstproblematiek het hoofd te 
bieden op basis van het Plan van aanpak wachtlijsten is in 1999 een Wachtlijstbrigade 
ingesteld, die in 2000 in de meer uitvoerende taken werd gesteund door een speciale 
Taskforce. In het Plan van aanpak werden drie sporen uitgezet om de wachtlijsten te 
verminderen: een uitbreiding van de zorg, een regionale aanpak van de wachtlijsten 
en een verbeterde informatievoorziening over de wachtlijsten. Op basis van het Plan 
van aanpak zouden de wachtlijsten in de periode 1999-2002 tot een aanvaardbaar 
niveau teruggebracht moeten worden.

De wachtlijsten voor verzorging en verpleging zijn in de periode 2000-2003, mede 
op basis van het Plan van aanpak, met bijna 50% gereduceerd. Met name bij zorg 
thuis is een aanzienlijke vermindering van de wachtlijsten gerealiseerd (met 64%); 
de wachtlijsten voor verpleeghuiszorg (met 39%) en voor verzorgingshuiszorg (met 
23%) zijn minder sterk afgenomen. Daarmee is de wachtlijstproblematiek in de 
sector verzorging en verpleging nog niet opgelost, maar adequate landelijke infor-
matie is vanaf 2004 niet meer beschikbaar. Inmiddels is voor de awbz-gefi nancierde 
zorg op basis van een functiegerichte indicatiestelling een nieuw wachtlijstregi-
stratiesysteem in werking getreden, maar de uitkomsten zijn niet meer op landelijk 
niveau geanalyseerd en gerapporteerd. De resultaten van de eerste meting (begin 
2005) zijn wel teruggekoppeld naar de individuele zorgkantoren, maar zijn nog niet 
gerapporteerd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws).1 
De aandacht voor en oplossing van de wachtlijstproblematiek in de sector verpleging 
en verzorging is daarmee verplaatst van het landelijke niveau naar het niveau van de 
zorgregio’s. Het blijft van belang om de regionale verschillen in omvang en reductie 
van wachtlijsten te kunnen duiden, mede om factoren op te sporen die van invloed 
zijn op de regionale verschillen. Deze factoren kunnen het aangrijpingspunt vormen 
voor een meer gericht beleid ter bestrijding van wachtlijsten. Deze wens voor perio-

1 E-mail van Maarten Fresz, 30 augustus 2005.
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dieke analyse van regionale gegevens op landelijk niveau is ook uitgesproken door 
de zorgkantoren (Wachtlijstbrigade 2002). Dergelijke analyses kunnen bijdragen aan 
het verminderen van de wachtlijstproblematiek.

1.1 Probleemstelling

1.1.1 Beleidscontext
Iedereen die in Nederland woont of werkt is via de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (awbz) verzekerd voor bijzondere ziektekosten en is hiervoor een inko-
mensafhankelijke premie verschuldigd.2 Het gebruik van thuiszorg, verzorgings- en 
verpleeghuizen valt onder de awbz. De toegang tot de voorzieningen wordt geregeld 
via indicatieorganen. Die geven een onafhankelijke en objectieve indicatie van de 
zorgbehoefte af. Met dat indicatiebesluit kunnen mensen een beroep doen op de 
zorgkantoren, die in de geïndiceerde zorgvraag dienen te voorzien (tenzij de cliënt 
heeft gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb)). Het zorgkantoor doet 
dat door zorg in te kopen bij zorgaanbieders die een toelating van het ministerie 
van vws hebben verkregen. Het toegelaten aanbod in een regio is lang gebaseerd 
geweest op het aantal ouderen in een regio. Afspraken tussen aanbieders en zorg-
kantoren over de aantallen bedden in instellingen of de te leveren aantallen uren 
thuiszorg bepalen voor een belangrijk deel de omvang van de budgetten waar de 
zorgaanbieders over kunnen beschikken. De regelgeving is sterk in beweging, maar 
de afspraken uit het verleden werken door in het huidige aanbod van voorzieningen. 
Een belangrijke doelstelling van de modernisering van de awbz is dat deze doel-
matiger en meer vraaggericht moet zijn dan in het verleden. De afstemming van het 
aanbod op de behoefte blijkt in de dagelijkse realiteit niet optimaal te zijn, gezien 
de wachtlijsten die er bestaan voor de voorzieningen voor verpleging en verzorging. 
Extra fi nanciering op basis van geconstateerde wachtlijsten heeft deze lijsten nog 
niet doen verdwijnen.

In de periode 2001-2003 zijn extra wachtlijstmiddelen ingezet om de wacht-
lijsten in de sector verzorging en verpleging te verminderen. In totaal hebben 
de zorgaanbieders in de jaren 2001 en 2002 een bedrag van 1,3 miljard euro aan 
wachtlijstmiddelen aangevraagd, waarvan ongeveer 80% daadwerkelijk is ingezet. 
De wachtlijstgelden zijn op basis van productieafspraken over individuele instel-
lingen verdeeld. Daarbij kreeg een instelling alleen wachtlijstmiddelen toegewezen 
als in de regio waarin de instelling actief was een wachtlijstproblematiek bestond, 
wat in nagenoeg elke regio het geval was. De wachtlijstgelden werden uitsluitend 
beschikbaar gesteld voor extra productie ter vermindering van wachtlijsten (‘boter 
bij de vis’). In 2003 zijn de wachtlijstmiddelen integraal toegevoegd aan het reguliere 
budget voor verzorging en verpleging. Op 1 april 2004 is de facto een einde gekomen 
aan de inzet van extra wachtlijstmiddelen en is men overgegaan tot een systeem van 

2 Indien geen (belastbaar) inkomen wordt genoten hoeft uiteraard ook geen premie te 
worden betaald. 
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reguliere productieafspraken. Vanaf 2005 is een convenant tussen het ministerie 
van vws en de zorgaanbieders van kracht, waarin een macroproductieplafond (met 
1,25% extra jaarlijkse groei) is afgesproken.

De wijze waarop de extra wachtlijstmiddelen zijn aangevraagd en toegekend heeft 
tot gevolg dat de regio’s nauwelijks een zelfstandige rol hebben kunnen spelen bij 
de regionale verdeling van de wachtlijstmiddelen. De gevolgde systematiek heeft 
het karakter van een openeindefi nanciering. In de praktijk is immers gebleken dat 
wie wachtlijstmiddelen vroeg ook wachtlijstmiddelen kreeg, gegeven uiteraard het 
bestaan van een regionale wachtlijstproblematiek. Er is dus geen sprake geweest van 
een specifi ek op regio’s gericht verdelingsmechanisme. Dit neemt niet weg dat de 
verdeling van wachtlijstgelden over de regio’s een rol zou kunnen spelen bij de verkla-
ring van regionale wachtlijstverschillen. Zo zou de verdeling van wachtlijstmiddelen 
een meer marktconforme werking kunnen hebben gehad op het niveau van de regio’s 
door vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, of juist niet. Bij een markt-
conforme werking zal het belang van vraag- en aanbodfactoren voor de verklaring 
van regionale wachtlijstverschillen verminderen, maar bij een niet-marktconforme 
werking zou de verklaringskracht van deze factoren juist toenemen. Helaas kan de 
invloed van de verdeling van wachtlijstmiddelen op de regionale wachtlijstverschillen 
niet worden bepaald omdat er eenvoudigweg geen informatie beschikbaar is over de 
regionale verdeling van de wachtlijstgelden zelf. Dit heeft tot gevolg dat de verdeling 
van de wachtlijstmiddelen in dit rapport buiten beschouwing blijft.

1.1.2 Doel
Al enkele jaren staan wachtlijsten in de sector verpleging en verzorging in het mid-
delpunt van de belangstelling bij het ministerie van vws. Regelmatig wordt onder-
zoek gedaan naar de omvang van de wachtlijsten. De vijf wachtlijstpeilingen in 
opdracht van de Taskforce aanpak wachtlijsten door bureau Hoeksma, Homans & 
Menting organisatieadviseurs (hhm) en het College voor zorgverzekeringen (cvz) 
laten zien dat de wachtlijsten tussen 2000 en 2003 in omvang zijn afgenomen (hhm 
2000, 2001a, 2002, 2003a; cvz 2004). In alle peilingen zijn er grote verschillen tussen 
de regio’s in de omvang van de wachtlijsten. De rapportages geven geen duidelijk-
heid over de verklaring van regionale verschillen in de wachtlijsten.

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of er factoren kunnen worden 
aangewezen die het aantal wachtenden op verpleging en verzorging in een regio 
bepalen. Gaat het daarbij om factoren waar het beleid van het ministerie van vws een 
sturende rol kan hebben, zoals de wijze van zorgtoewijzing of het aanbod, of gaat 
het vooral om autonome, minder beïnvloedbare factoren die indicatief zijn voor de 
vraag, zoals het aantal ouderen in een regio?

1.1.3 Vraagstelling
De centrale vraag van het onderzoek is: welke factoren verklaren de regionale ver-
schillen in de omvang van de wachtlijsten voor verpleging en verzorging?
Van welke factoren mogen we verwachten dat ze een bepalende rol spelen bij het 
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totstandkomen van de waargenomen wachtlijstomvang? Uiteraard is de wachtlijst 
de resultante van (te veel) vraag en (te weinig) aanbod. Op het aanbod heeft het 
ministerie van vws nog steeds een grote invloed, direct of indirect via instellingen 
als het College Tarieven Gezondheidszorg (ctg), het cvz of het Bouwcollege. In 
het bijzonder gaat het dan om de capaciteit van de thuiszorg en van verzorgings- en 
verpleeghuizen. Ook de arbeidsmarktomstandigheden hebben gevolgen voor het 
zorgaanbod. Het is echter waarschijnlijk dat verschillen tussen regio’s in het aantal 
wachtenden voor verpleging en verzorging ook samenhangen met verschillen in 
(vraag)factoren zoals bevolkingsopbouw, verstedelijking, woonsituatie, beschik-
baarheid van aangepaste woningen, etc. Ook de wijze waarop indicatieorganen de 
indicaties behandelen en de wijze waarop zorgkantoren het wachtlijstbeheer voeren 
en omgaan met overbruggingszorg kunnen factoren zijn bij de verklaring van ver-
schillen in de gevonden wachtlijstomvang. Om het belang van de diverse factoren te 
onderzoeken zal de omvang van de regionale wachtlijsten worden geconfronteerd 
met (potentieel) verklarende factoren. De regionale verdeling van de wachtlijstmid-
delen zelf maakt geen deel uit van de in dit onderzoek betrokken verklarende facto-
ren. Er zijn immers geen gegevens beschikbaar over de regionale verdeling van deze 
middelen.

De centrale vraag wordt uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen (tabel 1.1). 
De eerste vraag gaat eigenlijk aan de centrale vraag vooraf: hoe groot is het wacht-
lijstprobleem? Hoe groot zijn de verschillen tussen de regio’s, en zien we dat terug in 
een beschrijving van de wachtenden? In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar regionale 
verschillen en naar de kenmerken van de wachtenden. Vraag twee gaat over de rol 
van de diverse factoren en behelst in principe de centrale vraag van het onderzoek: 
verklaart een tekortschietend aanbod in belangrijke mate de omvang van de wacht-
lijst, vormen determinanten van de vraag een belangrijkere verklaring, of is juist de 
wijze waarop de sector is georganiseerd bepalend? Daarbij wordt per regio het totale 
aantal wachtenden op verpleging en verzorging verklaard aan de hand van relevante 
regiokenmerken. De derde vraag is als de tweede, alleen wordt hier gekeken naar de 
afzonderlijke voorzieningen (zorg thuis, opname in een verzorgingshuis en opname 
in een verpleeghuis). Bij het beantwoorden moet er dan in de modellering rekening 
mee worden gehouden dat wachtlijsten voor verschillende voorzieningen elkaar 
onderling kunnen beïnvloeden. De tweede en derde vraag worden in hoofdstuk 5 
beantwoord.

Een fenomeen dat dwars door de wachtlijstproblematiek heen loopt is de zorg die 
geleverd wordt om de wachttijd te overbruggen. Enerzijds verkleint dit de problema-
tiek, omdat zorgbehoevenden niet geheel van zorg verstoken blijven. Zo ontvangen 
veel wachtenden voor opname overbruggingszorg via de thuiszorg. Anderzijds ver-
stoort dit het zicht op de problematiek, omdat er zorg geleverd wordt aan mensen die 
niet voor de betreffende zorg geïndiceerd zijn. Om de wachtlijstproblematiek beter te 
kunnen beoordelen zal er aandacht worden besteed aan netto wachtlijsten. De netto 
wachtlijst wordt gedefi nieerd als het aantal wachtenden dat zou resteren wanneer de 
zorg die nu als overbruggingszorg wordt geleverd niet nodig zou zijn ter overbrug-



13Inleiding

ging maar direct ten goede zou kunnen komen aan wachtenden voor de betreffende 
voorziening. Daarmee wordt een beeld gegeven van het werkelijke capaciteitstekort. 
Hoe groot zou het wachtlijstprobleem zijn als er geen overbruggingszorg nodig was? 
Dat is de vierde vraag die in dit rapport zal worden beantwoord (§ 4.3). De vijfde en 
laatste vraag is waardoor regionale verschillen in de netto wachtlijsten verklaard 
kunnen worden. In principe kunnen wachtenden voor zorg thuis direct zorg krijgen 
als de wachtenden voor opname kunnen instromen in een verzorgings- of verpleeg-
huis. Het probleem van de wachtenden voor zorg thuis zou daarmee kleiner zijn. 
Vraag vijf wordt beantwoord in paragraaf 5.3.

1.2 Mogelijkheden en grenzen

1.2.1 Af bakening
Bij het uitvoeren van het onderzoek zijn een aantal keuzes gemaakt over defi nities 
en afbakening om het onderzoek uitvoerbaar te maken. Deze keuzes worden in het 
rapport uitvoerig toegelicht, maar zullen hier vast worden aangegeven om de moge-
lijkheden en grenzen van het onderzoek duidelijk te maken.

In het onderzoek kiezen we ervoor om de aantallen wachtenden als afhankelijke 
variabele te nemen, en niet de gemiddelde wachttijd. In de peilingen treffen we per 
defi nitie een relatief groter aandeel van lang wachtenden aan. Geïndiceerden die 
slechts kort op de wachtlijst staan of hebben gestaan blijven voor een groot deel 
buiten beeld. We hebben geen zicht op de gerealiseerde wachttijd van mensen die op 
de peildatum al in zorg zijn en niet meer op de wachtlijst staan. De eventueel gevon-
den verklarende factoren voor de wachttijd zeggen daarmee niets over de te verwach-
ten wachttijd van nieuw geïndiceerden.3

Het onderzoek richt zich op de verschillen in wachtlijsten tussen zorgregio’s. De 
keuze voor het niveau van de zorgregio, waarvan er 32 zijn in Nederland (zie bijlage 
A), is ingegeven door praktische redenen. Veel gegevens zijn niet op gedetailleerder 
niveau beschikbaar, of zijn lastiger te interpreteren. Cijfers op gemeentelijk niveau 
hebben, veel meer dan op zorgregioniveau, te maken met het feit dat mensen niet 
aan één gemeente zijn gebonden maar zonder problemen in naburige gemeenten 
zorg kunnen zoeken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor verpleegkundigen, die niet 
hoeven te werken in de gemeente waarin ze woonachtig zijn. Door voor zorgregio-
niveau te kiezen wordt dit ‘grensverkeer’ minder relevant. Tegelijkertijd is het aantal 
van 32 zorgregio’s niet heel groot, en blijven de mogelijkheden om gedetailleerde 
modellen op te stellen beperkt.

3 Wanneer het awbz-brede zorgregistratiesysteem (azr) gereed is, is van iedere cliënt 
bekend hoe lang hij of zij heeft moeten wachten voor de benodigde zorg geleverd kon 
worden. Dat kan heel andere gemiddelde wachttijden opleveren dan de gemiddelde 
wachttijd van mensen die op een peildatum op de wachtlijst voorkomen. 
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Een relevante kwestie is in hoeverre de zeer kort wachtenden en de zeer lang wach-
tenden meegenomen moeten worden. Een (korte) wachttijd is niet noodzakelijker-
wijs slecht, omdat het mensen de tijd geeft om zaken te regelen en/of te wennen aan 
een aanstaande verhuizing. Voor extreem lang wachtenden kunnen we ons afvragen 
of daar geen andere oorzaken een rol spelen. Daar kunnen zich bijvoorbeeld mensen 
onder bevinden die al een plaats in een verzorgingshuis hebben afgewezen omdat 
het niet het huis van hun voorkeur was. In de analyses wordt hiermee rekening 
gehouden door vooral aandacht te besteden aan de ‘middenmoot van de wachtlijs-
ten’, waarbij gecorrigeerd wordt voor zeer langdurig wachtenden en worden de in het 
Treekoverleg vastgestelde normen over aanvaardbare wachttijden meegewogen. In 
hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de afwegingen en op de defi niëring van deze 
middenmoot.

Als alternatief voor het aantal wachtenden hadden we er ook voor kunnen kiezen 
om de totale hoeveelheid zorg waarop gewacht wordt als afhankelijke variabele te 
nemen. Voor opnames gaat dat één-op-één samen met de aantallen mensen, maar bij 
zorg thuis zullen dan de verschillen mee gaan wegen in aantallen uren zorg waar de 
mensen op wachten. Tot op zekere hoogte kunnen zorgkantoren hierin sturen. Door 
iedereen slechts een deel van zijn geïndiceerde aantal uren zorg te geven, blijft ieder-
een op de wachtlijst staan voor het resterende deel, terwijl mensen die hun totale 
geïndiceerde zorg krijgen geheel van de wachtlijst verdwijnen. Die wordt daardoor 
korter wanneer er wordt gekeken naar de aantallen mensen, maar niet wanneer er 
wordt gekeken naar de totale hoeveelheid zorg waarop men wacht. We beschouwen 
in het onderzoek de omvang van de wachtlijsten in aantallen mensen. Verschillen in 
aantallen uren geleverde zorg werken door in de maat voor de overbruggingszorg die 
als verklarende variabele mee zal wegen.

Men dient zich bewust te zijn van het feit dat bij de wachtlijstpeilingen producten 
en voorzieningen het uitgangspunt vormen, terwijl indicaties sinds 1 april 2003 in 
termen van functies worden gedaan (tk 2002/2003b). De peiling die we in dit rapport 
analyseren is die van 1 oktober 2003, de vijfde en laatste peiling in termen van voor-
zieningen en producten. Met de overstap naar indicaties in termen van functies per 
1 april 2003, verandert de structuur van de wachtlijstpeiling. In dit onderzoek zullen 
we, aansluitend op de beschikbare gegevens, nog uitgaan van producten, waarbij een 
opdeling in zorg thuis, opname in een verzorgingshuis en opname in een verpleeg-
huis wordt gemaakt. In hoofdstuk 4 zal dieper worden ingegaan op de details van de 
opsplitsing.

1.2.2 Zorggebruik, zorgvraag, wachtlijsten: plaats in ander scp-onderzoek
De wachtlijstpeilingen zijn niet geschikt om, in het kader van de Vraag- en verkla-
ringsmodellen verpleging en verzorging (Timmermans en Woittiez 2004a), de keten 
van vraag naar aanbod te sluiten. Daarvoor is het noodzakelijk dat gegevens over 
gebruik van en vraag naar verpleging en verzorging, gemeten op dezelfde peildatum 
of via een cliëntvolgend systeem, beschikbaar zijn. Het mooiste zou zijn om over 
longitudinale, cliëntvolgende informatie te kunnen beschikken. In zo’n systeem, 



15Inleiding

waaraan in het kader van de awbz-brede zorgregistratie (azr) wordt gewerkt, 
komen alle vragers (via het indicatieorgaan) en alle gebruikers (via zorgkantoren 
en aanbieders van zorg) in beeld. Als cliëntvolgende longitudinale data met daarin 
gebruik en vraag beschikbaar zijn, dan zijn wachtlijstpeilingen niet meer noodzake-
lijk. De wachtlijst (en ook de wachttijd) volgt dan direct uit het verschil tussen vraag 
en aanbod. In principe kan dan eenvoudig voor elke gewenste datum de omvang van 
de wachtlijst worden bekeken. Voorlopig is de azr nog niet geheel operationeel. Bij 
de uitvoering van de wachtlijstmeting van 1 januari 2005 is gebleken dat er nog geen 
landelijke wachtlijst opgesteld kon worden die geheel gebaseerd is op de azr (cvz 
2005).

Voorlopig moeten we het nog met versnipperde gegevens doen als we de keten 
van vraag, wachtlijst en gebruik in kaart willen brengen. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) beschikt over gebruiksgegevens uit het Aanvullend voorzieningen-
gebruik onderzoek (avo), en over gegevens van het Centraal Administratie Kantoor 
(cak) waaruit gebruik van (eigenbijdrageplichtige) zorg kan worden afgeleid. Het 
avo is een steekproef uit de bevolking waarbij de exacte peildatum varieert tussen 
de geënquêteerden. Onze cak-gegevens komen uit een steekproef waarvan per week 
(in 2002) het gebruik van thuiszorg is geregistreerd. Verder beschikken we over 
(longitudinale) vraaggegevens van indicatieorganen (gino-rio 2000), grotendeels 
uit het jaar 2000. De verschillen in peildata en steekproeven maken koppeling in één 
bestand onmogelijk.

Eerder is onderzoek gedaan naar de vraag naar zorg op basis van de gegevens van 
indicatieorganen (Van Campen en Van Gameren 2003), en zijn vraag- en gebruiks-
gegevens geïntegreerd om ramingen voor de behoefte aan verpleging en verzorging 
te maken (Timmermans en Woittiez 2004a). In dit rapport wordt ingezoomd op de 
overgang van vraag naar gebruik: de wachtenden. Niet de individuele cliënt staat 
centraal, maar de regionale verschillen.

1.3 Indeling van het rapport

Tabel 1.1 vat de onderzoeksvragen samen en geeft aan in welke paragrafen ze worden 
beantwoord. In hoofdstuk 2 wordt een theoretisch kader geschetst en komt aan 
de orde welke effecten we verwachten van de diverse achtergrondvariabelen. In 
hoofdstuk 3 bespreken we de beschikbare gegevens. In hoofdstuk 4 worden cijfers 
uit de wachtlijstregistraties gepresenteerd, waarbij duidelijk wordt dat de regionale 
verschillen groot zijn. De analyses worden gepresenteerd in hoofdstuk 5, waarna 
hoofdstuk 6 conclusies en beleidsaanbevelingen geeft.
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Tabel 1.1
Onderzoeksvragen

nummer paragraaf vraag
1 4.1, 4.2 Hoe groot is het wachtlijstprobleem? Hoe groot zijn de verschillen tussen de regio’s,

en zien we dat terug in een beschrijving van de wachtenden?

2 5.1, 5.2 Welke rol spelen vraag- en aanbodfactoren in de verklaring van het aantal wachtenden? 

3 5.2 Welke rol spelen vraag- en aanbodfactoren in de verklaring van het aantal wachtenden per 
voorziening (zorg thuis, opname verzorging, opname verpleging)

4 4.3 Hoe groot zou het wachtlijstprobleem zijn als er geen overbruggingszorg nodig zou zijn?

5 5.3 Hoe kunnen regionale verschillen in de netto wachtlijsten worden verklaard?
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2 Kader van het onderzoek

In hoofdstuk 1 is de vraagstelling van dit rapport besproken, en is aangegeven hoe 
we die denken te beantwoorden. In dit hoofdstuk gaan we in op wat er in het recente 
verleden over wachtlijsten is geschreven en onderzocht (§ 2.1). In paragraaf 2.2 
worden de factoren die in het onderzoek betrokken zullen worden op een rij gezet.

2.1 Recente literatuur

2.1.1 Niet alleen nadelen
Sinds de helft van de jaren negentig staan de wachtlijsten in de sector verpleging 
en verzorging hoog op de prioriteitenlijst bij het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (vws), wat resulteerde in een Plan van aanpak wachtlijsten dat 
gezamenlijk is opgesteld door de zorgvragers, aanbieders en beleidsmakers (lvt 
et al. 1999). Op alle niveaus en door alle partijen heen zijn er initiatieven genomen 
om de wachtlijsten in de ouderenzorg te bestrijden (Rekenkamer 2002). Er is door 
vws en Zorgverzekeraars Nederland (zn) onder andere een speciale Taskforce 
aanpak wachtlijsten in het leven geroepen om het probleem te onderzoeken en aan te 
pakken. Overigens betekent de toegenomen aandacht niet dat er eerder geen wacht-
lijsten bestonden; het lijkt er op dat er in de loop der jaren anders naar dit fenomeen 
wordt gekeken (Timmermans et al. 2002: 287-288). Bovendien was er aanvankelijk 
betrekkelijk weinig inzicht in de omvang van het probleem omdat een centrale regi-
stratie ontbrak. De door de Taskforce georganiseerde wachtlijstpeilingen hebben 
ervoor gezorgd dat de wachtlijstomvang op meer uniforme wijze wordt vastgesteld. 
De rapportages laten zien dat de omvang van de wachtlijsten tussen 2000 en 2003 is 
afgenomen (hhm 2000, 2001a, 2002, 2003a; cvz 2004). Dat het probleem daarmee 
uit de wereld is, is echter een te voorbarige conclusie.

Tegelijkertijd kan niet worden gesteld dat wachtlijsten per defi nitie als een pro-
bleem beschouwd moeten worden. Er zijn ook een aantal voordelen aan verbonden 
(Timmermans et al. 1997; Meiland 2002). Zo hoort, binnen zekere grenzen, een 
wachtlijst bij een goed functionerend systeem van voorzieningen (Timmermans et 
al. 1997; Treekoverleg 2000). Wachtlijsten voorkomen dat er onderbenutting is van 
de beschikbare zorg, en kunnen vanuit maatschappelijk oogpunt ook gezien worden 
als een nuttig reguleringsmechanisme: géén wachtlijst zou een verkeerde allocatie 
van publieke middelen kunnen betekenen. Dit is al lang geleden aangestipt door de 
commissie-Van der Zwan (1993) en in nrv (1994). Voor een instelling geldt ook dat 
er geen fi nanciële risico’s zijn van leegstand zolang er nog mensen op de wachtlijst 
staan. Daarmee komen wachtlijsten de doelmatigheid van de zorg ten goede. Verder 
dwingen wachtlijsten de instellingen er toe om (in samenspraak met zorgkantoor en 
indicatiesteller) goed na te gaan of hulp in bestaande gevallen nog wel terecht wordt 
verstrekt. Ook ouderen die naar een verzorgingshuis moeten verhuizen kunnen voor-
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delen hebben van een zekere wachttijd: het geeft ze de gelegenheid om te wennen 
aan de stap van zelfstandigheid naar een verzorgingshuis, en om alle zaken rond de 
verhuizing te regelen. Bij langdurige (thuis)zorg kan een wachttijd worden benut om 
direct de juiste hulpverlener bij de individuele hulpvrager te zoeken, waarmee onge-
wenst snelle wisselingen van verzorgenden kunnen worden voorkomen.

Elke wachtlijst is vanuit de patiënt bezien een probleem: hij of zij wil geholpen 
worden en het liefst zo snel mogelijk. Of een wachttijd een probleem is, hangt vooral 
af van de urgentie van de hulpvraag. Door ontslag uit een ziekenhuis of het onver-
wacht wegvallen van een mantelzorger ontstaat vaak een (kortdurend) acuut opvang-
probleem. Als hulpvragers in een dergelijke noodsituatie op een wachtlijst komen, 
ontstaat er een ernstig probleem. In veel gevallen is de zorgvraag veel minder acuut. 
De mantelzorg krijgt het bijvoorbeeld steeds zwaarder: er wordt een zorgaanvraag 
gedaan op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz), maar er is 
geen sprake van acute nood. Er is zorg beschikbaar, zij het minder dan noodzakelijk. 
Een wachtlijst hoeft in zo’n situatie geen probleem te zijn, zolang het maar duidelijk 
is dat er op afzienbare termijn een verbetering in de situatie komt. Hetzelfde geldt 
voor cliënten van de thuiszorg die een ander thuiszorgproduct geleverd krijgen of 
die minder uren zorg krijgen dan waarvoor ze geïndiceerd zijn. Zij blijven voor het 
andere product of voor het resterende aantal uren op de wachtlijst staan, maar zitten 
niet zonder zorg. Dat een indicatie voor een verzorgingshuis minder urgent is dan 
aanvankelijk werd gedacht (en geïndiceerd), blijkt vaak pas wanneer een aangeboden 
plaats wordt geweigerd. Dat kan zijn omdat men tevreden is met de geleverde over-
bruggingszorg, of omdat de gezondheidssituatie minder ernstig is dan zich liet aan-
zien op het moment van de indicatiestelling. De aanvankelijke indicatie voor opname 
in een verzorgingshuis krijgt daarmee het karakter van een voorzorgsaanmelding. 
Hoewel met de objectieve indicatiestelling een aanmelding uit voorzorg niet voor 
zou moeten komen (voorzorgindicaties mogen vanaf 1998 formeel niet meer worden 
afgegeven), lijkt dat in de praktijk toch nog voor te komen: men ziet namelijk soms 
af van een geïndiceerde voorziening, wanneer deze voor een wachtende beschikbaar 
komt. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met een indicatie voor opname/verblijf 
tevreden zijn met de overbruggingszorg die wordt geleverd en daar genoegen mee 
nemen (hhm 2001b, 2003b, 2003c; De Boer en IJdema 2002; Van Bilsen et al. 2003; 
Meiland 2002).

Soms wordt er gesproken van een onderscheid dat gemaakt moet worden tussen 
planningswachtlijsten en problematische wachtlijsten (zie bv. nrv 1994). Plannings-
wachtlijsten zijn nodig om capaciteit en werkdruk optimaal te benutten. Wanneer de 
aanvaardbare wachttijd wordt overschreden, kunnen we spreken van een problemati-
sche wachtlijst. Waar de grens precies ligt zal altijd onderwerp van discussie blijven. 
In het Treekoverleg (2000) zijn richtlijnen opgesteld. Door de koepelorganisaties van 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn streefnormen opgesteld voor aanvaardbare 
wachttijden (tabel 2.1). In de sector verpleging en verzorging is bepaald dat 80% van 
de mensen thuiszorg moet ontvangen binnen vier weken na de indicatiestelling, en 
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dat zes weken de uiterste termijn is waarbinnen de zorg moet worden gerealiseerd. 
Dezelfde streefnormen gelden voor verpleeghuiszorg. Voor verzorgingshuiszorg 
liggen de normen op respectievelijk 80% binnen acht weken, en een maximale 
wachttijd van dertien weken. In acute situaties dient de zorg direct beschikbaar te 
komen en zijn de aanvaardbare levertijden niet van toepassing. Door de koepelorga-
nisaties is afgesproken dat deze normen zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1 januari 
2003 gerealiseerd moeten zijn.4 Door het traag op gang komen van een awbz-brede 
zorgregistratie (azr) – pas in januari 2005 heeft een eerste functiegerichte wacht-
lijstpeiling plaatsgevonden en integrale invoering wordt op 1 januari 2006 voorzien 
– hebben de zorgkantoren slechts een beperkt zicht op de omvang van de geïndi-
ceerde zorg en de omvang van de wachtlijsten, waardoor het moeilijk is te bepalen 
of de wachttijden binnen de Treeknormen blijven. Cullis et al. (2000) merken op dat 
dit soort streefnormen vaak bijna ad hoc lijken te worden vastgesteld, zonder een 
rationele afweging over het welzijn van de wachtenden te maken. Daar voegen ze 
overigens direct aan toe dat de relatie tussen wachttijd en het individuele welzijn ook 
niet erg helder is.

Tabel 2.1
Streefnormstelling maximale wachttijden (Treeknormen) 

thuiszorg verzorgingshuiszorg verpleeghuiszorg

termijn waarop acute zorg geleverd moet worden direct direct direct

80% van de cliënten moet geholpen worden binnen
… weken

4 8 4

uiterste termijn waarbinnen de zorg geleverd moet worden 6 13 6

Bron: Treekoverleg (2000)

2.1.2 Oorzaken van wachtlijsten
Timmermans et al. (2002) constateren dat ruim een derde van de berichten over 
gezondheidszorg in drie landelijke dagbladen in 2000 en 2001 over de wachtlijsten 
gaat. Aanvankelijk wordt de verklaring vooral gezocht bij een tekort aan fi nanciële 
middelen en personeel. In latere artikelen, aldus het overzicht van Timmermans et 
al. (2002), wordt er genuanceerder over gedacht en wordt vaak ingezien dat extra 
wachtlijstmiddelen niet zonder meer een oplossing voor de wachtlijsten bieden, 
maar dat er tegelijkertijd meer vraag blijkt te ontstaan.

4 Merk op dat de wachtlijstpeilingen slechts beperkt inzicht kunnen geven in de vraag 
of aan de streefnormen wordt voldaan. We kunnen vaststellen of mensen langer 
wachten dan de maximale wachttijd, maar niet of 80% van de cliënten geholpen wordt 
binnen de daarvoor gestelde norm. Om dat ook te kunnen is inzicht vereist in zowel de 
gerea liseerde zorg als in de wachtenden; wachtlijstpeilingen leveren alleen inzicht in 
wachtenden.
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De Brauw (2001) zoekt de verklaring van wachtlijsten in ziekenhuizen eerst en vooral 
bij de regelgeving. Als specialist wordt hij geconfronteerd met herhaaldelijke uit-
stel van operaties, waardoor patiënten langer dan verantwoord op een wachtlijst 
staan.5 Tegenstrijdige en contraproductieve regels hebben tot gevolg dat het voor 
zieken huizen fi nancieel aantrekkelijker is om minder operaties uit te laten voeren, 
waardoor patiënten langer op de wachtlijst staan. Stoop en Berg (2002) trekken 
het breder en stellen dat bij ziekenhuizen onderscheid kan worden gemaakt tussen 
oorzaken aan de aanbodzijde (zoals budget, bedden, operatiekamers) en oorzaken 
die aan de vraagzijde liggen (zoals technische mogelijkheden, demografi e, verwijs-
gedrag van de huisarts, indicatiestelling, gedrag van patiënten). Veel van deze fac-
toren zijn  overigens al opgesomd in nrv (1994). Stoop en Berg stellen nadrukkelijk 
dat gegevens over wachtlijsten en wachttijden pas betekenisvol zijn wanneer ook 
andere gegevens als leeftijden en klachten van de patiënten in de beschouwingen 
worden betrokken. Een uitgebreid verkennend onderzoek naar de factoren achter de 
wachtlijsten in de ziekenhuizen is gedaan door Laeven et al. (2000). Zij stellen een 
conceptueel model op waarin vijf domeinen worden onderscheiden die invloed uit-
oefenen op de wachtlijst. Het eerste is het zorginhoudelijke domein, dat gaat over de 
behandelmogelijkheden die de ziekenhuizen hebben, inclusief medische technieken 
en indicatiestelling. Demografi sche ontwikkelingen, maar ook de (samenwerking 
tussen) andere aanbieders in de regio worden tot het (tweede) zorgvraagdomein 
gerekend. De arbeidsmarkt wordt als een derde, afzonderlijk domein beschouwd. 
Het organisatorische domein betreft de capaciteit waarover een instelling beschikt, 
en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan in bijvoorbeeld de interne plan-
ning. Boven het organisatorische domein (instellingenniveau) bevindt zich het 
(macro-meso) fi nancieel-budgettair domein. Net als de arbeidsmarkt schept dit 
randvoorwaarden waarbinnen de instellingen moeten werken. Voor de toetsing van 
dit conceptuele model ontbreekt echter de noodzakelijke kwantitatieve informatie. 
Laeven et al. (2000) beperken zich tot uitspraken op basis van interviews met instel-
lingen. Uit de studie is gebleken dat er weliswaar meer cliënten zijn geholpen en dat 
de wachtlijstfondsen instellingen hebben gestimuleerd om beter te plannen, maar 
dat tegelijkertijd de zorgvraag is toegenomen.

Een doelmatige werking van de zorgsector, met hooguit bescheiden wachtlijsten, is 
niet alleen voor de sector zelf van belang, maar ook voor de rest van de maatschappij. 
De Stichting voor Economisch Onderzoek (seo) (Ferrer-i-Carbonell et al. 2001) heeft 
de maatschappelijke kosten van wachtlijsten in de ziekenhuizen in kaart gebracht. 
Voor de maatschappij als geheel berekenen ze dat een wachtende gemiddeld zo’n 
6500 euro aan kosten met zich mee brengt. Voor de wachtende burger is er een ver-
mindering van welzijn: hij of zij zal minder levensvreugde genieten dan wanneer de 

5 Er is betrekkelijk weinig (theoretische) literatuur specifi ek voor de sector verpleging 
en verzorging. Daarom zal in deze paragraaf regelmatig gebruik worden gemaakt van 
literatuur die betrekking heeft op wachtlijsten bij de ziekenhuizen. 
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behandeling sneller zou zijn uitgevoerd. Dat kan samenhangen met de onzekerheid 
over de toekomst, maar ook heel direct met een inkomensverlies. Kosten zijn er ook 
voor de werkgevers die productiecapaciteit moeten missen als zieke werknemers 
moeten wachten op een noodzakelijke behandeling. Binnen de zorgsector zelf 
moeten direct extra kosten worden gemaakt om de wachtlijst te beheren en de zorg-
toewijzing (de gewenste zorg, of vervangende zorg en overbruggingszorg) alsnog te 
regelen. Zorgverzekeraars die naar de rechter stappen om het recht op zorg voor hun 
cliënten af te dwingen vormen een kostenpost voor de maatschappij die door het seo 
niet eens is meegenomen.

Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen de ziekenhuizen en de sector verpleging 
en verzorging, zodat de waardering van kostenposten in de verpleging en verzor-
ging zal afwijken van de bevindingen van Ferrer-i-Carbonell et al. (2001). Zo zal het 
productieverlies bij werkgevers veel lager zijn door wachtlijsten in de verpleging 
en verzorging, omdat het voor het merendeel om ouderen gaat die niet meer op de 
arbeidsmarkt actief zijn. Productieverlies kan echter wel optreden doordat een deel 
van de wachtenden hulp krijgt van mantelzorgers. Een deel van de mantelzorgers is 
hiervoor minder gaan werken (Timmermans 2003).

Er is op basis van eerdere wachtlijstpeilingen in beperkte mate onderzoek gedaan 
naar de oorzaken van wachtlijsten in de verpleging en verzorging. Daarbij is de 
arbeidsmarktsituatie (het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor verplegend en 
verzorgend personeel) afgezet tegen de wachtlijstomvang (vws 2001, 2002a). Er is 
een positieve (bivariate) correlatie gevonden tussen het aantal wachtenden in een 
regio en het tekort aan verplegenden en verzorgenden. Daarnaast is er gekeken naar 
het zorgbudget per 75-plusser in de regio, maar er is geen strakke correspondentie 
gevonden tussen het budget en het aantal wachtenden (vws 2000, 2001, 2002a). Ook 
cvz (2004) identifi ceert het aantal 75-plussers in de regio als belangrijkste deter-
minant voor de (absolute) omvang van de wachtlijst in een regio, maar doet dit niet 
op basis van een integrale analyse. Analyses waarin de effecten van verschillende 
(externe) variabelen integraal worden beschouwd, worden wel aanbevolen maar zijn 
niet uitgevoerd.

