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Voorwoord

Sturing van de vraag naar verpleging en verzorging is nodig om de kosten in de 
awbz-sector verpleging en verzorging te beheersen. Dit is de reden dat het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het scp heeft gevraagd om de vraag in de 
sector beter in kaart te brengen. In het rapport Verpleging en verzorging verklaard is ver-
slag gedaan van de poging de weerbarstige werkelijkheid van de verpleging en ver-
zorging te vangen in een verklaringsmodel. Daarbij lag de nadruk op de uitkomsten 
van het model en de beleidsinbedding. In dit werkdocument wordt een uitgebreide 
beschrijving gegeven van het model en de gebruikte gegevens.

De bouw van het verklaringsmodel bleek verre van eenvoudig, omdat het datamate-
riaal in en over deze sector gebrekkig is. Dat de poging toch is geslaagd is mede te 
danken aan zestien Regionale indicatie-organen (rio’s) die hun geanonimiseerde 
cliëntendossiers ter beschikking van het scp stelden. We zijn die rio’s en de bemid-
delaar in deze, drs. Edwin Wolffensperger van gino, dan ook zeer erkentelijk.

Dank gaat ook uit naar drie personen die het voorwerk voor deze studie hebben 
verricht. Dat zijn drs. Anneke van den Berg Jeths en dr. ir. Nancy Hoeijmans van het 
rivm, die zorgden voor trendgegevens over chronische aandoeningen. Drs. Michiel 
Ras ontwierp de micro modelbevolking die voor de ramingen nodig was.

Prof. dr. Paul Schnabel,
Directeur scp
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1 Vraagstelling

1.1  Inleiding

Dit werkdocument bevat het achtergrondmateriaal bij het scp-project Verklaringsmodel 
verpleging en verzorging, een project waarvan in de publicatie Verpleging en verzorging ver-
klaard verslag is gedaan (Timmermans en Woittiez 2004). Deze laat de uitkomsten van 
het model zien, de beleidsinbedding, de doorrekening van een aantal beleidsvarian-
ten en geeft een summiere uitleg van het model. Dit document geeft een uitgebreide 
beschrijving van het model en de gebruikte gegevens. Het is dus in zekere zin een 
bijlage bij het hoofdrapport, maar het is zoveel mogelijk geschreven als een onder-
zoeksverantwoording die zich zelfstandig laat lezen. Daartoe is het spoor gevolgd van 
de stappen die in het onderzoekstraject zijn gezet. Dit traject begon met de volgende 
algemene vraagstellingen:

1 Hoe lossen mensen met beperkingen hun verzorgingsproblemen op en wat ver-
klaart de keuzen die ze daarbij maken?

2 Hoe kunnen die verklaringen worden geplaatst in een model dat vraagramingen en 
ex ante beleidsevaluatie mogelijk maakt?

De vragen bleken door beperkingen van het datamateriaal niet eenvoudig te beant-
woorden. In paragraaf 1.3 staat dat uitgelegd; daar wordt ook op de gevolgen voor de 
vraagstelling ingegaan. Voorafgaand daaraan is in paragraaf 1.2 een overzicht gege-
ven van de belangrijkste begrippen in dit rapport. Het hoofdstuk eindigt in paragraaf 
1.4 met een schets van de stappen in de ontwikkeling van het verklaringsmodel, die 
tevens inhoudsopgave van het rapport is.

Voor het waarom van het verklaringsmodel en voor de toepassingen ervan zij ver-
wezen naar Timmermans en Woittiez (2004).

1.2  Centrale begrippen

In figuur 1.1 zijn de belangrijkste begrippen in dit rapport in hun onderlinge relatie 
getoond. Dat zijn objectieve behoefte, potentiële vraag, manifeste vraag en gebruik. 
Deze begrippen zullen hierna worden toegelicht.

Centraal in dit rapport staan mensen met beperkingen die hun verzorgingsproble-
men op moeten lossen. In deze studie wordt van hulpbehoefte gesproken als gezond-
heidsklachten leiden tot beperkingen. Als de hulpbehoefte zodanig is dat er in theorie 
voldaan wordt aan de normen die door Regionale Indicatie Organen (rio) worden 
gebruikt om vast te stellen of toelating tot awbz-gefinancierde diensten gerechtvaar-
digd is, wordt gesproken van objectieve behoefte. De toepassing van die professionele 
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standaard selecteert de mensen die door hun persoonlijke omstandigheden in prin-
cipe recht hebben op de huidige collectief gefinancierde voorzieningen. 

De potentiële vraag wordt gedefinieerd als het aantal mensen waarvan in theorie ver-
wacht kan worden dat ze een beroep doen op awbz-gefinancierde diensten. Dit zijn 
degenen die volgens het rio in aanmerking zou komen voor hulp, omdat ze een 
objectieve hulpbehoefte hebben. De potentiële vraag is in het model echter nog iets 
scherper gedefinieerd: degenen bij wie volgens normen van het rio van een objec-
tieve behoefte sprake is en die bovendien gebruikmaken van hulp door anderen 
(informeel, zelf betaald of awbz-gefinancierd). Voor die scherpere omschrijving is 
gekozen omdat degenen die wel in aanmerking komen voor awbz-verzekerde voor-
zieningen, maar in het geheel geen hulp van anderen krijgen, niet snel naar verze-
kerde hulp zullen vragen. 

Wie een beroep op awbz-gefinancierde voorzieningen wil doen, wendt zich tot een 
Regionaal Indicatie Orgaan. In 95% van de gevallen wordt deze vraag naar een voor-
ziening erkend (Schrijvers 2001); in het jargon wordt dan gesproken van een positieve 
indicatie. Deze positieve indicatie is in dit onderzoek opgevat als de nieuwe manifeste of 
werkelijke vraag. Samen met degenen die al van awbz-voorzieningen gebruikmaken, 
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vormen ze de totale manifeste vraag. Het gaat hierbij steeds om het aantal mensen dat 
vraag uitoefent en niet om de hoeveelheid die hiermee gemoeid is.

Een positieve indicatie afgegeven door de rio garandeert nog geen onmiddellijke 
hulpverlening. Veel mensen komen op een wachtlijst omdat er nog geen dienstverle-
ning voor hen beschikbaar is. Hoewel de manifeste vraag in een meerderheid van de 
gevallen resulteert in gebruik, kan rantsoenering ertoe leiden dat de hoeveelheid en 
het type geboden hulp niet overeenstemmen met wat is geïndiceerd.