Kenis (2001) gaat in op allerlei organisatiewetenschappelijke factoren die een rol 
spelen bij de wachtlijsten voor verpleging en verzorging. Hij stelt dat, willen wacht-
lijsten effectief worden aangepakt, er iets moet veranderen aan de organisaties die 
zich nu met de sector verpleging en verzorging bemoeien. Hij stelt en onderbouwt 
dat extra middelen niet automatisch de wachtlijsten bekorten, evenmin als dit 
gebeurt door het aantal wachtenden te tellen en te publiceren en door de streefnor-
men te bepalen. Kenis stelt dat deze maatregelen niet effectief zijn omdat, net als 
binnen ziekenhuizen, ook in de verpleging en verzorging niet elke organisatie er per 
defi nitie belang bij heeft om wachtlijsten weg te werken. Als oplossing draagt hij aan 
dat niet de wachtenden geteld en ‘gestuurd’ moeten worden, maar dat de onderlinge 
afstemming binnen het zorgveld anders moet worden georganiseerd. Hij verbaast 
zich er over dat er in de (academische) literatuur vrijwel uitsluitend vanuit economi-
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sche overwegingen naar de wachtlijsten wordt gekeken en zelden vanuit organisatie-
wetenschappelijk perspectief.

Dat economen niet blind zijn voor de wijze waarop de zorgsector is georgani-
seerd, waaronder in de verpleging en verzorging, blijkt uit een onderzoek naar de 
(on)mogelijkheden van marktwerking in de awbz door het Centraal Planbureau 
(cpb) (Douven et al. 2004). Douven et al. stellen dat het voor een doelmatige werking 
van het zorgstelsel van belang is dat de verschillende onderdelen binnen (maar ook 
buiten) de zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Marktwerking valt of staat met de 
prikkels die de verschillende partijen krijgen, en die prikkels komen voort uit de 
organisatie van de sector. De wijze van organisatie is onlosmakelijk verbonden met 
de wijze waarop de sector is gefi nancierd. Afspraken over maximale budgetten en 
de regelgeving rond de fi nanciering hebben hun invloed op de organisatie en op de 
productie. Als er geen prikkels zijn om meer productie te leveren binnen het vastge-
stelde budgettaire kader, dan is het ontstaan van wachtlijsten onvermijdelijk. Met 
extra budgetten ter bestrijding van wachtlijsten kwam er zelfs een premie te staan op 
het hebben van wachtlijsten (Schut 2003: 12; tk 2000/2001a).

2.1.3 Internationaal
In de internationale literatuur is er nauwelijks aandacht voor wachtlijsten in de 
verpleging en verzorging. Recente projecties van de vraag naar en het gebruik van 
zorg voor ouderen in het Verenigd Koninkrijk (Wittenberg et al. 2004) en in Finland 
(Räty et al. 2003) maken geen melding van wachtlijsten. Wachtlijsten, die zeker 
wel bestaan (zie bv. Young en Turnock 2001), vormen blijkbaar geen thema dat veel 
aandacht krijgt. In een studie van Glendinning et al. (2004) naar de fi nanciering van 
de ouderenzorg in Duitsland, Japan, Denemarken, Australië, de Verenigde Staten, 
Nederland, Frankrijk en Oostenrijk, wordt alleen voor Nederland het thema van de 
wachtlijsten aangestipt. Feder et al. (2000) schrijven dat in een klein aantal staten 
in de vs een beleid is gevoerd waarbij het gebruik van verpleeghuizen (nursing homes) 
wordt beperkt en de zorg thuis gestimuleerd, maar dat de kosten niet op moch-
ten lopen. Zij constateren dat het beleid in die staten geleid heeft tot wachtlijsten: 
dezelfde situatie als die zich in Nederland voor lijkt te doen.

De internationale literatuur is vooral gericht op wachtlijsten in de ziekenhuizen 
(Cullis et al. 2000). Pommer et al. (2004: 189-192) geven aan dat van de (oude) vijftien 
eu-landen er acht zijn die (in 2001) aanzienlijke tot lange wachttijden voor niet-
urgente ingrepen in ziekenhuizen rapporteren. Nederland neemt een middenpositie 
in en vijf landen (België, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg) geven 
aan geen wachttijden van betekenis te kennen. Pommer et al. (2004) stellen vast dat 
wachtlijsten afnemen met de beschikbare capaciteit, met de fi nanciële middelen, en 
met de mate waarin gebruikers zelf moeten bijdragen in de kosten.

Wachtlijsten blijken vooral voor te komen in zorgstelsels waar prijssignalen een 
beperkte rol spelen (Pommer et al. 2004; Siciliani en Hurst 2003). Ook Cullis et al. 
(2000) stellen dat wachtlijsten in de zorg vooral worden aangetroffen in gezond-
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heidszorgstelsels die gefi nancierd worden via belastingen of op belastingen gelij-
kende verzekeringen, en in stelsels waarin een maximum aan het beschikbare 
budget is gesteld. Het Nederlandse stelsel is hier een voorbeeld van. Financiering via 
belastingen of verzekeringen heeft als gevolg dat zorggebruikers niet de volledige 
prijs van de zorg betalen. De vraag moet op een andere manier worden begrensd, 
tenzij de capaciteit zo groot is dat die zelfs bij een prijs van (bijna) nul groter is dan 
de vraag. Doordat het beschikbare budget beperkt is, is de capaciteit in Nederland 
kleiner dan de vraag. Wachtlijsten zijn dan bijna onvermijdelijk. Ondanks het (nega-
tieve) verband tussen capaciteit en wachtlijsten waarschuwen Cullis et al. (2000) dat 
men niet zonder meer de voor de hand liggende conclusie mag trekken dat extra 
fi nanciële middelen om de capaciteit uit te breiden tot kortere wachtlijsten leiden. 
Omdat de directe prijs die consumenten betalen voor de geleverde zorg lager is dan 
de feitelijke kosten, kan een uitbreiding van het aanbod een toename van de vraag tot 
gevolg hebben. Uitbreiding van de fi nanciële middelen moet samengaan met herin-
dicatie of beprijzing, om te voorkomen dat er substitutie naar de extra zorg plaats-
vindt. Vergroting van de doelmatigheid is een aantrekkelijk alternatief, maar blijft in 
de praktijk vaak moeilijk realiseerbaar, zo stellen Pommer et al. (2004).

Naast het internationaal vergelijkende onderzoek is er veel geschreven over de 
regulerende rol die wachtlijsten spelen in het beperken van de vraag. Voor niet-
spoedeisende operaties rantsoeneren wachtlijsten in feite de vraag, niet zozeer door 
de kosten die aan het wachten zijn verbonden, maar vooral door de te verwachten 
vertraging waardoor sommige ervan af zullen zien. De maatschappelijke kosten 
hiervan kunnen groot zijn, te meer daar de mensen die uiteindelijk worden geholpen 
niet noodzakelijk de mensen zijn waarvoor de operatie het grootste gezondheids-
voordeel oplevert (Lindsay en Feigenbaum 1984). Om de wachtlijsten voor elective 
surgery in Britse ziekenhuizen te verklaren, hebben Martin en Smith (1999) een vraag-
aanbodmodel opgesteld waarin vraag en aanbod afzonderlijk worden gemodelleerd, 
en waarin de wachttijd de rol speelt die een prijsvariabele in een traditioneel econo-
misch model heeft. Hun analyses wijzen erop dat veranderingen in wachtlijsten geen 
grote gevolgen hebben voor de vraag. Uitbreiding van de capaciteit is dan een effec-
tief beleid om wachttijden te verkorten. Dezelfde wachtlijsten zijn geanalyseerd door 
Martin et al. (2003), maar zij hebben vooral gekeken naar correlaties tussen aantal-
len wachtenden en verklarende variabelen.6 Zij vinden weinig verklaringen voor de 
aantallen langdurig wachtenden (mensen die langer wachten dan zes maanden), en 
krijgen soms ook contra-intuïtieve resultaten. Zo vinden zij dat ziekenhuizen met 
meer artsen ook meer wachtenden hebben. Ze houden het erop dat er aanbodgeïn-
duceerde vraag is, dat wil zeggen het aanbod lokt extra vraag uit (en daardoor meer 
wachtenden), maar ze sluiten ook niet uit dat het grotere aanbod een indicator is 
voor de kwaliteit en de zwaarte van de zorg. Tegelijkertijd is het zo dat in regio’s met 

6 Dezelfde methodiek is gebruikt door Siciliani en Hurst (2003) in een vergelijking van 
de wachttijden voor elective surgery in acht landen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (oeso).
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een grotere potentiële vraag minder langdurig wachtenden worden aangetroffen, 
wat ook tegen de verwachting in gaat. Dit komt volgens hen omdat er belangrijke 
variabelen in het model ontbreken, maar ze stellen dat het ook een indicator kan zijn 
van ongelijkheid in de toegang tot de zorg. Hun derde verklaring is een stuk positie-
ver: uit de cijfers kan ook de conclusie worden getrokken dat de fi nanciering op de 
plaatsen terecht komt waar de zorg het hardst nodig is. Het is moeilijk vast te stellen 
welke verklaring de juiste is, maar de positieve relatie tussen behoefte en capaciteit 
ondersteunt de laatste verklaring. Een andere uitleg van de gevonden correlaties 
komt van Martin en Smith (2003), die er op wijzen dat langere wachtlijsten tot gevolg 
kunnen hebben dat de capaciteit wordt uitgebreid, wat op korte termijn de indruk 
kan wekken dat aanbod en wachtlijsten positief gecorreleerd zijn.

2.1.4 Conclusie
Een breed spectrum van omstandigheden lijkt verantwoordelijk te zijn voor het (blij-
ven) bestaan van wachtlijsten. Het ontbreekt vaak aan een kwantitatieve benadering 
waarin het relatieve belang van de verschillende verklaringen kan worden bepaald, 
omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn. Omdat vraag- en aanbodfactoren 
elkaar wederzijds beïnvloeden is het erg lastig om vraag en aanbod goed te kunnen 
scheiden. Met de 32 zorgregio’s beschikken we over een dataset die slechts beperkte 
ruimte geeft om uitgebreide modellen op te stellen. Bovendien is een van de veron-
derstellingen achter het vraag-aanbodmodel (Martin en Smith 1999) dat zorgvragers 
reageren op de verschillen in wachttijden tussen de ziekenhuizen. Dat is voor de ver-
pleging en verzorging, zeker op het niveau van de zorgregio’s, een niet al te voor de 
hand liggende aanname. Een zorgvrager uit Amsterdam gaat niet in Rotterdam naar 
zorg zoeken wanneer hij daar minder lang op de gewenste zorg hoeft te wachten. 
Bij de modellering van Martin et al. (2003) hoeft die veronderstelling niet te worden 
gemaakt. Daarom kiezen we ervoor om geen vraag-aanbodmodel op te stellen. We 
zullen niet proberen om regionale verschillen in vraag en aanbod te verklaren; alleen 
de resultante ervan, de wachtlijst, is onderwerp van onderzoek.

2.2 Relevante achtergrondvariabelen

2.2.1 Inleiding
In deze paragraaf geven we aan welke factoren in de analyses betrokken zullen 
worden. Het literatuuroverzicht in paragraaf 2.1 heeft daarbij als leidraad gediend. 
We verwachten dat we daarmee de factoren die het meest relevant zijn, in het 
onderzoek mee hebben genomen. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven maken we 
onderscheid naar aanbodfactoren, vraagfactoren en organisatorische verschillen. 
Aanbodfactoren hebben invloed op de uitstroom van de wachtlijsten, vraagfactoren 
beïnvloeden de instroom in de wachtlijsten. Verschillen in organisatie tussen de 
regio’s kunnen een onafhankelijke rol spelen naast de vraag- en aanbodfactoren. In 
hoofdstuk 3 wordt besproken uit welke bronnen we gegevens halen en komt de ope-
rationalisatie van de factoren aan de orde. In deze paragraaf gaan we nader in op elk 
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van de typen factoren en op de effecten die deze naar verwachting zullen hebben op 
de omvang van de wachtlijst. Het uitgangspunt daarbij is de verwachting dat bij een 
gegeven vraag meer aanbod leidt tot kortere wachtlijsten, en dat wanneer het aanbod 
vast ligt, een grotere vraag betekent dat meer mensen zullen moeten wachten tot ze 
de geïndiceerde zorg kunnen krijgen. De factoren en verwachtingen worden samen-
gevat in tabel 2.2.

2.2.2 Aanbodfactoren
Een directe indicator van het aanbod is de beschikbare capaciteit van voorzienin-
gen voor verpleging en verzorging. De capaciteit van intramurale voorzieningen is 
minder fl exibel aanpasbaar dan voorzieningen in de thuiszorg, of dan het aantal chi-
rurgische operaties in ziekenhuizen. Het door Martin en Smith (2003) gesignaleerde 
probleem dat het aanbod zich snel aanpast wanneer er meer vraag komt, waardoor 
de modellering in de war wordt gestuurd, lijkt daarom voor intramurale voorzienin-
gen minder relevant. De verwachting is dat, gegeven de vraag, een grotere capaciteit 
leidt tot kortere wachtlijsten.

Recente veranderingen in het aanbod kunnen een zelfstandig effect op de wacht-
lijsten hebben, omdat een uitbreiding van de capaciteit betekent dat er direct extra 
instroom in de voorziening kan plaatsvinden. Gegeven het aantal vragers zou dat tot 
een kortere wachtlijst leiden. De verwachting is dat in een regio waarin het aanbod 
recent is gegroeid, de wachtlijsten korter zijn. Lange tijd was de fi nanciering van het 
aanbod gebaseerd op bevolkingskenmerken zoals het aantal ouderen in een regio 
(Bouwcollege 1997). Sinds 1999 zijn deze landelijke planningsnormen losgelaten en 
is de capaciteit gebaseerd op de werkelijk geconstateerde behoefte, waaronder op de 
wachtlijstgegevens (tk 2000/2001a; tk 2002/2003a: 79). Door de planningsnormen 
los te laten en intensiveringsgelden, werkdruk- en wachtlijstbestrijdingsmiddelen 
beschikbaar te stellen, kwam er vanaf ongeveer 1999 een openeinderegeling. Tot 
april 2004 waren instellingen in staat om onbeperkt aanvullende productieafspraken 
met het zorgkantoor te maken, mits er in de regio een wachtlijst bestond (Mathijssen 
2005). Wachtlijsten in het verleden vormen daarmee een indicator voor recente uit-
breidingen van de capaciteit. De in paragraaf 2.1 aangehaalde kritiek dat er gecom-
pliceerde aanpassingsmechanismen achter de waargenomen wachtlijstomvang zit, 
zal daarmee des te meer van belang worden.

De situatie op de arbeidsmarkt, zoals de beschikbaarheid van gekwalifi ceerde 
verplegenden en verzorgenden, kan ook invloed hebben op de wachtlijsten. Als een 
regio weinig mogelijkheden heeft om gekwalifi ceerd personeel te vinden en er veel 
vacatures zijn, dan zal het moeilijk zijn om voldoende zorg aan te bieden en kan een 
hogere wachtlijst worden verwacht. Voor de thuiszorg is de beschikbaarheid van per-
soneel ook een indicator voor de capaciteit. Cijfers over het aanbod (de capaciteit) van 
thuiszorg betreffen veelal in eerste instantie het gebruik van thuiszorg. Veel meer dan 
bij intramurale zorg lopen bij de thuiszorg vraag, aanbod en gebruik door elkaar. 
Meestal kan het aanbod van thuiszorg op veel kortere termijn worden aangepast aan 
de vraag, zodat het gebruik geen goede indicator voor het beschikbare aanbod zal 
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zijn. De beschikbaarheid van gekwalifi ceerd personeel in een regio is echter minder 
fl exibel aanpasbaar, omdat mensen opleiding en ervaring nodig hebben. Beschik-
baarheid impliceert bovendien niet dat deze mensen ook daadwerkelijk worden 
ingezet. Aanwezigheid van een groter aantal verpleegkundigen in een regio leidt dan 
tot de verwachting dat er minder wachtenden zijn.

Mogelijk is van belang in hoeverre voorzieningen geïntegreerd en geconcentreerd 
zijn. Als een zorgaanbieder integraal alle zorg van huishoudelijke hulp tot opname 
kan leveren, is het makkelijker om het aanbod evenwichtig te verdelen en af te stem-
men op de vraag. Wachtlijsten zouden dan kleiner moeten worden. Concentratie, en 
daarmee (regionale) monopolievorming, kan daarentegen ook tot gevolg hebben dat 
er minder prikkels zijn om effi ciënt te werken. Cliënten zijn dan bijna gedwongen 
om van een monopolistische aanbieder gebruik te maken. Daarentegen laat Siciliani 
(2005) in een theoretisch model juist zien dat meer competitie tussen ziekenhuizen 
het aanbod vermindert en langere wachttijden genereert, maar een ambigu effect op 
de wachtlijstomvang heeft. De fi nancieringswijze speelt in zijn model een grote rol, 
en het effect is het sterkst wanneer de budgetten gefi xeerd zijn. Hij stelt dan ook dat, 
onder bepaalde voorwaarden, beleid gericht op het vergroten van de keuzevrijheid 
kan falen in het streven om wachttijden terug te dringen. Wat het optimale niveau 
van integratie en concentratie is, is dus niet zonder meer duidelijk. Ook de optimale 
grootte van een verpleeghuis, waarbij een maximaal mogelijke doelmatigheid wordt 
bereikt, hebben Blank en Eggink (1996: 165-167) niet vast kunnen stellen. Doelmatig-
heid is op te vatten als een relatief begrip, instellingen worden onderling vergeleken, 
en het is niet gezegd dat de best presterende instelling zich niet meer kan verbeteren. 
Sinds hun analyses (gebaseerd op cijfers uit 1993) is er veel veranderd in de sector, 
zodat de conclusies niet doorvertaald kunnen worden naar de huidige situatie. 
Breedveld (2003) geeft aan dat marktwerking, vooral in de thuiszorg, tot meer doel-
matigheid kan leiden. Douven et al. (2004: 54) vragen zich af of het huidige aanbod 
voldoende ruimte geeft aan zorgkantoren om te onderhandelen met en te kiezen 
tussen zorgaanbieders. In delen van Noord-Brabant was er al in 1997 sprake van een 
monopolistische aanbieder van thuiszorg (Breedveld 2003). De optimale concentra-
tie kan dus niet uit de literatuur worden afgeleid. In de analyses zullen we informatie 
meenemen die moet uitwijzen of er verschillen zijn tussen de wachtlijsten in regio’s 
waarin een of enkele grote spelers zijn, en die in gebieden waar het aanbod veel meer 
gediversifi eerd is.

2.2.3 Vraagfactoren
In het algemeen mag worden verwacht dat een grotere (geïndiceerde of potentiële) 
vraag, bij een gegeven aanbod, leidt tot een stijging van de wachtlijstomvang. In dit 
rapport zullen we zo veel mogelijk vraagdeterminanten meenemen waarvan is aan-
getoond dat ze op individueel niveau een rol spelen. In het bijzonder gaat het daarbij 
om leeftijd, leefsituatie, beperkingen en aandoeningen. Als een regio meer zeer oude 
mensen telt, of meer alleenstaande ouderen, dan zijn dat indicatoren voor een gro-
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tere vraag naar zorg (Timmermans en Woittiez 2004a). Hetzelfde geldt voor regio’s 
waarin meer mensen met gezondheidsproblemen of (fysieke en/of psychische) beper-
kingen wonen. Ook het geslacht kan van belang zijn, al lijkt de rol daarvan te verschil-
len per product.

De beschikbaarheid van aangepaste woningen kan ook een relevante factor 
zijn. Aangepaste woningen kunnen ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen en dat opname in een tehuis niet noodzakelijk is. In die situ-
atie vermindert de druk op de wachtlijsten voor opname. Tegelijk kan het zijn dat 
men weliswaar zelfstandig kan blijven wonen maar dat er wel hulp van de thuiszorg 
noodzakelijk is. Een opwaartse druk op de wachtlijsten voor zorg thuis is daarmee 
evengoed mogelijk. Wat het cumulatieve effect voor de totale wachtlijst is, is dus 
ambigu.

Andere factoren waarvan gevonden is dat ze de vraag naar verpleging en verzor-
ging beïnvloeden (Timmermans en Woittiez 2004a) zijn de stedelijkheidsgraad (in 
stedelijke gebieden is er meer vraag), inkomen (mensen met lage inkomens vragen 
meer verpleging en verzorging), opleidingsniveau (hoger opgeleiden vragen minder 
zorg). Daarmee kunnen ze ook een invloed op de wachtlijstomvang hebben. Verder 
zijn er variabelen die samenhangen met het sociale netwerk waarover mensen 
beschikken. We verwachten dat mensen die over een groot sociaal netwerk beschik-
ken, minder beroep doen op zorgvoorzieningen omdat ze meer mogelijkheden 
hebben om bijvoorbeeld mantelzorg te regelen.

Voor de individuele zorgvrager is de beschikbaarheid van overbruggingszorg van 
groot belang. De rol die dit speelt bij het verklaren van regionale wachtlijsten is 
echter moeilijk in te schatten. Overbruggingszorg vermindert niet de vraag naar 
zorg, want mensen blijven als vrager op de wachtlijst staan voor de zorg waarvoor ze 
zijn geïndiceerd. Als er in ruime mate bijvoorbeeld zorg thuis ter overbrugging wordt 
gegeven, dan kan dit betekenen dat de wachtlijsten voor het verzorgingshuis langer 
worden omdat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven, ondanks de 
afgegeven indicatie voor opname in een verzorgingshuis. Tegelijk zullen de wacht-
lijsten voor zorg thuis ook langer zijn dan noodzakelijk, omdat – als het aanbod 
vast ligt – de mensen die zorg thuis geven aan ouderen met een indicatie voor het 
verzorgingshuis, dit niet tegelijkertijd kunnen geven aan mensen met een indicatie 
voor zorg thuis. Een regio die veel mensen van overbruggingszorg voorziet kan dan 
geconfronteerd worden met lange wachtlijsten, omdat iedereen slechts een deel van 
de geïndiceerde zorg krijgt en dus – als dit goed geregistreerd wordt – voor het res-
tant op de wachtlijst blijft staan.

Voor zorg thuis is het mogelijk dat mensen slechts een deel krijgen van de geïndi-
ceerde zorg en voor het ontbrekende deel op de wachtlijst blijven staan. Het percen-
tage van het geïndiceerde aantal uren dat mensen gemiddeld als overbruggingszorg 
geleverd krijgen, kan als een directe maat voor de overbruggingszorg in een regio 
worden beschouwd. Als mensen op de wachtlijst gemiddeld een groter deel ont-
vangen van de geïndiceerde zorg, dan ligt het in de lijn der verwachting dat er meer 



28 Kader van het onderzoek

mensen op de wachtlijst staan. Immers: gegeven het aanbod van zorg thuis en het 
aantal mensen dat zorg nodig heeft, betekent een groter leveringspercentage aan 
mensen op de wachtlijst, dat er minder ruimte is om anderen de volledige 100% zorg 
te geven. Een groter aantal mensen zal dus op de wachtlijst blijven staan voor een 
(kleiner) deel van de geïndiceerde zorg (zie box 2.1). Anders gezegd: een regio waar 
het zorgkantoor aan zo veel mogelijk mensen de volledige zorg toewijst (die mensen 
verdwijnen daarmee van de wachtlijst), zal de mensen op de wachtlijst maar heel 
weinig overbruggingszorg kunnen bieden. In de praktijk moet hierbij in ogenschouw 
worden genomen dat zorg thuis uit verschillende producten bestaat die andere 
expertises vereisen en niet zonder meer uitwisselbaar zijn. Ook loopt erdoorheen dat 
thuiszorg ter overbrugging geleverd wordt aan mensen die op de wachtlijst staan voor 
opname. De hoeveelheid thuiszorg die beschikbaar is voor de geïndiceerden voor zorg 
thuis wordt daarmee een grootheid waarop het zorgkantoor veel invloed kan hebben.7

Gerelateerd aan het inschatten van de rol van overbruggingszorg is de mate 
waarin een regio indicaties ‘uit voorzorg’ doet, en of mensen die opname weige-
ren omdat ze tevreden zijn met de overbruggingszorg (zie § 2.1.1) al dan niet op de 
wachtlijst blijven staan. hhm (2003b) geeft aan dat in enkele regio’s onderzoek 
is gedaan naar de urgentie van wachtenden voor opname in een verzorgingshuis, 
en dat als gevolg daarvan een opschoning van de wachtlijst heeft plaatsgevonden. 
Een vijfde tot twee derde van de (soms voorgeselecteerde) wachtenden gaf aan dat 
opname in een verzorgingshuis niet meer nodig was. De besproken opschonings-
acties zijn gedaan in 2002 en 2003, maar onduidelijk is in hoeverre ze een vervolg 
hebben gekregen. Verder zijn de acties onafhankelijk van elkaar georganiseerd, en 
waren er verschillen in de uitvoering. Bovendien zijn ze vaak binnen een indicatieor-
gaan gedaan, waardoor het effect voor een zorgregio moeilijk is te bepalen.8 In het 
kader van ons onderzoek zullen we zelf een ‘opschoning’ doen, en zal bij de analyses 
vooral naar de middenmoot van de wachtlijsten worden gekeken (zie § 4.2). Alterna-
tief is om te kijken naar netto wachtlijsten (zie § 4.3).

2.2.4 Organisatorische factoren
Een verklaring voor verschillen in de geregistreerde wachtlijsten kan gelegen zijn 
in de wijze waarop zorgkantoren de zorgtoewijzing regisseren en de wachtlijsten 
beheren. Zo zijn er drie modellen voor de zorgtoewijzing in omloop: het ‘100% regie’ 
model, het ‘monitoring’ model en de ‘80/20-regel’ (vws 2002b). In het eerste model 
wordt de regie over de totstandkoming van een match tussen vraag en aanbod volle-
dig door het zorgkantoor gevoerd. De wijze waarop die regie precies wordt ingevuld 
kan overigens verschillen. In het monitoringmodel houdt het zorgkantoor toezicht 

7 Misschien moet de maat voor de geleverde thuiszorg daarom eerder als een organisato-
rische factor dan als een vraagfactor worden geïnterpreteerd. Voor de analyses maakt de 
interpretatie overigens geen verschil. 

8 In veel zorgregio’s is er meer dan één indicatieorgaan dat verantwoordelijk is voor de 
indicatiestelling.
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op de invulling, maar bemoeit het zich er niet actief mee. De zorgaanbieders en 
de indicatie-instelling krijgen relatief veel ruimte om buiten het zorgkantoor om 
aan de wensen van de zorgvrager tegemoet te komen, tenzij vanuit de monitoring 
blijkt dat er geen goede zorg wordt geleverd. In het 80/20-model wordt het grootste 
deel van de invulling van de zorgvraag overgelaten aan de indicatieorganen en de 
zorgaanbieders. In de moeilijke gevallen, zo’n 20%, bemoeit het zorgkantoor zich 
wel actief met de zorgtoewijzing. Het is moeilijk om een verwachting uit te spreken 
over welk model de kortste wachtlijsten op zou moeten leveren. Bureau Hoeksma, 
Homans & Menting organisatieadviseurs (hhm) (2003e) is middels interviews bij 
tien zorgkantoren de praktijk nagegaan. Er wordt geconcludeerd dat de effecten van 
de zorgtoewijzing moeilijk te meten zijn voor de zorgkantoren. hhm komt tot de 
aanbeveling dat er meer duidelijkheid moet komen over elementen die van belang 
zijn bij de zorgtoewijzing. De verantwoordelijkheden van de zorgkantoren kunnen 
daarmee beter worden ingevuld en er kan meer eenduidigheid komen voor cliënten. 

Box 2.1 Relatie tussen het aantal wachtenden en het percentage geleverde zorg
Stel dat er in een regio 10.000 uur aan thuiszorg beschikbaar is, en dat er 1000 mensen 
zijn, en dat ieder geïndiceerd is voor 20 uur thuiszorg. In totaal is dan 20.000 uur nodig, 
en er moet een verdeelsleutel voor de beschikbare 10.000 uur worden gevonden. In  
theorie is het mogelijk om iedereen ‘evenveel’ te helpen. Iedereen krijgt dan 10 uur, 
dat is 50% van het geïndiceerde aantal uren, en blijft voor het overige op de wachtlijst 
staan. Er zijn dan 1000 wachtenden: zie de onderste regel van de tabel. Het andere uit-
erste is dat zo veel mogelijk mensen de volledige 20 uur krijgen: dat kan voor maximaal 
500  cliënten. De overige 500 blijven op de wachtlijst staan en krijgen geen overbrug-
gingszorg. De tabel maakt inzichtelijk dat hoe hoger het percentage van de geïndi-
ceerde zorg dat ter overbrugging aan wachtenden wordt geleverd (laatste kolom), hoe 
hoger het aantal mensen op de wachtlijst is (eerste kolom). 

aantal 
wach-
  ten den

aantal mensen
met volledige
zorg

uren voor
mensen met 
volledige
zorg

uren beschikbaar 
voor wachtenden

uren nodig 
voor wach-
tenden

geleverde zorg aan 
wachtenden
(in % van de
geïndiceerde zorg)

500 500 10.000 0 10.000 0
600 400 8.000 2.000 12.000 17
700 300 6.000 4.000 14.000 29
800 200 4.000 6.000 16.000 38
900 100 2.000 8.000 18.000 44

1000 0 0 10.000 20.000 50

Bron: f ictieve cijfers
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Tot een concrete aanbeveling over welk model voor cliënten het beste werkt, komt 
hhm (2003e) helaas niet.

Ook de methodiek die is gevolgd bij het vaststellen van de wachtlijstomvang, kan 
van belang zijn (cvz 2004: 8-9, 12, 53). Een deel van de zorgkantoren leverde de 
wachtlijstinformatie aan volgens ‘methodiek 1’, waarin de informatie over wachten-
den afkomstig is van de zorgaanbieders. Dit was bij eerdere wachtlijstpeilingen de 
standaardmethode. In een aantal regio’s wordt het aantal wachtenden inmiddels 
door het zorgkantoor geteld, door de indicatiebesluiten die door de indicatieorga-
nen worden aangeleverd te vergelijken met de Melding aanvang zorg (maz) die van 
de zorgaanbieders komt (‘methodiek 2’). Voor enkele regio’s is een combinatie van 
de twee methodes gebruikt om de wachtlijst vast te stellen (‘methodiek 2 plus’). 
Aanmelding door de aanbieders (methodiek 1) levert langere wachtlijsten op, omdat 
mensen zich bij meer aanbieders kunnen inschrijven. Echter de cijfers in de wacht-
lijstpeiling zijn geschoond voor dit soort dubbeltellingen. Het is mogelijk dat daar-
door geen effect wordt gevonden, maar dit kan niet op voorhand worden uitgesloten.

Verschillen tussen de regio’s kunnen ook hun bron vinden in de werkwijze van de 
Regionale Indicatie Organen (rio’s). Als rio’s verschillend omgaan met indicaties, 
dan werkt dat door naar de wachtlijsten zoals de zorgkantoren die samenstellen. In 
eerder onderzoek is geconstateerd dat er aanzienlijke verschillen tussen de rio’s zijn 
(Van Campen en Van Gameren 2003: 68). Ook uit een onderzoek naar mogelijkhe-
den om tot een vereenvoudiging van de indicatiestelling te komen, komt naar voren 
dat er in de dagelijkse praktijk verschillend met indicaties wordt omgegaan (hhm 
2004). Afspraken met zorgaanbieders en ziekenhuizen over de afhandeling van 
‘eenvoudige’ indicaties verschillen per regio. Bij een onderzoek naar de gevolgen van 
de invoering van het werkdocument ‘gebruikelijke zorg’, waarin wordt aangegeven 
welke hulp van partner en/of kinderen mag worden verwacht, is geconstateerd dat 
dit heeft geleid tot een daling van het aantal indicaties (vooral voor huishoudelijke 
hulp). Maar er wordt ook geconcludeerd dat de uniformiteit van de indicatiestel-
ling tussen regio’s (en ook tussen indicatiestellers) beter kan (Wolffensperger et 
al. 2004). Er zijn dus diverse aanwijzingen dat vergelijkbare indicatieaanvragen tot 
andere indicatiebesluiten kunnen leiden. Afspraken over werkprocessen kunnen 
hier verantwoordelijk voor zijn. Expliciete en landelijk dekkende gegevens over de 
werkwijze van de rio’s zijn echter niet beschikbaar. Dichtbij komt hhm (2003d), dat 
inzicht geeft in de achterstanden bij 88% van de rio’s. Er wordt geconcludeerd dat in 
het tweede kwartaal van 2003 (dus direct na de invoering van de functiegerichte indi-
catiestelling) de werkvoorraden9 bij de rio’s over het algemeen zijn toegenomen. 
Er zijn echter ook rio’s waar de achterstanden geheel zijn weggewerkt. De verschil-
len tussen de rio’s doen vermoeden dat het om een belangrijke variabele kan gaan, 
maar helaas zijn de gegevens te incompleet om betrouwbaar in de analyses gebruikt 

9 Het totale aantal aanvragen voor een indicatie verpleging en verzorging (v&v) dat op de 
peildatum bij het rio bekend en nog niet afgehandeld is (hhm 2003d: 5).
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te kunnen worden. hhm (2003d: 13-14) geeft informatie per rio, maar geeft tegelij-
kertijd aan dat voor 30% van de rio’s de informatie voor 2003 ontbreekt. Voor enkele 
zorgkantoorregio’s ontbreekt de informatie voor elk van de in die regio gelegen 
rio’s; elke basis om de gegevens enigszins betrouwbaar aan te vullen ontbreekt 
daarmee. Ook informatie over de gebruikte afhandelingsroutes van de indicatie 
(d.w.z. of een indicatie een verkorte, standaard, uitgebreide of afgebroken procedure 
betreft) is slechts van een beperkt aantal rio’s bekend (hhm 2003d: 6).10

Er moet rekening worden gehouden met de ‘overloop’ tussen regio’s. Wachtlijsten 
in nabijgelegen regio’s zullen gecorreleerd zijn met elkaar, en gevolgen ondervinden 
van verklarende variabelen die op (andere) nabijgelegen regio’s betrekking hebben 
(zoals het aanbod of de arbeidsmarktsituatie in omliggende regio’s). Een regio die 
omringd wordt door regio’s met relatief lange wachtlijsten, hoeft niet te verwachten 
dat zijn eigen zorgbehoevenden over de grens gaan kijken. Tegelijk mag verwacht 
worden dat er wel toestroom vanuit de omliggende regio’s zal zijn. Beide verschijnse-
len leiden tot een opwaartse druk.

Verder is bij het uitwerken van de vraagstelling (§ 1.1.2) al aangestipt dat er samen-
hang bestaat tussen wachtlijsten voor de diverse producten. Zo hangt de lengte van 
de wachtlijsten voor thuiszorgvoorzieningen mogelijk samen met de lengte van 
de wachtlijsten voor verzorgingshuizen, omdat thuiszorg als overbruggingszorg 
geleverd kan worden. Er zal in de analyses van de wachtlijsten naar product met deze 
samenhangen rekening worden gehouden.

2.3 Samenvatting

In het recente verleden is er al veel gezegd en geschreven over de relevantie van 
wachtlijsten, over oorzaken en gevolgen. Een integraal onderzoek naar de wacht-
lijsten voor verpleging en verzorging ontbreekt nog. Onderhavig rapport zet voor 
deze sector alles op een rij. Tabel 2.2 geeft een samenvatting van de factoren die in 
het onderzoek worden betrokken, en van de verwachte effecten. De uitgesproken 
verwachtingen zijn gebaseerd op een gestileerd model waarin alle andere variabelen 
constant zijn gehouden. Bijvoorbeeld: als twee regio’s alleen verschil vertonen in het 
aantal mensen dat gezondheidsproblemen heeft, maar eenzelfde aantal ouderen en 
een gelijk aanbod van voorzieningen hebben, dan mag worden verwacht dat in de 
regio met meer gezondheidsproblemen er meer mensen zijn die zorg nodig hebben 
en meer mensen op de wachtlijst staan. De (internationale) literatuur die in dit 
hoofdstuk is beschreven, komt vaak tot de conclusie dat – in elk geval bij ziekenhuis-

10 Het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) heeft een inventarisatie gemaakt van de rio’s 
met als peildatum 1 mei 2004. In de rapportage (ciz 2004) worden nationale totalen gege-
ven voor relevante grootheden. In een gesprek is aangegeven dat voor regionale  cijfers uit 
2003 diep in de boeken gedoken moet worden, en dat verschillen in defi nities en opvattin-
gen tussen de rio’s de vergelijkbaarheid van de gegevens ernstig bemoeilijkt. Verschillen 
in cijfers over bijvoorbeeld de aantallen verkorte, standaard- en uitgebreide procedures zijn 
deels te verklaren door verschillen in opvattingen over wat een uitgebreide procedure is. 
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zorg – het aanbod reageert op de vraag. Daardoor wordt het zicht op de rol van de 
factoren minder scherp: omdat de factoren elkaar onderling beïnvloeden wordt het 
moeilijker om het directe effect ervan op de wachtlijst te meten. We moeten er reke-
ning mee houden dat dit probleem ook bij de analyses voor de sector verpleging en 
verzorging op zal treden. In hoofdstuk 3 zal worden aangegeven in welke gegevens-
bronnen we informatie aantreffen over de in tabel 2.2 genoemde factoren.

Tabel 2.2
Overzicht van potentiële determinanten en hun verwachte effect op de wachtlijst

stelling verwacht effect

aanbodfactoren

beschikbare capaciteit meer aanbod van voorzieningen voor 
verpleging en verzorging

–

arbeidsmarktsituatie meer gekwalif iceerde verpleegkundigen  beschikbaar –
meer vacatures voor verplegenden en verzorgenden +

historische wachtlijsten, recente
uitbreiding van het aanbod

historische wachtlijst +

uitbreiding aanbod –

integratie en concentratie van zorgaanbieders meer concentratie ?

vraagfactoren

bevolkingsopbouw naar leeftijd meer ouderen +

bevolkingsopbouw naar geslacht meer vrouwen ?

bevolkingsopbouw naar leefsituatie meer alleenstaanden +

aantal mensen met gezondheidsproblemen
of beperkingen

meer mensen met (fysieke en/of psychische) 
 beperkingen

+

meer mensen met aandoeningen +

beschikbaarheid van aangepaste woningen meer aangepaste woningen: +/- vph, vzh: -; 
thuisz: +

beschikbaarheid van overbruggingszorg meer mensen met overbruggingszorg +

groter deel van de zorg thuis geleverd +

stedelijkheidsgraad hogere stedelijkheidsgraad +

inkomen hoger inkomen –

opleidingsniveau meer hoog opgeleiden –

omvang sociaal netwerk groot netwerk –

organisatorische factoren

zorgtoewijzingsmodel ?

gevolgde methodiek bij vaststelling 
 wachtlijstomvang

?

verschillen in werkwijze van de rio’s ?

overloop tussen regio’s meer overloop naar andere regio’s –

samenhang van de wachtlijsten voor 
 verschillende producten

meer wachtenden voor product x: + (voor 
product y)
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3 Data

In dit hoofdstuk bespreken we de bronnen van de gegevens die in de analyses worden 
betrokken. De belangrijkste bron bestaat natuurlijk uit de wachtlijstenpeilingen, die 
ons onder andere vertellen hoeveel wachtenden er zijn (§ 3.1). Gegevens over de ach-
terliggende factoren komen vooral uit het Zorginformatiesysteem (zois) en uit het 
Woningbehoefteonderzoek (wbo). De bronnen worden besproken in paragraaf 3.2. 
Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf waarin de exacte constructie van de achter-
grondvariabelen wordt besproken (§ 3.3).

3.1 Wachtlijstpeilingen

De wachtlijstpeilingen bevatten gegevens op een peildatum. In dit project wordt de 
offi ciële wachtlijstpeiling van 1 oktober 2003 geanalyseerd. Van elke wachtende op 
een voorziening voor verpleging en verzorging op de peildatum is bekend op welk(e) 
product(en) hij of zij wacht, en kennen we een aantal achtergrondgegevens. We 
hebben informatie over leeftijd en geslacht, we kennen de indicatiedatum. We weten 
in welke gemeente en zorgregio iemand woont, en we kennen de zorgregio waarin 
de gewenste aanbieder is gevestigd. Daarnaast is bekend of iemand gebruikmaakt 
van overbruggingszorg, en welke zorg dit is.

Deze wachtlijstcijfers zijn door hhm verzameld en gecorrigeerd. De gevolgde 
werkwijze is uitgebreid beschreven in cvz (2004: 8-15). Op hoofdlijnen komt het erop 
neer dat bureau Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs (hhm) gege-
vens van zowel zorgkantoren als zorgaanbieders heeft verzameld en gecontroleerd, 
waarbij het Centraal Administratie Kantoor (cak) medewerking heeft verleend aan 
de verifi catie van de overbruggingszorg. Na een terugkoppeling naar de leveranciers 
van de informatie gaf dit een ‘vervuilde wachtlijst’ van 63.400 personen. Verwij-
dering van cliënten die overleden zijn (uitgevoerd door het cak met behulp van de 
gemeentelijke basisadministratie (gba)) en correctie voor administratieve vervuiling 
(onder meer niet bestaande productcodes) resulteerde in een ‘ongeschoonde wacht-
lijst’ van 57.538 personen. Uit deze lijst zijn tot slot nog de dubbeltellingen verwijderd 
om tot de ‘geschoonde wachtlijst’ te komen. Dubbele registraties zijn cliënten die 
twee keer of vaker op de wachtlijst staan. De geschoonde wachtlijst, 54.244 personen 
groot, vormt het uitgangspunt van de analyses in dit rapport.

Met de gegevens uit de peilingen zijn door hhm en anderen enkele analyses 
gedaan (zie § 2.1.2), maar er is eerst en vooral gekeken naar de omvang van de wacht-
lijsten voor de diverse voorzieningen (en producten) in de verschillende regio’s. Naar 
de in de wachtlijstpeilingen beschikbare gegevens als leeftijd en geslacht is daarbij 
niet gekeken, en aanbevelingen om de effecten van externe variabelen integraal te 
analyseren zijn niet uitgevoerd. In dit rapport doen we dat wel.
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De regio-indeling die we in dit rapport hanteren wijkt af van de indeling die in de 
rapportages van hhm en cvz (2004) is gehanteerd. In alle gevallen vormt de zorgre-
gio de kern van de indeling. We baseren de verdeling van wachtenden over de regio’s 
op de woonplaats van de wachtenden. In de rapportages van hhm en cvz werd inge-
deeld naar de regio waarin de gewenste leverancier zich bevond. De indeling in die 
rapportages is in zekere zin historisch bepaald. In eerdere wachtlijstpeilingen werd 
de wachtlijst samengesteld op basis van informatie die afkomstig was van de aan-
bieders (‘methodiek 1’, zie § 2.3.3). Door wachtenden in te delen naar de regio waarin 
de aanbieder was gevestigd, was het niet nodig om een extra vertaalslag te maken 
naar de woonplaats van de zorgvrager. Betere registratie maakt het mogelijk om nu 
wel een indeling naar de woonplaats van de zorgvrager te maken. Deze indeling sluit 
beter aan bij de achtergrondgegevens. Alle gegevens die afgeleid worden uit huis-
houdensenquêtes of registraties, waaronder vraagfactoren als de bevolkingsopbouw, 
zijn gebaseerd op de woonplaats van mensen. Ook geeft de indeling naar woonplaats 
beter inzicht in waar de vragers zich bevinden. Registratie bij aanbieders draagt het 
risico in zich dat het afhankelijk is van de toevallige aanwezigheid van een aanbieder 
in de nabijheid van de vestigingsplaats of van gefuseerde instellingen. Het verschil is 
overigens niet heel groot, en beide indelingen zijn te reconstrueren in de wachtlijst-
peiling van 1 oktober 2003. Het gevolg van de gemaakte keuze is dat de in dit rapport 
gepresenteerde cijfers niet direct vergeleken kunnen worden met de cijfers in de rap-
portages van hhm en cvz.

3.2 Bronnen van de achtergrondgegevens

In de wachtlijstpeiling is slechts een beperkt aantal kenmerken van de wachtenden 
opgenomen. Een goede verklaringsgraad op individueel niveau is daardoor niet te 
verwachten, en zal ook niet worden nagestreefd. We richten ons op een verklaring 
van de regionale verschillen in wachtlijsten. Daarvoor is het noodzakelijk dat gege-
vens op regionaal niveau worden ingebracht in het analysebestand dat op basis van 
de wachtlijstpeiling kan worden gemaakt. Veel informatie op het niveau van de 
gemeente en de zorgregio kan uit het zois (zie box 3.1) worden gehaald. De infor-
matie in zois is afkomstig uit een grote en diverse hoeveelheid van bronnen. Er is 
informatie over het aanbod en gebruik van zorgproducten in opgenomen, zowel 
voor verpleging en verzorging als voor andere typen zorg. Daarnaast bevat het zois 
informatie over voor ouderen geschikte woningen en informatie over de bevolkings-
samenstelling. Ook de inkomensgegevens zitten erin. De opzet van zois impliceert 
dat de gegevens die erin zijn verzameld niet allemaal betrekking hebben op dezelfde 
waarnemingsperiode. Omdat we in dit rapport de wachtlijst van 1 oktober 2003 ana-
lyseren, zullen we steeds proberen zo dicht mogelijk bij deze datum te komen. Vaak 
betekent dat, dat we het met gegevens van 1 januari 2003 moeten doen omdat gege-
vens eenmaal per jaar worden verzameld en die van 1 januari 2004 nog niet beschik-
baar zijn. In paragraaf 3.3 geven we per variabele aan of we deze uit zois halen.
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Andere informatie, zoals verstedelijking en woonsituatie zal uit het wbo (zie box 
3.2) worden gehaald. Naast gegevens over de woonomstandigheden kan uit het 
wbo ook informatie worden geconstrueerd over de regionale spreiding van fysieke 
beperkingen en mantelzorg. Bij het gebruik van gegevens uit het wbo moet altijd 
bedacht worden dat het gaat om zelfstandig wonende huishoudens. Mensen die in 
een instelling zoals een verzorgings- of verpleeghuis verblijven zijn in het wbo niet 
vertegenwoordigd. De vragen over het gebruik van mantelzorg zijn in het wbo alleen 
gesteld aan huishoudens waarin ten minste één van de partners moeite heeft met het 
op- of afl open van de trap, of met het achter elkaar voor een half uur zitten of staan. 
Is op die twee vragen geantwoord dat men geen enkele moeite ondervindt, dan zijn 
de vragen over zorggebruik niet gesteld. Hierdoor kan het gebruik van mantelzorg 
worden onderschat. Verder moet bedacht worden dat zorg die door de partner wordt 
geleverd, in het wbo niet tot de mantelzorg wordt gerekend. Het wbo is een steek-
proef onder huishoudens, afgenomen in 2002. Gegevens zijn dus per defi nitie licht 
verouderd. Door de omvang van de steekproef en de veelheid aan enquêtevragen is 
het wel de enige bron waaruit op grote schaal gegevens voor relevante variabelen op 
het niveau van de zorgregio geconstrueerd kunnen worden.11

Box 3.1 Zorginformatiesysteem (zoiszois)
De directie Verpleging, Verzorging en Ouderen (dvvo) heeft om haar beleid te onder-
steunen de afgelopen jaren een Zorginformatiesysteem laten ontwikkelen door abf 
Research. zois combineert informatiebronnen; het gaat inmiddels om ruim 500 onder-
werpen. zois is een monitor van het verleden en bevat prognoses van de vraag naar 
wonen en zorg. In het kort gaat het om:
– zorg: vraag, aanbod, opgave en wachtlijsten;
– wonen: vraag, aanbod en opgave;
– bevolking: cbs en Primos (prognose);
– overige zorg: bijvoorbeeld huisartsen, vestigingen thuiszorg et cetera;
– indicatoren: vraag, aanbod, opgave ten opzichte van 75-plussers;
– vergelijkingen: tussen zorgkantoren, gemeenten et cetera.

Er is een gebruikershandleiding beschikbaar waarin begrippen worden toegelicht 
(Ludwig en Hooft van Huijsduijnen 2003).
Voor de analyses in dit rapport is de versie van september 2004 beschikbaar gesteld 
(Swing versie 3.4 (3.4.12.0) en database versie 1.73).  

11 Ook in zois wordt in enkele gevallen verwezen naar het wbo als bron van de opgeno-
men gegevens.
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Het zois en het wbo zijn de belangrijkste bronnen voor de variabelen die we in de 
analyses gebruiken. Andere informatie halen we uit diverse bronnen, zoals recht-
streeks bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs), uit publicaties van het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), of uit andere bronnen.

Box 3.2 Woningbehoefteonderzoek (wbowbo)
Het wbo is een grootschalige, landelijke enquête over het wonen die periodiek wordt 
uitgevoerd om woningmarktontwikkelingen in beeld te brengen. Met dit onderzoek 
wil men inzicht krijgen in de huishoudenssamenstelling, de huisvestings situatie, de 
woonwensen en het verhuisgedrag van de Nederlandse bevolking. Hiertoe wordt 
informatie verzameld over de huisvestingssituatie, de woonuitgaven en de gere-
aliseerde en gewenste verhuizingen. Daarnaast levert het wbo informatie over 
de sociaal-demografi sche en sociaal-economische kenmerken van huishoudens. 
Er zijn verschillende vragenlijsten voor hoofdbewoners, inwonenden en leden van 
huishoudens.
Van 1997 tot 1999 was het wbo een zelfstandige module van pols, het Permanent 
Onderzoek naar de Leefsituatie van het cbs. In 2002 is het wbo uitgevoerd door een 
consortium dat rechtstreeks door het Directoraat-Generaal Wonen van het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (vrom) is begeleid. 

Voor de analyses in dit rapport wordt het wbo van 2002 gebruikt.

3.3 Operationalisatie van de achtergrondvariabelen

3.3.1 Aanbodfactoren

Aanbod van voorzieningen
Het beschikbare aanbod van intramurale voorzieningen voor verpleging en verzor-
ging is over een reeks van jaren bekend. Voor 2003 kan het aantal bedden in ver-
pleeg- en verzorgingshuizen (op 1 januari) in elke zorgregio zo uit het zois worden 
gehaald. Het gaat hier om de erkende capaciteit, dus niet om het aantal gebruikte 
bedden. Ook uit zois halen we het aantal dagbehandelingsplaatsen in verpleeghui-
zen. In de analyses zal het aanbod van 1 januari 2003 worden meegenomen, onder 
de veronderstelling dat dit niet substantieel afwijkt van het aanbod op 1 oktober 
(het moment van de wachtlijstpeiling). Het (landelijke) totaal wijkt licht af van de 
cijfers in ander onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) (De Klerk 
2004; Timmermans en Woittiez 2004a, 2004b) omdat we daarin meestal het gebruik 
van voorzieningen willen weten, terwijl we nu nadrukkelijk het (regionale) aanbod in 
kaart willen brengen.
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Groei van het aanbod
Voor intramurale zorg zijn investeringen in gebouwen nodig, die niet alleen geld 
maar vooral ook tijd kosten, waardoor de frictie tussen vraag en aanbod minder een-
voudig is op te lossen. Deze vertraging kan in de analyses worden meegenomen door 
de recente groei van het zorgaanbod (in het bijzonder van verpleeg- en verzorgings-
huizen) uit zois af te leiden. De procentuele uitbreiding van het aantal bedden c.q. 
dagbehandelingen tussen 2002 en 2003 zal als verklarende factor worden meegeno-
men, naast het aanbod in 2003.

Een groei van het aanbod kan ook tot uiting komen in een afname van het aantal 
wachtenden ten opzichte van eerdere jaren. In de analyses zal ook worden gekeken of 
de aantallen wachtenden op 1 november 2002 (de laatste peiling voor die van 1 okto-
ber 2003, de basis van de analyses) een verklaring vormt voor de wachtlijstomvang op 
1 oktober 2003. Een probleem bij deze variabele is overigens dat de wachtlijst in 2002 
voor een groot deel samen zal hangen met dezelfde factoren als welke de wachtlijst 
in 2003 bepalen. Door de historische wachtlijst in de analyses mee te nemen, krijgt 
men dus vooral inzicht in de eventuele hardnekkigheid van een wachtlijst; het zicht 
op andere verklarende factoren kan echter worden verstoord.

Arbeidsmarkt
In de ZorgAtlas wordt het aantal geregistreerde verpleegkundigen gegeven per wzv-
deelregio (Giesbers 2004). Deze cijfers, gebaseerd op het register van Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (big),12 zijn met grote nauwkeurigheid om te rekenen 
naar de 32 zorgregio’s. De geregistreerde verpleegkundigen zijn niet alleen werk-
zaam in de sector verpleging en verzorging, maar de cijfers geven wel een indruk van 
de beschikbaarheid van gekwalifi ceerd personeel.

Krapte op de arbeidsmarkt kan een onafhankelijke rol spelen. In zijn basissce-
nario 2003 geeft Van der Windt (2004: 24) aan dat het verwachte personeelstekort 
in de zorgsector (als geheel) veel kleiner is dan geraamd voor 2002. In de sector 
verpleging en verzorging is het geraamde tekort groter dan in de zorgsector als 
geheel, maar er wordt eenzelfde afname van het tekort voorzien. Regionale gegevens 
over de arbeidsmarktverwachtingen voor verzorgenden en verplegenden worden 
ook gegeven door Van der Windt (2004: 38-44). Hij laat zien dat er grote verschillen 
zijn tussen regio’s in het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Een probleem met die 
gegevens is dat zijn regio-indeling (volgens het Regionaal Bestuur voor de Arbeids-
voorziening (RBA)) niet aansluit bij de indeling in zorgregio’s; een betrouwbare 
vertaalslag naar zorgregio’s is niet te maken. Bovendien varieert de periode waarop 
de cijfers betrekking hebben. Dat de groepsafbakening die Van der Windt hanteert, 
namelijk vacatures voor ‘verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalpedagogen’, 
breder is dan de sector verpleging en verzorging is een minder groot bezwaar. Voor 
een groot deel wordt in dezelfde vijver van gekwalifi ceerden gevist, zodat we de 

12 Offi ciële registratie van apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsycho-
logen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.
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cijfers wel als indicator van de krapte op de arbeidsmarkt zouden kunnen gebrui-
ken – als de andere bezwaren er niet zouden zijn. Het cbs beschikt over cijfers over 
openstaande vacatures, die gebaseerd zijn op de vacature-enquête. Door steekproef-
onzekerheid en geheimhoudingsclausules was het niet mogelijk om betrouwbare 
vacaturecijfers specifi ek voor de verpleging en verzorging te verkrijgen op het niveau 
van de zorgregio’s. We hebben de beschikking kunnen krijgen over de verdeling van 
de vacatures in de sector ‘gezondheidszorg en welzijnszorg’ volgens de Standaard 
Bedrijfsindeling (sbi-code 85) over de zorgregio’s. Deze cijfers, door het cbs afge-
rond op honderdtallen, zullen in de analyses worden gebruikt als indicator voor de 
arbeidsmarktomstandigheden.

Concentratie en integratie
Op basis van de aantallen bedden in (individuele) verzorgings- en verpleeghuizen is 
voor elke zorgregio de Herfi ndahl concentratie-index H berekend. De Herfi ndahl-
index (Sleuwaegen et al. 1989) is een maat voor de macht die bedrijven of instel-
lingen op een markt hebben, en is gedefi nieerd als de som van de gekwadrateerde 
marktaandelen van de aanbieders op de relevante markt: , waar si het 
marktaandeel van instelling i op de relevante markt is, en n het aantal instellingen 
dat op de markt actief is. We veronderstellen dat de zorgregio de relevante markt is, 
zodat we voor elke zorgregio de concentratiemaat H berekenen. Daarbij gaan we uit 
van het aantal bedden en defi niëren we het marktaandeel si als het aantal bedden in 
instelling i gedeeld door het totale aantal bedden in de zorgregio waarin de instel-
ling is gevestigd. Per defi nitie ligt de index H tussen 0 en 1, en is H = 1 wanneer er 
slechts één producent (een monopolist dus) in een zorgregio actief is. In die situ-
atie is er geen keuze tussen aanbieders van verzorgings- en verpleeghuisbedden. 
De waarde van H is kleiner naarmate er meer instellingen in een regio zijn, of als 
de bedden minder geconcentreerd zijn bij een beperkt aantal instellingen. Ook al 
kan de intramurale ouderenzorg niet als een echte markt worden beschouwd, de 
Herfi ndahl-index blijft geschikt om de verschillen in concentratie van bedden in 
instellingen in kaart te brengen. Eerder is de Herfi ndahl-index gebruikt door Blank 
en Eggink (1996) om de concentratie van verpleeghuizen te bepalen, in het kader van 
een onderzoek naar de doelmatigheid van de dienstverlening door verpleeghuizen. 
De index kan geïnterpreteerd worden als een maat voor de keuzemogelijkheden die 
zorgvragers of de zorginkopers van het zorgkantoor hebben. In het onderzoek con-
strueren we twee verschillende indices: één waarbij het aantal bedden op vestigings-
niveau wordt geteld en vergeleken, en één waarbij we de overkoepelende stichtingen 
of instellingen als telniveau hanteren. In het laatste geval worden alle bedden binnen 
een stichting gerekend tot de zorgregio waarin de stichting is geregistreerd, ook als 
de stichting vestigingen in andere zorgregio’s heeft.
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3.3.2 Vraagfactoren

Kenmerken van de vragers
Bij het scp is veel onderzoek gedaan naar de determinanten van de vraag naar voor-
zieningen voor verpleging en verzorging (Timmermans en Woittiez 2004a, 2004b; 
Van Campen en Van Gameren 2003; Van Gameren, Woittiez en Ooms 2001). Daarbij 
zijn ramingen gemaakt van de potentiële vraag naar verpleging en verzorging over 
de jaren 2005-2020. In die onderzoeken is geen onderscheid naar regio’s gemaakt. 
De cijfers kunnen daardoor niet zonder meer worden ingebracht in het onderzoek 
naar de regionale verschillen in wachtlijstgegevens. We nemen daarom de vraagbe-
palende variabelen zelf mee. In het bijzonder construeren we variabelen die de regio-
nale verschillen beschrijven in leeftijdsverdeling, geslacht, aantal alleenstaanden en 
mensen met beperkingen en aandoeningen.

Direct uit zois halen we het aantal inwoners van elke regio (op 1 januari 2003). 
Omdat verpleging en verzorging vooral, maar niet uitsluitend, door ouderen wordt 
gebruikt, zullen de analyses worden gedaan door alle variabelen relatief ten opzichte 
van het aantal 75-plussers in elke regio te nemen. Het mogelijke effect van de dubbele 
vergrijzing wordt meegenomen in de analyses door een afzonderlijke variabele op te 
nemen die het aandeel van mensen van 85 jaar en ouder onder de 75-plussers aangeeft.

Via cbs-StatLine is het mogelijk om voor elke zorgregio ook de onderverdeling in 
mannen en vrouwen te bepalen. De verhouding, of preciezer het percentage vrouwen 
in de bevolking (van 75 jaar en ouder), zal in de analyses meegenomen worden.

De leefsituatie (alleenstaand of samenwonend) is afgeleid uit het wbo, waarin 
informatie is te vinden over het aantal personen per huishouden. We maken onder-
scheid tussen huishoudens met één persoon, dat zijn alleenstaanden, en meerper-
soonshuishouden. Het is mogelijk om verder te gaan en bijvoorbeeld ook kinderen 
erbij te betrekken, of een indeling te maken naar burgerlijke staat. Het essentiële 
onderscheid is echter of men al dan niet alleenstaand is. Dit maakt veel uit voor 
de beschikbaarheid van bijvoorbeeld informele hulp. In de analyses nemen we het 
aandeel van huishoudens met één persoon in het totale aantal huishoudens mee. 
Daarnaast kijken we ook nog een keer specifi ek naar 75-plussers, door voor deze 
groep het aandeel van alleenstaanden onder alle huishoudens met een 75-plusser te 
bepalen.

Gegevens over de aanwezigheid van fysieke beperkingen zijn geconstrueerd met 
behulp van de scp-maat van fysieke beperkingen (zie De Wit 1997), die gekoppeld is 
aan het wbo. Op basis van deze maat kan voor elke regio worden vastgesteld wat het 
aandeel van huishoudens met lichte, matige en ernstige beperkingen is in het totale 
aantal huishoudens in de regio. In de analyses wordt alleen naar matig en ernstig 
beperkten gekeken. Dit is de groep waarin het gebruik van verpleging en verzorging 
is geconcentreerd (De Klerk 2004). Ook wordt weer specifi ek naar de verdeling in de 
groep van 75-plussers gekeken.

Aan de hoofden van huishoudens die aan het wbo hebben deelgenomen is de 
vraag gesteld: Heeft u last van een of meer langdurige ziekten, aandoeningen of han-
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dicaps?. Deze vraag wordt gebruikt om een maat voor het voorkomen van aandoenin-
gen in de bevolking (van 75 jaar en ouder) in de diverse zorgregio’s te construeren.

In het wbo vinden we informatie over het besteedbaar huishoudinkomen. In de 
analyses zullen we het regionale gemiddelde van het huishoudinkomen van 75-plus-
sers meenemen als verklarende variabele.

Ook vinden we in het wbo informatie over het hoogst voltooide opleidings niveau 
in huishoudens. Daarbij is onderscheid gemaakt naar drie niveaus: laag (lager 
onderwijs, lbo/mavo, mulo, vmbo), midden (havo, vwo of mbo) en hoog (hbo of 
universiteit). Het aandeel van elke categorie in de totale bevolking van de regio zal 
als verklarende factor worden meegenomen. Tevens zal naar de verhoudingen onder 
75-plussers gekeken worden.

Aangepaste woningen
Uit zois is informatie te halen over de beschikbaarheid van voor ouderen geschikte 
woningen. Het aanbod van deze woningen (het aantal plaatsen) is afgeleid uit het 
wbo en wordt gegeven in vijf categorieën: verzorgd wonen, wonen met diensten, 
overige ouderenwoningen, ingrijpend aangepaste woningen, en overige nultreden-
woningen. Het zijn elkaar uitsluitende, hiërarchisch gerangschikte categorieën, 
opgesteld door Sogelée en Brouwer (2003). In De Klerk (2004: §6.6) wordt uitgebreid 
besproken hoe de categorieën zijn geconstrueerd. De eerste drie worden betiteld 
als ouderenwoningen, de laatste twee zijn niet-ouderenwoningen. Gezien hun aard 
kunnen ze eventueel wel worden beschouwd als woningen die speciaal geschikt 
zijn voor ouderen. In ons onderzoek zal naar verschillende combinaties van de vijf 
genoemde woningtypen worden gekeken. Een zesde categorie, overige woningen, 
blijft geheel buiten beschouwing. Het woningaanbod in elk van de vijf categorieën 
wordt in zois gepresenteerd als prognoses voor 2003.

Daarnaast geeft zois cijfers over het aantal zorgwoningen en wooneenheden, 
waarvoor Arcares (de brancheorganisatie verpleging en verzorging) als bron wordt 
gegeven. Hieronder valt een scala van woonsoorten, zoals aan- en inleunwoningen, 
servicefl ats, woonzorgcomplexen, enzovoort. Deze cijfers zullen wij ook in de analy-
ses meenemen, zij het niet tegelijk met de cijfers uit het wbo.

Sociaal netwerk
De stedelijkheidsgraad van elke regio wordt uit het wbo afgeleid. In het wbo is bij 
elk huishouden de stedelijkheid van de gemeente waarin het betreffende huishou-
den verblijft aangegeven in vijf categorieën: niet, weinig, matig, sterk, en zeer sterk 
stedelijk. Onder de aanname dat deze maat mag worden beschouwd als een lineaire 
schaal die loopt van 1 (niet stedelijk) tot 5 (zeer sterk stedelijk), kan men het regioge-
middelde krijgen door het gewogen gemiddelde te nemen over alle huishoudens die 
in een regio woonachtig zijn.

Verpleging en verzorging kan geleverd worden via de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (awbz), maar gebleken is dat veel mensen zich redden met mantelzorg. 
In het wbo is gevraagd of mensen huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging 
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en/of verpleging krijgen van familie, vrienden, buren of kennissen, of van een vrij-
williger via een instelling of organisatie. Deze categorie hebben we samengenomen 
onder de noemer mantelzorg, en we interpreteren dit als een maat voor de beschik-
baarheid van zorg via het sociale netwerk. Het aandeel van mensen met mantelzorg 
in de totale bevolking van de regio zal als verklarende factor worden meegenomen. 
Daarnaast wordt ook naar de verhouding onder 75-plussers gekeken.

Overbruggingszorg
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat overbruggingszorg een wat dubbelzinnige rol kan 
spelen: enerzijds is het voor de zorgvrager goed om zorg te ontvangen, anderzijds 
wordt niet de geïndiceerde zorg geleverd en blijft er iemand op de wachtlijst staan. In 
eerste instantie zal het totale aantal wachtenden met overbruggingszorg uitgedrukt 
en meegenomen worden als percentage van de aantallen wachtenden. Ook zal het 
aantal wachtenden met overbruggingszorg opgesplitst worden naar de vorm van 
overbruggingszorg die geleverd is, waarbij er vier categorieën worden onderschei-
den: het percentage wachtenden dat ter overbrugging van de wachttijd al thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg respectievelijk ziekenhuiszorg ontvangt. Tot 
slot wordt in de beschouwing gekeken naar de percentages met overbruggingszorg 
onder de wachtenden voor zorg thuis, opname verzorging en opname verpleging.

Een alternatieve benaderingswijze van de overbruggingszorg is mogelijk door 
te kijken naar het aantal uren thuiszorg dat mensen die wachten voor zorg thuis al 
ontvangen. Uit de wachtlijstpeiling weten we voor hoeveel uren zorg thuis iemand 
geïndiceerd is, en zijn we op de hoogte van de hoeveelheid zorg die ter overbrugging 
wordt geleverd. We berekenen voor elke regio het gemiddelde percentage van het 
aantal uren zorg dat een wachtende voor zorg thuis ontvangt als overbruggingszorg. 
We houden geen rekening met de exacte producten en voorzieningen waarop wordt 
gewacht respectievelijk die worden ontvangen. In het percentage wordt ook alleen 
naar geïndiceerden voor zorg thuis gekeken; zij zijn de enige personen waarvoor 
het aantal uren zorg relevant is. Voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis 
is per defi nitie geen urentotaal beschikbaar.13 Verder moet bedacht worden dat we 
niets weten van de mensen die 100% van de geïndiceerde zorg geleverd krijgen: zij 
staan immers niet meer op de wachtlijst. Het mooist zou het zijn als we de aantallen 
mensen met volledige zorg zouden kunnen plaatsen naast het aantal mensen met 
onvolledige levering van zorg thuis, maar dat behoort niet tot de mogelijkheden.

Een derde wijze om het effect van overbruggingszorg op de wachtlijstomvang in 
kaart te brengen is door te kijken naar netto wachtlijsten. Deze voor overbruggings-
zorg gecorrigeerde wachtlijsten worden in paragraaf 4.3 gedefi nieerd en geanaly-
seerd in paragraaf 5.3.

13 In de praktijk maken niet alle bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen continu 
gebruik van zorg, maar bij de indicatiestelling wordt de zorgbehoefte niet nader 
gespecifi ceerd; in elk geval is de specifi catie niet terechtgekomen in de cijfers van de 
wachtlijstpeiling die in dit onderzoek is gebruikt. 
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3.3.3 Organisatorische factoren
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat er drie zorgtoewijzingsmodellen in gebruik zijn. 
De informatie over de modellen die in de zorgregio’s worden gehanteerd, is recht-
streeks afkomstig uit vws (2002b). Voor de bivariate analyses worden de modellen 
op gerangschikt een lineaire schaal van oplopend toezicht (zie § 2.2.4): (1) ‘monito-
ring’, (2) de ‘80/20-regel’ en (3) het ‘100% regie’ model. Omdat het maar de vraag is 
of de modellen wel als een lineaire schaal mogen worden beschouwd, zullen in de 
multivariate analyses indicatorvariabelen worden meegenomen die aangeven welk 
model er in een regio wordt gehanteerd. Ook de drie methoden waarmee de wacht-
lijstgegevens worden aangeleverd – deze informatie is afkomstig uit cvz (2004) 
– worden voor de bivariate analyses gerangschikt op een lineair oplopende schaal: 
(1) ‘methodiek 1’, (2) ‘methodiek 2 plus’ – wat een combinatie is van de methodes 1 
en 2 – en (3) ‘methodiek 2’ (zie § 2.2.4 voor meer informatie over deze methoden). 
In de multivariate analyses zullen weer indicatorvariabelen worden gemaakt. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 2 is de informatie over de wijze en snelheid van afhande-
ling van indicaties te versnipperd om in de analyses meegenomen te kunnen worden.

In paragraaf 2.2.4 is aangegeven dat verschillen in de wijze waarop de indicatie-
organen omgaan met de indicatiestelling potentieel van belang is om de wacht-
lijstomvang te verklaren, maar dat we niet in staat zijn om landelijk dekkend 
gegevens te verzamelen die we in de analyses mee kunnen nemen. Noodgedwongen 
blijft informatie over de werkwijze van de indicatieorganen daarom buiten beeld.

Op basis van de informatie in de wachtlijstpeiling is een indicator ontwikkeld die 
aangeeft in hoeverre wachtenden over de grenzen van de regio heen zoeken. De ver-
deling van wachtenden over de regio’s is gebaseerd op de plaats waar zij wonen. In de 
rapportages van hhm en ook in cvz (2004) werd ingedeeld naar de regio waarin de 
gewenste leverancier zich bevond. Die informatie is ook beschikbaar in de wacht-
lijstpeiling die we voor dit onderzoek gebruiken, en daardoor zijn we in staat zijn om 
een vergelijking tussen de twee indelingen te maken. De geconstrueerde indicator 
geeft aan welk deel (percentage) van de wachtenden dat in een bepaalde regio woont, 
in dezelfde regio op zoek gaat naar zorg. Een hoog percentage impliceert dat men 
vooral binnen de eigen regio zoekt, een laag percentage betekent dat een relatief 
groot aantal mensen zoekt naar zorg in een andere regio dan waarin zij woonachtig 
zijn.14

3.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk is besproken uit welke bronnen we putten om het onderzoek uit te 
kunnen voeren. De belangrijkste bron is de wachtlijstpeiling van 1 oktober 2003. 
Daaruit halen we de te verklaren variabele: de wachtlijstomvang op het niveau van 

14 Een meer geavanceerde methode om de overloop in kaart te brengen is door gebruik te 
maken van ruimtelijke ar-modellen. Dat vergt een extra tijdinvestering waarvan het nut 
betwijfeld kan worden gezien de andere resultaten.
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de zorgregio’s. Achtergrondgegevens komen voor een belangrijk deel uit het Zorgin-
formatiesysteem (zois) en uit het Woningbehoefteonderzoek (wbo). De informatie 
uit zois heeft betrekking op verschillende jaren, en vaak is informatie over 2003 
beschikbaar. Het wbo gaat over het jaar 2002. Enkele variabelen komen uit andere 
dan de genoemde bronnen. De complete lijst van variabelen is te vinden in bijlage B.
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4 Regionale verschillen in wachtlijsten

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de omvang van de regionale verschillen in de aantallen 
mensen die wachten op verpleging en verzorging: daarmee wordt de eerste onder-
zoeksvraag beantwoord. In aanvulling op de bestaande rapportages zal in para-
graaf 4.1 een beschrijving van de wachtenden worden gegeven (§ 4.1). In paragraaf 
4.2 wordt de wachtduur nader beschouwd door de Treeknormen er bij te pakken en 
wordt een werkdefi nitie voor de middenmoot van de wachtlijsten geformuleerd. De 
omvang van de netto wachtlijsten, onderzoeksvraag 4, wordt in paragraaf 4.3 onder 
de loep genomen. De verklaring van de verschillen komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

4.1 Wie staan er op de wachtlijst?

4.1.1 Producten, voorzieningen
Zoals gezegd in paragraaf 1.2.2 gaan we in dit rapport uit van producten voor ver-
pleging en verzorging, omdat dat het uitgangspunt was bij de wachtlijstpeiling van 
oktober 2003. Die is opgesteld in termen van producten en voorzieningen, ondanks 
dat de indicaties sinds 1 april 2003 in termen van functies worden gedaan. In het 
onderzoek maken we een onderverdeling in zorg thuis, opname in een verzorgings-
huis en opname in een verpleeghuis. Deze indeling sluit aan bij de indeling die ook 
gebruikt is in de rapportages van bureau Hoeksma, Homans & Menting organisa-
tieadviseurs (hhm). Zorg thuis omvat verzorging en verpleging door de thuiszorg, 
maar ook semi-murale voorzieningen als dagopvang en dagbehandeling, en kort-
durende opnames in verpleeg- en verzorgingshuizen. Alleen permanente opnames 
worden tot de categorieën opname verzorging en opname verpleging gerekend.

In paragraaf 3.1 is beargumenteerd dat er in dit rapport wordt gewerkt met een 
indeling naar zorgregio die gebaseerd is op de woonplaats van de wachtenden. De 
aantallen wachtenden per regio voor de diverse voorzieningen wijken daardoor licht 
af van de cijfers die in cvz (2004: tabel 6.3) zijn gepresenteerd. De landelijke totalen 
verschillen uiteraard niet.

4.1.2 Beschrijving van de wachtenden
In tabel 4.1 presenteren we de aantallen wachtenden per zorgregio en per zorgs-
oort. Bijna de helft van de 54.244 wachtenden staat op de wachtlijst voor opname 
in een verzorgingshuis. Deze verhouding wordt niet in alle regio’s teruggevonden. 
In Drenthe, Zeeland en Noord-Holland Noord staat ruim 70% op de wachtlijst voor 
een verzorgingshuis, terwijl in bijvoorbeeld Flevoland, Amstelland/Meerlanden en 
Zuid-Holland Noord niet meer dan 30% van alle wachtenden wacht op een plaats in 
het verzorgingshuis. De spreiding rond het gemiddelde (laatste regel van tabel 4.1) is 
het kleinst voor de opname verpleging. De aandelen wachtenden voor zorg thuis en 
opname verzorging in het totale aantal wachtenden variëren veel sterker over de 
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Tabel 4.1
Aantal wachtenden (absoluut en in procenten van het totaal)

zorg thuis opname verzorging opname verpleging

zorgregio abs. % abs. % abs. % totaal
Groningen 325 26,0 723 57,9 201 16,1 1.249
Friesland 430 27,6 960 61,5 170 10,9 1.560
Drenthe 296 17,2 1.224 71,3 196 11,4 1.716
Zwolle 438 32,4 692 51,2 221 16,4 1.351
Twente 834 38,2 1.034 47,3 318 14,5 2.186
Apeldoorn-Zutphen 195 27,4 414 58,1 103 14,5 712
Arnhem 1.537 37,6 1.875 45,9 671 16,4 4.083
Nijmegen 633 43,4 649 44,5 175 12,0 1.457
Utrecht 1.337 31,0 2.373 55,1 599 13,9 4.309
Flevoland 495 62,3 199 25,1 100 12,6 794
’t Gooi 340 25,7 819 61,9 164 12,4 1.323
Noord-Holland Noord 193 12,2 1.224 77,7 159 10,1 1.576
Kennemerland 763 29,9 1.587 62,2 202 7,9 2.552
Zaanstreek-Waterland 438 41,1 501 47,0 127 11,9 1.066
Amsterdam 436 17,6 1.602 64,8 433 17,5 2.471
Amstelland-De Meerlanden 912 61,1 415 27,8 165 11,1 1.492
Zuid-Holland Noord 630 58,6 307 28,6 138 12,8 1.075
Haaglanden 407 24,5 1.012 60,8 245 14,7 1.664
Delft-Westland/Oostland 514 52,7 373 38,3 88 9,0 975
Midden Holland 207 32,2 388 60,4 47 7,3 642
Rotterdam 1.617 53,0 1.027 33,6 409 13,4 3.053
Nieuwe Waterweg Noord 279 40,3 293 42,3 120 17,3 692
Zuid-Hollandse Eilanden 466 41,2 550 48,7 114 10,1 1.130
Waardenland 464 34,1 684 50,3 212 15,6 1.360
Zeeland 146 17,5 611 73,2 78 9,3 835
West-Brabant 1.448 45,1 1.376 42,8 388 12,1 3.212
Midden-Brabant 944 48,5 863 44,3 140 7,2 1.947
Noordoost-Brabant 728 37,2 974 49,7 257 13,1 1.959
Zuidoost-Brabant 768 41,4 858 46,2 230 12,4 1.856
Noord-Limburg 466 39,4 540 45,7 176 14,9 1.182
Zuid-Limburg 649 26,9 1.503 62,4 257 10,7 2.409
Midden-IJssel 123 34,6 194 54,5 39 11,0 356
totaal 19.458 35,9 27.844 51,3 6.942 12,8 54.244
standaarddeviatiea 12,8 12,9 2,8

a  Spreiding van de percentages wachtenden tussen de regio’s (niet gewogen voor het aantal wachtenden in de regio’s).

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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regio’s. Een vergelijking van de verschillen in de absolute aantallen wachtenden is 
niet zonder meer mogelijk omdat er tussen de zorgregio’s grote verschillen in de 
bevolkingsomvang bestaan. In hoofdstuk 5 zullen we hierop terugkomen.