Het gebruik van awbz-voorzieningen wordt natuurlijk ook door andere factoren 
dan de vraag bepaald. Naast omvang en kwaliteit van het aanbod zijn dat de eigen bij-
dragen1 die met het gebruik gemoeid zijn. De aanbodfactoren zijn niet in het model 
opgenomen; het gaat hier om een verklaringsmodel van de potentiële vraag en het 
gebruik op basis van vraagfactoren. 

De invloed van de eigen bijdragen wordt indirect via inkomen in het model betrok-
ken. De invloed van inkomen komt vooral tot uitdrukking doordat het gebruik van 
informele en particuliere hulp samen met de awbz-verstrekkingen in een gezamen-
lijk model geanalyseerd worden.

1.3 Data en doelgroep

Het databestand waarop men bij voorkeur een verklaringsmodel baseert, bevat zowel 
gegevens over de potentiële en de manifeste vraag als over wachttijden en gebruik. 
Alleen dan kan duidelijk gemaakt worden welke potentiële vraag manifest wordt en 
welke niet, welke vragers wat krijgen toegewezen, wie van hen moet wachten en wie 
meteen gebruiker wordt. Dergelijke geïntegreerde datasets bestaan (nog) niet; het is 
de bedoeling dat de zogenoemde awbz-brede zorgregistratie daarin gaat voorzien. 
In theorie was koppeling van de beschikbare datasets op individueel niveau mogelijk, 
maar dit stuitte op de privacywetgeving. 

Er stonden de onderzoekers drie afzonderlijke datasets ter beschikking. De eerste, het 
Aanvullend voorzieningen gebruik onderzoek (avo’99), is een bevolkingsonderzoek onder 
de leden van circa 6000 zelfstandige huishoudens. Dit onderzoek biedt informatie 
over de potentiële vraag en over het gebruik van een reeks van diensten voor zelfstan-
dig wonenden. 

De tweede set, het Onderzoek ouderen in instellingen (oii2000), is het resultaat van een 
onderzoek onder ruim 1000 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit onder-
zoek geeft informatie over de potentiële vraag en over het gebruik van zorgdiensten 
voor intramuraal wonende burgers. 

De derde set bestaat uit de dossiers van ongeveer 28.000 personen die zich in 2000 
bij een Regionaal Indicatie Orgaan gemeld hebben voor verpleging en/of verzorging. 
Meer informatie over deze datasets is te vinden in bijlage A.
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In een laat stadium van het onderzoek kwamen recente gegevens over wachten en 
over gebruik beschikbaar. Er kon maar beperkt gebruik van gemaakt worden.

De twee bevolkingsonderzoeken (het avo’99 en het oii2000) zijn gecombineerd. 
Hierdoor ontstond een bestand dat gebruikers van alle typen voorzieningen voor ver-
pleging en verzorging bevat en daarnaast ook de mensen die geen enkele vorm van 
zorg gebruiken. Het bestand biedt evenwel geen informatie over contacten met een 
rio, waardoor de manifeste vragers niet zijn te identificeren. Het bestand van rio-
dossiers bevat dit wel, maar geeft vanzelfsprekend geen informatie over potentiële 
vragers die zich niet tot een rio hebben gewend. Dit leidt tot een belangrijke beper-
king van het verklaringsmodel: directe ramingen van de manifeste vraag zijn niet 
mogelijk. 

De beschikbare datasets bevatten veel informatie, maar kennen ook drie belangrijke 
beperkingen. De eerste daarvan werd in paragraaf 1.2 al genoemd: in het bevolkings-
onderzoek zijn wel de personen met gezondheidsproblemen te identificeren, maar 
het is niet bekend wie de toets van het indicatieorgaan werkelijk zouden doorstaan. 
De potentiële vraag moest daarom worden geconstrueerd. In hoofdstuk 2 wordt inge-
gaan op de mogelijke onder- of overschatting waartoe deze keuze heeft geleid.

Ten tweede valt niet op te maken wat de gedefinieerde potentiële vragers precies 
vragen. Dit is opgelost door te veronderstellen dat potentiële vragers in dit opzicht 
niet verschillen van de manifeste vragers. De verklaring voor de toewijzing van typen 
diensten die kan worden ontleend aan het bestand van rio-dossiers, kan in dat geval 
worden overgezet op de potentiële vragers. Ook hierover wordt in hoofdstuk 2 meer 
informatie gegeven.

Ten slotte is wel bekend of iemand gebruiker van een type hulp is, maar niet hoe-
veel hulp deze persoon ontvangt. De ramingen hebben daarom alleen betrekking 
op aantallen gebruikers en niet op de omvang van hulp. Dat maakt het bijvoorbeeld 
moeilijk om op basis van die ramingen uitspraken te doen over capaciteit en kosten 
van awbz-gefinancierde verpleging en verzorging.

1.4 Opzet van het rapport

Het model verklaart de potentiële vraag naar en het gebruik van awbz-gefinancierde 
verpleging en verzorging uit een aantal bevolkingskenmerken, de zogenoemde deter-
minanten.

De eerste stap in het project bestond eruit de verpleging en verzorging te omschrij-
ven in typen diensten, voorzover de beschikbare databestanden dat althans toelieten, 
en dit vervolgens te plaatsen in een geheel van oplossingsmogelijkheden voor verzor-
gingsproblemen. Hoofdstuk 2 bevat het verslag daarvan.
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In de tweede stap zijn de determinanten onder de loep genomen. Eerdere inventarisa-
ties van het scp en aanvullend literatuuronderzoek leidde tot een overzicht van bevol-
kingskenmerken die idealiter in het model dienden te worden opgenomen. Dat was 
niet altijd mogelijk, zoals zal blijken in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt ook aan-
gegeven hoe de determinanten zijn geconstrueerd.

In de derde stap (hoofdstuk 4) zijn afhankelijken (vormen van verpleging en verzor-
ging) en onafhankelijken (determinanten) met elkaar in verband gebracht. Er staan 
verschillende modellen uitgewerkt die vervolgens op hun waarde worden beoordeeld.

De sterkte van de verbanden die binnen de modellen zijn gevonden, geeft een 
indruk van het belang van bevolkingskenmerken voor de potentiële vraag naar en het 
gebruik van verpleging en verzorging. Het is daarmee een zelfstandig determinanten-
onderzoek.

De ramingen die met behulp van het model kunnen worden opgesteld zijn geba-
seerd op de veronderstelling dat potentiële vraag en gebruik alleen veranderen door 
de veranderende samenstelling van de bevolking. Trends in de determinanten bepa-
len kortom de uitkomst van de ramingen. In de vierde stap van de modelontwikkeling 
worden daarom trends in die determinanten worden vastgesteld, hoofdstuk 5 is daar-
aan gewijd.

Zoals gezegd, zijn de toepassingen van het verklaringsmodel beschreven in het 
hoofdapport (Timmermans en Woittiez 2004). In dat rapport was evenwel geen plaats 
voor de gedetailleerde ramingen die voor pakketten verpleging en verzorging zijn 
opgesteld. In hoofdstuk 6 staan de uitkomsten, met summier commentaar vermeld. 
Het rapport besluit met een samenvatting (hoofdstuk 7).
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Noot

1  De eigen bijdrage speelt ook een rol bij de bepaling van de vraag. Maar het staat ter 
discussie of mensen zich voor of na de indicatiestelling laten beïnvloeden door de 
eigen bijdrage. 
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2 Oplossingen voor verzorgingsproblemen

De oplossingen voor verzorgingsproblemen die in het dagelijkse leven mogelijk zijn, 
worden voor  het model samengevat in zorgpakketten, die combinaties zijn van zorg-
producten. In hoofdstuk 1 is opgemerkt dat in het onderzoek zowel de vraag naar als 
het gebruik van zorg worden geanalyseerd, maar dat er nog geen datasets bestaan 
die vraag zowel als gebruik bevatten. Om die reden is gebruikgemaakt van twee ver-
schillende datasets; deze verschillen in de typen oplossingen die kunnen worden 
onderscheiden. De eerste set bevat de gegevens uit ruim 28.000 dossiers van vijf-
tien Regionale Indicatie Organen (rio), dit zijn de zogenoemde vraaggegevens. De 
tweede set bevat gecombineerde data van een bevolkingsonderzoek onder ruim 6.000 
huishoudens van zelfstandig wonende personen en een onderzoek onder circa 1.000 
bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor een beschrijving van de datasets 
zij verwezen naar bijlage A.

De bij de vraag onderscheiden zorgproducten worden in paragraaf 2.1 beschreven, 
die van het gebruik in paragraaf 2.2. Aan het slot van dit hoofdstuk is een overzicht 
gegeven van de aantallen mensen per type oplossing voor verzorgingsproblemen 
(§ 2.3).

2.1 De zorgpakketten van de vraag

Op basis van de registraties van rio’s kan het type vraag naar zorg bepaald worden, 
of preciezer gezegd, de verschillende typen pakketten die geïndiceerd worden. Het 
aantal zorgproducten waarnaar vraag uitgeoefend kan worden is enorm. Voor de 
modellering is het noodzakelijk die producten samen te voegen tot pakketten. In deze 
studie zijn in eerste aanleg de in tabel 2.1 vermelde zeventien pakketten geselecteerd. 
Voor de eenvoud van presentatie zijn deze pakketten in Timmermans en Woittiez 
(2004) samengevoegd tot combinaties van pakketten, de zogenoemde pluspakket-
ten. De aanduiding ‘plus’ betekent dat het pakket uit de betreffende dienst en uit een 
eerder genoemd product bestaat. De daar gepresenteerde pluspakketten zijn:
− huishoudelijke hulp;
− persoonlijke verzorging (plus): verzorging met eventueel huishoudelijke hulp;
− verpleging (plus): verpleging met eventueel verzorging en/of huishoudelijke hulp;
− begeleiding (plus): begeleiding met eventueel huishoudelijke hulp en/of persoon-

lijke verzorging en/of verpleging;
− semimurale opvang (plus): semimurale opvang met eventueel huishoudelijke hulp 

en/of persoonlijke verzorging en/of verpleging en/of begeleiding;
− tijdelijke opname: tijdelijke opname eventueel met één van bovenstaande producten;
− opname verzorging: verzorgingshuiszorg eventueel met één van bovenstaande 

producten;
− opname verpleging: verpleeghuiszorg eventueel met één van bovenstaande produc-

ten.
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In tabel 2.1 staan de aantallen mensen die geïndiceerd zijn voor één van de zeventien 
pakketten.

Tabel 2.1 Zorgpakketten, naar het aantal vragers dat zo’n pakket geïndiceerd heeft gekregen,  
steekproefcijfers, 2000

absolute aantallen procenten

huishoudelijke hulp alleen 8112 30

verzorging alleen 5105 19

verzorging en huishoudelijke hulp 1427 5

verpleging alleen 3091 11

verpleging en huishoudelijke hulp 304 1

verpleging en verzorging 758 3

verpleging en verzorging en huishoudelijke hulp 233 1

begeleiding 397 1

begeleiding en iets van bovenstaande 261 1

semimuraal 907 3

semimuraal en iets van bovenstaande 191 1

tijdelijke opvang 821 3

tijdelijke opvang en iets van bovenstaande 124 0,5

verzorgingshuiszorg 2494 9

verzorgingshuiszorg en iets van bovenstaande 533 2

verpleeghuiszorg 2380 9

verpleeghuiszorg en iets van bovenstaande 272 1

aantal waarnemingen 27.410 100

Bron: GINO-RIO (2000); SCP-bewerking

Meer dan een kwart van de indicaties van de rio’s betreft louter en alleen huishoude-
lijke verzorging en in nog eens bijna een kwart van de gevallen gaat het om persoon-
lijke verzorging al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging. Ongeveer 
eenderde van de mensen met een indicatie voor verpleging heeft dat in combinatie 
met persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke verzorging, tweederde heeft alleen 
een indicatie voor verpleging. Uit tabel 2.1 valt af te leiden dat begeleiding in een aan-
zienlijk deel van de gevallen samen met andere vormen van hulp aan huis wordt geïn-
diceerd. Ongeveer een kwart van de afgegeven indicaties betreft opname; iets minder 
dan de helft van de categorie opname is tijdelijk. De andere helft is gelijk verdeeld over 
indicaties voor opname met verzorging en opname met verpleging. 
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2.2 De zorgpakketten van het gebruik

De gebruiksgegevens zijn ontleend aan het avo’99 en het oii2000. In deze datasets 
zijn niet alle pakketten terug te vinden die in tabel 2.1 zijn onderscheiden. Personen 
die gebruikmaken van dagopvang of tijdelijke opname ontbreken geheel, omdat het 
oii2000 gericht was op personen die permanent in een tehuis verbleven. Deze ont-
brekende personen komen overigens wel voor in de avo’99 en rio-gino2000, maar 
ze zijn niet als zodanig te identificeren. 

Verder komt het pakket begeleiding in het avo’99 niet voor. Binnen het gebruik 
van awbz-gefinancierde diensten blijken de in tabel 2.2 genoemde pakketten te 
onderscheiden. Dit zijn pluspakketten. Voor de volledigheid is ook weergegeven wie 
gebruikmaken van informele en/of particuliere hulp. 