Tabel 4.2 geeft inzicht in de samenstelling van de populatie wachtenden naar leef-
tijd, geslacht en wachttijd per zorgsoort. De cijfers voor elke zorgregio zijn te vinden 
in bijlage C, tabellen C.1, C.2 en C.3. Gemiddeld over heel Nederland is 73% van 
de wachtenden vrouw, maar de verschillen in de zorgsoorten zijn groot. Het aan-
deel vrouwen is het laagst onder de wachtenden voor opname in een verpleeghuis, 
en het grootst onder de wachtenden voor opname in een verzorgingshuis. Ook de 
verschillen tussen de regio’s zijn groot (tabel C.1). Zo vinden we bijvoorbeeld in de 
regio’s Kennemerland, Zaanstreek/Waterland en Zeeland relatief weinig vrouwen 
op de wachtlijst voor opname in een verpleeghuis, rond de 61%. In de provincies 
 Groningen en Friesland loopt het percentage vrouwen op tot boven de 75%, terwijl 
het aangrenzende Drenthe gemiddeld scoort. Onder de wachtenden voor opname in 
een verzorgingshuis scoren alle drie de noordelijke provincies gemiddeld. Sowieso 
is de spreiding tussen de regio’s bij verzorgingshuisopname kleiner dan bij verpleeg-
huizen en zorg thuis. Bij de wachtenden voor zorg thuis varieert het aandeel vrouwen 
van 59% in Noord-Holland Noord tot 81% in de regio Midden-Holland.

Tabel 4.2
Kenmerken van de wachtenden

zorg
thuis

opname
verzorging

opname
verpleging totaal

aantal vrouwen onder de wachtenden (%)

totaal 71,6 75,7 67,7 73,2
standaarddeviatiea 5,3 2,1 3,7 2,1

gemiddelde leeftijd van de wachtenden (in jaren)

totaal 73,4 83,6 80,8 79,6
standaarddeviatiea 2,6 0,8 1,1 2,0

gemiddelde geobserveerde wachtduur van de wachtenden (in dagen)

totaal 166,5 361,4 221,3 273,5
standaarddeviatiea 77,6 121,2 62,2 84,9

wachtenden met overbruggingszorg (%)

totaal 57,3 69,3 60,4 63,9
standaarddeviatiea 12,0 12,5 17,3 10,7

a Spreiding tussen de regio’s (niet gewogen voor het aantal wachtenden in de regio’s).

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)

De gemiddelde wachtende in Nederland is bijna 80 jaar oud, zien we in tabel 4.2. 
De verschillen tussen de zorgsoorten zijn groot, de gemiddelde wachtende voor 
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zorg thuis is niet meer dan 73 jaar oud terwijl de wachtende voor opname in een 
verzorgingshuis gemiddeld ruim bijna 84 jaar is. Dit verklaart ook deels het grotere 
aandeel vrouwen onder de wachtenden voor opname in een verzorginghuis; in de 
oudste cohorten is er een toenemende oververtegenwoordiging van vrouwen. De 
gemiddelde leeftijd van de wachtenden voor opname in een verpleeghuis zit met 
bijna 81 jaar tussen de andere twee voorzieningen in. Bij verzorgingshuizen zien we 
heel weinig verschillen tussen de regio’s. De gemiddelde leeftijd van een wachtende 
voor een verpleeghuis is bijna drie jaar lager, en de spreiding tussen de regio’s is iets 
groter maar blijft beperkt. De grootste verschillen worden gevonden bij de wachten-
den voor zorg thuis. In de regio Waardenland is de gemiddelde wachtende voor zorg 
thuis 67 jaar, terwijl de gemiddelde wachtende in de regio Midden-IJssel ruim 78 jaar 
is (tabel C.2).

De grootste verschillen tussen de zorgsoorten en de regio’s worden gevonden 
wanneer naar de gemiddelde geobserveerde wachttijd van de mensen op de wachtlijst 
wordt gekeken. Alles bij elkaar is de gemiddelde wachttijd 273 dagen, ongeveer negen 
maanden.15 De verschillen tussen de zorgsoorten zijn groot (tabel 4.2), van 5,5 maan-
den voor zorg thuis, tot gemiddeld 1 jaar voor opname in een verzorgingshuis. De ver-
schillen tussen de regio’s zijn nog veel groter (tabel C.3). In de provincie Groningen 
staat de gemiddelde wachtende op 1 oktober 2003 ruim vier maanden op de wacht-
lijst, terwijl de gemiddelde wachtende in het naburige Drenthe al bijna 13 maanden op 
de wachtlijst te vinden is. Alleen Utrecht komt hier met 13,5 maanden nog bovenuit. 
Opmerkelijk is dat wachtenden voor zorg thuis in Drenthe relatief kort op de wacht-
lijst staan, terwijl voor opname in een verzorgingshuis juist heel lang gewacht wordt, 
in vergelijking met omringende regio’s als Zwolle en Friesland. Daar wordt juist 
relatief kort gewacht voor opname in een verzorgingshuis. In Kennemerland wordt 
gemiddeld erg lang gewacht, in de aangrenzende regio’s Amstelland/Meerlanden 
en Zaanstreek/Waterland is de wachttijd gemiddeld, terwijl in het centraal gelegen 
Amsterdam de gemiddelde wachttijd juist weer heel kort is. Een zelfde situatie wordt 
in Brabant gevonden: in Midden-Brabant wordt lang gewacht voor opname in een ver-
zorgings- of verpleeghuis, terwijl in de andere Brabantse regio’s veel korter gewacht 
wordt. Vooral voor opname in een verzorgingshuis zijn de wachttijden in Midden-
Brabant extreem veel langer dan in de andere regio’s, maar voor zorg thuis wordt 
in Midden-Brabant juist een korte gemiddelde wachttijd geregistreerd. De hoogste 
gemiddelde wachttijd voor zorg thuis vinden we in de regio’s Utrecht en Zuid-Lim-
burg. De wachttijd daar is erg lang (ruim meer dan 1 jaar), en zoveel langer dan in alle 
andere regio’s dat het twijfels oproept over de betekenis van de gegevens.

15 Bedenk dat we niet kunnen stellen dat iemand die zorg nodig heeft gemiddeld 273 
dagen moet wachten voordat de zorg geleverd wordt. Gemeten is hoe lang mensen op 
de wachtlijst staan vanaf de indicatiestelling tot aan de peildatum, 1 oktober 2003. In de 
peilingen wordt een relatief groter aandeel van lang wachtenden aangetroffen; geïndi-
ceerden die slechts kort op de wachtlijst staan blijven voor een groot deel buiten beeld 
(zie ook § 1.2.2). 
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4.1.3 Overbruggingszorg
cvz (2004: 34-40) geeft diverse cijfers over de overbruggingszorg, maar ondanks dat 
hebben we slechts een beperkt inzicht in de geleverde overbruggingszorg, laat staan 
in de factoren die bepalen waarom mensen ermee uit kunnen komen, terwijl eerder 
is vastgesteld dat opname/verblijf de noodzakelijke zorg is. De wachtlijstpeiling 
bevat gedetailleerde informatie over zowel de indicatie als de overbruggingszorg. 
Daarmee kunnen we in elk geval inzicht verkrijgen in de zorg die ter overbrugging 
wordt geleverd. Verder kunnen verschillen in geslacht, leeftijd, wachttijd, verblijf-
plaats en regio/zorgkantoor zonder enig probleem worden meegenomen.

Tabel 4.2 geeft per zorgsoort het aandeel wachtenden dat overbruggingszorg 
ontvangt. In totaal krijgt 63,9% overbruggingszorg, maar de verschillen tussen 
zorgsoorten zijn groot. Zoals we konden verwachten ontvangen de wachtenden voor 
opname in een verzorgings- of verpleeghuis vaker overbruggingszorg dan wachten-
den voor zorg thuis. Toch stelt ruim een derde van degenen die op opname wachten 
het zonder overbruggingszorg. Ook de verschillen tussen de regio’s zijn groot (tabel 
C.4). In Zeeland ontvangt meer dan 80% van de wachtenden overbruggingszorg, 
in de regio Zuid-Holland Noord geldt dat voor minder dan een derde van de wach-
tenden. Het lijkt erop dat er heel anders met de inzet van overbruggingszorg wordt 
omgegaan.

De in tabel C.3 geconstateerde verschillen in wachtduur zijn niet goed te verklaren 
door de in tabel C.4 gepresenteerde verschillen in de geleverde overbruggingszorg. 
Het is niet zo dat er meer overbruggingszorg wordt gegeven in regio’s waar de wacht-
tijden lang zijn. Zo heeft bijvoorbeeld Midden-Brabant een erg lange wachttijd voor 
opname in een verzorgingshuis, maar wordt er aan deze wachtenden juist weinig 
overbruggingszorg gegeven. Of vergelijk Twente, Arnhem en Midden-Holland: de 
wachttijd voor opname in een verpleeghuis is ongeveer gelijk, terwijl de verschillen in 
overbruggingszorg aanzienlijk zijn. De relatie lijkt gecompliceerder te zijn: het is niet 
zonder meer zo dat mensen lang kunnen wachten dankzij de overbruggingszorg.

In tabel 4.3 staat een aantal kenmerken van de wachtenden met en zonder overbrug-
gingszorg. In totaal maken 34.643 van de 54.244 wachtenden (63,9%) gebruik van 
overbruggingszorg. Daarbij hebben mensen die wachten op opname verzorging iets 
meer overbruggingszorg (69%) dan degenen die wachten op opname verpleging 
(60%) en wachtenden op zorg thuis (57%). Het aandeel vrouwen onder de wachten-
den met en zonder overbruggingszorg is vrijwel even groot, ruim 73%. De wach-
tenden met overbruggingszorg zijn gemiddeld iets ouder dan alle wachtenden: 80,6 
tegenover 79,6 jaar (tabel 4.2). Het verschil ontstaat vooral doordat wachtenden voor 
zorg thuis vaker overbruggingszorg krijgen naarmate ze ouder zijn. Voor de gemid-
delde wachtduur lijkt overbruggingszorg geen verschil te maken. Wanneer per zorg-
soort wordt gekeken, zien we echter wel aanzienlijke verschillen. 

Wachtenden voor een verzorgingshuis die geen overbruggingszorg krijgen, staan 
gemiddeld twee maanden langer op de wachtlijst dan wachtenden met overbrug-
gingszorg. Mogelijk ‘meet’ de overbruggingszorg de urgentie; onder de ouderen die 
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zich redden zonder overbruggingszorg is de urgentie blijkbaar kleiner, en vinden er 
mogelijk meer voorzorgsaanmeldingen plaats.

Tabel 4.3
Aantal en kenmerken van wachtenden met en zonder overbruggingszorg

wachtend voor… aantal vrouwen (%) leeftijd (jaar) wachtduur (dagen)

met overbruggingszorg

zorg thuis 11.155 71,1 75,4 174,8
opname verzorging 19.298 75,9 83,5 342,1
opname verpleging 4.190 66,5 81,0 210,1
totaal 34.643 73,2 80,6 272,3

zonder overbruggingszorg

zorg thuis 8.303 72,4 70,6 155,3
opname verzorging 8.546 75,4 83,8 404,8
opname verpleging 2.752 69,4 80,6 238,2
totaal 19.601 73,3 77,8 275,7

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)

Tabel 4.4
Aantal en kenmerken van wachtenden met overbruggingszorg

wachtend voor… type overbruggingszorg aantal vrouwen (%) leeftijd (jaar)
wachtduur 
(dagen)

zorg thuis thuiszorg 10.429 71,7 75,2 176,2
verzorgingshuiszorg 277 68,6 82,7 195,2
verpleeghuiszorg 245 52,2 77,1 140,7
ziekenhuis 204 67,2 74,8 118,5

opname verzorging thuiszorg 17.201 75,9 83,4 348,2
verzorgingshuiszorg 1.493 76,3 85,3 299,0
verpleeghuiszorg 484 72,3 81,2 276,4
ziekenhuis 120 71,7 82,0 276,4

opname verpleging thuiszorg 2.519 62,4 79,9 213,5
verzorgingshuiszorg 890 78,7 86,4 207,3
verpleeghuiszorg 580 68,1 79,4 233,7
ziekenhuis 201 60,7 75,1 112,2

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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Tabel 4.4 geeft aan waarop mensen wachten, welke overbruggingszorg ze daar-
bij ontvangen, en bevat daarnaast een aantal kenmerken. Het merendeel van de 
wachtenden krijgt ter overbrugging een vorm van thuiszorg, al vinden we onder de 
wachtenden voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis ook een aanzienlijk 
percentage dat al een vorm van intramurale zorg ontvangt. Wachtenden die ter over-
brugging een vorm van verzorgingshuiszorg ontvangen zijn gemiddeld ouder dan 
de wachtenden die een ander product ontvangen, en het aandeel vrouwen ligt vaak 
hoger.

4.2 De middenmoot van de wachtlijsten

In paragraaf 2.1.1 is gesproken van een onderscheid tussen planningswachtlijsten 
en problematische wachtlijsten. In nrv (1994) wordt gesproken van problematische 
wachtlijsten als maximaal aanvaardbare wachttijden worden overschreden, maar 
streefnormen worden pas afgesproken in het Treekoverleg (2000) (zie § 2.1.1). Tabel 
4.5 laat zien hoeveel mensen er zijn die langer wachten dan door het Treekoverleg 
verantwoord wordt geacht (zie tabel C.5 voor de cijfers per regio). In het Treekoverleg 
is afgesproken dat de streefnormen (zie tabel 2.1) uiterlijk per 1 januari 2003 gerea-
liseerd moeten zijn. De tabel laat zien dat er op 1 oktober 2003 nog een aanzienlijk 
aantal cliënten is dat al langer op de wachtlijst staat dan de afgesproken maxima. 
Van de wachtenden voor opname in een verpleeghuis staat 78,6% al langer dan zes 
weken op de wachtlijst. Bij zorg thuis gaat het om 67,7% van de wachtenden. Bij de 
verzorgingshuizen wacht 77,2% al langer dan de Treeknorm van dertien weken. In 
totaal kan dus worden gesteld dat ongeveer driekwart van de wachtenden al langer 
op de wachtlijst staat dan volgens de Treeknormen verantwoord genoemd mag 
worden. Overigens impliceert dit niet dat ze helemaal zonder zorg zijn: 64% van deze 
wachtenden ontvangt immers (overbruggings)zorg.

We kiezen ervoor om de mensen die nog binnen de Treeknorm vallen, buiten het 
onderzoek te laten. Ook bij cliënten die al heel lang op de wachtlijst staan, kunnen we 
ons afvragen hoe groot het probleem in feite is. Blijkbaar is de urgentie niet zo groot 
dat de ontbrekende zorg ook snel wordt geleverd.16 Het kan voor een belangrijk deel 
gaan om zogenoemde voorzorgindicaties van cliënten die de betreffende zorg niet 
direct nodig hebben (vws 2002c). Mogelijk is ook dat men tevreden is met de over-
bruggingszorg en dat de geïndiceerde zorg niet meer nodig is (zie § 2.1.1). De in para-
graaf 2.2.3 besproken opschoningsacties die in enkele regio’s zijn gehouden, zijn een 
aanvullende reden om een bovengrens te defi niëren. In regio’s waar is geschoond, 
staan minder mensen op de wachtlijst maar is de werkelijke problematiek even groot 
als in regio’s waar niet geschoond is. In dit onderzoek doen we zelf een ‘opschoning’ 
die de wachtlijstcijfers tussen de regio’s meer vergelijkbaar maakt, met andere woor-
den: we richten ons op de ‘middenmoot van wachtenden’ op de wachtlijsten.

16 We beschikken in de wachtlijstpeiling niet over andere objectieve maatstaven waaruit de 
ernst of de urgentie van de problematiek van de wachtende kan worden afgeleid.
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Een vraag die niet zomaar kan worden beantwoord is: waar moeten we de grens 
trekken? Hoe lang is lang? We kiezen ervoor om de grens bij één jaar te leggen, maar 
zullen als een soort gevoeligheidsanalyse ook naar andere waarden kijken. Tabel 4.5 
geeft de aantallen wachtenden voor enkele afbakeningen. We hadden al gezien dat 
een kwart van de mensen op de wachtlijst nog binnen de Treeknormen valt (zie ook 
fi guur 4.1). Als er ook nog eens een bovengrens wordt gelegd, valt opnieuw een aan-
zienlijk deel van de wachtenden af. Vooral onder de wachtenden voor verzorgings-
huizen blijkt een aanzienlijk deel al langer dan één jaar op de wachtlijst te staan. Het 
ligt voor de hand dat hier veel mensen tussen zitten die zich weten te redden met de 
aanwezige overbruggings- of informele zorg. Het aandeel langdurig wachtenden dat 
overbruggingszorg ontvangt (niet in tabel), wijkt in de regel echter nauwelijks af van 
de in tabel C.4 gepresenteerde cijfers. Het is dus zeker niet zo dat in zijn algemeen-
heid gesteld kan worden dat langdurig wachtenden juist door de beschikbaarheid 
van overbruggingszorg lang op de wachtlijst (kunnen) staan. Ze verschillen op het 
punt van de overbruggingszorg niet van de korter wachtenden.
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Figuur 4.1 
Reductie van de totale wachtlijst naar middenmoot van de wachtlijst (in procenten)

zorg thuis opname vzh opname vph totaal

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)



52 Regionale verschillen in wachtlijsten

Tabel 4.5
Afbakening van de middenmoot van wachtenden (in procenten van het totaal)

zorg thuis opname vzh opname vph totaal

totaal aantal wachtenden 19.458 27.844 6.942 54.244
langer dan Treeknorm 67,7 77,2 78,6 74,0
langer dan Treeknorm, korter dan 15 maanden 60,1 50,7 65,9 56,0
langer dan Treeknorm, korter dan 12 maanden 57,8 45,5 62,4 52,1
langer dan Treeknorm, korter dan 9 maanden 52,1 34,0 52,3 42,8
langer dan Treeknorm, korter dan 6 maanden 41,1 17,3 37,4 28,4

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)

Het is opmerkelijk dat juist voor verpleeghuisopnames relatief veel mensen langer 
wachten dan de Treeknormen aangeven. Blijkbaar kan de opname, wat toch een 
vorm van zorg is die niet zomaar wordt geïndiceerd, vaak toch nog voor langere 
tijd worden uitgesteld of is deze door omstandigheden (zoals overbruggingszorg) 
minder urgent geworden. Ongeveer een zesde van de wachtenden voor opname in 
een verpleeghuis, staat al langer dan één jaar op de wachtlijst.

In tabel 4.6 is per regio het aantal cliënten geteld dat langer op de wachtlijst staat 
dan de Treeknorm voorschrijft, maar minder dan één jaar (de ‘middenmoot van de 
wachtlijst’). De aantallen gaan behoorlijk omlaag ten opzichte van tabel C.5. Er is 
een zeer aanzienlijk aantal mensen dat zich na een jaar op de wachtlijst blijkbaar 
nog steeds weet te redden. Vooral bij de verzorgingshuizen is er een groot aantal 
wachtenden dat al langer dan een jaar op de wachtlijst staat. Minder dan de helft van 
het totale aantal van 27.844 wachtenden voor opname in een verzorgingshuis staat 
langer dan dertien weken maar korter dan één jaar op de wachtlijst. Gesommeerd 
over de drie wachtlijsten valt net iets meer dan de helft van de wachtenden, 28.245 
van de 54.244, in de ‘middenmoot’.

Een vergelijking tussen tabel C.5 en tabel 4.6 maakt duidelijk dat er grote ver-
schillen zijn tussen de regio’s in aantallen langdurig wachtenden. In West-Brabant, 
Nieuwe Waterweg Noord, Amsterdam en Groningen zijn de verschillen tussen de 
aantallen wachtenden in de twee tabellen minimaal. De bovengrens van twaalf maan-
den heeft nauwelijks gevolgen voor het aantal wachtenden in deze regio’s. In andere 
regio’s heeft de keuze om mensen die langer dan twaalf maanden wachten niet tot de 
middenmoot te rekenen, grote gevolgen voor de lengte van de wachtlijst. In regio’s als 
Drenthe, Zuid-Limburg en Kennemerland vallen hierdoor heel veel mensen af.

Het gevolg is dat het aandeel van de middenmoot in de totale wachtlijst aanzien-
lijk verschilt tussen de regio’s en de zorgsoorten. Terwijl in Drenthe en Zuid-Lim-
burg niet meer dan ruim een derde van de wachtenden tot de ‘probleemgroep’ wordt 
gerekend, loopt dit percentage in West-Brabant op tot meer dan 85%. Op de Zuid-
Hollandse Eilanden worden voor thuiszorg en verpleeghuizen vergelijkbare percen-
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tages gevonden: de wachtlijst bestaat vrijwel uitsluitend uit mensen die binnen de 
defi nitie van de middenmoot vallen. Het lijkt hier deels te gaan om verschillen in de 
registratiepraktijk tussen de regio’s (kortdurende wachtenden komen bijvoorbeeld

Tabel 4.6
Omvang van de middenmoot van de wachtlijst (in procenten van het totaal)

zorgregio zorg thuis opname verzorging opname verpleging totaal

Groningen 49,2 54,8 59,7 54,1

Friesland 44,7 47,9 45,3 46,7

Drenthe 43,9 30,2 68,4 36,9

Zwolle 50,5 37,4 48,4 43,4
Twente 54,2 39,8 50,9 46,9
Apeldoorn-Zutphen 43,1 53,9 64,1 52,4
Arnhem 56,1 44,8 58,1 51,2
Nijmegen 49,4 45,0 50,3 47,6
Utrecht 49,4 40,8 62,9 46,6
Flevoland 68,7 42,2 52,0 59,9
’t Gooi 67,9 38,5 47,0 47,1
Noord-Holland Noord 52,3 45,4 53,5 47,1
Kennemerland 58,6 33,0 71,8 43,7
Zaanstreek-Waterland 75,1 41,1 81,1 59,8
Amsterdam 65,4 60,1 76,4 63,9
Amstelland-De Meerlanden 65,4 68,0 90,9 68,9
Zuid-Holland Noord 77,5 65,1 90,6 75,6
Haaglanden 57,0 51,7 54,7 53,4
Delft-Westland/Oostland 58,0 51,5 61,4 55,8
Midden Holland 52,2 34,3 66,0 42,4
Rotterdam 37,2 40,5 51,6 40,2
Nieuwe Waterweg Noord 59,9 60,1 78,3 63,2
Zuid-Hollandse Eilanden 88,2 68,5 86,0 78,4
Waardenland 59,9 39,3 66,5 50,6
Zeeland 60,3 44,5 51,3 47,9
West-Brabant 87,4 83,1 95,1 86,5
Midden-Brabant 54,2 29,7 60,0 43,8
Noordoost-Brabant 50,8 34,1 53,3 42,8
Zuidoost-Brabant 61,5 47,0 46,1 52,9
Noord-Limburg 46,8 41,3 58,5 46,0
Zuid-Limburg 40,1 34,9 45,9 37,4
Midden-IJssel 54,5 44,8 56,4 49,4
totaal 57,8 45,5 62,4 52,1

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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soms pas na enkele dagen op de wachtlijst), maar het kan ook betekenen dat mensen 
in de regel snel de geïndiceerde zorg krijgen (maar als dat niet gebeurt kan de wacht-
tijd behoorlijk oplopen). Bij verzorgingshuizen ligt het aandeel van de middenmoot 
in het algemeen lager dan bij de andere zorgsoorten. Er zijn relatief meer mensen die 
extreem lang (meer dan één jaar) op de lijst staan dan bij zorg thuis en verpleeghui-
zen. Ongetwijfeld zitten hier langdurig wachtenden tussen die tevreden zijn met de 
geleverde overbruggingszorg en inmiddels een minder grote behoefte voelen om te 
verhuizen naar een verzorgingshuis dan op het moment van de indicatiestelling.

Al met al heeft de inperking tot de middenmoot van de wachtlijst uiteraard 
gevolgen voor de verschillen tussen de regio’s. De in tabel 4.1 gepresenteerde totale 
aantallen wachtenden gaan in sommige regio’s veel sterker omlaag dan in andere.

4.3 Netto wachtlijsten

Een andere manier om het wachtlijstprobleem in kaart te brengen is door naar de 
‘netto wachtlijst’ te kijken. Daarmee kan worden ingegaan op de vraag hoe groot het 
probleem zou zijn als de zorg die nu als overbruggingszorg wordt geleverd niet nodig 
zou zijn ter overbrugging maar direct ten goede zou kunnen komen aan wachtenden 
voor de betreffende voorziening (onderzoeksvraag 4). Is het probleem in de thuis-
zorg verdwenen als wachtenden op opname geen overbruggingszorg krijgen, of met 
andere woorden: hebben we eigenlijk alleen te maken met wachtenden voor opname? 
In paragraaf 4.2 hebben we de omvang van de ‘middenmoot van de wachtlijst’ onder-
zocht. Daarbij is alleen gekeken naar mensen die langer dan de Treeknorm, maar 
korter dan één jaar wachten. Bij netto wachtlijsten wordt er gecorrigeerd voor het feit 
dat er zorg wordt geleverd ter overbrugging.

De netto wachtlijst wordt gedefi nieerd als het aantal personen op de wacht-
lijst voor een bepaald type zorg, verminderd met het aantal personen op de totale 
wachtlijst die dit type zorg al ontvangen. Zo bestaat de netto wachtlijst voor de zorg 
thuis uit personen die op de wachtlijst voor zorg thuis staan, minus personen op de 
wachtlijsten voor zorg thuis, opname in een verpleeghuis of opname in een verzor-
gingshuis die al thuiszorg als overbruggingszorg krijgen.17

Een voorbeeld. Stel: we hebben één wachtende voor verzorgingshuisopname en 
één voor verpleeghuisopname. Beiden ontvangen ter overbrugging van de wachttijd 
zorg thuis. Stel dat er daarnaast ook nog twee wachtenden voor zorg thuis zijn. In 
totaal zijn er dan vier wachtenden, maar de complete wachtlijst is op te lossen als er 
plaats in een verzorgingshuis en in een verpleeghuis bij komt. De twee wachtenden 

17 Dezelfde defi nitie is door abf Research ook gehanteerd bij de samenstelling van de in 
het Zorginformatiesysteem (zois) gepresenteerde netto wachtlijsten. Merk op dat het 
aantal mensen met overbruggingszorg afwijkt van wat in tabel C.4 wordt genoemd, 
omdat daarin ook overbrugging in het ziekenhuis wordt meegenomen. Bij de bereke-
ning van de netto wachtlijsten doen alleen de voorzieningen in de sector verpleging en 
verzorging mee. Aan ‘verkeerdebeddenproblematiek’ met betrekking tot ziekenhuizen 
wordt hier geen aandacht besteed. 
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voor deze voorzieningen kunnen dan gebruik gaan maken van de zorg waarvoor ze 
geïndiceerd zijn. Zij hebben dan geen overbruggingszorg meer nodig: de zorg die 
ze thuis ontvingen kan worden ingezet voor de twee wachtenden die voor dit type 
zorg zijn geïndiceerd. Er hoeven dus slechts twee zorgplaatsen bij te komen om vier 
mensen te helpen: netto zijn er maar twee wachtenden.

Veel wachtenden voor opname ontvangen overbruggingszorg via de thuiszorg. Als 
de capaciteit van verpleeghuizen wordt uitgebreid, dan zal een deel van deze mensen 
doorstromen naar een verpleeghuis, waardoor anderen de vrijkomende hulp van de 
thuiszorg kunnen krijgen. Uitbreiding van de opnamecapaciteit heeft dus een dubbel 
effect op de wachtlijsten: de wachtlijst voor opnames wordt korter en hetzelfde 
gebeurt bij de wachtlijst voor zorg thuis.

Toch komen er enkele complicaties bij kijken. Doorredenerend in het voorbeeld 
van de vorige alinea is het de vraag welke wachtenden er doorstromen naar de extra 
verpleeghuisplaatsen. Als dat mensen zijn die zich nu met informele zorg redden, 
zonder overbruggingszorg, dan komen er helemaal geen plaatsen binnen de thuis-
zorg vrij. Bij het berekenen van de netto wachtlijsten, een theoretisch concept, zullen 
we aannemen dat de mensen met overbruggingszorg in eerste instantie in aanmer-
king komen voor doorstroming. Dat zorgt ervoor dat de lengte van de wachtlijst 
door het zorgkantoor (in theorie, maar desgewenst ook in de praktijk) maximaal 
kan worden teruggedrongen. Een tweede complicatie is dat er niet zonder meer in 
termen van ‘mensen’ kan worden gedacht: als een verpleeghuisgeïndiceerde door-
stroomt en geen overbruggingszorg meer nodig heeft, komt er een aantal uren zorg 
vrij. Die uren kunnen door één wachtende voor thuiszorg worden ingevuld, maar er 
kan ook voor gekozen worden om de uren te verdelen over meer dan één wachtende. 
De wachtlijst in aantallen personen neemt dan sneller af dan wanneer de wachtlijst 
gemeten wordt in aantal uren waarop men wacht. Omdat we in het hele onderzoek in 
personen werken, ligt het voor de hand om dat nu ook te doen.

Met de gestelde defi nitie komen we op de in tabel 4.7 gegeven lengte van de netto 
wachtlijsten. Alle wachtenden zijn hierin meegenomen, er is geen selectie gemaakt 
van de middenmoot. Wat direct opvalt is dat in veel regio’s het netto-aantal wachten-
den voor zorg thuis negatief is. Er is dus sprake van een capaciteitsoverschot als alle 
thuiszorg die nu ter overbrugging wordt gegeven ten goede zou komen aan wachten-
den voor zorg thuis. Het netto-aantal wachtenden is veel kleiner dan het totale aantal 
wachtenden (20.126 vs. 54.244, zie tabel 4.1). Het verschil wordt vooral veroorzaakt 
door de thuiszorg die vaak ter overbrugging wordt gegeven. De netto wachtlijst voor 
opname (verzorgingshuis, verpleeghuis) wijkt relatief weinig af van de aantallen die 
we eerder in tabel 4.1 hebben gezien. Dit komt omdat deze typen zorg minder vaak 
als overbruggingszorg worden geleverd: correctie maakt dus weinig verschil.

Ook bij de netto wachtlijsten zouden we ervoor kunnen kiezen om alleen de mid-
denmoters (zie § 4.2) in beschouwing te nemen. Tabel C.6 geeft daarvoor de cijfers. 
Net als voorheen (fi guur 4.1) leidt dat ongeveer tot een halvering van het aantal wach-
tenden. De verschillen tussen de regio’s zijn aanzienlijk, net als we eerder in tabel 4.6 
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hebben gezien. De netto middenmoot van de wachtlijst is echter wat lastig te interpre-
teren. Het betekent eigenlijk dat de middenmoters voor een bepaald type zorg worden 
‘weggestreept’ tegen andere wachtenden uit de middenmoot die dat type zorg als 
overbruggingszorg ontvangen. De (overbruggings)zorg voor langdurig wachtenden 
wordt dan niet in de beschouwing meegenomen. Anders gezegd:  er wordt eigenlijk 
uitgesloten dat ook hun (langdurige) overbruggingszorg ingezet had kunnen worden 
voor andere (korter) wachtenden. Hetzelfde geldt voor mensen die nog binnen de 
Treeknormen blijven: ook hun situatie telt niet mee als we uit zouden gaan van de 
netto middenmoot van de wachtlijst. Daarom zullen we ons in de analyses van para-
graaf 5.3 richten op de netto-aantallen wachtenden zoals vermeld in tabel 4.7.

De verdeling tussen de regio’s verandert ten opzichte van de verdelingen in tabel 
4.1 of 4.6. Regio’s waar meer overbruggingszorg wordt gegeven (zie tabel C.4) zullen 
in netto termen een kortere wachtlijst kennen. Als er in die regio’s meer capaciteit bij 
zou komen, hebben zij meer ruimte om wachtenden door te laten schuiven omdat er 
meer zorg vrij komt die nu als overbruggingszorg wordt ingezet.

4.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat er grote verschillen zijn tussen de regio’s. 
Niet alleen bestaan er verschillen in de aantallen wachtenden, zoals in de wachtlijs-
trapportages van bureau hhm en het College voor zorgverzekeringen (cvz) werd 
gesignaleerd, maar ook zijn er verschillen in de samenstelling van de populatie van 
wachtenden. In een aantal regio’s staat meer dan 70% van alle wachtenden op de 
wachtlijst voor opname in een verzorgingshuis, in andere regio’s is dat minder dan 
30%. Ruim 73% van de wachtenden is vrouw, de gemiddelde leeftijd is bijna 80 jaar. 
Beide percentages verschillen van regio tot regio, en van product tot product. Meer 
vrouwen wachten op opname in een verzorgingshuis, en deze wachtenden zijn ouder 
dan de wachtenden op opname in een verpleeghuis of op zorg thuis. De verschillen 
in wachttijd zijn aanzienlijk en variëren van nog geen drie maanden (voor zorg thuis, 
in enkele regio’s) tot soms meer dan gemiddeld anderhalf jaar voor een plaats in een 
verzorgingshuis. De individuele verschillen zijn uiteraard nog veel groter. Ook het 
aantal wachtenden dat gebruik maakt van overbruggingszorg verschilt aanzienlijk 
tussen de regio’s.

Om de verschillen te kunnen beoordelen die in de tabellen 4.1 tot en met 4.7 zijn 
geconstateerd, moeten de diverse cijfers worden gezien in samenhang met de in 
hoofdstuk 2 en 3 beschreven (externe) factoren. De verschillen tussen de regio’s en 
de zorgsoorten zijn groot, dat is een evidente conclusie, maar veel meer kan er aan 
deze tabellen niet worden ontleend. Een aantal samenhangen ligt echter wel voor de 
hand. Zo zal een relatief groot aantal wachtenden op een verzorgingshuis, waarop 
gemiddeld lang wordt gewacht, de gemiddelde wachttijd in een regio opstuwen. Ook 
de gemiddelde leeftijd zal in zo’n regio hoger liggen, omdat mensen die op een ver-
zorgingshuis wachten in het algemeen relatief oud zijn. De interpretatie en duiding 
van de geconstateerde verschillen zal in hoofdstuk 5 gebeuren.



57Regionale verschillen in wachtlijsten

Tabel 4.7
Omvang van de netto wachtlijsten

zorgregio zorg thuis opname verzorging opname verpleging totaal

Groningen –334 637 191 494

Friesland –566 865 115 414

Drenthe –799 1.163 161 525

Zwolle –139 634 159 654
Twente –730 962 289 521
Apeldoorn-Zutphen –226 356 69 199
Arnhem –1.052 1.709 624 1.281
Nijmegen 7 616 150 773
Utrecht –1.047 2.116 489 1.558
Flevoland –43 168 86 211
’t Gooi –261 739 125 603
Noord-Holland Noord –772 1.149 88 465
Kennemerland –513 1.504 143 1.134
Zaanstreek-Waterland –44 448 103 507
Amsterdam –595 1.269 285 959
Amstelland-De Meerlanden 44 354 117 515
Zuid-Holland Noord 338 285 114 737
Haaglanden –496 931 187 622
Delft-Westland/Oostland –86 332 80 326
Midden Holland –177 342 30 195
Rotterdam –6 1.012 403 1.409
Nieuwe Waterweg Noord –198 246 113 161
Zuid-Hollandse Eilanden –87 469 83 465
Waardenland –212 629 146 563
Zeeland –453 573 63 183
West-Brabant –582 1.155 315 888
Midden-Brabant –53 815 121 883
Noordoost-Brabant –203 903 231 931
Zuidoost-Brabant –205 754 186 735
Noord-Limburg –266 461 144 339
Zuid-Limburg –847 1.401 196 750
Midden-IJssel –88 187 27 126
totaal –10.691 25.184 5.633 20.126

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)

Bij de wachtlijstregistratie wordt geen rekening gehouden met de urgentie van de 
zorg. Urgente zorg wordt veelal direct geleverd. In het Treekoverleg (2000) zijn 
streefnormen voor de wachttijden afgesproken, zie tabel 2.1. We concentreren ons op 
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de mensen die langer wachten dan door het Treekoverleg verantwoord wordt geacht. 
Om bijvoorbeeld voorzorgsaanmeldingen eruit te fi lteren, trekken we bovendien een 
bovengrens: wachtenden die al langer dan twaalf maanden op de wachtlijst staan 
nemen we niet mee. Ook de zo gedefi nieerde middenmoot vertoont aanzienlijke 
verschillen tussen regio’s en producten, maar de verschillen tussen regio’s verschui-
ven enigszins, mede omdat regionale schoningsacties natuurlijk doorwerken in de 
cijfers.

In het onderzoek beschouwen we ook de verschillen tussen de netto wachtlijs-
ten. De omvang van de netto wachtlijsten wordt gedefi nieerd door het totale aantal 
wachtenden te corrigeren voor de geleverde overbruggingszorg. Het netto-aantal 
wachtenden voor zorg thuis is in vrijwel alle regio’s negatief, wat zoveel wil zeggen 
dat er geen probleem zou zijn om alle mensen die nu wachten op zorg thuis de nood-
zakelijke zorg te bieden indien er geen overbruggingszorg nodig zou zijn geweest 
voor de mensen die op opname wachten. Het knelpunt lijkt dus vooral te liggen bij de 
opnames, al zijn er weer duidelijk verschillen tussen de regio’s.

In hoofdstuk 5 worden de regionale verschillen in de omvang van de middenmoot 
van de wachtlijst en van de netto wachtlijsten geanalyseerd door de samenhang met 
de in hoofdstuk 3 geconstrueerde achtergrondkenmerken te beschouwen.
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5 Verklaring van regionale verschillen

We beginnen de analyses met het zoeken naar een verklaring van het totale aantal 
wachtenden op het niveau van de zorgregio’s (onderzoeksvraag 2). Daarbij worden 
de in hoofdstuk 2 besproken achtergrondkenmerken meegenomen. In paragraaf 5.1 
gaan we in op de relatie tussen het aantal wachtenden en het aantal inwoners van de 
regio’s. Omdat die relatie erg sterk is, besloten we de verklarende analyses te doen 
op de aantallen wachtenden per inwoner van 75 jaar of ouder. Zowel de verschillen 
in het totale aantal wachtenden (onderzoeksvraag 2) als in het aantal wachtenden 
per product (onderzoeksvraag 3) komen in paragraaf 5.2 aan bod. In paragraaf 5.3 
kijken we naar verschillen tussen de netto wachtlijsten (onderzoeksvraag 5). Ook 
deze zullen worden beschouwd ten opzichte van het aantal 75-plussers in de regio. 
In paragraaf 5.4 komt de gevoeligheid van de uitkomsten voor deze en andere keuzes 
aan de orde.

Dit hoofdstuk is wat technisch van aard; dit is onvermijdelijk om de conclusies te 
kunnen verantwoorden. Desgewenst kan de lezer direct doorgaan naar het slot-
hoofdstuk 6.