Tabel 2.2 Zorgpakketten, naar het aantal gebruikers, 2000, absolute aantallen en percentages

absolute aantal percentages alle hulpbronnen

geen AWBZ/zorg 7475 79

informele zorg 729 8

particuliere zorga 659 7

huishoudelijke zorg 254 3

verzorging 67 1 

verpleging 115 1 

verblijf en verzorging 107 1 

verblijf en verpleging 49 0,5 

aantal 9457 100

a  Particuliere zorg is alleen bekend voor thuiswonenden.

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Van alle 30-plussers in avo’99 en oii2000 gebruikt 6,5% een of andere vorm van 
awbz-gefinancierde zorg. Het gebruik blijkt min of meer gelijk verdeeld over de drie 
hulpbronnen informele, particuliere en awbz-gefinancierde zorg. Binnen de awbz-
gefinancierde hulp komt de verdeling ongeveer overeen met die van de potentiële 
vraag. Ook hier is de huishoudelijke verzorging verreweg de grootste hulpvorm.

In een enkel opzicht zijn de data inmiddels gedateerd, want het voorzieningenaan-
bod is in de jaren 2000-2003 flink uitgebreid. Dat maakt weinig uit voor het model 
zelf, maar de naar nationale totalen opgehoogde datasets geven het gebruik niet goed 
weer waardoor ramingen een onderschatting te zien geven. Daarom zijn aangepaste 
gebruikscijfers tot startpunt van de ramingen gemaakt (zie tabel 2.3). 

Het aantal gebruikers van verpleeghuizen ligt in de jaren 2000-2002 ongeveer 5.000 
hoger dan aanvankelijk was aangenomen en geraamd. Dat komt doordat het onder-
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zoek Ouderen in instellingen alleen onder personen van 65 jaar en ouder is gehouden. 
De gewogen steekproef komt daardoor lager uit dan het werkelijke gebruik. De 5000 
verpleeghuisbewoners die jonger zijn dan 65 jaar lijken (met uitzondering van hun 
leeftijd natuurlijk) overigens sterk op de oudere bewoners (Timmermans et al. 1997). 
De ramingen in het model zijn aangepast door het aantal gebruikers van verpleeghui-
zen in de jaren 2000, 2001 en 2002 conform de waargenomen cijfers met 5000 te ver-
hogen.

Tabel 2.3 Waargenomen gebruik van vormen van verpleging en verzorging, 1998-2002  
(absolute aantallen) 

1998 1999 2000 2001 2002

verpleeghuizen 55.700 56.200 56.500 57.200 58.300

verzorgingshuizen 111.719 107.806 104.113 102.920 100.700

zorg aan huis (gemiddeld) 317.538 328.671 342.868 360.915 374.900

Bron: CAK; Prismant

Het gebruik van verzorgingshuizen daalt al jaren. Daardoor zou een gebruiksra-
ming die uitgaat van het gebruik in 2000, al in 2002 4000 boven het werkelijke aantal 
liggen. Het gebruik in het jaar 2002 is met eenzelfde aantal verlaagd en eveneens zijn 
de ramingen voor 2000 en 2001 aangepast aan de waargenomen cijfers. 

Het gebruik van zorg aan huis is in de gebruikte databestanden gemeten als het 
totaal aantal personen dat in een jaar gebruik heeft gemaakt van zulke zorg. In de 
registratie wordt het gemiddeld aantal gebruikers in een jaar gemeten (cak). Het 
totaal aantal gebruikers in een jaar ligt vanzelfsprekend hoger dan het gemiddeld 
aantal gebruikers. Dat verschil wordt groter naarmate er meer mensen zijn die kort-
durende hulp hebben ontvangen. Er is voor gekozen de raming van het totaal aantal 
gebruikers in een jaar (448.000) om te zetten in een raming van het gemiddeld aantal 
gebruikers (342.868) door die cijfers op elkaar te delen. De achterliggende veronder-
stelling daarbij is dat er de komende jaren geen grote veranderingen optreden in de 
duur van zorg. Bovendien wordt de raming voor de jaren 2001 en 2002 aangepast aan 
het werkelijke groeitempo van die jaren (een percentage van bijna 5% per jaar).

2.3 Hoeveel mensen kiezen voor een bepaalde oplossing voor hun 
verzorgingsprobleem?

In deze paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel mensen een bepaald type zorg 
ontvangen. 

In het verklaringsmodel wordt de vraag naar en het gebruik van zorgpakketten 
gemodelleerd. De zorgpakketten kunnen echter uit meerdere producten bestaan. 
Iemand kan bijvoorbeeld persoonlijke en huishoudelijke verzorging ontvangen. 
Daarom zijn zogenaamde pluspakketten geconstrueerd, waarbij de aanduiding ‘plus’ 
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betekent dat het pakket uit de betreffende dienst en uit een eerder genoemd product 
bestaat (zie ook tabel 2.2). In tabel 2.4 zijn de aantallen gebruikers van pluspakketten 
vergeleken met het totaal aantal mensen die een bepaalde dienst ontvangen. Dat geeft 
een beeld van de diensten die ‘verstopt’ zijn in de pluspakketten (die gemodelleerd 
zijn).

Tabel 2.4 Zorgpakketten, naar aantal ontvangers van pluspakketten en totaal aantal ontvangers 
(absolute aantallen x 1000)

pluspakketten totaal

informele zorg 751 901

particuliere zorga 756 879

huishoudelijke zorg 257 358

verzorging 65 139

verpleging 118 118

verblijf en verzorging 104 104

verblijf en verpleging 102 102

a  Particuliere zorg is alleen bekend voor thuiswonenden.

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Van de 901.000 personen die informele zorg ontvangen, ontvangen er 751.000 geen 
andere zorgproduct dan informele zorg. De overige 200.000 ontvangen daarnaast 
ook nog particuliere en/of awbz-gefinancierde zorg. Duidelijk is dat veel van de ont-
vangers van huishoudelijke verzorging daarnaast ook nog persoonlijke verzorging of 
verpleging ontvangen. Er zijn 358.000 gebruikers van huishoudelijke verzorging en 
257.000 daarvan ontvangen dat als enige dienst.1 Ook verzorging wordt vaak ontvan-
gen in combinatie met een zwaardere product; er zijn bijna twee keer zoveel mensen 
die verzorging ontvangen (139.000) als mensen die het pluspakket verzorging ont-
vangen (65.000). Deze informatie wordt ondersteund door de informatie in tabel 2.5, 
waarin de afzonderlijke combinaties vermeld staan gegeven. Het pluspakket huishou-
delijke verzorging bestaat alleen uit de huishoudelijke verzorging (eerste rij). Mensen 
die het pluspakket persoonlijke verzorging ontvangen, kunnen mensen zijn die alleen 
persoonlijke verzorging (tweede rij) ontvangen of persoonlijke verzorging samen met 
huishoudelijke verzorging (derde rij). Het pluspakket verpleging correspondeert met 
de pakketten genoemd in de rijen 4 tot en met 7. Bovendien worden die ook nog uit-
gesplitst naar informele en/of particuliere zorg.
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Tabel 2.5 Omvang van AWBZ-gefinancierde zorgpakketten, uitgesplitst naar gebruik van informele 
en particuliere zorg (absolute aantallen x 1000)

 ‘alleen’
met  

informele zorg
met  

particuliere zorg
met informele en 
particuliere zorg totaal

hh 201 46 11 0 257

vz 13 9 4 0 26

hh+vz 22 12 3 3 40

vp 12 6 5 1 24

hh+vp 17 3 0 0 20

vz+vp 24 5 2 2 33

hh+vz+vp 25 17 0 0 42

vzh 79 25 0 0 104

vph 31 21 0 0 52

totaal 423 143 24 5 595

hh= huishoudelijke verzorging, vz=persoonlijke verzorging, vp=verpleging, vzh=verzorgingshuiszorg, vph=verpleeghuiszorg

Bron: SCP (AVO’99;OII2000)

Als we ons eerst concentreren op de combinaties van diensten (totaal kolom), zien 
we dat een derde van de mensen die huishoudelijke verzorging gebruiken dat doen in 
combinatie met persoonlijke verzorging en/of verpleging.2 Bij persoonlijke verzor-
ging zijn er juist meer mensen die dat in combinatie ontvangen (40.000 + 33.000 + 
42.000) dan als enkelvoudige dienst (26.000). Het aantal mensen dat het pluspakket 
persoonlijke verzorging gebruikt bestaat voor bijna twee derde deel uit mensen die 
een combinatie van persoonlijke en huishoudelijke verzorging ontvangen (40.000) en 
voor iets meer dan een derde deel uit mensen die alleen persoonlijke verzorging ont-
vangen (26.000). Ook het pluspakket verpleging bestaat vooral uit combinaties van 
diensten. Vooral de combinatie van persoonlijke verzorging en verpleging komt veel 
voor: 75.000 (33.000 + 42.000) mensen. 

De tabel laat ook zien dat vooral het gebruik van persoonlijke verzorging en in 
mindere mate verpleging wordt gecombineerd met informele en/of particuliere zorg 
(kolommen 2, 3 en 4). Meer dan 40%3 van de mensen die het pluspakket persoonlijke 
verzorging ontvangen krijgen daarnaast ook nog informele of particuliere hulp. Voor 
verpleging ligt dit percentage op 32%.4 Opvallend is de relatief grote groep mensen 
die naast de combinatie van huishoudelijke, persoonlijke verzorging en verpleging 
ook nog informele hulp ontvangen. Dit zijn de mensen die werkelijk alle hulpbron-
nen hebben aangeboord. Conclusie uit dit alles, is dat er bij de interpretatie van de 
uitkomsten zoals die zijn opgeschreven in Timmermans en Woittiez (2004) rekening 
gehouden moet worden met het feit dat de pluspakketten vooral uit combinaties van 
diensten bestaan. 
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Noten

1  Het pluspakket huishoudelijke verzorging bestaat alleen uit huishoudelijke verzor-
ging.

2  Er zijn in totaal 359.000 mensen die huishoudelijke verzorging ontvangen (257.000 + 
40.000 + 20.000 + 42.000), 257.000 daarvan ontvangen alleen huishoudelijke verzor-
ging en 102.000 een combinatie pakket.

3 (9000 + 4000 + 12.000 + 3000 + 3000) van de 66.000.
4 31.000 van de 109.000.
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3 Determinanten van vraag en gebruik

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag welke factoren bepalend zijn voor de 
typen zorgdiensten die gevraagd en/of ontvangen worden.

In paragraaf 3.1 tot en met 3.3 wordt verslag gedaan van een literatuurverkenning 
naar die bepalende factoren, die determinanten worden genoemd. Eerst worden de 
determinanten van de potentiële vraag besproken (3.1) en vervolgens die van de toe-
wijzing van de pakketten door rio’s (3.2). De manifeste vraag blijft onbesproken. Er 
werd geen onderzoek gevonden dat verklaringen biedt voor het feit dat velen welis-
waar jaarlijks een aanvraag voor verpleging en verzorging bij een Regionaal Indicatie 
Orgaan (rio) indienen, maar dat vele anderen in dezelfde omstandigheden dit niet 
doen.1 De determinanten van het gebruik worden in paragraaf 3.3 besproken. De in 
de literatuur gevonden uitkomsten worden in paragraaf 3.4 vergeleken met de inhoud 
van de beschikbare databestanden. Dat leidt tot een overzicht van determinanten die 
samen de verklarende kant van het model vormen. Tegelijkertijd wordt in die para-
graaf aangegeven hoe de beschikbare determinanten zijn gevormd uit meetinstru-
menten in de databestanden. 
 
Recent zijn enkele publicaties verschenen waarin uitgebreid is ingegaan op de deter-
minanten van de (potentiële) vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging. 
Een daarvan, de Rapportage ouderen 2004, bevat veel informatie over de factoren die de 
potentiële vraag, het gebruik en de keuze tussen oplossingen voor verzorgingsproble-
men bepalen (De Klerk et al. 2004). De andere geeft inzicht in de toedeling van zorg-
diensten aan vragers naar awbz-gefinancierde hulp (Van Campen en van Gameren 
2003). In het volgende worden de resultaten van deze onderzoeken samengevat, hier 
en daar aangevuld met bevindingen uit de literatuur die niet in de twee genoemde stu-
dies staan vermeld.

3.1 Literatuurverkenning determinanten van de potentiële vraag

De potentiële vraag naar zorg aan huis
Van Campen en De Klerk (2004) onderzochten de determinanten van de twee meest 
gevraagde zorgfuncties binnen de hulp aan huis: de persoonlijke en de huishoude-
lijke verzorging. Alle hulpbronnen (informele en particuliere hulp naast thuiszorg) 
zijn daartoe bij elkaar opgeteld en daarmee komen de door hen verklaarde variabelen 
grotendeels overeen met wat in dit rapport de potentiële vraag naar awbz-diensten 
wordt genoemd. Hun onderzoek bleef overigens beperkt tot de bevolking van 55 jaar 
en ouder. De resultaten staan vermeld in tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Determinanten van de potentiële vraag naar huishoudelijke en persoonlijke verzorging 
aan huis onder personen van 55 jaar en ouder, 1999a

huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging

mobiliteitsbeperkingen + ++

beperkingen in huishoudelijke verzorging +++ +++

beperkingen in persoonlijke verzorging 0 +++

psychische problemen 0 0

incontinentie 0 0

chronische ziekte 0 0

hoge leeftijd +++ +++

vrouw - 0

alleenstaand ++ ++

hoger opgeleid + 0

hoger inkomen ++ 0

stedelijkheidsgraad 0 0

ouderenwoning + 0

a +++ en ---: significant p<0,01; ++ en – : significant p<0.05; + en -: significant p<0,1 ; 0 : niet significant.