5.1 Aantal wachtenden ten opzichte van het aantal inwoners

5.1.1 Alle wachtenden
In de rapportage over de wachtlijstpeiling van 1 oktober 2003 is kort aandacht 
besteed aan mogelijke verklaringen voor de verschillen in wachtlijstomvang tussen 
de regio’s (cvz 2004: 42-47). De auteurs constateren dat er een verband bestaat 
tussen enerzijds het aantal inwoners (totaal en 75-plus) in de regio, en anderzijds het 
aantal wachtenden: hoe groter het aantal inwoners, des te meer wachtenden er zijn. 
In fi guur 5.1 wordt dit verband getoond: het totale aantal wachtenden in elk van de 
32 zorgregio’s is afgezet tegen het aantal 75-plussers.18 In navolging van wat gebrui-
kelijk is kiezen we ervoor om de leeftijd van 75 jaar als referentiepunt te nemen (zie 
ook § 5.4).

18 In elke fi guur wordt, behalve de puntenwolk met de 32 (genummerde) zorgregio’s, 
ook een regressielijn door deze puntenwolk gegeven. Het gearceerde vlak is het 95%-
betrouwbaarheidsinterval van de voorspelde waarden (Barten 1989: 133-137). Als we 
rekening houden met de onzekerheden in de schatting van de regressielijn, kunnen we 
stellen dat met een waarschijnlijkheid van 95% de werkelijke waarde binnen dit interval 
valt. Waarnemingen die buiten het gearceerde interval vallen, kunnen als uitbijters 
worden beschouwd. Ze hebben in potentie een grote invloed op de uitkomsten van de 
analyses (zie § 5.4.4).
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Het stijgende verband in fi guur 5.1 is niet erg verrassend: in een regio met meer 
(oudere) inwoners verwachten we niet alleen meer vraag naar zorg en aanbod van 
zorg, maar mag ook verwacht worden dat er naar evenredigheid meer wachtenden 
zijn. Er is immers geen directe reden om aan te nemen dat een ‘natuurlijke’ even-
wichtswachtlijst van enkele procenten (te vergelijken met het in de arbeidsecono-
mie bekende ‘natuurlijke werkloosheidspercentage’) verschilt tussen de regio’s: ze 
hebben allemaal te maken met dezelfde wet- en regelgeving.19 Specifi eke omstandig-
heden kunnen wel voor (tijdelijke) afwijkingen zorgen waardoor op enig moment in 
de tijd het lineaire verband niet exact opgaat.

Daarmee is duidelijk dat het aantal 75-plussers een belangrijke determinant vormt 
van het totale aantal wachtenden. Bij alle volgende analyses moeten we rekening 
houden met dit verband tussen het aantal wachtenden en het aantal 75-plussers. Dat 
kan door in multivariate analyses steeds ook het aantal 75-plussers als verklarende 
variabele mee te nemen. Als alternatief kunnen we dit verband ook verdisconteren 

19 Als de vraag proportioneel is met het aantal 75-plussers in een regio (Vraag = α 
 Bevolking 75-plus), en ook het aanbod is proportioneel daarmee (Aanbod = β 
 Bevolking 75-plus), dan is de wachtlijst, het verschil tussen vraag en aanbod dat ook 
(Wachtlijst = Aanbod – Vraag = (β-α) Bevolking 75-plus). 

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003); de nummers verwijzen naar regio’s, zie tabel A.1 in bijlage A
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Figuur 5.1 
Aantal wachtenden versus aantal inwoners 75-plus
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door niet het aantal wachtenden direct te verklaren, maar het aantal wachtenden 
per 75-plusser. Voor deze oplossing wordt in dit rapport gekozen. Figuur 5.2 laat 
zien dat het aantal wachtenden per 75-plusser geen verband meer heeft met het 
aantal 75-plussers in de regio. Daarmee wordt er in principe voldoende gecorrigeerd 
door naar wachtenden per 75-plusser te kijken en hoeft er in multivariate analyses 
niet meer te worden gecontroleerd voor het inwonersaantal. De spreiding rond het 
gemiddelde van 54 wachtenden per 1000 75-plussers is echter groot. In Zeeland is 
het aantal wachtenden het kleinst, met 28 per 1000 75-plussers. In Amstelland-Meer-
landen is het aantal wachtenden per 1000 75-plussers met 91 ruim driemaal zo groot 
als in Zeeland. Deze verschillen, die dus niet aan de bevolkingsomvang gerelateerd 
kunnen worden, kunnen mogelijk wel aan andere regionale kenmerken worden 
gekoppeld.

5.1.2 De middenmoot van wachtenden
Eerder is in paragraaf 4.2 uitgebreid aandacht besteed aan de middenmoot van 
wachtenden, gedefi nieerd als het aantal mensen dat langer dan de Treeknorm maar 
korter dan één jaar op de wachtlijst staat. Figuur 5.3 toont het aantal wachtenden dat 
tot de middenmoot behoort, afgezet tegen het aantal inwoners van 75 jaar of ouder. 
Figuur 5.4 zet het aantal wachtenden uit de middenmoot per 75-plusser af tegen het 
aantal inwoners van 75 jaar of ouder. De fi guren geven hetzelfde beeld als fi guren 5.1 

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003); de nummers verwijzen naar regio’s, zie tabel A.1 in bijlage A
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Aantal wachtenden per 75-plusser versus aantal inwoners 75-plus
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en 5.2, maar de regio’s lijken wat meer naar het gemiddelde te trekken. Wat betreft 
het totale aantal wachtenden staat alleen nog de regio West-Brabant (26) ver van de 
gemiddelde verhouding tussen het aantal wachtenden uit de middenmoot en het 
aantal oudere inwoners verwijderd. Er wachten daar relatief veel mensen.20  Wanneer 
de verhouding tussen het aantal wachtenden uit de middenmoot per 75-plusser 
naast het aantal inwoners van die leeftijd wordt gezet, dan vertonen West-Brabant en 
Amstelland-Meerlanden een duidelijke afwijking ten opzichte van de andere regio’s. 
We voeren de analyses uit zonder hiervoor te corrigeren. In de gevoeligheidsanalyse 
(§ 5.4.4) laten we zien dat de afwijking geen grote gevolgen heeft voor de uitkomsten 
van de analyses.

5.2 Aantal wachtenden ten opzichte van de achtergrondfactoren

5.2.1 Aantal wachtenden per 75-plusser
Voor alle variabelen die we in hoofdstuk 3 hebben gedefi nieerd, zouden we fi guren 
kunnen maken waarin het aantal wachtenden wordt afgezet tegen de betreffende 

20 Het betreffende zorgkantoor meldt in het Jaarverslag 2002 dat met name de wacht-
lijsten voor verpleging en verzorging een substantieel aantal indicaties bevatten voor 
cliënten die niet direct zorg behoeven (de zogenaamde voorzorgindicaties).
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variabele. In veel gevallen geeft dat een fi guur die lijkt op fi guur 5.1. Dat lijkt dan een 
verband tussen het aantal wachtenden en de betrokken variabele te impliceren, maar 
het is zeer wel mogelijk dat het om een schijnrelatie gaat die in feite wordt veroor-
zaakt door een derde variabele. Vaak zal dat het inwoneraantal van de regio zijn. Veel 
van de achtergrondvariabelen hangen immers, net als het aantal wachtenden, direct 
samen met het inwoneraantal. Bivariate correlaties zeggen in dat geval niet zo veel. 
Door deze variabelen ten opzichte van het aantal 75-plussers te nemen, wordt het veel 
makkelijker om de relatie tussen het aantal wachtenden en de externe factor in beeld 
te brengen. Het betreft de indicatoren van de capaciteit en de arbeidsmarkt, de his-
torische wachtlijst, en de aantallen voor ouderen geschikte woningen. In paragraaf 
5.1 is aangetoond dat op deze wijze voldoende wordt gecorrigeerd voor het verschil in 
inwoneraantal.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal dan ook gewerkt worden met het aantal wach-
tenden per 75-plusser als afhankelijke variabele. Ook de middenmoot van wachtenden 
en de netto wachtlijsten zullen per inwoner van 75 jaar of ouder worden geanalyseerd.

5.2.2 Bivariate correlaties
Tabel 5.1 toont de onderlinge correlaties tussen de totale wachtlijsten en de wacht-
lijsten voor de drie onderscheiden producten. We beschouwen zowel het aantal 
wachtenden zoals offi cieel geteld (kolommen 1-4) als het aantal wachtenden dat tot 
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de middenmoot behoort (kolommen 5-8). Elk blok geeft eerst het totale aantal wach-
tenden (kolommen 1, 5), gevolgd door de wachtlijsten per zorgsoort (kolommen 2-4 
resp. 6-8, achtereenvolgens zorg thuis, opname verzorging, en opname verpleging). 
Tabel 5.1 laat zien dat de onderlinge correlaties tussen de wachtlijsten voor de zorg-
soorten groot zijn, zeker wanneer we ons concentreren op de middenmoot.21 Bijna 
per defi nitie hangt de totale wachtlijst sterk samen met de deelwachtlijsten – het 
totaal is immers de som der delen – maar de correlatie tussen het aantal wachtenden 
voor opname (zowel voor verzorging als verpleging) dat tot de middenmoot behoort, 
blijkt ook sterk positief samen te hangen met het aantal wachtenden voor zorg thuis. 
Regio’s waar een knelpunt bij één van de voorzieningen bestaat, hebben vaak ook te 
maken met langere wachtlijsten bij andere voorzieningen. Wanneer alle wachtenden 
worden beschouwd, dan onttrekt de wachtlijst voor verzorgingshuisopname zich aan 
dit patroon: die vertoont geen signifi cante correlatie met het aantal wachtenden voor 
zorg thuis.

Tabel 5.1
Correlatie van de aantallen wachtenden per 75-plusser tussen de voorzieningena

alle wachtenden middenmoot van wachtenden

totaal
[1]

zorg thuis
[2]

opn. vzh
[3]

opn. vph
[4]

totaal
[5]

zorg thuis
[6]

opn. vzh
[7]

opn. vph
[8]

totaal 1,00 1,00
zorg thuis 0,82*** 1,00 0,91*** 1,00
opname vzh 0,63*** 0,08 1,00 0,72*** 0,38** 1,00
opname vph 0,69*** 0,54*** 0,33* 1,00 0,84*** 0,66*** 0,67*** 1,00

a Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)

Tabel 5.2 geeft de signifi cante bivariate correlaties tussen het aantal wachtenden per 
75-plusser enerzijds en elk van de potentieel relevante achtergrondvariabelen zoals 
opgesomd in hoofdstuk 3. De indeling van de kolommen is gelijk aan die in tabel 5.1. 
Een volledige tabel is opgenomen in bijlage D (tabel D.1).

Van de 50 in de analyse betrokken regionale achtergrondvariabelen blijken er 
slechts 18 een signifi cante relatie te hebben met één van de wachtlijstvariabelen. 

21 Correlaties liggen per defi nitie tussen –1 en 1, waarbij de waarde 1 een perfecte samen-
hang aangeeft. Hoe dichter bij 1, hoe sterker de samenhang. Negatieve waarden duiden 
op een omgekeerd evenredige samenhang, die weer perfect is bij een waarde van –1. 
Correlatie zegt echter niets over causaliteit. Dat er een samenhang (correlatie) is tussen 
twee variabelen, zegt niets over welke variabele oorzaak dan wel gevolg is. Om dat te 
kunnen achterhalen is andere, bijvoorbeeld theoretische informatie noodzakelijk. 
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Een blik op tabel 5.2 leert ook dat er niet veel signifi cante variabelen zijn die een 
sterke correlatie vertonen met de wachtlijstomvang. Het maakt een klein verschil of 
alle wachtenden worden beschouwd of alleen de middenmoot van wachtenden. De 
verschillen in correlaties tussen de wachtlijsten voor de verschillende producten en 
voor de totale wachtlijsten zijn iets groter.

Tabel 5.2
Signifi cante correlaties van de aantallen wachtenden per 75-plusser met elk van de achtergrondvariabelena

alle wachtenden middenmoot van wachtenden

variabelec totaal
[1]

zorg thuis
[2]

opn. vzh
[3]

opn. vph
[4]

totaal
[5]

zorg thuis
[6]

opn. vzh
[7]

opn. vph
[8]

aanbodfactoren

capaciteit

bedden vphb –0,23 –0,27 –0,07 –0,05 –0,35* –0,39** –0,16 –0,18
bedden vzhb 0,14 –0,05 0,36** –0,13 –0,09 –0,11 0,06 –0,20

arbeidsplaatsen

verpleegkundigenb –0,07 0,06 –0,17 –0,19 –0,18 0,01 –0,37** –0,33*
historische wachtlijst (2002)

totaal ’02b 0,72*** 0,55*** 0,49*** 0,54*** 0,66*** 0,55*** 0,52*** 0,64***
zorg thuis ’02b 0,62*** 0,57*** 0,28 0,49*** 0,58*** 0,56*** 0,35* 0,54***
opn. vzh ’02b 0,57*** 0,26 0,66*** 0,28 0,45*** 0,24 0,63*** 0,42**
opn. vph ’02b 0,52*** 0,45*** 0,20 0,68*** 0,51*** 0,42** 0,34* 0,65***

vraagfactoren

% vrouw(75+) –0,02 –0,21 0,20 0,17 –0,18 –0,34* 0,10 0,06
% 85-plus (75+) –0,34* –0,42** –0,04 –0,21 –0,28 –0,43** 0,05 –0,11
% alleen (75+) –0,33* –0,33* –0,15 –0,08 –0,42** –0,42** –0,31* –0,20
% beperking (75+) 0,07 0,20 –0,21 0,31* 0,13 0,16 –0,04 0,24
% aandoening –0,19 –0,34* 0,10 –0,00 –0,40** –0,44** –0,20 –0,21
stedelijkheid 0,17 0,16 0,03 0,29 0,19 0,13 0,16 0,33*

geschikte woningen

nultredenwoningb 0,06 0,07 –0,06 0,31* 0,13 0,02 0,18 0,34*
overbruggingszorg

% brug = vzh –0,17 –0,34* 0,11 0,09 –0,00 –0,26 0,40** 0,18
% brug = vph –0,25 –0,41** 0,08 –0,08 –0,18 –0,35* 0,13 –0,01
% geleverd 0,38** 0,48*** –0,02 0,41** 0,36** 0,40** 0,10 0,35**

organisatorische factoren

toewijz. model 0,20 –0,05 0,37** 0,25 0,14 –0,04 0,40** 0,10

a Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.
b Per inwoner van 75-plus.
c Zie bijlage B voor de betekenis van de namen van de variabelen in de tabel, en tabel D.1 in bijlage D voor de volledige tabel.

Bron: (zie hoofdstuk 3)
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Opvallend is dat vooral de historische wachtlijst (het aantal wachtenden per
75-plusser op 1 oktober 2002) een sterke positieve correlatie met het aantal wachten-
den heeft. Deze correlatie duidt erop dat er een grote mate van hardnekkigheid is. In 
het jaar tussen de twee wachtlijstpeilingen is er veel in- en uitstroom op de wacht-
lijsten geweest; het merendeel van de mensen die op 1 oktober 2002 op de wachtlijst 
stonden, of die daarna een indicatie hebben gekregen, staat op 1 oktober 2003 niet 
(meer) op de wachtlijst. Toch blijkt dat de lengte van de wachtlijst op 1 oktober 2002 
een grote voorspellende waarde heeft voor de wachtlijstomvang één jaar later. Dit 
komt waarschijnlijk doordat omstandigheden die de lengte van de wachtlijst zouden 
kunnen verklaren, op verschillende momenten vergelijkbaar zijn. Neem bijvoorbeeld 
de samenstelling van de bevolking, zoals het aantal ouderen: dat aantal verandert 
niet snel over de tijd. Bovendien is een groot deel van de verklarende variabelen 
gebaseerd op gegevens van 2002, waarvan we aan kunnen nemen dat die ook de ver-
klaring voor de wachtlijsten in 2002 vormen. Dit maakt dat de historische wachtlijst 
in een multivariate analyse het zicht op de onderliggende verklarende factoren kan 
verstoren. Om deze reden zal de historische wachtlijst niet worden meegenomen in 
de multivariate analyse.

In het eerste blok (kolom 1-4) vertoont het aantal 85-plussers (per 75-plusser) 
verder een signifi cante correlatie met het totale aantal wachtenden, en met het aantal 
wachtenden voor zorg thuis. Er is geen signifi cante correlatie met het aantal mensen 
dat op opname wacht. Wanneer het aandeel ‘oude ouderen’ onder 75-plussers in een 
regio groot is, dan blijkt er in die regio een relatief korte wachtlijst voor zorg thuis 
te zijn. Een groter aandeel 85-plussers, dat een grotere zorgvraag doet verwachten, 
leidt dus niet tot een langere maar juist tot een kortere wachtlijst. Mogelijk speelt 
hier het effect waar Martin en Smith (2003) voor waarschuwen een rol: het aanbod 
heeft zich aangepast aan de grotere zorgvraag, waardoor die zich niet meer vertaalt 
in langere wachtlijsten. We komen hier straks op terug. Een vergelijkbare correlatie 
wordt gevonden wanneer alleen de middenmoot van wachtenden in beschouwing 
wordt genomen.

De capaciteit van intramurale voorzieningen lijkt wel het verwachte effect op de 
verklaring van de wachtlijsten te hebben. Dit effect verdwijnt echter wanneer alle 
wachtenden worden meegenomen; dan zien we alleen een (net) signifi cante bijdrage 
van de capaciteit van verzorgingshuizen: verrassend genoeg heeft die een positief 
effect op de wachtlijstlengte. Mogelijk betreft het die mensen die naar een ander 
verzorgingshuis willen en al lang op de wachtlijst staan. De kwaliteit van verzor-
gingshuizen kan hier meespelen, de grotere capaciteit is er misschien omdat er (nog) 
grote verzorgingshuizen in die regio bestaan. Volgens huidige maatstaven zijn die 
kwalitatief vaak minder goed, en ligt het voor de hand dat er meer mensen willen 
vertrekken naar een ander (verzorgings)huis. Deze doorstroom is alleen te realiseren 
als er voldoende capaciteit is. Wanneer we alleen naar de middenmoot van wach-
tenden kijken, dan verschrompelt deze correlatie tot vrijwel nul. Bij de middenmoot 
vinden we wel dat meer verpleeghuisbedden een sterk drukkend effect op de wacht-
lijst voor thuiszorg hebben: een groter aantal verpleeghuisbedden hangt negatief 
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samen met het aantal wachtenden voor zorg thuis. Blijkbaar is er een doorschuif-
effect doordat er overbruggingszorg wordt gegeven, want het aantal wachtenden 
voor verpleeg- en verzorgingshuizen vertoont geen samenhang met het aanbod van 
verpleeghuisbedden.

Een negatieve samenhang is er verder tussen het aandeel alleenstaanden onder 
de 75-plushuishoudens en het aantal wachtenden voor zorg thuis dat tot de midden-
moot behoort; hetzelfde verband zien we tussen het aandeel alleenstaanden onder de 
75-plussers en het totale aantal wachtenden dat tot de middenmoot behoort. Meer 
alleenstaanden gaat samen met minder wachtenden: na eerder het aandeel 85-plus-
sers vinden we opnieuw een aanwijzing dat indicatoren van een grotere zorgvraag 
geen langere wachtlijsten impliceren. Ook het negatieve effect van het aandeel van 
mensen met aandoeningen op het aantal wachtenden dat tot de middenmoot behoort 
(totaal, zorg thuis) geeft dezelfde aanwijzing. Het door Martin en Smith (2003) aan-
gestipte probleem, waarbij het aanbod zich naar de vraag heeft geschikt, lijkt reëel.

Een hoog percentage wachtenden met overbruggingszorg heeft geen verband met 
het aantal wachtenden per 75-plusser. In cvz (2004: 45) is al geconstateerd dat het 
percentage wachtenden met overbruggingszorg geen verband heeft met het absolute 
aantal wachtenden in de regio. Het percentage wachtenden met overbruggingszorg 
lijkt dus van geen enkel belang voor de lengte van de wachtlijst. Alleen het aantal 
wachtenden dat tot de middenmoot voor opname in een verzorgingshuis behoort, en 
het percentage wachtenden uit de middenmoot dat verzorgingshuiszorg als hoofd-
categorie overbruggingszorg heeft, vertoont een sterk positief verband met de lengte 
van de wachtlijst. Dit kan bijna niet anders betekenen dan dat er veel mensen zijn die 
tijdelijk in het verzorgingshuis zijn opgenomen maar nog wachten op een perma-
nente plaats. Het lijkt erop dat mensen tevreden zijn met de tijdelijke opvang die ze 
als overbruggingszorg ontvangen, en vervolgens ook langer willen dan wel moeten 
blijven. In lijn met de verwachtingen is de wachtlijst langer als de wachtenden voor 
zorg thuis een groter deel van hun geïndiceerde aantal uren (maar minder dan het 
totale aantal) ontvangt. Alleen op de lengte van de wachtlijst voor verzorgingshuizen 
heeft een kleiner aandeel geleverde uren zorg thuis geen effect.

Er wordt geen signifi cante correlatie gevonden tussen de gevolgde methodiek van 
de wachtlijstpeiling en het aantal wachtenden. De positieve correlatie tussen het toe-
wijzingsmodel (zie § 3.3.3) en de wachtlijst voor verzorgingshuizen lijkt te betekenen 
dat actieve bemoeienis van het zorgkantoor met de wachtenden op opname niet tot 
een kleiner aantal wachtenden leidt maar eerder tot een hoger aantal. In een systeem 
van monitoring of wanneer de 80/20-regel wordt gebruikt, waarbij het zorgkan-
toor meer overlaat aan de indicatie-instelling en aan de aanbieders (zie § 2.2.4), is 
er gemiddeld een kortere wachtlijst voor opname. Dit effect zien we niet bij andere 
voorzieningen. Overigens bestaat er ook een negatieve correlatie tussen het toe-
wijzingsmodel en het aantal verzorgingshuisbedden (zie tabel 5.3), wat wil zeggen 
dat in regio’s waar het zorgkantoor een grotere rol speelt, minder bedden zijn. Met 
minder beschikbare capaciteit zijn er ook minder mogelijkheden om vragers en aan-
bieders de vrije hand te geven. Omdat niet helemaal helder is te krijgen wat de exacte 
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inhoud is van de afspraken tussen zorgkantoor, indicatieorganen en aanbieders, en 
omdat ook de praktische invulling ervan moeilijk is te duiden, beschouwen we de 
aanwijzing als te zwak om er conclusies aan te verbinden.

5.2.3 Multivariate analyses voor de middenmoot van de wachtlijsten
In deze paragraaf onderzoeken we of analyses met combinaties van variabelen een 
duidelijker beeld geven dan de bivariate analyses in paragraaf 5.2.2. Een complicatie 
is dat we niet alle variabelen tegelijk in de analyse kunnen meenemen: we hebben 
slechts 32 zorgregio’s en kunnen dus onmogelijk meer verklarende factoren meene-
men. Het selecteren van potentieel interessante combinaties moet dus worden bere-
deneerd; alle combinaties proberen is niet haalbaar. We richten ons op de variabelen 
die in tabel 5.2 enige correlatie vertonen met de lengte van de wachtlijst. In tabel 
5.3 worden de onderlinge correlaties tussen de geselecteerde potentiële verklarende 
factoren op een rij gezet. Als verklarende factoren onderling hoog correleren, dan 
is hun effect op de wachtlijstomvang per defi nitie moeilijk te onderscheiden (er is 
sprake van zgn. multicollineariteit). Er is geen harde grens te geven wanneer een cor-
relatie problematisch hoog is. Voor de totale verklaringsgraad is multicollineariteit 
overigens geen enkel bezwaar, het enige gevolg is dat de onafhankelijke effecten van 
de variabelen niet uit elkaar te halen zijn.

Tabel 5.3
Onderlinge correlatie van de geselecteerde verklarende factorena

bedden vphb dagbeh. vphb bedden vzhb
verpleeg-
kundigenb % vrouw (75+)

% 85-plus 
(75+)

bedden vphb 1
dagbeh. vphb 0,52*** 1
bedden vzhb 0,23 0,22 1
verpleegkundigenb –0,02 0,41** 0,30 1
% vrouw (75+) 0,66*** 0,16 0,33* –0,32* 1
% 85-plus (75+) 0,38** –0,29 –0,04 –0,50*** 0,59*** 1
% alleen (75+) 0,47*** 0,31* –0,07 –0,09 0,57*** 0,41**
% beperking (75+) –0,05 0,30* –0,20 0,07 0,08 –0,25
% aandoening 0,35** 0,34* 0,37** 0,10 0,36** –0,11
% brugzorg –0,23 –0,13 –0,15 0,02 –0,28 –0,22
% brug = vzh 0,08 –0,18 –0,07 –0,18 0,20 0,15
% brug = vph 0,12 –0,14 –0,08 –0,10 0,09 0,17
% geleverd 0,04 0,36** 0,06 0,14 0,08 –0,20
toewijz. model –0,13 –0,16 –0,35** –0,07 0,00 0,21

a Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.
b Per inwoner van 75-plus.

Bron: (zie hoofdstuk 3)
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De cijfers in tabel 5.3 laten zien dat vooral het aantal beschikbare bedden (per 
75-plusser) in verpleeghuizen een hoge correlatie vertoont met een aantal andere 
variabelen, waaronder vooral met het aantal dagbehandelingsplaatsen, en met de 
vraagindicatoren: het aandeel vrouwen in de bevolking van 75 jaar en ouder, het 
aandeel van alleenstaanden onder de 75-plussers, het aandeel van 85-plussers in de 
bevolking van 75 jaar en ouder, en het aandeel van mensen in de totale bevolking dat 
aangeeft ziekten of aandoeningen te hebben. Deze variabelen correleren ook onder-
ling en dat geldt vooral voor de aandelen hoogbejaarden en alleenstaanden. Het lijkt 
er op dat het aanbod (van verpleeghuisbedden) redelijk is afgestemd op de vraag, 
want in regio’s met veel hoogbejaarden en oudere alleenstaanden vinden we een 
grotere opnamecapaciteit. Dit is in lijn met de in paragraaf 2.2.2 aangehaalde plan-
ningsnormen voor de capaciteit van verpleeghuizen. De regionale verdeling van de 
capaciteit was lange tijd gebaseerd op bevolkingskenmerken. Dit kan een verklaring 
zijn voor het feit dat in tabel 5.2 gevonden wordt dat vraagindicatoren een negatieve 
correlatie vertonen met de wachtlijstomvang, ook nadat er is gecorrigeerd voor de 
verschillen in de bevolkingsomvang van de regio’s. De eerder aangehaalde kritiek dat 
er gecompliceerde aanpassingsmechanismen achter de waargenomen wachtlijstom-
vang zitten, lijkt ons ook parten te spelen (zie § 2.2.2). De sterk negatieve correlatie 
tussen het aantal geregistreerde verpleegkundigen en het aantal hoogbejaarden is 

% alleen
(75+)

% beperking 
(75+) % aandoening % brugzorg % brug = vzh % brug = vph % geleverd

toewijz.
model

1

0,07 1

0,33* 0,17 1

–0,18 0,03 0,02 1

–0,14 0,05 0,07 0,22 1

0,04 –0,14 –0,00 –0,03 0,42** 1

–0,00 0,27 0,11 0,37** –0,01 –0,39** 1

0,25 0,12 –0,19 –0,12 0,19 0,03 0,12 1
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wat dat betreft verrassender. Opmerkelijk is ook dat het aantal verpleegkundigen 
niet erg samenhangt met het aantal bedden: alleen voor dagbehandelingsplaatsen 
is er een signifi cant verband. Belangrijk is ook te wijzen op de negatieve correlatie 
tussen het toewijzingsmodel en het aantal verzorgingshuisbedden. Deze correlatie 
zegt dat in regio’s waar minder bedden beschikbaar zijn, het zorgkantoor een gro-
tere rol speelt in de zorgtoewijzing. Door de beperkte capaciteit wordt de centrale rol 
van het zorgkantoor versterkt.

De variabelen uit tabel 5.3 worden in een multivariate analyse gebruikt om het aantal 
wachtende middenmoters per 75-plusser te verklaren.22 Tabel 5.4 (kolom a) geeft de 
resultaten van de lineaire regressie. Positieve (negatieve) coëffi ciënten betekenen dat 
de betreffende variabele samengaat met een langere (kortere) wachtlijst, bij gege-
ven waarden van de andere variabelen in de analyse. Met sterretjes is de sterkte van 
het verband aangegeven: meer sterretjes staan voor een sterker verband. De totale 
verklaringsgraad van het regressiemodel is hoog, R2 = 0,74, maar er zijn betrek-
kelijk weinig variabelen die een signifi cante bijdrage leveren. Dat wijst er op dat de 
in tabel 5.3 geconstateerde multicollineariteit ons behoorlijk parten speelt. Hoewel 
de verklaringsgraad hoog is, geeft het model weinig inzicht in de richting waarin 
de verklaring moet worden gezocht. Tabel 5.4 (kolom b) geeft daar iets meer zicht 
op. Daarin wordt het kleinst mogelijke model gepresenteerd dat statistisch overeind 
blijft tegenover het model van kolom a; de lr-toets zegt dat de parameterrestricties 
niet verworpen kunnen worden. Een nog verdere reductie van het model komt niet 
door de toetsen heen, het geeft een duidelijk slechtere verklaringsgraad. Het aantal 
geregistreerde verpleegkundigen in een regio heeft het verwachte effect op de wacht-
lijsten: in regio’s met meer verpleegkundigen zijn er minder wachtenden. Dit is de 
enige aanbodfactor die in het kleinst mogelijke model opgenomen moet worden. De 
twee vraagfactoren, het aandeel oude ouderen en de prevalentie van ziekten en aan-
doeningen, hebben ook nu het verkeerde teken. De verwachting was dat meer vraag 
tot meer wachtenden zou leiden, maar net als in tabel 5.2 vinden we het tegenoverge-
stelde. De in tabel 5.3 geconstateerde correlatie tussen de vraag- en aanbodfactoren 
werkt nu ook door: alles wijst erop dat de verdeling van het aanbod over de regio’s 
behoorlijk goed op de regionale verdeling van de vragers is aangepast. Een analyse 
met het aanbod van verpleeghuisbedden in plaats van de vraagvariabelen duidt daar 
ook op (niet in tabel). In dat geval is het aanbod wél signifi cant, maar in zijn geheel 
doet dat model het minder goed dan het gepresenteerde model. De verschillen in 
de grootte van de parameterschattingen in kolommen a en b duiden er ook op dat 
correlatie tussen de variabelen er voor zorgt dat ze (in kolom a) elkaar wegdrukken. 
Het aanbod van voorzieningen (bedden, verpleegkundigen) lijkt de drijvende kracht 
te zijn, en de vraagvariabelen lijken goede indicatoren van het aanbod. Verder lijkt 

22 In paragraaf 5.4.3 presenteren we ook de multivariate analyses van het totale aantal 
wachtenden per 75-plusser en van het aantal wachtenden per 75-plusser dat langer dan 
de Treeknorm wacht.
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het vooral de overbruggingszorg te zijn die een bijdrage levert aan de wachtlijsten. 
Een hoger percentage mensen (op de wachtlijst) met overbruggingszorg gaat samen 
met een kleiner aantal wachtenden. Dit gaat in tegen de in hoofdstuk 2 uitgesproken 
verwachting. Mogelijk duidt dit op een actievere bemiddeling van de zorgkantoren 
in regio’s met meer overbruggingszorg, die er ook toe leidt dat de wachtlijsten beter 
onder controle worden gehouden. De variabele die het gehanteerde zorgtoewij-
zingsmodel beschrijft, is waarschijnlijk te grof om de verschillen tussen de regio’s 
voldoende te beschrijven. Het aantal mensen dat overbruggingszorg krijgt, een maat 
waarop het beleid van de zorgkantoren ook invloed heeft, kan die rol overnemen en 
daardoor het onverwachte teken in de analyses krijgen. Wel in lijn met de verwach-
ting is dat het aantal wachten dan hoger is wanneer wachtenden voor thuiszorg een 
groter deel van de geïndiceerde zorg geleverd krijgen. Hoewel in lijn met de verwach-
ting, is dit toch opmerkelijk omdat we nu naar het totale aantal wachtenden kijken, 
en niet alleen naar wachtenden voor thuiszorg. De resultaten veranderen kwalita-
tief niet wanneer er rekening wordt gehouden met de uitbijters die we in fi guur 5.4 
hebben gevonden. Tabel 5.4 (kolom c) laat zien dat de indicator voor de uitbijters 
sterk signifi cant is: het aantal wachtenden ligt in deze twee regio’s hoger en dit ver-
schil wordt niet verklaard door de achtergrondfactoren.

Wanneer we de omvang van de wachtlijsten voor de afzonderlijke voorzieningen 
proberen te verklaren, vinden we hetzelfde verwarrende beeld als in tabel 5.4 voor de 
totale wachtlijst. In de (hier niet gepresenteerde) analyses zien we opnieuw weinig 
signifi cante effecten. Naast de variabelen uit tabel 5.4 worden bij de analyses voor de 
afzonderlijke voorzieningen ook de wachtlijsten voor de andere voorzieningen mee-
genomen. Dit lijken ook de belangrijkste verklarende variabelen te zijn. De onder-
linge samenhang tussen de wachtlijsten is groot. Voor de wachtlijst voor opname in 
een verpleeghuis kan een heel behoorlijk verklarend model worden opgesteld wan-
neer alleen de wachtlijsten voor zorg thuis en voor verzorgingshuisopname worden 
meegenomen. Vooral bij zorg thuis vinden we effecten die sterk lijken op die van de 
totale wachtlijst in tabel 5.4. De vraagfactoren hebben opnieuw een contra-intuï-
tief effect, en ook de effecten van overbruggingszorg komen overeen. Alleen bij de 
wachtlijst voor opname in een verzorgingshuis lijken de vraagfactoren ook werkelijk 
een indicator van de vraag te zijn. Een groter aantal 85-plussers in de bevolking van 
75-plus heeft hier het verwachte positieve effect. Het aanbod van verzorgingshuis-
bedden is voor een goede verklaringsgraad van het model niet noodzakelijk, de 
samenhang met de wachtlijst voor verpleeghuizen lijkt belangrijker.

Een belangrijke verklarende factor voor elk van de deelwachtlijsten is de samen-
hang met wachtlijsten voor de andere voorzieningen. Deze samenhang tussen de 
wachtlijsten maakt het interessant om naar de netto wachtlijsten te kijken. Dat doen 
we in paragraaf 5.3.
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Tabel 5.4
Verklaring van het totale aantal wachtenden dat tot de middenmoot behoort, per 75-plusser (lineaire regressie)a

compleet model
[a]

kleinste model
[b]

met regio
[c]

coëff iciënt t-waardec coëff iciënt t-waardec coëff iciënt t-waardec

aanbodfactoren

bedden in verpleeghuizenb –0,503 1,45 – – – –
dagbehandelingsplaatsen verpleeghuizenb 2,358 0,90 – – – –
bedden in verzorgingshuizenb –0,003 0,02 – – – –
aantal verpleegkundigenb –0,095** 2,17 –0,110*** 3,37 –0,061** 2,38

vraagfactoren

% vrouwen (van 75+) 104,7 0,34 – – – –
% 85-plussers (van 75+) –126,7 0,84 –316,6*** 3,89 –219,0*** 3,55
% alleenstaanden (van 75+) –79,9 1,20 – – – –
% mensen met beperkingen (van 75+) –4,2 0,11 – – – –
% mensen met langdurige aandoeningen –246,6* 2,02 –318,4*** 3,81 –218,4*** 3,45

overbruggingszorg

% met overbruggingszorg –40,36* 2,04 –42,41*** 2,91 –35,66*** 3,38
% met verzorgingshuiszorg als overbrugging 6,62 0,08 – – – –
% met verpleeghuiszorg als overbrugging 9,04 0,08 – – – –
% geleverde brugzorg thuis wachtenden 80,89* 1,94 98,30*** 3,87 53,68** 2,64

organisatorische factoren

toewijzingsmodel 2 (80/20 regel) 9,89 1,16 – – – –
toewijzingsmodel 3 (100% regie) 4,81 0,56 – – – –

regio 16, 26 – – – – 26,74*** 5,02
constante 130,5 0,87 197,7*** 6,11 147,6*** 5,84

R2 0,74 0,64 0,82
adj. R2 0,50 0,56 0,77
F-toetsd 3,05** 9,03*** 18,75***
LR-toetse 10,97 (df = 10)

a  Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.
b Per inwoner van 75-plus.
c Absolute waarde van de t-waarde.
d F-toets van het model tegen een constant-only model.
e Likelihood Ratiotoets tegen het model in kolom a (chi-kwadraat verdeeld).
– = niet in model opgenomen.

Bron: (zie hoofdstuk 3)
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5.3 Netto wachtlijsten

5.3.1 Inleiding
In paragraaf 4.3 is het concept van de netto wachtlijsten geïntroduceerd. In deze 
paragraaf worden de regionale verschillen in de netto wachtlijsten geanalyseerd. 
Zoals in paragraaf 4.3 is aangegeven, wordt in de bespreking hier de nadruk gelegd 
op de totale netto wachtlijst, en minder op de middenmoot van wachtenden. Net als 
in paragraaf 5.2 bekijken we eerst de bivariate correlaties tussen de potentiële verkla-
rende factoren (§ 5.3.2), gevolgd door een multivariate analyse (§ 5.3.3).

5.3.2 Bivariate analyse van de netto wachtlijsten
Wanneer alleen de netto lengte van de (middenmoot van de) wachtlijst wordt beke-
ken, vinden we dat de correlaties tussen de wachtlijsten voor de verschillende pro-
ducten (tabel 5.5) veel kleiner zijn geworden in vergelijking met de bevindingen in 
tabel 5.1. Na correctie voor de geleverde overbruggingszorg vertoont de wachtlijst 
voor verpleeghuisopname geen correlatie meer met de wachtlijsten voor zorg thuis 
of verzorgingshuisopname. Het grootste verschil is echter de correlatie tussen de 
omvang van de wachtlijsten voor verzorging en voor zorg thuis: die is signifi cant 
negatief na de correctie voor geleverde overbruggingszorg, in plaats van insignifi -
cant (bij alle wachtenden, tabel 5.1) of signifi cant positief bij de middenmoot van 
wachtenden (tabel 5.1). In regio’s waar netto meer wachtenden voor een verzorgings-
huisopname zijn, zijn er netto minder wachtenden voor zorg thuis. Er blijven relatief 
weinig wachtenden over wanneer de overbruggingszorg direct ten goede zou kunnen 
komen aan de wachtenden op zorg thuis. Dit onderstreept opnieuw de rol die de 
overbruggingszorg speelt in de wachtlijstproblematiek.

Tabel 5.5
Correlatie van de netto-aantallen wachtenden per 75-plusser tussen de voorzieningena

netto wachtlijst netto middenmoot van de wachtlijst

totaal
[1]

zorg thuis
[2]

opn. vzh
[3]

opn. vph
[4]

totaal
[5]

zorg thuis
[6]

opn. vzh
[7]

opn. vph
[8]

totaal 1,00 1,00
zorg thuis 0,41** 1,00 0,49*** 1,00
opname vzh 0,51*** –0,55*** 1,00 0,51*** –0,45*** 1,00
opname vph 0,41** 0,00 0,17 1,00 0,59*** –0,14 0,53*** 1,00

a Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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Tabel 5.6 is de tegenhanger van tabel 5.2 en geeft de signifi cante correlaties van de 
achtergrondvariabelen met de omvang van de netto (middenmoot van de) wachtlijsten 
(zie bijlage D voor de volledige tabel D.2). Vooral de eerste kolom, het netto totaal-
aantal wachtenden, is interessant omdat daarin de kern van het wachtlijst probleem 
is gevangen. Van de 42 in de analyse betrokken regionale achtergrond variabelen 
blijken er slechts 17 een signifi cante relatie te hebben met één van de netto wacht-
lijstvariabelen. Een blik op tabel 5.6 leert dat de samenhang met de historische wacht-
lijsten het grootst is. Verder is alleen de verdeling van de opleidingsniveaus over de 

Tabel 5.6
Signifi cante correlaties van de netto-aantallen wachtenden per 75-plusser met elk van de achtergrond-
variabelena

netto wachtlijst netto middenmoot van de wachtlijst

variabelec totaal
[1]

zorg thuis
[2]

opn. vzh
[3]

opn. vph
[4]

totaal
[5]

zorg thuis
[6]

opn. vzh
[7]

opn. vph
[8]

aanbodfactoren

capaciteit

bedden vzhb 0,27 –0,11 0,40** –0,08 0,01 0,00 0,10 –0,19
arbeidsplaatsen

verpleegkundigenb 0,02 0,19 –0,14 –0,12 –0,16 0,24 –0,37** –0,28
historische wachtlijst (2002)

totaal ’02’b 0,68*** 0,12 0,44** 0,54*** 0,53*** 0,06 0,38** 0,57***
zorg thuis ’02b 0,21 0,19 –0,08 0,45** 0,23 0,20 –0,06 0,31*
opn. vzh ’02b 0,64*** –0,07 0,68*** 0,13 0,45*** –0,16 0,65*** 0,35*
opn. vph ’02b 0,45*** 0,15 0,16 0,62*** 0,42** 0,01 0,28 0,60***

vraagfactoren

% mantelzorg –0,08 –0,34* 0,25 –0,03 –0,18 –0,31* 0,19 –0,12
% beperking –0,09 –0,31* 0,13 0,32* –0,17 –0,31* 0,06 0,17
% beperking (75+) –0,04 0,11 –0,23 0,35** –0,01 –0,05 –0,08 0,29
% aandoening –0,18 –0,33* 0,13 0,05 –0,35** –0,18 –0,18 –0,17
% opl. laag –0,32* –0,14 –0,22 0,13 –0,38** –0,30* –0,18 0,04
% opl. hoog 0,34* 0,20 0,17 –0,06 0,39** 0,33* 0,15 –0,02
% opl. laag (75+) –0,35* –0,15 –0,21 0,00 –0,30* –0,24 –0,10 –0,05
% opl. middel (75+) 0,32* 0,16 0,14 0,11 0,21 0,21 –0,02 0,11
inkomen (75+) 0,24 0,06 0,18 –0,01 0,34* 0,12 0,28 0,10
stedelijkheid 0,27 0,21 –0,00 0,27 0,32* 0,13* 0,12 0,35**

geschikte woningen

nultredenwoningb 0,08 0,14 –0,12 0,27 0,14 –0,05 0,10 0,31*

a Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.
b Per inwoner van 75-plus.
c Zie bijlage B voor de betekenis van de namen van de variabelen in de tabel, en tabel D.2 in bijlage D voor de volledige tabel.

Bron: (zie hoofdstuk 3)
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bevolking signifi cant, al is het verband niet sterk. In regio’s met meer laagopgelei-
den (en minder hoogopgeleiden) zijn er langere netto wachtlijsten. Bekend is dat 
hoogopgeleiden minder gebruikmaken van awbz-voorzieningen (Timmermans & 
Woittiez 2004b). De samenhang met de historische wachtlijsten duidt op een grote 
mate van hardnekkigheid van de netto wachtlijsten, maar verder wordt er weinig 
correlatie gevonden. Het lijkt er op dat de omvang van de netto wachtlijsten samen-
hangt met factoren die we niet in de cijfers (hebben) kunnen vangen. Dit gaat ook 
op wanneer we de netto-aantallen wachtenden voor de afzonderlijke producten bekij-
ken. Behalve bij zorg thuis is de samenhang met de wachtlijst van oktober 2002 het 
sterkst. Bij zorg thuis zijn het de vraagfactoren die, net als in paragraaf 5.2, een licht 
signifi cant maar contra-intuïtief effect vertonen. Ook nu loopt de correlatie met het 
aanbod hierdoorheen: de signifi cante vraagfactoren hebben allemaal een sterk posi-
tief signifi cant effect op het aanbod van (vooral) verpleeghuisbedden (niet in tabel). 
De netto wachtlijst voor zorg thuis lijkt verder vooral de resultante van de wachtlijst 
voor verzorging (tabel 5.5). Opvallend is dat het aanbod van verzorgingshuisbedden 
een positief effect heeft op het netto-aantal wachtenden op opname in een verzor-
gingshuis. Mogelijk werkt de (positieve) correlatie tussen het aantal bedden en het 
aantal vrouwen, respectievelijk mensen met aandoeningen hier de andere kant op, 
en geven deze vraagfactoren de doorslag. Het netto-aantal wachtenden voor opname 
in een verpleeghuis hangt positief samen met het aantal matig en ernstig beperk-
ten: dit is een van de weinige keren dat een vraagfactor het verwachte teken heeft.

5.3.3 Multivariate analyse van de netto wachtlijsten
De bivariate analyses geven weinig houvast om de variabelen voor de multivariate 
analyse te kiezen. In tabel 5.7 is ervoor gekozen om de eerder gebruikte verklarende 
kenmerken opnieuw mee te nemen, en daaraan de informatie over opleidingen, 
mantelzorg en stedelijkheidsgraad toe te voegen, omdat deze in tabel 5.6 ook enkele 
malen een signifi cante bivariate correlatie heeft vertoond. Signifi cantie van indivi-
duele variabelen is er nauwelijks. Erger is dat ook het totaal aan variabelen het sta-
tistisch gezien niet beter doet dan wanneer we het gemiddelde berekenen. De F-toets 
van het model in kolom a van tabel 5.7 tegen een model met alleen een constante, 
wijst uit dat dit laatste ‘model’ niet wordt verworpen. Voor een deel kan dit worden 
verklaard door het grote aantal variabelen; de toets is daar gevoelig voor. Kolom b in 
tabel 5.7 geeft een model dat wel standhoudt tegen het constant-onlymodel. Qua ver-
klaringsgraad levert het betrekkelijk weinig in, de R2 blijft van vergelijkbare hoogte. 
Overigens blijft de verklaringsgraad wel lager dan die van het model voor de mid-
denmoot van de wachtlijsten (tabel 5.4); het netto-aantal wachtenden is moeilijker te 
verklaren dan het totale aantal. De bivariate correlaties, of beter gezegd het gebrek 
daaraan, wezen hier ook al op. Het is verrassend dat er in de multivariate analyses 
nog zo veel variabelen zijn die signifi cant zijn. Kleinere modellen dan het model in 
tabel 5.7 (kolom b) zijn mogelijk, maar de keuze tussen de variabelen is moeilijk 
te maken. Wanneer een variabele wordt weggelaten, blijft het beeld voor de andere 
variabelen overeind staan. Vooral door het aanbod van verzorgingshuisbedden of 
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de stedelijkheidsgraad weg te laten, verslechtert het model aanzienlijk. De positieve 
parameterschatting van de stedelijkheidsgraad impliceert dat in de meer verstede-
lijkte regio’s het netto-aantal wachtenden (per 75-plusser) groter is dan in de minder 
dicht bevolkte regio’s.

Tabel 5.7
Verklaring van het netto-aantal wachtenden per 75-plusser (lineaire regressie)a

compleet model [a] kleiner model [b]

coëff iciënt t-waardec coëff iciënt t-waardec

aanbodfactoren

bedden in verpleeghuizenb –0,146 0,40 – –
dagbehandelingsplaatsen in verpleeghuizenb 1,606 0,76 – –
bedden in verzorgingshuizenb 0,303 1,44 0,383*** 3,56
aantal verpleegkundigenb –0,0002 0,00 – –

vraagfactoren

% vrouwen (van 75+) 192,3 0,56 – –
% 85-plussers (van 75+) –118,5 0,77 –151,0** 2,46
% alleenstaanden (van 75+) –51,2 0,75 – –
% mensen met beperkingen (van 75+) –14,8 0,40 – –
% mensen met langdurige aandoeningen –121,1 0,90 –150,8** 2,14
% mensen met mantelzorg –126,7 0,35 – –
% laagopgeleiden –78,7 0,67 –58,3* 1,98
% hoogopgeleiden –32,1 0,32 – –
stedelijkheid 5,06 1,29 5,83*** 3,42

organisatorische factoren

toewijzingsmodel 2 (80/20-regel) 6,18 0,81 – –
toewijzingsmodel 3 (100% regie) 7,46 1,13 – –

regio 16, 26 – – – –
constante –26,5 0,20 48,1** 2,14

R2 0,57 0,50
adj. R2 0,16 0,40
F-toetsd 1,39 5,14***
LR-toetse 4,73 (df = 10)

a Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.
b Per inwoner van 75-plus.
c  Absolute waarde van de t-waarde.
d F-toets van het model tegen een constant-onlymodel.
e Likelihood Ratiotoets tegen het model in kolom a (chi-kwadraat verdeeld).
– = niet in model opgenomen.

Bron: (zie hoofdstuk 3)
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5.4 Gevoeligheidsanalyse

5.4.1 Factoranalyse
Een andere methode om het gewenste inzicht te verkrijgen is door een factorana-
lyse te doen en na te gaan of de in hoofdstuk 3 geconstrueerde verzameling van 
achtergrondvariabelen samengevat kan worden in een kleiner aantal factoren. Met 
deze methode probeert men een zo groot mogelijk deel van de informatie in de 
achtergrondvariabelen te beschrijven met een klein aantal factoren die lineaire com-
binaties van de oorspronkelijke set van variabelen zijn. In veel onderzoek geeft dit 
een overzichtelijk aantal factoren waar vaak ook een interpretatie aan kan worden 
verbonden. De gevonden factoren kunnen vervolgens in een multivariate analyse 
gebruikt worden in plaats van de complete batterij van achtergrondvariabelen.

Als we een factoranalyse uitvoeren op onze achtergrondvariabelen, dan komen er 
geen duidelijk herkenbare en interpreteerbare factoren uit. De factoranalyse geeft 
aan dat er drie factoren zijn die een eigenwaarde groter dan 1 scoren, een grens die 
vaak wordt gehanteerd als identifi catie voor relevante factoren. Zoals de eerder in dit 
hoofdstuk gepresenteerde resultaten al deden vermoeden, zijn de gevonden factoren 
niet te interpreteren als ‘aanbod’ of als ‘vraag’. Aanbod- en vraagvariabelen laden op 
alle factoren en kunnen niet uit elkaar worden getrokken.

5.4.2 Bevolkingsomvang
In de analyses is ervoor gekozen om de wachtlijstomvang te beschouwen ten 
opzichte van het aantal 75-plussers in de regio’s. Er had ook gekozen kunnen worden 
voor een andere leeftijdsgrens, of voor het totale aantal inwoners. Omdat het groot-
ste deel van de verpleging en verzorging betrekking heeft op oudere mensen (De 
Klerk 2004), en de gemiddelde leeftijd voor opname ruim 80 jaar en voor zorg thuis 
bijna 75 jaar is (tabel 4.2), ligt de keuze voor 75-plussers voor de hand. Deze keuze 
sluit ook aan bij de andere rapporten waarin er naar wachtlijsten of zorggebruik is 
gekeken (bv. cvz 2004), al worden in sommige gevallen ook 55-plussers in het onder-
zoek betrokken. Vaak is het dan de bedoeling om een breder beeld te schetsen van 
de oudere bevolking (De Klerk 2004), of om langzamer gaande ontwikkelingen als 
die op de woningmarkt in kaart te brengen (Sogelée en Brouwer 2003). De laatsten 
maken vaak nog eens extra onderscheid naar de groepen van 55-74 jaar en van 75 jaar 
en ouder. De fi guren 5.1 tot en met 5.4 uit het begin van dit hoofdstuk zouden overi-
gens geen ander beeld geven wanneer niet voor 75-plus werd gekozen, maar bijvoor-
beeld voor alle inwoners, of voor uitsluitend 65- of 85-plussers.

Niet alleen de wachtlijstomvang zelf, maar ook een aantal (hoeveelheids) achter-
grondvariabelen wordt ten opzichte van het aantal 75-plussers genomen. Dit is onder 
andere ingegeven om de bivariate analyses aan zeggingskracht te doen winnen. 
Immers: variabelen als het zorgaanbod en het aantal voor ouderen geschikte wonin-
gen zullen sterk samenhangen met de (oudere) bevolkingsomvang. Daarom is er in 
de analyses voor gekozen om deze variabelen relatief te bekijken.
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In de multivariate analyses geldt deze redenering minder sterk. Er kan dan voor 
gekozen worden om als extra variabele het aantal 75-plussers in een regio mee te 
nemen, en van de andere variabelen de absolute in plaats van de relatieve waarde. Het 
aantal 75-plussers blijkt dan vaak nauwelijks signifi cant te zijn. De correlatie met de 
andere (ook absoluut genomen) variabelen is groot: de bevolkingsomvang sec voegt 
niet veel meer toe aan de andere variabelen die allemaal ook al voor de verschillen 
in bevolkingsomvang kunnen corrigeren. Bij het verkleinen van het model (zoals 
gedaan voor de b-kolommen van tabellen 5.4 en 5.7) staat de bevolkingsomvang 
vaak hoog op de nominatie om uit het model te worden verwijderd. Als we daar niet 
aan toe geven en bij de andere variabelen beginnen met het verkleinen, dan blijkt 
er een ‘kleinste model’ over te blijven waarin de bevolkingsomvang (het aantal 75-
plussers) wel een behoorlijk gewicht toebedeeld krijgt. Vergelijking van de geredu-
ceerde modellen met en zonder bevolkingsomvang leert dat de bevolkingsomvang 
vooral het effect van de aanbodfactoren overneemt. Het in paragraaf 5.2 geschetste 
beeld blijft bestaan: het zijn veelal dezelfde variabelen die in het model overblijven. 
De keuze om in de analyses ten opzichte van het aantal 75-plussers in een regio te 
werken, is daarmee niet de drijvende kracht achter de uitkomsten. De belangrijkste 
vaststelling is misschien wel dat het aanbod en de bevolkingsomvang zodanig goed 
met elkaar matchen dat ze soms inwisselbaar zijn in de verklarende modellen.

5.4.3 De middenmoot van de wachtlijsten
De defi nitie van de middenmoot van de wachtlijsten is natuurlijk arbitrair. Elke 
afbakening, en ook de keuze om geen afbakening te maken, zou arbitrair zijn (zie 
ook tabel 4.5). De multivariate analyses van paragraaf 5.2.3 zijn herhaald met twee 
andere afbakeningen. In paragraaf 5.2.3 is ervoor gekozen om mensen die al langer 
dan één jaar op de wachtlijst staan, niet tot de middenmoot te rekenen. Als de lat op 
negen of op vijftien maanden wordt gelegd, dan blijken de uitkomsten nauwelijks te 
verschillen. Het blijkt dat sommige parameters soms net wel of juist net niet meer 
signifi cant zijn, maar kwalitatief blijven de conclusies staan. De grootste verschui-
vingen, die overigens niet tot andere conclusies leiden, treden op bij de wachtlijsten 
voor opname in een verzorgingshuis, vooral bij de strengere defi nitie (langer dan 
negen maanden hoort niet bij de middenmoot) lijken er nog minder parameters sig-
nifi cant te zijn. Bij verzorgingshuizen maakt de keuze van de afbakening het groot-
ste verschil voor de aantallen wachtenden die tot de middenmoot behoren (tabel 4.5); 
de opschoningsacties in diverse regio’s (zie § 2.2.3) hebben vooral betrekking op de 
wachtenden op opname in een verzorgingshuis, waardoor het niet verrassend is dat 
daar de verschuivingen in de parameters iets sterker zijn.

Als er niet uitsluitend naar de middenmoot van wachtenden wordt gekeken, maar 
alle wachtenden worden meegenomen ongeacht de tijd die ze al op de wachtlijst 
hebben doorgebracht, zien we in alle modellen dat er minder variabelen signifi cant 
uit de analyses komen rollen. Tabel 5.8 geeft de resultaten voor de totale wachtlijst. 
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Tabel 5.8
Verklaring van het totale aantal wachtenden per 75-plusser (lineaire regressie)a

compleet model [a] kleinste model [b]

coëff iciënt t-waardec coëff iciënt t-waardec

aanbodfactoren

bedden in verpleeghuizenb –0,948* 1,93 –0,896** 2,10
dagbehandelingsplaatsen in verpleeghuizenb 5,607 1,53 6,178** 2,13
bedden in verzorgingshuizenb –0,156 0,34 – –
aantal verpleegkundigenb –0,089 1,41 –0,083 1,53

vraagfactoren

% vrouwen (van 75+) 879,8* 2,04 768,4** 2,54
% 85-plussers (van 75+) –296,7 1,37 –271,7 1,31
% alleenstaanden (van 75+) –190,0* 2,07 –170,7** 2,34
% mensen met beperkingen (van 75+) –70,1 1,30 – –
% mensen met langdurige aandoeningen –194,6 1,10 –251,8 1,57

overbruggingszorg

% met overbruggingszorg –17,4 0,61 – –
% met verzorgingshuiszorg als overbrugging –133,0 0,93 – –
% met verpleeghuiszorg als overbrugging –99,1 0,45 – –
% geleverde brugzorg thuis wachtenden 43,2 0,82 – –

organisatorische factoren

toewijzingsmodel 2 (80/20-regel) 16,9 1,38 20,0* 1,84
toewijzingsmodel 3 (100% regie) 13,3 1,08 18,1* 1,75

regio 16, 26f – – – –
constante –198,1 0,96 –202,5 1,30

R2 0,70 0,59
adj. R2 0,41 0,42
F-toetsd 2,46** 3,46***
LR-toetse 10,07 (df = 6)

a  Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.
b  Per inwoner van 75-plus.
c Absolute waarde van de t-waarde.
d  F-toets van het model tegen een constant-onlymodel.
e Likelihood Ratiotoets tegen het model in kolom a (chi-kwadraat verdeeld).
f  De regiodummy is niet signif icant.
– = niet in model opgenomen.

Bron: (zie hoofdstuk 3)

Vrijwel alle variabelen hebben hetzelfde teken als in tabel 5.4, al verschilt de grootte 
en de signifi cantie soms. Kwalitatief verandert er dus niets aan de conclusies, of het 
moet zijn dat de keuze voor een scherp afgebakende middenmoot van wachtenden 
ertoe leidt dat de verklaringskracht beter wordt. Wat wel verandert, is dat bij de ver-
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klaring van het totale aantal wachtenden op opname in een verzorgingshuis, het 
aantal verzorgingsplaatsen in een regio een signifi cant positief effect heeft op het 
aantal wachtenden (niet in tabel). Meer aanbod gaat samen met een langere wacht-
lijst (als iedere wachtende, ongeacht urgentie, wordt meegenomen). Dat is contra-
intuïtief, maar het sluit aan bij de bevindingen over de netto wachtlijstomvang (tabel 
5.7), waar we ook vinden dat meer verzorgingshuisbedden in een regio samengaan 
met een langere wachtlijst.

Als bij het afbakenen alleen de Treeknorm wordt gehanteerd en er geen boven-
grens wordt gesteld, dan vinden we andere waarden voor de coëffi ciënten dan in 
tabel 5.4, en zijn het ook (deels) andere variabelen die een signifi cant effect verto-
nen (tabel 5.9). In kwalitatieve zin verandert er echter niets aan de bevindingen. De 
vraagfactoren hebben weer hetzelfde theoretisch onjuiste negatieve teken. Alleen het 
aandeel vrouwen onder de 75-jarigen, waarover geen verwachting werd uitgesproken 
in tabel 2.1, vertoont een positief teken. Anders dan in tabel 5.4 is dit effect wel sig-
nifi cant wanneer iedereen die langer wacht dan de Treeknorm in de analyses wordt 
meegenomen. Wat betreft het aanbod vinden we nu een signifi cant positief effect van 
het aantal dagbehandelingsplaatsen op het aantal wachtenden. In tabel 5.4 was dit 
effect wel positief maar niet signifi cant.

Afhankelijk van de gekozen afbakening vinden we dus vrijwel altijd dezelfde 
tekens voor de diverse parameters, maar is er wel enig verschil in de signifi cantie er 
van. Kwalitatief verschillen de resultaten echter niet of nauwelijks tussen de verschil-
lende afbakeningen, het beeld zoals dat in paragraaf 5.2 is geschetst komt steeds 
terug.

5.4.4 Invloedrijke waarnemingen
Visuele inspectie van de fi guren 5.1 tot en met 5.4 leert dat soms één of twee regio’s 
buiten het weergegeven betrouwbaarheidsinterval vallen. In fi guur 5.4 is het aantal 
wachtenden dat tot de middenmoot behoort, per 75-plusser afgezet tegen het aantal 
inwoners dat ouder is dan 75 jaar. Omdat dit de verhouding is waarop we de ana-
lyses doen, is het belangrijk om de invloed te onderzoeken van de twee regio’s die 
als uitbijters kunnen worden gezien. De regio’s waar het om gaat zijn West-Brabant 
en Amstelland-Meerlanden. Mogelijk zijn daar specifi eke factoren aanwezig die tot 
gevolg hebben dat er relatief veel wachtenden zijn. De gevoeligheidsanalyse voor 
deze uitbijters is in de multivariate analyses van paragraaf 5.2.3 al uitgevoerd om de 
analyses ook met een indicatorvariabele voor de betreffende regio’s te doen. Deze 
indicator is signifi cant in alle analyses, behalve bij opname verpleging. De andere 
resultaten veranderen daardoor kwalitatief niet, en ook kwantitatief zijn de verschil-
len klein (zie § 5.2.3).

Inspectie van fi guren zoals fi guur 5.4, maar dan voor de voorzieningen, geeft 
aan dat het steeds dezelfde regio’s West-Brabant en Amstelland-Meerlanden zijn 
die buiten het betrouwbaarheidsinterval liggen. Alleen bij opname verzorging blijft 
Amstelland-Meerlanden wel binnen het interval. De uitbijters worden alleen gevon-
den wanneer met de middenmoot van de wachtlijsten wordt gewerkt. Wanneer we 
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zoals in fi guur 5.2 naar alle wachtenden kijken, zijn er geen uitbijters te identifi ce-
ren. De spreiding om het gemiddelde is echter veel groter dan in fi guur 5.4: daardoor 
wordt het betrouwbaarheidsinterval veel ruimer en vallen uitbijters weg. Blijkbaar 
wordt in de twee uitbijtende regio’s anders omgegaan met langdurig wachtenden, 

Tabel 5.9
Verklaring van het totale aantal mensen dat langer dan wacht de Treeknorm, per 75-plusser (lineaire regressie)a

compleet model [a] kleinste model [b]

coëff iciënt t-waardec coëff iciënt t-waardec

aanbodfactoren

bedden in verpleeghuizenb –1,181** 2,71 –0,858*** 3,10
dagbehandelingsplaatsen in verpleeghuizen b 7,453** 2,32 6,577*** 3,11
bedden in verzorgingshuizenb –0,090 0,31 – –
aantal verpleegkundigenb –0,090 1,62 –0,106** 2,41

vraagfactoren

% vrouwen (van 75+) 685,9* 1,80 – –
% 85-plussers (van 75+) –180,1 0,95 – –
% alleenstaanden (van 75+) –170,1** 2,12 –130,6** 2,38
% mensen met beperkingen (van 75+) –68,6 1,45 – –
% mensen met langdurige aandoeningen –159,1 1,03 – –

overbruggingszorg

% met overbruggingszorg –5,8 0,26 – –
% met verzorgingshuiszorg als overbrugging –96,8 0,90 – –
% met verpleeghuiszorg als overbrugging –12,7 0,08 – –
% geleverde brugzorg thuis wachtenden 5,5 0,12 – –

organisatorische factoren

toewijzingsmodel 2 (80/20-regel) 17,7 1,67 24,7*** 2,86
toewijzingsmodel 3 (100% regie) 15,3 1,44 19,9** 2,28

regio 16, 26f – – – –
constante –140,9 0,77 136,2*** 4,66

R2 0,70 0,53
adj. R2 0,41 0,42
F-toetsd 2,46** 4,72***
LR-toetse 14,00 (df = 9)

a  Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.
b  Per inwoner van 75-plus.
c  Absolute waarde van de t-waarde.
d  F-toets van het model tegen een constant-onlymodel.
e Likelihood Ratiotoets tegen het model in kolom a (chi-kwadraat verdeeld).
f  De regiodummy is niet signif icant.
– = niet in model opgenomen.

Bron: (zie hoofdstuk 3)
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waardoor er geen (niet-verklaarbare) verschillen met andere regio’s optreden wan-
neer er naar het totale aantal wachtenden wordt gekeken, maar het aantal kort wach-
tenden wel aan de hoge kant is.

5.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is het aantal wachtenden voor verpleging en verzorging verbonden 
met de in hoofdstuk 2 aangeven en in theorie relevante factoren. Dat doen we aan 
de hand van de beschikbare informatie die in hoofdstuk 3 ter sprake kwam. Er is 
daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan de (in hoofdstuk 4 gedefi nieerde) mid-
denmoot van wachtenden en aan de netto wachtlijsten. In de analyses beschouwen 
we het aantal wachtenden per 75-plusser, omdat de bevolkingsomvang in een regio een 
belangrijke verklarende variabele voor het absolute aantal wachtenden is.

Vanzelfsprekend vinden we dat het totale aantal (middenmoot, netto) wachtenden 
per 75-plusser sterk samenhangt met de aantallen wachtenden voor de afzonderlijke 
voorzieningen zorg thuis, opname verzorging en opname verpleging, die immers 
samen het totale aantal wachtenden vormen. Opmerkelijker is dat een groter aantal 
wachtenden uit de middenmoot voor zorg thuis in een regio, ook betekent dat er 
meer wachtenden voor opname zijn: de onderlinge verwevenheid van de wachtlijsten 
is groot. De vaak sterke correlatie tussen de wachtlijstomvang en de indicatoren 
voor de geleverde overbruggingszorg bevestigt dat de voorzieningen onderling 
samenhangen. Het belang van de overbruggingszorg wordt onderstreept wanneer 
we kijken naar de samenhang bij de netto wachtlijsten, wat in zekere zin de voor 
overbruggingszorg gecorrigeerde wachtlijsten zijn. De positieve correlatie verdwijnt 
dan bijna volledig en er wordt zelfs een sterk negatieve samenhang gevonden tussen 
het netto-aantal wachtenden voor zorg thuis, respectievelijk voor opname in een 
verzorgingshuis.

Er worden betrekkelijk weinig bivariate correlaties gevonden tussen de wachtlijsten 
enerzijds en de achtergrondvariabelen anderzijds. Een groter aanbod van verpleeg-
huisbedden (per inwoner van 75-plus) in een regio gaat samen met een kleiner totaal 
aantal wachtenden dat tot de middenmoot behoort (per 75-plusser) en een kortere 
wachtlijst voor zorg thuis. Er is geen verband met de wachtlijsten voor opname. 
De beschikbare capaciteit is volledig ingezet en reduceert niet direct het aantal 
wachtenden voor opname in een verpleeghuis, maar werkt wel door in de keten van 
voorzieningen en vermindert het aantal wachtenden voor zorg thuis. Een grotere 
beschikbaarheid van verpleegkundigen in een regio gaat wel samen met kortere 
wachtlijsten voor opname, zowel voor verzorging als voor verpleging. De samenhang 
van de wachtlijstomvang met de aanbodfactoren is dus klein, maar heeft wel het 
verwachte teken: als er een effect wordt gevonden, gaat een groter aanbod samen 
met een kleinere wachtlijst. Verder wordt voor elk van de vier wachtlijsten (de drie 
voorzieningen en het totaal) gevonden dat regio’s die in 2002 relatief veel wachten-
den kenden, dat in 2003 veelal ook hadden.
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De rol van de vraagfactoren is verrassender. Meestal is er geen bivariaat verband 
met de aantallen wachtenden, maar als er wel een signifi cant verband wordt gevon-
den dan is het een contra-intuïtief verband. Een groter percentage alleenstaanden 
onder de 75-plussers in een regio gaat samen met een kleiner aantal wachtenden voor 
zorg thuis, en met een kleiner totaal aantal wachtenden. Hetzelfde verband wordt 
gevonden voor het aandeel van mensen met ziekten of aandoeningen. Een groter aan-
deel 85-plussers in de totale bevolking ouder dan 75 jaar gaat samen met een kleiner 
aantal wachtenden voor zorg thuis. Van al deze factoren is in ander onderzoek gecon-
stateerd dat ze de vraag naar zorg vergroten. Het zijn dus indicatoren die aangeven dat 
er in die regio’s een grotere behoefte aan zorg is. Een grotere vraag doet vermoeden 
dat deze factoren ook langere wachtlijsten tot gevolg hebben, maar die samenhang 
wordt niet gevonden. Dit heeft er vermoedelijk mee te maken dat in de regio’s met 
meer vraag ook meer aanbod beschikbaar is. De correlatie tussen de drie genoemde 
vraagfactoren en het aanbod van verpleeghuisbedden is sterk positief.

De multivariate analyses geven geen scherp inzicht in de factoren die van door-
slaggevende betekenis zijn voor de omvang van de (middenmoot van de) wachtlijs-
ten, maar ze bevestigen vooral de rol van de samenhang tussen de voorzieningen. 
De statistische verklaringskracht is in het algemeen groot, maar ook de onderlinge 
samenhang tussen de verschillende verklarende variabelen is groot en heeft tot 
gevolg dat niet duidelijk wordt welke factor precies de doorslag geeft. Het contra-
intuïtieve negatieve effect van de vraagfactoren op het totale aantal wachtenden 
en het aantal wachtenden voor zorg thuis wordt ook nu gevonden. Het effect, dat 
veroorzaakt wordt door de samenhang met het aanbod van voorzieningen, is sterker 
dan het directe effect van de aanbodfactoren.

De analyses met de netto wachtlijsten bevestigen het belang van de samenhang 
tussen de diverse wachtlijsten. De omvang van de netto wachtlijsten kan nauwelijks 
worden verklaard uit de achtergrondfactoren: geen van de achtergrondfactoren 
vertoont een (bivariate) samenhang met het netto-aantal wachtenden. In een mul-
tivariate analyse komen er wel een aantal variabelen uit die gezamenlijk voor een 
goede verklaringsgraad kunnen zorgen, maar de effecten zijn allemaal contra-intu-
itief. Een groter aanbod van verzorgingshuisbedden geeft een groter totaal aantal 
wachtenden, terwijl drie vraagfactoren in het model komen en de vraag verkleinen: 
het aandeel 85-plussers, het aandeel mensen met ziekten en aandoeningen, en het 
aandeel laagopgeleiden. In meer stedelijke regio’s worden netto meer wachtenden 
aangetroffen, gegeven de hiervoor genoemde factoren. De resultaten voor de netto 
wachtlijsten zijn, meer dan de uitkomsten bij de middenmoot, gevoelig voor de 
precieze combinatie van variabelen die in het model wordt opgenomen. De correla-
tie tussen de achtergrondvariabelen onderling is groot en het model is niet heel erg 
sterk, waardoor een andere combinatie van verklarende variabelen tot een (statis-
tisch) even goed model kan leiden.

We moeten concluderen dat het niet eenvoudig is om een heldere verklaring van de 
regionale verschillen in de omvang van de wachtlijsten te geven. De onderlinge ver-
wevenheid van de verschillende voorzieningen is groot, en lijkt voor een belangrijk 
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deel de omvang van de wachtlijsten te verklaren. Bij elke maatregel die wordt geno-
men om wachtlijsten verder terug te dringen moet deze verwevenheid in ogenschouw 
worden genomen.
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6 Samenvatting en conclusies

In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit het rapport 
nog eens op een rij gezet. Paragraaf 6.1 gaat over de afbakening van het onderzoek; 
hierin stellen we de onderzoeksvragen. In paragraaf 6.2 komt de maatschappelijke 
relevantie van de wachtlijsten en de theorie erachter aan bod. In paragraaf 6.3 vatten 
we de uitkomsten van het onderzoek samen: hoe groot zijn de verschillen tussen de 
zorgregio’s en kunnen deze verklaard worden? En tot slot worden in paragraaf 6.4 
enige gedachten over de toekomst ontvouwd: zijn er beleidsaanbevelingen mogelijk, 
of zijn er zaken die meer onderzoek vergen?

6.1 Wat is er onderzocht?

Onderzoeksvragen
De centrale vraag in dit rapport is: welke factoren verklaren de regionale verschillen 
in de omvang van de wachtlijsten voor verpleging en verzorging? Deze vraag is uit-
eengelegd in een aantal onderzoeksvragen. In eerste instantie wordt inzicht gegeven 
in de grootte van de verschillen in de wachtlijsten tussen de 32 zorgregio’s waarin 
Nederland is verdeeld, en in de verschillen in kenmerken van de wachtenden in de 
regio’s. Vervolgens is de rol van vraag- en aanbodfactoren in kaart gebracht, waarbij 
is nagegaan of wachtlijsten bijvoorbeeld voortkomen uit een tekortschietend aanbod 
of een ‘uitbundige’ vraag. Ook organisatorische factoren, die betrekking hebben op 
de wijze waarop de zorgtoewijzing plaatsvindt, zijn in het onderzoek meegenomen. 
De invloed van de wachtlijstgelden kon door gebrek aan adequate gegevens niet in 
het onderzoek worden betrokken.

Er is gekeken naar de aantallen wachtenden voor alle voorzieningen in de sector 
als geheel, maar ook is het totaal opgedeeld en beschouwd per voorziening: zorg 
thuis, opname voor verzorging, en opname voor verpleging. Wachtenden op opname 
krijgen vaak hulp van de thuiszorg om de wachttijd tot de opname te overbrug-
gen. Daarmee raken de wachtlijsten voor de diverse voorzieningen met elkaar 
vervlochten. Om de rol van die vervlechting voor de aantallen wachtenden in kaart 
te brengen, is ook gekeken naar netto wachtlijsten: het voor de geleverde overbrug-
gingszorg gecorrigeerde aantal wachtenden. De omvang van deze netto wachtlijsten 
is in kaart gebracht en er is gekeken of de verschillen tussen regio’s verklaard konden 
worden uit verschillen in de vraag naar, het aanbod van en de organisatie van de 
zorg.

In de aanloop naar het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn ook andere 
relevante vragen aan de orde gekomen. Zo is er aandacht besteed aan de vraag of 
alle wachtlijsten als een probleem beschouwd moeten worden. Daarnaast is er een 
overzicht gegeven van nationale en internationale literatuur naar de oorzaken van en 
verklaringen voor wachtlijsten of wachttijden in de zorgsector.
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Wachtlijstpeilingen
De wachtlijsten in de sector verpleging en verzorging staan al vele jaren lang hoog op 
de prioriteitenlijst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) 
en de uitvoerende organisaties. De betrokken partijen hebben als gevolg daarvan een 
Plan van aanpak wachtlijsten opgesteld (lvt et al. 1999) en het ministerie van vws 
heeft samen met Zorgverzekeraars Nederland (zn) een Taskforce aanpak wachtlijsten 
opgericht.

In opdracht van de Taskforce aanpak wachtlijsten zijn er tussen 2000 en 2003 
vijf peilingen georganiseerd naar de omvang van de wachtlijsten in de sector. Deze 
peilingen bieden een duidelijk zicht op de omvang van het probleem. De rapportages 
laten zien dat het aantal wachtenden stelselmatig is afgenomen (hhm 2000, 2001a, 
2002, 2003a; cvz 2004), maar ook dat er soms grote verschillen tussen de regio’s 
zijn. Veel onderzoek naar een verklaring voor de verschillen is er niet gedaan. In de 
rapportages wordt slechts een enkele keer een relatie gelegd met externe factoren 
zoals de situatie op de arbeidsmarkt in de regio.

Op verzoek van het ministerie van vws heeft het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (scp) een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verklarende factoren voor de 
regionale verschillen in wachtlijsten. In dit rapport wordt verslag gedaan van dit 
onderzoek, waarin zo veel mogelijk externe, potentieel verklarende factoren zijn 
betrokken. Centraal staat de wachtlijstpeiling van 1 oktober 2003. Bij deze peiling is 
nog uitgegaan van een indeling in producten, ook al vond de indicatiestelling op dat 
moment al plaats in termen van functies. Dit is echter niet al te bezwaarlijk omdat er 
een sterke relatie is tussen producten en functies. De uitkomsten van dit onderzoek 
kunnen dus worden ‘vertaald’ naar een situatie waarin functies centraal staan. De 
eerste functiegerichte wachtlijstpeiling vond begin 2005 plaats, maar deze kon niet 
worden gebruikt voor het hier uitgevoerde onderzoek.

We volgen in dit rapport de indeling van de peiling, waarbij we in de analyses 
onderscheid maken tussen zorg thuis, opname verzorging en opname verpleging. 
Semi-murale voorzieningen en kortdurende opnames zijn ingedeeld bij zorg thuis.

We analyseren de wachtlijsten op het niveau van de zorgregio’s. Nederland telt 
32 zorgregio’s met elk één zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) in de zorgregio. Zorgkanto-
ren hebben van de verzekeraars het mandaat gekregen om indicatiebesluiten uit te 
voeren en daartoe de zorginkoop te doen (tk 2003/2004). De keuze voor zorgregio’s 
is deels gebaseerd op praktische overwegingen, omdat veel gegevens niet op gede-
tailleerder niveau beschikbaar zijn. Tegelijkertijd heeft de keuze voor zorgregio’s ook 
als voordeel dat we minder problemen hebben met ‘grensverkeer’: het merendeel van 
de zorgvragers wil binnen de eigen zorgregio worden geholpen.

6.2 Wat is het probleem?

Vormt elke wachtlijst een probleem?
Niet in alle gevallen hoeft een wachttijd voor een individuele oudere een probleem 
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te zijn. Als een aangeboden plaats in een verzorgingshuis wordt geweigerd, bijvoor-
beeld omdat de betrokkene tevreden is met de overbruggingszorg en het daardoor in 
zijn of haar eigen woning kan redden, dan kan worden gesteld dat het bestaan van de 
wachtlijst er uiteindelijk aan heeft bijgedragen dat iedereen beter af is. Zelfstandig 
wonende ouderen voelen zich in het algemeen gelukkiger dan intramuraal wonenden 
(Kok et al. 2004). Voor de maatschappij als geheel is zelfstandig wonen ook nog eens 
goedkoper dan verblijf in een verzorgingshuis – in elk geval voor ouderen met lichte 
tot matige beperkingen (Kok et al. 2004). Niet alle wachtlijsten zijn dus een maat-
schappelijk probleem. Als mensen echter langer moeten wachten dan ze kunnen 
(of willen), dan is dat niet alleen een probleem voor de individuele wachtende, maar 
hebben we ook te maken met een maatschappelijk relevant probleem.