Bron: SCP (AVO’99); bewerking door Van Campen en De Klerk (2004) 

Fysieke beperkingen blijken de belangrijkste determinanten van beide typen dien-
sten. Matige of ernstige beperkingen in de huishoudelijke verrichtingen leggen het 
meest gewicht in de schaal, gevolgd door ernstige mobiliteitsbeperkingen. Ern-
stige beperkingen in de lichaamsverzorging tellen vooral in de potentiële vraag naar 
persoonlijke verzorging. Deze uitkomsten liggen nogal voor de hand, omdat er in 
de vergelijkingen een zekere tautologie schuilt: mensen krijgen hulp bij bepaalde 
dagelijkse handelingen omdat ze die handeling niet of slechts met moeite kunnen 
verrichten.

Andere gezondheidskenmerken blijken er nauwelijks toe te doen. De potentiële vraag 
van personen met psychische problemen, chronische ziekten of continentieproble-
men is niet significant hoger of lager dan gemiddeld. 

Enkele demografische kenmerken blijken wel belangrijke determinanten: alleen-
staanden en oude ouderen behoren veel vaker tot de potentiële vragers en dat geldt 
voor beide hulpvormen. De stedelijkheidsgraad speelt geen rol van betekenis en het 
geslacht heeft een klein effect op de hulpvorm huishoudelijke verzorging: mannen 
zijn vaker potentiële vrager naar deze vorm.

Sociaal-economische kenmerken spelen alleen een rol bij de potentiële vraag naar 
huishoudelijke verzorging. Dat gaat ook op voor de laatste overgebleven determinant 
die in het hier besproken onderzoek is betrokken: het wonen in een ouderenwoning. 
Hoog opgeleiden (hbo en hoger) en personen met een inkomen hoger dan 17.500 
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euro en bewoners van een seniorenwoning hebben een veel hogere potentiële vraag 
naar huishoudelijke verzorging.

De potentiële vraag naar tehuisopname
Kullberg en Ras (2004) onderzochten de woonwensen van ouderen die willen verhui-
zen. Ze gingen daarbij ondermeer na welke factoren bepalen of tehuisopname wordt 
verlangd. Volgens de definitie die in dit rapport wordt gehanteerd, omvat de potenti-
ele vraag ook degenen die al in een tehuis verblijven. In tabel 3.2, waarin een samen-
vatting van de resultaten van het onderzoek van Kullberg en Ras staat, gaat het louter 
om nog zelfstandig wonende personen.

Tabel 3.2 Determinanten van gewenste tehuisopname onder personen van 55 jaar en ouder die 
wensen te verhuizen, 2003a

fysieke beperkingen +++

hoge leeftijd +++

alleenstaand +++

hoger opgeleid ---

hoger inkomen ---

bewoont koopwoning +

a   +++ en ---: significant p<0,01; ++ en – : significant p<0.05; + en -: significant p<0,1 ; 0 : niet significant.

Bron: VROM (WBO’2002); bewerking door Kullberg en Ras (2004)

Huishoudens van ouderen met fysieke beperkingen, oude ouderen en alleenstaanden 
hebben veel meer belangstelling voor tehuisopname dan gemiddeld. Bij de hogere 
sociaal-economische categorieën is het tegenovergestelde het geval. Merk op dat 
inkomen en opleidingsniveau een negatief effect hebben op gewenste tehuisopname 
(tabel 3.2) en een positief effect op de potentiële vraag naar huishoudelijke verzor-
ging (tabel 3.1).Opvallend is dat bewoners van een eigen woning ook vaker opname 
wensen dan mensen zonder eigen woning met verder dezelfde kenmerken. 

De belangrijkste determinanten komen sterk overeen met die van de potentiële 
vraag naar zorg aan huis, wel zijn de gewichten veel zwaarder (niet in de tabel). Dat 
komt in de eerste plaats doordat het bij tehuisopname om een zwaardere voorzie-
ning gaat. In de tweede plaats zijn de onderzochte huishoudens al een stap verder op 
de weg van potentiële vraag naar gebruik. Zij oefenen niet alleen potentiële vraag uit 
naar opname in een tehuis, maar ze overwegen ook al om daarheen te verhuizen. Ze 
worden daartoe geprikkeld door gezondheidsproblemen die ernstiger zijn dan die van 
de gemiddelde potentiële vrager. 
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3.2 Literatuurverkenning van de determinanten van de toewijzing aan vragers

In een eerdere ontwikkelingsfase van het verklaringsmodel verpleging en verzorging 
hebben Van Campen en Van Gameren (2003) de toewijzing van pakketten hulp door 
Regionale Indicatie Organen (rio’s) onder de loep genomen. Die rio-dossiers bevat-
ten geen informatie over sociaal-economische kenmerken van hulpvragers, maar wel 
over het type aanmelding en al aanwezige voorzieningen. De informatie over gezond-
heidskenmerken is uitgebreider dan gebruikelijk. Daarom zijn de uitkomsten van 
het onderzoek gesplitst in drie tabellen (3.4 t/m 3.6). Ze komen evenwel uit één en 
dezelfde analyse. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gezondheidskenmerken zijn gecor-
rigeerd voor demografische en omgekeerd. Tabel 3.3 geeft een indruk van de zelf-
standige invloed van gezondheidskenmerken (gecorrigeerd voor die van andere) op 
de toewijzing van zorgpakketten. De aanduiding ‘plus’ betekent in de meeste gevallen 
dat het pakket kan bestaan uit een combinatie van het genoemde type hulp met een 
eerder in de rij genoemd type. Bij opname betekent de aanduiding dat ter overbrug-
ging van de wachttijd een pakket hulp aan huis is geadviseerd. 