Wachtlijsten en -tijden vormen in feite het mechanisme dat de toewijzing van 
zorg reguleert op een ‘markt’ waarbij de vraag het aanbod overtreft. Zolang de 
meest urgente cliënten snel de acuut noodzakelijke zorg krijgen, hoeft een wachtlijst 
voor minder urgente gevallen geen probleem te zijn. In het Treekoverleg (2000) zijn 
streefnormen voor de wachttijden afgesproken, en is ook afgesproken dat urgente 
zorg geen wachttijd mag hebben. Bij de wachtlijstregistratie wordt overigens geen 
melding gemaakt van de urgentie van de zorg, waardoor we dat begrip niet hebben 
kunnen hanteren bij het vaststellen van de maatschappelijke relevantie van de wacht-
lijst. We hebben op een alternatieve wijze geprobeerd inzicht te geven in de omvang 
van het aantal wachtenden dat als problematisch kan worden beschouwd.

Overbruggingszorg
Veel wachtenden ontvangen, terwijl ze op de wachtlijst staan, al een vorm van zorg. 
Bijna 64% van alle mensen op de wachtlijst voor een vorm van verpleging en ver-
zorging ontvangt overbruggingszorg vanuit de sector verzorging en verpleging of 
verblijft in het ziekenhuis. Van de wachtenden op opname in een verzorgingshuis 
ontvangt bijna 70% overbruggingszorg; het merendeel (90%) daarvan krijgt thuis-
zorg. Uit onderzoek blijkt dat veel van de wachtenden voor opname tevreden zijn met 
de ontvangen overbruggingszorg, en soms zelfs een aangeboden plaats afwijzen 
omdat opname toch niet meer gewenst is (hhm 2001b, 2003b, 2003c; De Boer en 
IJdema 2002; Van Bilsen et al. 2003; Meiland 2002).

Deze mensen zijn terecht op de wachtlijst gekomen, ze hebben immers een indi-
catie voor de betreffende vorm van zorg gekregen. We kunnen ons echter afvragen 
in hoeverre ze nog beschouwd moeten worden als wachtenden. Overbruggingszorg 
is voor de wachtenden heel belangrijk, maar heeft als schaduwzijde dat het ons een 
scherp zicht op de omvang van de wachtlijstproblematiek ontneemt.

De middenmoot van de wachtlijsten
Voor de analyse van regionale wachtlijstverschillen is het gewenst dat de wachtlijst-
defi nities tussen de regio’s zo weinig mogelijk verschillen en dat deze indicatief 
zijn voor de mate waarin de wachtlijsten problematisch zijn. Het moet dus gaan om 
vergelijkbare wachtlijsten, en de ‘middenmoot van wachtenden’ is geïntroduceerd 



88 Samenvatting en conclusies

om de regionale vergelijkbaarheid te vergroten. In navolging van de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid (nrv 1994) is in de analyses aangenomen dat mensen van 
wie de wachttijd korter is dan de Treeknorm (nog) geen probleem vormen. Er zijn 
echter ook argumenten om zeer lang wachtenden niet altijd als probleemgevallen 
aan te merken. In de eerste plaats is de urgentie blijkbaar minder groot geworden 
dan op het moment van de indicatiestelling en weten betrokkenen zich vaak te 
redden met informele of overbruggingszorg. Ook wordt er soms alternatieve zorg 
aangeboden (van het woon-zorgtype bijvoorbeeld) die functioneel vergelijkbaar is 
met de geïndiceerde zorg maar niet als zodanig wordt gekwalifi ceerd. Dat mensen 
vaak tevreden zijn met de overbruggingszorg of alternatieve zorg is in de vorige ali-
nea’s al duidelijk gemaakt. Een tweede argument is dat er voorzorgindicaties zijn 
afgegeven aan mensen die de geïndiceerde zorg op het moment van aanbieden wei-
gerden. Zo constateert de Wachtlijstbrigade in de sector verpleging en verzorging in 
haar eindverslag dat de wachtlijsten nog steeds zijn vervuild met voorzorgindicaties 
(Wachtlijstbrigade 2002). De betrokken personen blijven, zolang hun situatie niet 
verandert, de bestaande zorg ontvangen of kunnen zich – vaak met overbruggings-
zorg – nog steeds goed redden. Zij blijven dan lang op de wachtlijst staan. Een ander 
argument voor het leggen van een bovengrens aan de wachtduur is dat in sommige 
regio’s opschoningsacties zijn gehouden waarbij aan wachtenden de vraag is voor-
gelegd of ze nog op de wachtlijst wilden blijven staan (hhm 2003b). In regio’s waar 
dit is gebeurd, is in zekere zin ook een grens getrokken, zij het een individu-speci-
fi eke grens. Door nu een algemene grens te trekken – hier is arbitrair gekozen voor 
een jaar – wordt de defi nitie van de wachtenden tussen regio’s gelijker. Uiteraard 
zullen er ook lang wachtenden zijn die wel als urgent kunnen worden aangemerkt 
en die wegens een beperkt aanbod langdurig buiten de boot vallen. Evenzeer zullen 
de mensen waarvan de wachttijd zich nog binnen de Treeknormen bevindt, niet per 
defi nitie minder urgent zijn dan degenen die er net overheen gaan.

Met deze keuzes proberen we ons te richten op de wachtenden die maatschappe-
lijk gezien een probleem vormen. De keuze om ons daarbij te richten op de mensen 
die langer wachten dan de Treeknorm, maar korter dan één jaar, is een arbitraire 
keuze. Bij gebrek aan specifi eke informatie over de urgentie viel hier niet aan te 
ontkomen. Om deze reden zijn de analyses in dit rapport ook uitgevoerd op de totale 
groep wachtenden. Deze analyses gaven vergelijkbare resultaten als die voor de 
 middenmoters.

Bij toepassing van de Treeknorm bij zorg thuis blijkt dat voor ruim 30% van de 
wachtenden geldt dat de door de Treeknorm aangegeven termijn nog niet is over-
schreden. Bij de wachtenden op opname geldt dit voor zo’n 20% van de gevallen. De 
keuze om ook mensen die al langer dan een jaar op de wachtlijst staan niet tot de 
middenmoot te rekenen, heeft tot gevolg dat bij de wachtlijsten voor zorg thuis en 
opname verpleging uiteindelijk ongeveer 60% van alle wachtenden tot de midden-
moot van wachtenden behoort. Bij de wachtlijst voor opname in een verzorgingshuis 
valt een relatief groot aandeel af doordat we de langdurig wachtenden niet mee-
nemen. Niet meer dan 45% van de wachtenden komt dan uiteindelijk terecht in de 
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middenmoot. Onder de wachtenden voor een verzorgingshuis bevinden zich relatief 
veel mensen die zich toch nog langdurig zelfstandig weten te redden, al dan niet met 
ondersteuning van overbruggingszorg en/of mantelzorg.

Netto wachtlijsten
De netto wachtlijst wordt gedefi nieerd als het aantal wachtenden dat zou resteren 
wanneer de zorg die nu als overbruggingszorg wordt geleverd niet nodig zou zijn 
ter overbrugging, maar direct ten goede zou kunnen komen aan mensen die op de 
betreffende voorziening wachten. Op deze wijze wordt in beeld gebracht hoeveel en 
waar er capaciteitsuitbreiding nodig is om de wachtlijsten op te lossen.

Een voorbeeld van de werking van het begrip netto wachtlijst. Stel: we hebben 
één wachtende voor verzorgingshuisopname en één voor verpleeghuisopname. 
Beide personen ontvangen ter overbrugging van de wachttijd zorg thuis. Stel dat er 
daarnaast ook nog twee wachtenden voor zorg thuis zijn. In totaal zijn er dan vier 
wachtenden, maar de complete wachtlijst is op te lossen als er een plaats in een 
verzorgingshuis en een plaats in een verpleeghuis bij komt. De twee wachtenden 
voor deze voorzieningen kunnen dan gebruik gaan maken van de zorg waarvoor ze 
zijn geïndiceerd. Zij hebben dan geen overbruggingszorg meer nodig: de zorg thuis 
die ze ontvingen, kan ingezet worden voor de twee wachtenden voor dit type zorg. Er 
hoeven dus slechts twee zorgplaatsen bij te komen om vier mensen te helpen: netto 
zijn er maar twee wachtenden.

Wanneer deze berekening wordt toegepast op de bestaande wachtlijsten, vinden 
we een negatief aantal netto wachtenden voor zorg thuis. Netto is er een zorgtekort 
van 20.126, terwijl er in totaal 54.244 mensen op de wachtlijsten staan. Er zijn zo veel 
mensen die, wachtend op een opname in een verzorgings- of verpleeghuis, overbrug-
gingszorg thuis geleverd krijgen, dat als er meer capaciteit in de tehuizen zou zijn en 
de wachtenden daar naartoe zouden gaan, we een overschot aan capaciteit voor zorg 
thuis zouden hebben.

Bij deze stelling moet wel de kanttekening worden gemaakt dat er bij de bere-
kening niet is meegenomen hoeveel uren en welke vorm(en) van thuiszorg mensen 
ontvangen of waarop zij wachten. Om exact in kaart te brengen waar en hoeveel 
capaciteitsuitbreiding noodzakelijk is om alle wachtenden te voorzien van de geïn-
diceerde zorg, is dus nog een extra slag nodig. De hier gemaakte berekening van de 
netto wachtlijsten maakt echter duidelijk dat de verschillende voorzieningen in de 
sector verpleging en verzorging sterk met elkaar samenhangen en dat de oplossing 
van het probleem minder middelen vergt dan de pure wachtlijstpeiling wellicht doet 
vermoeden.

We hebben niet naar de netto middenmoot van de wachtlijst gekeken omdat deze 
lastig is te interpreteren. De (overbruggings)zorg voor zeer langdurig wachtenden 
(langer dan een jaar) en voor mensen die nog binnen de Treeknormen vallen, zou 
dan buiten de berekening moeten worden gehouden. Voor een goed overzicht van de 
ingezette zorg en de tekorten in de zorg zijn deze middelen echter ook belangrijk.
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Theorie over de oorzaken van wachtlijsten
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden worden de cijfers uit de wachtlijstpeiling 
geconfronteerd met achtergrondvariabelen. Een eerste stap om de regionale wacht-
lijstverschillen te verklaren is een theoretische beschouwing over de achtergronden 
van wachtlijsten in de gezondheidszorg. In de (internationale) literatuur wordt 
meestal naar de wachtlijsten voor ziekenhuizen en chirurgische ingrepen gekeken. 
Vooral in het Verenigd Koninkrijk is dit een onderwerp dat veel belangstelling heeft 
gekregen. Net als Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk problemen met wacht-
lijsten in de zorg. Uit internationale vergelijkingen komt naar voren dat wachtlijsten 
vooral voorkomen in landen waar prijssignalen een beperkte rol spelen. In Neder-
land is de prijsvariatie voor individuele gebruikers klein of zelfs afwezig, zowel in de 
ziekenhuizen (waar bij de internationale vergelijkingen naar wordt gekeken) als in de 
sector verpleging en verzorging.

Een wachtlijst is de resultante van een tekortschietend aanbod of van een te grote 
vraag, waarbij allerlei andere factoren ook nog eens een rol kunnen spelen. Uit 
internationale literatuur over wachtlijsten in de ziekenhuizen blijkt dat de capaci-
teit een belangrijke verklarende factor van de wachtlijsten is, maar dat interacties 
tussen vraag en aanbod ook een rol spelen. Zo vinden sommige onderzoekers dat er 
meer langdurig wachtenden zijn in ziekenhuizen met meer artsen, en dat er minder 
wachtenden zijn in regio’s met een grotere potentiële vraag. Aanbodgeïnduceerde 
vraag kan een verklaring zijn, maar het is ook mogelijk dat de fi nanciering zo is 
geregeld dat het aanbod terechtkomt op de plaatsen waar de zorg het hardst nodig 
is. Regelgeving en fi nanciering die niet altijd de juiste prikkels geven, kunnen helpen 
de wachtlijsten in stand te houden. Het blijkt echter lastig de invloed van de verschil-
lende factoren te kwantifi ceren.

Voor het empirische onderzoek in dit rapport zijn uit verschillende databronnen 
op regionaal niveau gegevens verzameld over potentieel relevante variabelen. Er is 
informatie verzameld over aanbodfactoren, zoals het aantal bedden in verzorgings- 
en verpleeghuizen, het aantal verpleegkundigen en het aantal vacatures in de regio’s. 
Daarnaast is er gekeken naar recente uitbreidingen van het aanbod en naar de con-
centratie van aanbieders. Vraagfactoren die in beschouwing worden genomen zijn 
de aantallen 85-plussers, vrouwen, alleenstaanden, mensen met gezondheidsproble-
men of fysieke beperkingen. Ook is gekeken naar het aantal beschikbare ouderen-
woningen en naar het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau in de regio’s. Ook de 
stedelijkheidsgraad en de geleverde mantelzorg en overbruggingszorg zijn meegeno-
men in de analyse om wachtlijstverschillen te verklaren. Daarnaast is de werkwijze 
van de zorgkantoren in de analyses betrokken en is rekening gehouden met de wijze 
waarop de wachtlijstgegevens zijn samengesteld. De werkwijze van de indicatieorga-
nen kon helaas niet worden gekwantifi ceerd. Wel bleek het mogelijk om na te gaan 
hoeveel mensen zochten naar zorg in een andere regio dan waarin ze wonen.
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6.3 Verschillen tussen de regio’s

Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s?
Het totale aantal mensen dat op 1 oktober 2003 op een wachtlijst voor verpleging en 
verzorging stond bedroeg 54.244, waarvan ongeveer twee derde reeds (een andere 
vorm van) zorg ontving. Op dat moment waren circa 580.000 personen in zorg 
(exclusief ziekenhuiszorg). Dit betekent dat de wachtlijsten in brutotermen ruim 9% 
van de totale capaciteit (gemeten in personen) besloegen. De totale netto wachtlijst 
kwam op 1 oktober 2003 uit op 20.126 personen, wat neerkomt op een beslag van 
3,5% op de beschikbare capaciteit.

Dat er verschillen bestaan tussen de regio’s in de aantallen wachtenden is al 
gesignaleerd in de wachtlijstrapportage (cvz 2004). Ook als er wordt gecorrigeerd 
voor het aantal inwoners van de regio’s, blijven er verschillen bestaan. Wat in de rap-
portage minder goed is terug te vinden, is dat er grote verschillen zijn in het aantal 
wachtenden per product. Gemiddeld over heel Nederland wacht ongeveer de helft 
van de mensen op een opname in een verzorgingshuis. In sommige regio’s is dat 
echter meer dan 70% van de wachtenden voor opname in een verzorgingshuis, ter-
wijl dat in andere regio’s minder is dan 30% is. Het percentage dat wacht op opname 
in een verpleeghuis varieert veel minder en ligt in de meeste regio’s rond het natio-
nale gemiddelde van 13%.

Er zijn tussen de regio’s ook verschillen in de samenstelling van de populatie 
wachtenden. Landelijk gezien is ruim 73% van de wachtenden vrouw en is de gemid-
delde leeftijd bijna 80 jaar. Deze percentages verschillen van regio tot regio, en van 
product tot product. Er wachten meer vrouwen op opname in een verzorgingshuis. 
Dit hangt deels samen met de hogere gemiddelde leeftijd van de wachtenden voor 
verzorgingshuizen: in de oudste cohorten zijn vrouwen in toenemende mate overver-
tegenwoordigd. De wachtenden voor verzorgingshuisopname zijn gemiddeld ouder 
dan de wachtenden voor opname in een verpleeghuis of voor zorg thuis. De regionale 
verschillen in het aandeel vrouwen zijn het grootst voor zorg thuis (het aandeel ligt 
tussen 59% en 81%). Bij verzorgingshuizen is er juist betrekkelijk weinig spreiding: 
alle regio’s hebben tussen 71% en 80% vrouwen onder de wachtenden voor opname 
verzorging. De gemiddelde leeftijd van de wachtende op een plaats in een verzor-
gings- of verpleeghuis varieert weinig tussen de regio’s, en komt doorgaans dicht 
in de buurt van de nationale gemiddelden van 84 (verzorgingshuis) respectievelijk 
81 jaar (verpleeghuis). De verschillen in wachttijd zijn aanzienlijk en variëren van 
gemiddeld minder dan drie maanden (voor zorg thuis, in enkele regio’s) tot meer 
dan gemiddeld anderhalf jaar voor een plaats in een verzorgingshuis in een enkele 
regio. De individuele verschillen zijn uiteraard nog veel groter. Ook het aantal wach-
tenden dat gebruik kan maken van overbruggingszorg verschilt aanzienlijk tussen 
de regio’s. In enkele regio’s ontvangt minder dan een derde van de wachtenden over-
bruggingszorg, terwijl dat elders oploopt tot boven de 80%.
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Het netto-aantal wachtenden voor zorg thuis is in vrijwel alle regio’s negatief. Als 
de mensen die op opname wachten geen overbruggingszorg ontvangen, zouden alle 
mensen die wachten op zorg thuis daarom zonder problemen de noodzakelijke zorg 
kunnen krijgen. Het knelpunt lijkt dus vooral te liggen bij de opnames, al zijn er weer 
duidelijk verschillen tussen regio’s.

Op naar een verklaring van de verschillen
In de analyses zijn de regionale aantallen wachtenden voor verpleging en verzorging 
gerelateerd aan de in theorie relevante factoren (zie onder het kopje Theorie over de 
oorzaken van wachtlijsten in § 6.2). Daarbij is in de eerste plaats geprobeerd de regio-
nale verschillen te verklaren in de omvang van de middenmoot van de wachtlijsten en 
van de netto wachtlijsten. In alle gevallen beschouwen we het aantal wachtenden per 
75-plusser. De relatie tussen het aantal wachtenden en de bevolkingsomvang is sterk, 
en wanneer we hier geen rekening mee zouden houden ontneemt dit het zicht op de 
rol van andere variabelen. De zorgregio’s verschillen immers sterk in grootte. Deze 
keuze impliceert dat we de bevolkingsomvang in een regio als een belangrijke ver-
klarende variabele beschouwen voor het absolute aantal wachtenden.

Samenhang tussen de wachtlijsten per product
De drie onderscheiden voorzieningen: zorg thuis, opname verzorging en opname 
verpleging, vormen samen het totaal voor verzorging en verpleging. Het ligt dus in 
de lijn der verwachting dat het aantal wachtenden in de middenmoot per 75-plus-
ser voor elk van de voorzieningen sterk correleert met het totale aantal wachtenden. 
Opmerkelijk is dat als er in een regio meer middenmoters voor zorg thuis zijn, dit 
ook betekent dat er meer wachtenden voor opname zijn. De onderlinge verwevenheid 
van de wachtlijsten is groot.

Dat wordt onderstreept wanneer we kijken naar de samenhang bij de netto 
wachtlijsten, die in zekere zin de voor overbruggingszorg gecorrigeerde wachtlijsten 
zijn. De positieve correlatie verdwijnt dan bijna volledig, en er wordt zelfs een sterk 
negatieve samenhang gevonden tussen het netto-aantal wachtenden voor zorg thuis 
en voor opname in een verzorgingshuis. Als in regio’s met veel wachtenden voor 
opname verzorging, de overbruggingszorg niet zou worden geleverd aan de wach-
tenden voor verzorging maar aan de wachtenden voor zorg thuis, dan blijven er in 
die regio’s relatief weinig wachtenden voor zorg thuis over.

Historisch gegeven?
Ook de samenhang met de wachtlijsten van een jaar eerder (1 november 2002) is groot. 
Voor elk van de vier wachtlijsten (de drie voorzieningen en het totaal) wordt gevon-
den dat regio’s die in 2002 relatief veel wachtenden kenden, dat in 2003 meestal ook 
hadden. Ondanks het feit dat veel mensen (veel) korter dan een jaar op de wachtlijst 
staan, is de wachtlijst van november 2002 wel een goede voorspeller van de wacht-
lijstomvang elf maanden later. De in- en uitstroom doen hier niet veel aan af. De ver-
schillen tussen de regio’s lijken voor een aanzienlijk deel structureel van aard te zijn.
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Bij de netto wachtlijsten vinden we de correlatie tussen 2002 en 2003 alleen terug 
bij wachtenden voor opname, zowel voor verzorging als verpleging. De omvang van 
de netto wachtlijst voor zorg thuis in 2003 kan niet worden voorspeld uit dezelfde 
netto wachtlijst van een jaar eerder. Dit is opnieuw een aanwijzing dat de samenhang 
tussen de wachtlijsten voor de voorzieningen groot is, en dat het (netto) aantal wach-
tenden voor zorg thuis vooral wordt gestuurd door de aantallen wachtenden voor 
opname en door de geleverde overbruggingszorg.

Relatie met vraagfactoren
De correlaties van de wachtlijstomvang met de vraagfactoren zijn verrassend. De 
meeste vertonen geen bivariaat verband met de aantallen wachtenden in een regio. 
Als er wel een signifi cant verband wordt gevonden, dan is het een contra-intuïtief 
verband. Een groter percentage alleenstaanden onder de 75-plussers in een regio 
gaat samen met een kleiner aantal wachtenden voor zorg thuis en een kleiner totaal 
aantal wachtenden. Hetzelfde resultaat vinden we voor het aandeel van mensen 
met ziekten of aandoeningen. Een groter aandeel 85-plussers in de totale bevolking 
ouder dan 75 jaar gaat samen met een kleiner aantal wachtenden voor zorg thuis.

Van al deze factoren is in ander onderzoek geconstateerd dat ze de vraag naar 
zorg vergroten. Ze geven dus aan dat er in die regio’s een grotere behoefte aan zorg 
is. Een grotere vraag zou doen vermoeden dat deze factoren ook langere wachtlijsten 
tot gevolg hebben, maar die samenhang wordt niet gevonden. Dit komt omdat de 
correlatie tussen de genoemde vraagfactoren en het aanbod van verpleeghuisbed-
den sterk positief is, ook nadat er is gecorrigeerd voor het aantal 75-plussers in de 
regio’s. Dat is in lijn met de planningsnormen die lange tijd voor de fi nanciering zijn 
gehanteerd.

Relatie met aanbodfactoren
De gevonden correlaties tussen de wachtlijstomvang en de aanbodfactoren zijn ook 
beperkt, maar stemmen meer overeen met de verwachtingen. Een groter aanbod 
van verpleeghuisbedden (per inwoner van 75-plus) in een regio gaat samen met een 
kleiner totaal aantal wachtenden dat tot de middenmoot behoort (per 75-plusser) en 
een kortere wachtlijst voor zorg thuis. Er is geen verband met de wachtlijsten voor 
opname. De beschikbare capaciteit is volledig ingezet en reduceert het aantal wach-
tenden voor opname in een verpleeghuis niet direct, maar werkt wel door in de keten 
van voorzieningen en vermindert het aantal wachtenden voor zorg thuis. Een grotere 
beschikbaarheid van verpleegkundigen in een regio gaat wel samen met kortere 
wachtlijsten voor opname, zowel voor verzorging als voor verpleging.

Rol van de overbruggingszorg
In de analyses wordt expliciet gekeken naar de correlaties tussen de wachtlijstom-
vang en de geleverde overbruggingszorg. In regio’s waar de wachtenden voor zorg 
thuis een relatief groter aantal van hun geïndiceerde aantal uren zorg ook daadwer-
kelijk geleverd krijgen (ongeacht het precieze product), vinden we een groter aantal 
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wachtenden voor zowel zorg thuis als voor verpleeghuisopname. Met het aantal 
wachtenden voor verzorging vertoont het geen verband. Het aantal wachtenden voor 
opname wegens verzorging is hoger in regio’s waar meer mensen overbruggingszorg 
in een verzorgingshuis ontvangen. Het lijkt erop dat het om tijdelijke (spoed) opna-
mes gaat die op termijn omgezet moeten worden in defi nitieve opnames. De wacht-
lijst wordt daardoor langer, maar dit betekent niet dat de mensen zonder zorg zitten.

Andere verklaringen
Het is de vraag in hoeverre we met de informatie over het gehanteerde zorgtoewij-
zingsmodel een goed zicht hebben op de werkwijze van de zorgkantoren. We vinden 
dat in regio’s waarin het zorgkantoor de aanbieders en de indicatieorganen meer 
vrijheid geeft om de zorgverlening te regelen, de wachtlijsten voor verzorgingshui-
zen gemiddeld korter zijn. In regio’s waar het zorgkantoor een grotere rol speelt, 
blijken er minder verzorgingshuisbedden beschikbaar te zijn. Met een kleinere 
capaciteit zijn er ook minder mogelijkheden om vragers en aanbieders de vrije hand 
te geven. De richting van het verband is dus onduidelijk, en er kan zeker niet gesteld 
worden dat meer vrijheid tot kortere wachtlijsten leidt.

De exacte inhoud van de afspraken tussen zorgkantoor, indicatieorganen en 
aanbieders kan ook binnen een toewijzingsmodel verschillen, evenals de praktische 
invulling van de afspraken. Bekend is dat in verschillende regio’s moeite is gedaan 
om de wachtlijstproblematiek beter in beeld te brengen, en dat daarbij is gebleken 
dat een deel van de wachtenden eigenlijk geen behoefte meer had aan de geïndi-
ceerde zorg. Een compleet zicht op de diverse gehouden schoningsacties ontbreekt. 
Verder bleek het niet mogelijk om eventuele verschillen in werkwijzen tussen indica-
tieorganen in beeld te brengen en mee te nemen in de analyses. Daarom beschouwen 
we de aanwijzing over de rol van het zorgtoewijzingsmodel als te zwak om op dit 
moment conclusies aan te verbinden.

We zijn niet in staat geweest om verschillen in werkwijze bij de indicatiestelling, 
die elders zijn geconstateerd, voldoende in kaart te brengen om ze mee te nemen in 
de analyses. We kunnen dus niet hard maken dat deze verschillen in de omvang van 
de wachtlijsten doorwerken.

Integratie van de verklarende factoren
De multivariate analyses bevestigen de rol van de samenhang tussen de voorzie-
ningen, maar geven geen scherp inzicht in welke factoren nu van doorslaggevende 
betekenis zijn om regionale verschillen in de omvang van de wachtlijsten te verkla-
ren, ondanks het feit dat de statistische verklaringskracht in het algemeen groot is. 
De onderlinge samenhang tussen de verschillende verklarende variabelen is groot, 
waardoor het niet duidelijk wordt wat de doorslag geeft. Het contra-intuïtieve nega-
tieve effect van de vraagfactoren op het totale aantal wachtenden en het aantal wach-
tenden voor zorg thuis wordt ook nu gevonden. Het effect, dat veroorzaakt wordt 
door de samenhang met het aanbod van voorzieningen, is sterker dan het directe 
effect van de aanbodfactoren.
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Wanneer we de omvang van de wachtlijsten voor de afzonderlijke voorzieningen 
proberen te verklaren, vinden we hetzelfde verwarrende beeld als voor de totale 
wachtlijst. Wel komt duidelijk de rol van de samenhang tussen de voorzieningen 
naar voren.

Samenvatting van de analyses op de middenmoot van de wachtlijsten
Figuur 6.1 brengt de bevindingen in beeld. Er is een sterk positieve correlatie tussen 
vraag en aanbod. De relatie loopt twee richtingen op: enerzijds impliceert de capa-
citeitsplanning dat in regio’s met meer vragers het aanbod daarop wordt aangepast; 
anderzijds leidt een groter aanbod tot meer vragers, omdat cliënten meer mogelijk-
heden zien om zorg te krijgen. We beschikken over te weinig mogelijkheden om alle 
relaties in fi guur 6.1 in één model te onderscheiden. In de multivariate analyses con-
centreren we ons op de relaties die lopen van de vraag en het aanbod naar de wacht-
lijst. Om effecten te elimineren die direct aan verschillen in de bevolkingsomvang 
gerelateerd kunnen worden, beschouwen we alles relatief ten opzichte van het aantal 
75-plussers in een regio. Daardoor vertekenen verschillen in bevolkingsomvang 
tussen de regio’s de uitkomsten niet meer. Het aanbod heeft meestal het verwachte 
negatieve effect op de wachtlijstomvang. Voor de vraagfactoren verwachten we een 
positief teken, maar we vinden vaak een negatief effect op de wachtlijstomvang. 
De relatie tussen vraag en aanbod is sterker dan het directe effect op de resultante, 
de geobserveerde wachtlijst. Erdoorheen lopen nog de organisatorische factoren, 
waarbij we ons in de analyses gericht hebben op factoren die direct op de wachtlijs-
ten inwerken. Uiteraard heeft de wet- en regelgeving als geheel ook directe invloed 

Figuur 6.1  
De onderzochte relaties in beeld 

vraag aanbod 

wachtlijst 

organisatie 
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op de vraag en het aanbod. Uit de analyses komt verder heel duidelijk naar voren dat 
de onderlinge samenhang tussen de verschillende voorzieningen van de sector ver-
pleging en verzorging van belang is om de omvang van de wachtlijsten te verklaren.

Netto wachtlijsten en de verklarende factoren
De analyses met de netto wachtlijsten bevestigen het belang van de samenhang 
tussen de diverse wachtlijsten. De netto wachtlijsten kunnen nauwelijks uit de 
achtergrondfactoren worden verklaard. Geen van de achtergrondfactoren vertoont 
 (bivariaat) samenhang met het netto-aantal wachtenden.

In een multivariate analyse komen er wel een aantal variabelen uit die gezamen-
lijk voor een goede verklaringsgraad kunnen zorgen, maar de effecten zijn allemaal 
contra-intuïtief. Een groter aanbod van verzorgingshuisbedden geeft een groter 
netto totaalaantal wachtenden, terwijl er drie vraagfactoren in het model komen en 
de vraag verkleinen: het aandeel 85-plussers, het aandeel mensen met ziekten en aan-
doeningen, en het aandeel laagopgeleiden. In meer stedelijke regio’s worden netto 
meer wachtenden aangetroffen, gegeven de hiervoor genoemde factoren.

De resultaten voor de netto wachtlijsten zijn, meer nog dan de uitkomsten bij de 
middenmoot van de wachtlijsten, gevoelig voor de precieze combinatie van vari-
abelen die in het model wordt opgenomen. De correlatie tussen de achtergrond-
variabelen onderling is groot, en het model is niet erg sterk, waardoor een andere 
combinatie van verklarende variabelen tot een even goed model kan leiden. Regio-
nale verschillen in netto wachtlijsten zijn niet goed te verbinden met de achtergrond-
factoren.

6.4 Hoe verder met de wachtlijsten?

Het wachtlijstprobleem
Uit het literatuuroverzicht is naar voren gekomen dat niet iedere wachtende per defi -
nitie een probleem hoeft te hebben. De cijfers ondersteunen dat ook. Een zeer groot 
deel van de wachtenden ontvangt overbruggingszorg: deze mensen zitten dus niet 
helemaal zonder zorg, al ontvangen ze niet de (volledige) zorg die bij de indicatie-
stelling nodig is geacht. Een aanzienlijk deel van de wachtenden verkeert al langer 
dan een jaar in deze situatie. Hoewel daaruit niet mag worden geconcludeerd dat er 
geen probleem is, mag ook niet worden verwacht dat dit de mensen met de meest 
urgente problemen zijn. De maatschappelijk relevante omvang van het wachtlijstpro-
bleem, dat uiteraard alle aandacht verdient, is kleiner dan de cijfers van de wachtlijst-
peilingen doen vermoeden.

Het aanbod van zorg thuis lijkt inmiddels (2005) voldoende te zijn. De negatieve 
netto wachtlijsten voor zorg thuis duiden daarop. Voor opnames zijn de netto wacht-
lijsten positief, daar zit dus nog een knelpunt. Vooral verzorgingshuis en zorg thuis 
lijken communicerende vaten te zijn: relatief veel mensen met een indicatie voor 
verzorgingshuis krijgen zorg thuis, en kunnen vaak lang wachten met overbrug-
gingszorg. Het aandeel wachtenden voor deze voorzieningen varieert ook het sterkst 
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tussen de regio’s; het aandeel wachtenden voor opname in een verpleeghuis is veel 
gelijkmatiger verdeeld. Verpleeghuizen lijken meer een fl essenhals, waar verzor-
gingshuizen en zorg thuis meer op communicerende vaten lijken.

Oplossingen voor de wachtlijsten
De uitkomsten van de analyses geven betrekkelijk weinig houvast om bepaalde 
maatregelen aan te bevelen die de wachtlijsten kunnen beperken. Overduidelijk komt 
steeds de samenhang tussen de voorzieningen naar voren. Verder speelt het aanbod 
van verpleeghuisbedden – of beter: het gebrek daaraan – in veel modellen een rol. Dit 
ondersteunt het geschetste beeld van een fl essenhals. De hier uitgevoerde analyses 
wijzen uit dat als het aanbod van verpleeghuiscapaciteit boven een nader te bepalen 
kritische drempel wordt getrokken, het systeem aanzienlijk kan worden ontlast.

Bij elke voorgestelde oplossing moet worden bedacht of er bijkomende gevolgen 
zijn. Zo is in de analyses aangetoond dat de correlatie tussen vraag en aanbod groot 
is. Moeilijker te duiden is in welke richting de causaliteit loopt, maar (internatio-
naal) onderzoek laat zien dat een groter aanbod ook nieuwe vraag uit kan lokken. 
Uitbreiding van de capaciteit kan mensen die zich tot nu toe niet gemeld hebben, 
doen besluiten om alsnog op zoek te gaan naar (en in aanmerking komen voor) 
awbz-gefi nancierde zorg. Analyses van Timmermans en Woittiez (2004a, 2004b) 
laten zien dat het potentiële aantal vragers van verpleging en verzorging (veel) groter 
is dan het aantal gebruikers.

Zomaar extra geld in het systeem stoppen lijkt geen voor de hand liggende oplos-
sing. Met gerichte bestedingen kunnen de grootste knelpunten worden opgeheven 
op een effi ciënte wijze, waarschijnlijk tegen betrekkelijk geringe meerkosten. Deze 
meerkosten zullen vooral in de verpleeghuissfeer terecht moeten komen. Ook al lijkt 
er een knelpunt bij de relatief dure verpleeghuizen te bestaan, extra uitgaven aan 
verpleeghuiszorg kunnen tot gevolg hebben dat elders in de keten minder druk ont-
staat. Dit neemt niet weg dat extramurale opvang vaak goedkoper is dan intramurale 
zorg. Een kritische beschouwing van de noodzaak tot een indicatie ‘verblijf’ blijft 
daarom geboden.

De (positieve) correlatie tussen aanbodfactoren en vraagfactoren wijst erop dat 
de regionale verdeling van het aanbod redelijk is afgestemd op de vraag. De normen 
die lange tijd voor de capaciteitsplanning golden, hebben hieraan bijgedragen. 
Hoewel vraagsturing op het individuele niveau van de cliënt een betrekkelijk recent 
fenomeen is (tk 2000/2001b), lijkt het op regionaal niveau al langere tijd min of 
meer te werken. Uiteraard moet er bij het zoeken naar oplossingen rekening worden 
gehouden met bestaande verschillen tussen de regio’s. Daarbij hoeft niet zozeer de 
wachtlijst het uitgangspunt te vormen, maar moet juist naar de bestaande verschillen 
in het aanbod van voorzieningen worden gekeken.

Zoals al eerder gesteld, is het van belang er rekening mee te houden dat aanbod 
extra vraag kan uitlokken. Als er meer capaciteit vrijkomt en de wachtlijsten 
langzaam wegsmelten zullen personen die zich nu nog laten afschrikken door 
wachtlijsten een vraag naar zorg kunnen gaan uitoefenen. Meer indirect is het ook 
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voorstelbaar dat wanneer mensen zien dat er meer mogelijkheden zijn om zorg te 
krijgen, bijvoorbeeld omdat een buurvrouw het nu ook heeft, ze sneller op het idee 
komen om ook een aanvraag in te dienen. Tegelijkertijd kan er ook een werking zijn 
van vraag naar aanbod: in regio’s waar zich relatief meer potentiële zorgvragers 
bevinden, is het voor zorgaanbieders relatief aantrekkelijker om extra capaciteit in te 
zetten. Bij maatregelen om wachtlijsten terug te dringen moet dus worden bedacht 
dat er niet onafhankelijk op aanbod of op vraag kan worden gestuurd, maar dat deze 
elkaar onderling beïnvloeden.

Informatievoorziening
De Regionale Indicatie Organen (rio’s) zijn inmiddels opgegaan in het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (ciz). Het ciz is onder meer opgericht met het doel om lan-
delijk tot een meer uniforme indicatiestelling te komen. Om na te gaan hoe dit zal 
uitwerken op de vraag naar zorg, is het onontbeerlijk om gegevens daarvan te ver-
zamelen en te analyseren, ook al toont niet iedereen zich daar een voorstander van 
(Kenis 2001: 10). Door verzamelde gegevens te analyseren wordt het eenvoudiger om 
vast te stellen of zorg noodzakelijk is en of de zorg terechtkomt bij die mensen die er 
het meest voor in aanmerking komen.

Natuurlijk verdwijnt het probleem (de wachtlijst) niet door wachtlijstpeilingen te 
houden. Tegelijkertijd maken de peilingen wel inzichtelijk hoe groot het probleem is 
en kunnen ze informatie geven over oorzaken en achtergronden, en daarmee ideeën 
voor oplossingsrichtingen doen ontstaan. Zonder goede en betrouwbare gegevens 
wordt de discussie al gauw vrijblijvend, omdat niemand het eens zal zijn over de 
omvang van het probleem. Onduidelijk blijft dan of concrete doelstellingen gehaald 
(kunnen) worden.

In dit rapport staat de wachtlijstpeiling van 1 oktober 2003 centraal. Begin 2005 
is er opnieuw een peiling uitgevoerd. De cijfers daarvan waren nog niet beschikbaar 
toen dit onderzoek werd gestart. Bovendien is het voor het onderzoek noodzakelijk 
dat ook de achtergrondgegevens beschikbaar zijn voor dezelfde periode. Voor veel 
achtergrondkenmerken zijn geen recente gegevens voorhanden.

Vervolgonderzoek
Een logisch vervolg op het onderzoek in dit rapport is om de ontwikkeling van de 
wachtlijsten over een reeks van jaren in kaart te brengen. De rapportages van bureau 
Hoeksma, Homans-Menting organisatieadviseurs (hhm) en het College voor zorg-
verzekeringen (cvz) laten een gestage daling van het aantal wachtenden voor verple-
ging en verzorging zien. Welke veranderingen in achterliggende factoren kunnen de 
veranderingen in de omvang van de wachtlijsten verklaren? Dat hoeven niet dezelfde 
factoren te zijn die de regionale verschillen verklaren. Als factoren wel tussen de 
regio’s verschillen, maar niet of nauwelijks variatie over de tijd vertonen, zullen ze 
niet hebben bijgedragen aan de daling van de wachtlijst. Deze onderzoeksvraag stelt 
meer eisen aan de achtergrondvariabelen, in de zin dat die dan op hetzelfde moment 
als de wachtlijstpeiling moeten worden gemeten, of in elk geval met een vergelijk-
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bare frequentie. Het is mogelijk dat een longitudinaal onderzoek ons ook iets kan 
vertellen over de causale rol van vraag en aanbod, door de volgtijdelijkheid van ver-
anderingen te bestuderen. Om de wachtlijstpeilingen van 2003 en eerder te kunnen 
koppelen aan latere peilingen is overigens een conversie van producten (bijvoorbeeld 
verpleeghuiszorg) naar functies nodig (bijvoorbeeld verblijf plus verpleging).

Voor een scherper inzicht in de rol van de organisatorische factoren is een uit-
gebreid kwalitatief onderzoek mogelijk een interessante route. Het is moeilijk om 
deze factoren in een of enkele variabelen goed te beschrijven, zoals we in dit rap-
port hebben geprobeerd. Een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillen 
tussen de regio’s op deze factoren zal informatief zijn. Kwalitatief onderzoek naar 
de gevolgen van de methodiek die bij het verzamelen van de wachtlijstgegevens is 
gehanteerd, van de manier waarop de zorgtoewijzing is geregeld én hoe deze wordt 
uitgevoerd, en van de werkwijze van de indicatie-instellingen kan misschien meer 
informatie opleveren over de rol van deze factoren. In een dergelijk onderzoek moet 
ook aandacht worden besteed aan de gevolgen van de organisatie van de cliënten-
zorg.

Met de verdergaande introductie van de awbz-brede zorgregistratie (azr) zouden 
er in de nabije toekomst meer mogelijkheden moeten komen om het traject (van een 
individuele zorgvrager) van behoefte, vraag en indicatiestelling, eventueel met een 
periode op de wachtlijst, naar zorggebruik in kaart te brengen. Dan kan worden aan-
gesloten bij vraagmodellen die al ontwikkeld zijn (Timmermans en Woittiez 2004a, 
2004b). Voor de sector verpleging en verzorging kunnen die modellen op basis van 
de azr worden aangescherpt, omdat op individueel niveau vraag en gebruik beide in 
één bestand beschikbaar zullen zijn. Om de toekomstige behoefte aan voorzienin-
gen te ramen, is dit een beter traject dan het analyseren van de wachtlijstgegevens 
op zich. Gezien het awbz-brede karakter van de azr kan ook voor de zorg voor 
verstandelijk gehandicapten een soortgelijk verklarings- en ramingsmodel worden 
ontwikkeld. Verschuivingen van zorg uit de awbz naar de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (wmo) zullen hierbij een begrenzing van de mogelijkheden tot 
gevolg hebben, tenzij de registraties voor awbz en wmo op dezelfde leest worden 
geschoeid. Als dat gebeurt, wat maar zeer de vraag is, kan de samenhang goed in 
beeld worden gebracht.

6.5 Tot slot

In dit rapport is nog eens vastgesteld dat er wachtlijstverschillen tussen de regio’s 
bestaan en dat de kenmerken van de wachtenden per regio verschillen. We hebben 
verder laten zien dat niet elke wachtende als een probleem moet worden beschouwd. 
Ook wanneer er wordt gekeken naar de middenmoot van de wachtlijsten en naar de 
netto wachtlijsten, blijven de verschillen tussen regio’s bestaan.

Het antwoord op de centrale vraag, ‘welke factoren verklaren de regionale ver-
schillen in de omvang van de wachtlijsten voor verpleging en verzorging?’, is gecom-
pliceerd. Er is betrekkelijk weinig samenhang gevonden tussen de wachtlijsten 
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enerzijds en de afzonderlijke achtergrondvariabelen anderzijds. Als er een signifi cant 
verband wordt gevonden, dan betreft dit voor de aanbodfactoren veelal het verwachte 
effect, namelijk dat er in regio’s met een grotere capaciteit minder wachtenden zijn 
(per inwoner van 75 jaar of ouder). Als de vraagfactoren signifi cantie vertonen, dan is 
het vaak een onverwacht effect: in regio’s met meer potentiële vragers (per 75-plus-
ser) blijken de wachtlijsten toch korter te zijn. De vraag- en aanbodfactoren zijn 
onderling sterk (positief) gecorreleerd: in regio’s met meer vragers is ook het aanbod 
groter (beide: per 75-plusser) en daardoor zijn de effecten niet goed uit elkaar te 
halen. Deze conclusie sluit aan bij het schaars beschikbare internationale onderzoek 
naar verklaringen voor wachtlijsten.

Uit de analyses wordt duidelijk dat de samenhang tussen de verschillende voorzie-
ningen voor verpleging en verzorging erg groot is, en dat die voor een belangrijk deel 
de wachtlijstomvang bepaalt. Dat betekent ook dat de keuzes die door zorgkantoren 
en andere partijen worden gemaakt, onder andere over de inzet van overbruggings-
zorg, de gemeten wachtlijstomvang beïnvloeden. Dit wordt ook duidelijk wanneer 
we de middenmoot van de wachtlijsten willen defi niëren. Door de samenhang die er 
tussen wachtlijsten voor voorzieningen bestaat, geven de cijfers een beperkt inzicht 
in de onderliggende problematiek, zoals onder meer duidelijk wordt wanneer we de 
stap naar netto wachtlijsten maken.

Wachtlijsten zijn het resultaat van een complex samenspel van factoren. De cijfers uit 
de wachtlijstpeilingen geven niet voldoende inzicht in de werking van dit systeem. 
Om het wachtlijstprobleem te beheersen is het belangrijk het systeem als één geheel 
te zien. Analyses van de behoefte- en vraagontwikkelingen zoals in Timmermans 
en Woittiez (2004a, 2004b) geven meer inzicht in de vraagzijde. Confrontatie van 
de vraagzijde met de ontwikkelingen in het beschikbare aanbod geeft een scherper 
inzicht in de knelpunten die mogen worden verwacht. Om mogelijke gevolgen van 
voorgenomen maatregelen voor onderdelen van het zorgsysteem goed in te kunnen 
schatten, is het belangrijk om het hele systeem in de beschouwing te betrekken en 
rekening te houden met de mogelijke consequenties die maatregelen elders in het 
systeem kunnen hebben.
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Bijlage A Zorgregio’s23

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) – ingevoerd in 1968 – is in het 
leven geroepen om alle inwoners van Nederland te verzekeren tegen zware medische 
risico’s. Het gaat om risico’s die op individuele basis niet op te brengen zouden zijn, 
vooral omdat het in veel gevallen chronische aandoeningen betreft. Samengevat 
gaat het om zaken als verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, geestelijke 

23 De inhoud van deze bijlage is afkomstig van de website Nationale Atlas Volksgezond-
heid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) (http://www.rivm.
nl/vtv/object_map/o384n22203.html, geraadpleegd 8 september 2005).

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Figuur A.1 
Zorgkantoorregio's
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gezondheidszorg en dergelijke. De awbz is een volksverzekering, wat betekent dat 
alle inwoners van Nederland verplicht zijn erin deel te nemen.

De uitvoering van de awbz is sinds 1998 in handen van de zorgkantoren. Deze zijn 
door de gezamenlijke zorgverzekeraars in het leven geroepen. Zorgkantoren zijn 
zelfstandig werkende kantoren – nauw gelieerd aan de zorgverzekeraar ter plekke 
– die zorgvraag en zorgaanbod in een specifi eke regio zo goed mogelijk op elkaar 
trachten af te stemmen.

Vanaf 1 januari 2002 zijn er 32 awbz-regio’s. De regio Stedendriehoek is opgesplitst 
in twee regio’s (regio Apeldoorn-Zutpen en regio Midden-IJssel). Voor die tijd waren 
er 31 awbz-regio’s.
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Tabel A.1
Nummering van de Zorg(kantoor)regio’s 

zorgregio nummer

Groningen 1

Friesland 2

Drenthe 3

Zwolle 4

Twente 5

Apeldoorn-Zutphen 6

Arnhem 7

Nijmegen 8

Utrecht 9

Flevoland 10

’t Gooi 11

Noord-Holland Noord 12

Kennemerland 13

Zaanstreek-Waterland 14

Amsterdam 15

Amstelland-De Meerlanden 16

Zuid-Holland Noord 17

Haaglanden 18

Delft-Westland/Oostland 19

Midden Holland 20

Rotterdam 21

Nieuwe Waterweg Noord 22

Zuid-Hollandse Eilanden 23

Waardenland 24

Zeeland 25

West-Brabant 26

Midden-Brabant 27

Noordoost-Brabant 28

Zuidoost-Brabant 29

Noord-Limburg 30

Zuid-Limburg 31

Midden-IJssel 32
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Bijlage B Achtergrondvariabelen

Tabel B.1
Achtergrondvariabelen

naam van de variabele omschrijving/definitie

aanbodfactoren

capaciteit

bedden vpha aantal beschikbare bedden in verpleeghuizen, 1 januari 2003

dagbeh. vpha aantal dagbehandelingsplaatsen in verpleeghuizen, 1 januari 2003

bedden vzha aantal beschikbare bedden in verzorgingshuizen, 1 januari 2003

arbeidsplaatsen

verpleegkundigena geregistreerde verpleegkundigen, BIG-register, 1 juli 2003

vacaturesa vacatures in de sector ‘gezondheidszorg en welzijnszorg’ (SBI-code 85), 30 september 2003

capaciteitsgroei

% Δ bed. vph groei van het aantal bedden in verpleeghuizen tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2003

% Δ dagb. vph groei van het aantal dagbehandelingsplaatsen in verpleeghuizen tussen 1 januari 2002 en 1 januari 
2003

% Δ bed. vzh groei van het aantal bedden in verzorgingshuizen tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2003

concentratie

herf indahl concentratiemaat gebaseerd op de aantallen bedden in verzorgings- en verpleeghuizen in 2003, op 
vestigingsniveau; zie § 3.3.1 voor de berekening

herf indahl (2) concentratiemaat gebaseerd op de aantallen bedden in verzorgings- en verpleeghuizen in 2003, op 
stichtingsniveau; zie § 3.3.1 voor de berekening

historische wachtlijst (2002)

totaal ’02a totaal aantal wachtenden voor verpleging en verzorging op 1 november 2002

zorg thuis ’02a aantal wachtenden voor zorg thuis op 1 november 2002

opn. vzh ’02a aantal wachtenden voor opname verzorging op 1 november 2002

opn. vph ’02a aantal wachtenden voor opname verpleging op 1 november 2002

vraagfactoren

% vrouw aandeel vrouwen in de regiobevolking, 1 januari 2003

% vrouw (75+) aandeel vrouwen in de regiobevolking van 75-plus, 1 januari 2003

% 85-plus (75+) aandeel 85-plussers in de regiobevolking van 75-plus, 1 januari 2003

% alleen aandeel alleenstaanden in de regiobevolking, 2002

% alleen (75+) aandeel alleenstaanden in de regiobevolking van 75-plus, 2002

% mantelzorg aandeel mensen in de regiobevolking met huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en/of verple-
ging van familie, vrienden, buren, kennissen of vrijwilligers(organisatie)

% mantelzorg (75+) aandeel mensen in de regiobevolking van 75-plus met huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging 
en/of verpleging van familie, vrienden, buren, kennissen of vrijwilligers-
(organisatie)
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Tabel B.1 (vervolg)

naam van de variabele omschrijving/definitie

% beperking aandeel mensen met matige of ernstige beperkingen in de regiobevolking, 2002

% beperk (75+) aandeel mensen met matige of ernstige beperkingen in de regiobevolking van 75-plus, 2002
% aandoening aandeel mensen met langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps in de regiobevolking, 2002
% aandoening (75+) aandeel mensen met langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps in de regiobevolking van 75-plus, 

2002

% opl. laag aandeel mensen met lage opleiding (lager onderwijs, lbo/mavo, mulo, vmbo) in de regio bevolking, 
2002

% opl. middel aandeel mensen met middelbare opleiding (mbo, havo of vwo) in de regiobevolking, 2002

% opl. hoog aandeel mensen met hoge opleiding (hbo of universiteit) in de regiobevolking, 2002

% opl. laag (75+) aandeel mensen met lage opleiding (lager onderwijs, lbo/mavo, mulo, vmbo) in de regio bevolking van 
75-plus, 2002

% opl. middel (75+) aandeel mensen met middelbare opleiding (mbo, havo of vwo) in de regiobevolking van 75-plus, 2002
% opl. hoog (75+) aandeel mensen met hoge opleiding (hbo of universiteit) in de regiobevolking van 75-plus, 2002
inkomen (75+) gemiddeld inkomen van de 75-plussers in de regio

stedelijkheid gemiddelde stedelijkheidsgraad in de regio

voor ouderen geschikte woningen

verzorgd wonena ouderenwoningen met zorg (verzorgd wonen), 2002

met dienstena ouderenwoningen met diensten (wonen met diensten), 2002

ouderenwoninga overige ouderenwoningen, 2002

aangep. wonena woningen met ingrijpende aanpassingen, 2002

nultredenwoninga overige nultredenwoningen, 2002

wozoco’sa aantal aan- en inleunwoningen, servicef lats, woonzorgcomplexen (Arcares), 2002

overbruggingszorg

% brugzorg aandeel wachtenden met overbruggingszorg

% brug = thz aandeel wachtenden met thuiszorg als overbruggingszorg

% brug = vzh aandeel wachtenden met verzorgingshuiszorg als overbruggingszorg

% brug = vph aandeel wachtenden met verpleeghuiszorg als overbruggingszorg

% brug = zkh aandeel wachtenden met ziekenhuiszorg als overbruggingszorg

% zth + brugzorg aandeel wachtenden op zorg thuis met overbruggingszorg

% vzh + brugzorg aandeel wachtenden op opname verzorging met overbruggingszorg

% vph + brugzorg aandeel wachtenden op opname verpleging met overbruggingszorg

% geleverd aandeel van het aantal uren zorg dat een wachtende voor zorg thuis gemiddeld ontvangt als overbrug-
gingszorg

organisatorische factoren

% overloop aandeel van de wachtenden woonachtig in een regio dat zoekt naar zorg in een andere regio

toewijz. model (1) ‘monitoring’, (2) de ‘80/20-regel’, (3) het ‘100% regie’ model; zie § 2.2.4.

methodiek (1) ‘methodiek 1’, (2) ‘methodiek 2 plus’, wat een combinatie van methodes 1 en 2 is, en (3) ‘methodiek 
2’; zie § 2.2.4.

a  Wordt in de analyses per inwoner van 75-plus meegenomen.
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Bijlage C Tabellen bij hoofdstuk 4

Tabel C.1
Aantal vrouwen onder de wachtenden (in procenten)

zorgregio zorg thuis opname verzorging opname verpleging totaal

Groningen 69,8 75,9 76,1 74,4
Friesland 64,2 72,9 75,3 70,8
Drenthe 76,0 75,2 66,3 74,3
Zwolle 62,3 74,4 65,6 69,1
Twente 68,7 73,7 67,6 70,9
Apeldoorn-Zutphen 63,6 79,2 64,1 72,8
Arnhem 68,0 77,7 70,5 72,8
Nijmegen 72,2 75,3 67,4 73,0
Utrecht 76,3 77,9 66,6 75,8
Flevoland 72,5 73,9 72,0 72,8
’t Gooi 71,5 76,9 65,2 74,1
Noord-Holland Noord 59,1 77,3 65,4 73,9
Kennemerland 69,5 78,4 60,9 74,4
Zaanstreek-Waterland 67,8 71,9 61,4 68,9
Amsterdam 64,4 76,9 67,2 73,0
Amstelland-De Meerlanden 78,9 72,3 63,6 75,4
Zuid-Holland Noord 71,0 77,2 62,3 71,6
Haaglanden 64,4 75,9 69,4 72,1
Delft-Westland/Oostland 77,0 77,5 68,2 76,4
Midden Holland 81,2 76,5 68,1 77,4
Rotterdam 70,3 76,3 68,0 72,0
Nieuwe Waterweg Noord 73,8 74,1 64,2 72,3
Zuid-Hollandse Eilanden 72,5 76,4 69,3 74,1
Waardenland 79,1 75,9 71,2 76,3
Zeeland 74,0 72,2 61,5 71,5
West-Brabant 71,8 76,3 68,0 73,3
Midden-Brabant 78,6 75,4 67,9 76,4
Noordoost-Brabant 71,8 74,8 67,7 72,8
Zuidoost-Brabant 74,9 73,0 70,9 73,5
Noord-Limburg 70,2 74,8 71,0 72,4
Zuid-Limburg 70,4 71,1 63,4 70,1
Midden-IJssel 66,7 77,8 64,1 72,5
totaal 71,6 75,7 67,7 73,2

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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Tabel C.2
Gemiddelde leeftijd van de wachtenden (in jaren)

zorgregio zorg thuis opname verzorging opname verpleging totaal

Groningen 75,2 84,3 80,7 81,4
Friesland 77,5 83,7 82,0 81,8
Drenthe 74,7 83,1 82,3 81,5
Zwolle 75,7 84,1 80,3 80,7
Twente 75,5 82,2 79,3 79,2
Apeldoorn-Zutphen 71,2 83,4 81,0 79,7
Arnhem 74,8 83,1 80,5 79,6
Nijmegen 70,9 82,7 79,9 77,3
Utrecht 71,9 84,1 80,5 79,8
Flevoland 69,3 81,7 78,7 73,6
’t Gooi 74,3 84,2 79,7 81,1
Noord-Holland Noord 73,9 83,2 82,3 82,0
Kennemerland 72,4 84,0 80,0 80,2
Zaanstreek-Waterland 73,0 83,7 80,3 78,9
Amsterdam 76,0 84,4 80,4 82,2
Amstelland-De Meerlanden 76,1 83,2 80,3 78,5
Zuid-Holland Noord 75,6 84,0 80,6 78,7
Haaglanden 77,0 84,2 82,5 82,2
Delft-Westland/Oostland 70,5 84,8 79,9 76,8
Midden Holland 70,9 84,5 80,6 79,8
Rotterdam 73,6 84,6 82,7 78,5
Nieuwe Waterweg Noord 74,0 84,7 83,1 80,1
Zuid-Hollandse Eilanden 75,2 84,7 79,7 80,3
Waardenland 67,2 83,7 82,0 77,8
Zeeland 74,4 84,3 79,6 82,1
West-Brabant 73,0 83,4 81,5 78,5
Midden-Brabant 69,0 83,1 80,3 76,1
Noordoost-Brabant 72,5 82,8 81,7 78,8
Zuidoost-Brabant 72,0 82,4 79,8 77,8
Noord-Limburg 76,0 83,2 81,1 80,1
Zuid-Limburg 73,1 82,3 80,3 79,6
Midden-IJssel 78,3 83,4 79,7 81,2
totaal 73,4 83,6 80,8 79,6

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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Tabel C.3
Gemiddelde geobserveerde wachtduur van de wachtenden (in dagen)

zorgregio zorg thuis opname verzorging opname verpleging totaal

Groningen 68,8 161,8 136,4 133,5
Friesland 147,4 293,1 185,0 241,1
Drenthe 122,6 480,9 231,1 390,6
Zwolle 199,8 348,8 355,3 301,5
Twente 115,6 447,9 259,5 293,7
Apeldoorn-Zutphen 79,9 225,4 119,6 170,3
Arnhem 144,2 359,2 253,1 260,9
Nijmegen 102,9 308,0 204,7 206,5
Utrecht 427,6 449,8 238,7 413,6
Flevoland 155,3 421,0 370,8 249,0
’t Gooi 174,3 379,1 241,0 309,3
Noord-Holland Noord 141,4 425,3 274,0 375,3
Kennemerland 120,5 495,6 239,5 363,2
Zaanstreek-Waterland 124,7 445,4 125,5 275,5
Amsterdam 116,7 172,1 164,2 160,9
Amstelland-De Meerlanden 256,5 213,9 154,4 233,3
Zuid-Holland Noord 133,2 210,7 143,9 156,7
Haaglanden 90,4 258,2 232,0 213,3
Delft-Westland/Oostland 119,3 237,4 175,4 169,6
Midden Holland 111,4 500,7 262,0 357,7
Rotterdam 132,7 280,8 218,3 194,0
Nieuwe Waterweg Noord 98,6 155,6 159,9 133,4
Zuid-Hollandse Eilanden 98,1 211,7 176,8 161,3
Waardenland 163,7 438,3 188,0 305,6
Zeeland 134,6 309,7 230,4 271,7
West-Brabant 145,7 209,9 204,0 180,3
Midden-Brabant 88,5 626,1 292,6 341,5
Noordoost-Brabant 139,2 422,0 232,5 292,1
Zuidoost-Brabant 189,6 384,9 317,1 295,7
Noord-Limburg 149,2 248,8 156,5 195,8
Zuid-Limburg 388,8 493,7 197,0 433,8
Midden-IJssel 106,0 272,2 177,4 204,4
totaal 166,5 361,4 221,3 273,5

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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Tabel C.4
Wachtenden met overbruggingszorg (in procenten)

zorgregio zorg thuis opname verzorging opname verpleging totaal

Groningen 62,5 62,7 50,2 60,6

Friesland 72,6 82,3 82,4 79,6

Drenthe 57,1 74,1 58,7 69,4

Zwolle 55,3 53,0 42,5 52,0
Twente 76,0 79,5 65,7 76,2
Apeldoorn-Zutphen 58,5 81,2 79,6 74,7
Arnhem 72,5 69,7 57,7 68,8
Nijmegen 35,5 58,9 47,4 47,4
Utrecht 52,9 71,3 73,1 65,9
Flevoland 77,4 76,4 58,0 74,7
’t Gooi 59,7 55,2 68,3 58,0
Noord-Holland Noord 64,2 73,0 64,8 71,1
Kennemerland 47,2 60,6 49,5 55,7
Zaanstreek-Waterland 41,1 64,7 43,3 52,4
Amsterdam 64,0 62,3 54,7 61,3
Amstelland-De Meerlanden 63,3 70,8 65,5 65,6
Zuid-Holland Noord 35,2 29,0 19,6 31,4
Haaglanden 53,1 67,8 57,6 62,7
Delft-Westland/Oostland 56,8 79,9 67,0 66,6
Midden Holland 48,3 89,2 89,4 76,0
Rotterdam 57,6 56,2 34,0 54,0
Nieuwe Waterweg Noord 64,9 86,3 80,8 76,7
Zuid-Hollandse Eilanden 37,6 76,2 64,9 59,1
Waardenland 42,7 75,4 84,4 65,7
Zeeland 64,4 83,8 91,0 81,1
West-Brabant 67,1 79,7 66,0 72,4
Midden-Brabant 56,1 55,0 42,1 54,6
Noordoost-Brabant 52,6 54,7 44,7 52,6
Zuidoost-Brabant 37,8 78,7 85,7 62,6
Noord-Limburg 72,1 75,0 58,0 71,3
Zuid-Limburg 49,8 76,7 75,5 69,3
Midden-IJssel 69,1 67,5 41,0 65,2
totaal 57,3 69,3 60,4 63,9

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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Tabel C.5
Aantal mensen dat langer wacht dan de Treeknorm (in procenten van het totaal)

zorgregio zorg thuis opname verzorging opname verpleging totaal

Groningen 49,5 58,9 63,7 57,2

Friesland 56,0 78,4 62,9 70,6

Drenthe 53,0 84,8 88,3 79,7

Zwolle 66,9 76,6 87,8 75,3
Twente 60,7 76,4 75,5 70,3
Apeldoorn-Zutphen 46,7 68,1 69,9 62,5
Arnhem 65,6 75,5 79,1 72,4
Nijmegen 54,5 73,3 68,6 64,6
Utrecht 80,3 83,6 80,6 82,2
Flevoland 78,2 80,4 91,0 80,4
’t Gooi 80,0 80,6 70,7 79,2
Noord-Holland Noord 62,2 86,3 78,6 82,6
Kennemerland 63,2 88,2 84,2 80,4
Zaanstreek-Waterland 80,6 78,2 84,3 79,9
Amsterdam 67,9 62,8 79,0 66,5
Amstelland-De Meerlanden 84,3 75,7 91,5 82,7
Zuid-Holland Noord 84,4 75,2 93,5 83,0
Haaglanden 57,7 75,3 75,9 71,1
Delft-Westland/Oostland 64,8 74,3 72,7 69,1
Midden Holland 56,0 82,7 85,1 74,3
Rotterdam 50,0 67,1 73,3 58,9
Nieuwe Waterweg Noord 60,2 62,5 79,2 64,5
Zuid-Hollandse Eilanden 88,4 75,6 94,7 82,8
Waardenland 72,0 82,9 77,8 78,4
Zeeland 66,4 73,6 66,7 71,7
West-Brabant 87,4 84,2 95,6 87,0
Midden-Brabant 56,9 83,8 85,7 70,9
Noordoost-Brabant 59,2 71,5 72,8 67,1
Zuidoost-Brabant 74,5 77,2 77,0 76,0
Noord-Limburg 56,7 63,7 67,0 61,4
Zuid-Limburg 68,3 80,4 64,2 75,4
Midden-IJssel 58,5 71,6 71,8 67,1
totaal 67,7 77,2 78,6 74,0

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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Tabel C.6
Omvang van de netto wachtlijsten, de middenmoot van wachtenden

zorgregio zorg thuis opname verzorging opname verpleging totaal

Groningen –165 342 113 290
Friesland –302 422 51 171
Drenthe –262 339 115 192
Zwolle –68 228 66 226
Twente –323 378 151 206
Apeldoorn-Zutphen –152 188 45 81
Arnhem –528 735 358 565
Nijmegen –26 279 71 324
Utrecht –386 828 313 755
Flevoland –14 70 49 105
’t Gooi –49 282 61 294
Noord-Holland Noord –355 520 50 215
Kennemerland –131 478 118 465
Zaanstreek-Waterland 55 179 89 323
Amsterdam –291 739 226 674
Amstelland-De Meerlanden –18 243 112 337
Zuid-Holland Noord 271 184 102 557
Haaglanden –250 475 106 331
Delft-Westland/Oostland –54 170 49 165
Midden Holland –34 106 21 93
Rotterdam –78 412 208 542
Nieuwe Waterweg Noord –149 144 91 86
Zuid-Hollandse Eilanden –1 316 74 389
Waardenland –28 238 96 306
Zeeland –202 255 31 84
West-Brabant –497 953 304 760
Midden-Brabant 23 220 74 317
Noordoost-Brabant –63 298 122 357
Zuidoost-Brabant –5 347 84 426
Noord-Limburg –154 184 88 118
Zuid-Limburg –263 479 82 298
Midden-IJssel –38 82 14 58
totaal –4.537 11.113 3.534 10.110

Bron: HHM (Wachtlijstpeiling 2003)
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Bijlage D Tabellen bij hoofdstuk 5

Tabel D.1
Correlatie van de aantallen wachtenden per 75-plusser met elk van de achtergrondvariabelena

alle wachtenden de middenmoot van wachtenden

variabelec totaal
[1]

zorg thuis
[2]

opn. vzh
[3]

opn. vph
[4]

totaal
[5]

zorg thuis
[6]

opn. vzh
[7]

opn. vph
[8]

aanbodfactoren

capaciteit

bedden vphb –0,23 –0,27 –0,07 –0,05 –0,35* –0,39** –0,16 –0,18
dagbeh. vphb 0,10 0,16 –0,06 0,12 –0,01 0,08 –0,16 –0,04
bedden vzhb 0,14 –0,05 0,36** –0,13 –0,09 –0,11 0,06 –0,20
arbeidsplaatsen

verpleegkundigenb –0,07 0,06 –0,17 –0,19 –0,18 0,01 –0,37** –0,33*
vacaturesb –0,05 –0,03 –0,06 0,06 0,01 –0,01 0,00 0,10
capaciteitsgroei

% Δ bed. vph 0,04 0,04 –0,00 0,11 0,06 0,06 –0,01 0,15
% Δ dagb. vph –0,04 0,07 –0,19 0,01 0,08 0,13 –0,00 0,00
% Δ bed. vzh 0,12 0,04 0,15 0,11 0,13 0,08 0,15 0,12
concentratie

herf indahl –0,15 –0,03 –0,18 –0,25 –0,10 –0,03 –0,12 –0,20
herf indahl (2) 0,08 0,17 –0,06 –0,04 0,05 0,13 –0,10 0,01
historische wachtlijst (2002)

totaal ’02b 0,72*** 0,55*** 0,49*** 0,54*** 0,66*** 0,55*** 0,52*** 0,64***
zorg thuis ’02b 0,62*** 0,57*** 0,28 0,49*** 0,58*** 0,56*** 0,35* 0,54***
opn. vzh ’02b 0,57*** 0,26 0,66*** 0,28 0,45*** 0,24 0,63*** 0,42**
opn. vph ’02b 0,52*** 0,45*** 0,20 0,68*** 0,51*** 0,42** 0,34* 0,65***
vraagfactoren

% vrouw 0,09 –0,11 0,27 0,15 0,04 –0,09 0,19 0,20
% vrouw (75+) –0,02 –0,21 0,20 0,17 –0,18 –0,34* 0,10 0,06
% 85-plus (75+) –0,34* –0,42** –0,04 –0,21 –0,28 –0,43** 0,05 –0,11
% alleen 0,02 –0,14 0,09 0,21 –0,03 –0,20 0,19 0,20
% alleen (75+) –0,33* –0,33* –0,15 –0,08 –0,42** –0,42** –0,31* –0,20
% mantelzorg 0,07 –0,10 0,26 –0,00 –0,05 –0,17 0,19 –0,08
% mantelzorg (75+) 0,09 0,04 0,15 –0,15 0,01 –0,02 0,14 –0,18
% beperking 0,02 –0,11 0,12 0,26 –0,08 –0,19 0,05 0,12
% beperking (75+) 0,07 0,20 –0,21 0,31* 0,13 0,16 –0,04 0,24
% aandoening –0,19 –0,34* 0,10 –0,00 –0,40** –0,44** –0,20 –0,21
% aandoening (75+) 0,01 0,03 –0,07 0,17 0,00 –0,01 –0,04 0,13
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Tabel D.1 (vervolg)

alle wachtenden de middenmoot van wachtenden

variabelec totaal
[1]

zorg thuis
[2]

opn. vzh
[3]

opn. vph
[4]

totaal
[5]

zorg thuis
[6]

opn. vzh
[7]

opn. vph
[8]

% opl. laag –0,24 –0,15 –0,25 –0,01 –0,22 –0,23 –0,18 –0,05
% opl. middel 0,06 0,08 0,03 –0,12 0,09 0,17 –0,03 –0,07
% opl. laag –0,24 –0,15 –0,25 –0,01 –0,22 –0,23 –0,18 –0,05
% opl. middel 0,06 0,08 0,03 –0,12 0,09 0,17 –0,03 –0,07
% opl. hoog 0,19 0,10 0,21 0,08 0,15 0,11 0,16 0,08
% opl. laag (75+) –0,20 –0,10 –0,23 –0,09 –0,13 –0,12 –0,11 –0,10
% opl. middel (75+) 0,26 0,23 0,15 0,10 0,15 0,21 –0,01 0,07
% opl. hoog (75+) 0,07 –0,04 0,18 0,04 0,06 –0,01 0,14 0,07
inkomen (75+) 0,24 0,14 0,22 0,12 0,26 0,19 0,28 0,18
stedelijkheid 0,17 0,16 0,03 0,29 0,19 0,13 0,16 0,33*
geschikte woningen

verzorgd wonenb –0,16 –0,13 –0,10 –0,12 –0,06 –0,10 0,06 –0,08
met dienstenb 0,01 0,11 –0,16 0,12 0,01 0,07 –0,13 0,07
ouderenwoningb 0,04 0,19 –0,17 –0,03 0,02 0,16 –0,15 –0,16
aangep. wonenb –0,08 –0,01 –0,13 –0,05 –0,08 0,04 –0,22 –0,18
nultredenwoningb 0,06 0,07 –0,06 0,31* 0,13 0,02 0,18 0,34*
wozoco’sb –0,17 –0,06 –0,22 –0,10 –0,04 –0,02 –0,09 0,03
overbruggingszorg

% brugzorg –0,14 –0,19 0,02 –0,08 –0,09 –0,12 –0,02 –0,09
% brug = thz –0,03 –0,02 –0,02 –0,04 –0,02 0,03 –0,07 –0,10
% brug = vzh –0,17 –0,34* 0,11 0,09 –0,00 –0,26 0,40** 0,18
% brug = vph –0,25 –0,41** 0,08 –0,08 –0,18 –0,35* 0,13 –0,01
% brug = zkh –0,23 –0,27 –0,02 –0,25 –0,20 –0,20 –0,11 –0,19
% zth + brugzorg 0,02 0,02 –0,04 0,21 0,01 –0,01 0,01 0,09
% vzh + brugzorg –0,11 –0,13 –0,01 –0,12 –0,03 –0,04 0,05 –0,12
% vph + brugzorg –0,14 –0,23 0,09 –0,12 –0,11 –0,17 0,07 –0,14
% geleverd 0,38** 0,48*** –0,02 0,41** 0,36** 0,40** 0,10 0,35**

organisatorische factoren

% overloop –0,25 –0,13 –0,24 –0,21 –0,19 –0,13 –0,20 –0,17
toewijz. model 0,20 –0,05 0,37** 0,25 0,14 –0,04 0,40** 0,10
methodiek 0,16 0,22 –0,01 0,07 0,21 0,21 0,13 0,13

a  Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.
b  Per inwoner van 75-plus.
c  Zie bijlage B voor de betekenis van de namen van de variabelen in de tabel.

Bron: (zie hoofdstuk 3)
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Tabel D.2
Correlatie van de netto aantallen wachtenden per 75-plusser met elk van de achtergrondvariabelena

nettowachtlijst netto de middenmoot van de wachtlijst

totaal
[1]

zorg thuis
[2]

opn. vzh
[3]

opn. vph
[4]

totaal
[5]

zorg thuis
[6]

opn. vzh
[7]

opn. vph
[8]

aanbodfactoren

capaciteit

bedden vphb –0,00 0,07 –0,06 –0,01 –0,13 0,06 –0,16 –0,18
dagbeh. vphb 0,16 0,17 –0,04 0,17 0,01 0,14 –0,16 0,01
bedden vzhb 0,27 –0,11 0,40** –0,08 0,01 0,00 0,10 –0,19
arbeidsplaatsen

verpleegkundigenb 0,02 0,19 –0,14 –0,12 –0,16 0,24 –0,37** –0,28
vacaturesb 0,19 0,26 –0,08 0,06 0,26 0,30 –0,03 0,09
capaciteitsgroei

% Δ bed. vph 0,08 0,06 –0,01 0,14 0,11 0,07 –0,02 0,19
% Δ dagb. vph 0,06 0,25 –0,20 0,06 0,23 0,28 –0,02 –0,01
% Δ bed. vzh 0,18 0,01 0,14 0,12 0,23 0,09 0,15 0,13
concentratie

herf indahl –0,25 0,00 –0,19 –0,26 –0,22 –0,06 –0,13 –0,20
herf indahl (2) –0,08 0,02 –0,09 –0,04 –0,07 0,02 –0,13 0,01
historische wachtlijst (2002)

totaal ’02b 0,68*** 0,12 0,44** 0,54*** 0,53*** 0,06 0,38** 0,57***
zorg thuis ’02b 0,21 0,19 –0,08 0,45** 0,23 0,20 –0,06 0,31*
opn. vzh ’02b 0,64*** –0,07 0,68*** 0,13 0,45*** –0,16 0,65*** 0,35*
opn. vph ’02b 0,45*** 0,15 0,16 0,62*** 0,42** 0,01 0,28 0,60***
vraagfactoren

% vrouw 0,25 –0,04 0,28 0,06 0,23 0,03 0,21 0,15
% vrouw (75+) 0,17 –0,07 0,20 0,16 0,02 –0,08 0,10 0,05
% 85-plus (75+) –0,12 –0,04 –0,03 –0,22 –0,04 –0,05 0,07 –0,15
% alleen 0,10 0,01 0,05 0,15 0,12 –0,06 0,16 0,16
% alleen (75+) –0,09 0,03 –0,11 –0,03 –0,22 0,04 –0,28 –0,15
% mantelzorg –0,08 –0,34* 0,25 –0,03 –0,18 –0,31* 0,19 –0,12
% mantelzorg (75+) 0,01 –0,11 0,15 –0,11 –0,07 –0,14 0,14 –0,17
% beperking –0,09 –0,31* 0,13 0,32* –0,17 –0,31* 0,06 0,17
% beperk (75+) –0,04 0,11 –0,23 0,35** –0,01 –0,05 –0,08 0,29
% aandoening –0,18 –0,33* 0,13 0,05 –0,35** –0,18 –0,18 –0,17
% aanding (75+) –0,08 0,01 –0,12 0,12 –0,10 –0,06 –0,12 0,10
% opl. laag –0,32* –0,14 –0,22 0,13 –0,38** –0,30* –0,18 0,04
% opl. middel 0,11 0,15 0,06 –0,08 –0,12 –0,13 –0,00 –0,02
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Tabel D.2 (vervolg)

nettowachtlijst netto de middenmoot van de wachtlijst

totaal
[1]

zorg thuis
[2]

opn. vzh
[3]

opn. vph
[4]

totaal
[5]

zorg thuis
[6]

opn. vzh
[7]

opn. vph
[8]

% opl. hoog 0,34* 0,20 0,17 –0,06 0,39** 0,33* 0,15 –0,02
% opl. laag (75+) –0,35* –0,15 –0,21 0,00 –0,30* –0,24 –0,10 –0,05
% opl. middel (75+) 0,32* 0,16 0,14 0,11 0,21 0,21 –0,02 0,11
% opl. hoog (75+) 0,21 0,07 0,16 –0,08 0,23 0,15 0,15 –0,02
inkomen (75+) 0,24 0,06 0,18 –0,01 0,34* 0,12 0,28 0,10
stedelijkheid 0,27 0,21 –0,00 0,27 0,32* 0,13* 0,12 0,35**
geschikte woningen

verzorgd wonenb –0,24 –0,12 –0,10 –0,13 –0,13 –0,15 0,06 –0,12
met dienstenb –0,00 0,08 –0,12 0,19 0,01 0,05 –0,12 0,13
ouderenwoningb –0,07 0,09 –0,17 0,04 –0,15 0,02 –0,17 –0,13
aangep. wonenb –0,03 0,12 –0,13 –0,03 –0,04 0,22 –0,24 –0,17
nultredenwoningb 0,08 0,14 –0,12 0,27 0,14 –0,05 0,10 0,31*
wozoco’sb 0,08 0,28 –0,19 –0,01 0,17 0,24 –0,08 0,07
organisatorische factoren

% overloop –0,16 0,12 –0,22 –0,22 –0,15 0,08 –0,20 –0,20
toewijz. model 0,07 0,25 –0,16 –0,02 0,06 0,23 –0,23 0,11
methodiek 0,04 0,01 –0,01 0,13 0,01 –0,16 0,13 0,18

a  Signif icantieniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1%.
b  Per inwoner van 75-plus.

Bron: (zie hoofdstuk 3)
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