De gegevens in tabel 3.3 laten zich lastig samenvatten, omdat het beeld zo divers is. 
Bij de toewijzing van pakketten hulp blijken telkens andere combinaties van kenmer-
ken van de hulpbehoefte bepalend. Er zijn wel twee algemene conclusies te trekken. 
De eerste is dat alle in de tabel genoemde kenmerken determinanten van de vraagver-
deling zijn. De tweede is dat die verdeling tot op zekere hoogte door een cumulatie 
van gezondheidsproblemen wordt bepaald. Van links naar rechts kijkend in de tabel, 
blijkt van een cumulatie van beperkingen sprake vanaf het pakket begeleiding (plus) 
(steeds meer plusjes in de tabel). Multimorbiditeit, de cumulatie van aandoeningen, 
doet zich voor bij de vragers naar permanente opname en die naar begeleiding (plus). 
Ook de toewijzing van verpleging (plus) wordt sterk door het voorkomen van aandoe-
ningen bepaald, maar het beeld is daar zeer wisselend.
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Tabel 3.3 Significantie van marginale effectena,b van hulpbehoefte op geadviseerde zorgpakketten, 
2000

huishoude-
lijke ver-
zorging

persoon-
lijke verzor-
ging (plus)

verple-
ging 
(plus)

begelei-
ding  
(plus)

semi 
murale 
zorg (plus)

tijdelijke 
opname 
(plus)

opname 
verzorging 
(plus)

opname 
verpleging 
(plus)

hulpbehoefte

 huishoudel.  
verzorging (hdl) + – – + – + 0 –

 zelfverzorging (adl) – + 0 + 0 + – +

 mobiliteit – – 0 0 + + + +

 lichaamshouding + 0 – + 0 0 0 0

 communicatie 0 – 0 + + 0 0 +

 psychisch functio-
neren – 0 – + + 0 + +

 interpersoonlijke 
relaties – 0 – + + 0 + +

 gedrag 0 0 0 0 0 0 – +

 stemming + – – 0 + + + 0

 cognitie 0 0 0 + + 0 + +

 lichamelijke func-
ties – 0 + + – – – –

 zintuiglijke functies – – + + + + + 0

aandoeningen

 nieuwvormingen – 0 + + – 0 0 0

 endocriene, 
voedings-, stofw.
ziekten – – + 0 0 0 0 0

 psychische stoor-
nissen – 0 0 0 + 0 + +

 zenuwstelsel en 
zintuigen – – + 0 0 0 + +

 hartvaatstelsel 0 0 – + 0 + + +

 ademhalingswegen 0 0 – + 0 0 + 0

 bewegingsstelsel 
en bindweefsel + + – + 0 0 + 0

 ongevalletsels en 
vergiftigingen 0 0 – + 0 + 0 +

 overig 0 – + 0 0 0 0 +

aantal hulpvragers 8417 6602 4517 781 1098 946 3029 2657

a   Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 
determinant.

b   + = significant grotere kans, – = significant kleinere kans, 0 is niet significant.

Bron: Van Campen en Van Gameren (2003: 77)

Dat beperkingen de toewijzing van hulpvormen mede bepalen is in lijn met de resul-
taten van onderzoek naar de potentiële vraag. Chronische aandoeningen bleken geen 
determinanten te zijn van de potentiële vraag, maar ze verklaren, zo blijkt, wel de ver-
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deling van de vraag zoals die tot uiting komt in de toewijzing van zorgpakketten. Ook 
hier zien we dat het de cumulatie van aandoeningen is die de aanleiding vormen voor 
opname of begeleiding thuis.

In tabel 3.4 staan de effecten van persoonskenmerken op de vraagverdeling ver-
meld.

Tabel 3.4 Significantie van marginale effectena,b van persoonskenmerken op geadviseerde zorgpak-
ketten, 2000

huishou-
delijke 
verzorging

persoonlijke 
verzorging 
(plus)

verpleging 
(plus)

bege-
leiding 
(plus)

semimu-
rale zorg 
(plus)

tijdelijke 
pname 
(plus)

opname 
verzorging 
(plus)

opname 
verpleging 
(plus)

geslacht

 man (ref)

 vrouw + – – + – + – +

leeftijd

 leeftijd (–70 jaar) – + + + + + + +

 kwadraat leeftijd  
(–70 jaar) + + + 0 + 0 + +

leefsituatie

 samenwonend (ref)

 alleenwonend  
verweduwd 0 0 – 0 – + + 0

 alleenwonend 
anders 0 0 0 + – + + +

 onbekend 0 0 – 0 – 0 + +

aantal hulpvragers 8417 6602 4517 781 1098 946 3029 2657

a   Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 
determinant.

b  + = significant grotere kans, - = significant kleinere kans, 0 is niet significant.

Bron: Van Campen en Van Gameren (2003: 77)

Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans dat een ander zorgpakket dan huishou-
delijke verzorging wordt toegewezen en dat gaat voor elk van de onderscheiden 
pakketten op. De samenstelling van het huishouden heeft vooral invloed op de 
dienstverlening van tehuizen. Alleenstaanden krijgen vaker een positieve indicatie 
voor opname (ongeacht de vorm), maar minder vaak voor semimurale zorg (dit zijn 
vormen van dagopvang). Vrouwen krijgen vaker huishoudelijke verzorging, begelei-
ding (plus) of tijdelijke opname toegewezen, mannen vaker persoonlijke verzorging, 
verpleging, dagopvang en opname verzorging (al dan niet in combinatie met andere 
diensten).

De demografische determinanten van zorgtoewijzing blijken dezelfde als die van 
de potentiële vraag. Opmerkelijk is dat de tekens bij geslacht omkeren. Mannen 
hebben een grotere potentiële vraag naar huishoudelijke verzorging, maar vrouwen 
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krijgen die hulpvorm vaker als awbz-verstrekking toegewezen. Bij de persoonlijke 
verzorging is het net andersom.

Tot slot van het verslag van dit onderzoek staan in tabel 3.5 de effecten van de ove-
rige determinanten van zorgtoewijzing vermeld.

Tabel 3.5  Significantie van marginale effectena,b van aanwezige zorg en aanmelding op geadvi-
seerde zorgpakketten, 2000

huishou 
delijke 
verzorging

persoon-
lijke 
verzorging 
(plus)

verple-
ging 
(plus)

bege-
leiding 
(plus)

semi-
murale 
zorg 
(plus)

tijdelijke 
opname 
(plus)

opname 
verzor-
ging 
(plus)

opname 
verple-
ging 
(plus)

aanwezige zorg

 geen

 welzijnswerk 0 + – 0 0 0 + –

 thuiszorg – + + + + + + +

 informele hulp + 0 – 0 0 + + –

 particuliere hulp – + 0 + + 0 + –

 overig – – – + + + + +

hulpmiddelen

 geen (ref)

 mobiliteit – + – + + + + +

 wonen/adl – + 0 + 0 – – –

aanmelder

 zelf (ref)

 familie en kennissen – + 0 + – 0 – 0

 huisarts of ziekenhuis – + + 0 + + – +

 overig – + + + 0 0 – +

reden van aanmelding

 overige redenen (ref)

 psychosociale  
problemen + + – + + 0 0 +

 kortstondige ziekte – + + + – 0 – –

 langdurige ziekte/ 
handicap 0 + 0 + – – + –

 nazorg zieken- of 
verpleeghuis – + + + – 0 – –

 ouderdom + 0 – + + – + –

woonvorm

 normale woning (ref)

 aangepaste 
(ouderen)woning 0 + 0 + – 0 0 0

 overig – + + + + 0 – +

aantal hulpvragers 8417 6602 4517 781 1098 946 3029 2657

a   Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 
determinant.

b  + = significant grotere kans, - = significant kleinere kans, 0 is niet significant.

Bron: Van Campen en Van Gameren (2003: 77)
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De invloed van de aanwezige hulp op de zorgtoewijzing wisselt per pakket. Alleen de 
aanwezigheid van thuiszorg heeft een systematisch positief effect. De uitzondering 
van de huishoudelijke hulp ontstaat doordat dit de meestal al aanwezige vorm van 
thuiszorg is. De andere hulpbronnen zijn soms een stimulans, dan weer een rem op 
de toewijzing van een specifiek zorgpakket. Voor de aanwezigheid van hulpmiddelen 
en bijzondere woningen geldt hetzelfde.

Het maakt nogal wat uit wie de hulpvrager aanmeldt. Ingeval dat iemand uit het 
sociale netwerk is, wordt vaker persoonlijke verzorging en begeleiding toegewezen. 
Medici blijken grote invloed op de toewijzing te hebben. Het gaat dan vooral om van 
oorsprong medisch verpleegkundige voorzieningen als verpleegkundige behandeling 
thuis naast (tijdelijke) opname en dagbehandeling in verpleeghuizen. Het is denk-
baar dat een medisch advies zwaar weegt in de besluitvorming van een rio, maar het 
is ook mogelijk dat medici hun patiënten de weg naar het rio wijzen. Dit laatste zou 
overigens ook een verklaring kunnen zijn voor het positieve effect van de aanwezig-
heid van thuiszorg op de zorgtoewijzing. De opname in een verzorgingshuis is over 
het algemeen een initiatief van de cliënt zelf.

De redenen van aanmelding tenslotte zijn alle van invloed op de toewijzing van 
zorgpakketten, maar dat effect verschilt per pakket. Als psychosociale problemen de 
reden van aanmelding zijn, wordt vaker begeleiding, semimurale zorg of opname met 
verpleging toegewezen, evenals huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Een kort-
stondige ziekte of nazorg vergroot met name de kans op een toewijzing voor huishou-
delijke, persoonlijke verzorging of verpleging thuis, een langdurige ziekte vergroot 
daarnaast ook de kans op een toewijzing van opname met verzorging. Ouderdom of 
verminderde zelfredzaamheid is een aanleiding voor toewijzing van huishoudelijke 
verzorging en begeleiding thuis, semimurale zorg of opname met verzorging. 

De uitkomsten van het onderzoek van Van Campen en Van Gameren wijken nogal af 
van het schaarse overige onderzoek naar de vraagverdeling. Natuurlijk zijn gezond-
heidsproblemen ook in die onderzoeken de belangrijkste determinanten, maar er 
worden nogal eens andere typen beperkingen en aandoeningen als stimulans of rem 
aangeduid. De grote rol van demografische factoren is in dat andere onderzoek niet 
gevonden.

Nu moet gezegd worden dat het overige onderzoek op papieren gevallen betrek-
king heeft (Jörg 2003) en/of slechts één regio betreft (Portrait 2000, Dijkstra 2001). 
Vanwege deze methodische en kwantitatieve verschillen zijn in het model de bevin-
dingen van Van Campen en Van Gameren tot uitgangspunt genomen. 

3.3 Literatuurverkenning van de determinanten van het gebruik

Geerlings et al. (2004) analyseerden ten behoeve van de Rapportage ouderen 2004 enkele 
metingen van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (lasa). Ze gingen na welke fac-



22 Determinanten van vraag en gebruik

toren bepaalden dat personen die tijdens de eerste meting (1992/1993) nog geen 
gebruik maakten van hulp dat tijdens de tweede meting (1995/1996) wel bleken te 
doen. Onderscheid naar typen hulp is niet gemaakt, wel naar type hulpbron. De resul-
taten staan in tabel 3.6 samengevat.

Tabel 3.6 Determinanten van de overgangen naar gebruik van hulp onder personen van 55 jaar en 
ouder, naar hulpbron, 1992/1993-1995/1996

van geen hulp 
naar informele 
hulp

van geen of  
informele hulp  
naar thuiszorg

van geen hulp 
naar particuliere 
hulp

van geen hulp 
of hulp aan huis 
naar opname

fysieke beperkingen + + 0 +++

chronische ziekten + + + 0

minder goede ervaren gezondheid + 0 0 +

depressie 0 0 0 +

cognitieve beperking 0 0 0 +

slechte beheersingsoriëntatie 0 + 0 0

ontvangen van hulp n.v.t. 0 0 ++

hoge leeftijd + ++ +++ 0

geslacht 0 0 0 0

alleenstaand - + + ++

hoger opgeleid 0 0 +++ 0

hoger inkomen 0 0 + 0

omvang sociaal netwerk 0 0 0 0

in de buurt wonende kinderen 0 0 0 0

hogere kerkelijke betrokkenheid + 0 0 0

lage urbanisatiegraad +++ 0 0 0

+++ en ---: significant p<0,01; ++ en – : significant p<0.05; + en -: significant p<0,1 ; 0 : niet significant.

Bron: VU (LASA 1992/’93, 1995/’96); bewerking door Geerlings et al. (2004)

Fysieke beperkingen maken het verschil bij de beslissing tot opname (laatste kolom). 
Zij spelen ook bij andere hulpbronnen een rol, maar hun gewicht is daar minder. Ook 
de ervaren gezondheid, depressie en cognitieve beperkingen blijken bepalend voor 
opname. Chronische ziekten doen er niet toe. Dat lijkt in strijd met de gegevens in 
tabel 3.3 waaruit bleek dat chronische ziekten tot een verhoogde kans op toewijzing 
van zowel opname met verzorging als opname met verpleging leiden. Het is goed 
mogelijk dat de verklaringskracht van aandoeningen in de analyse die ten grondslag 
liggen aan tabel 3.6 is overgenomen door determinanten als de ervaren gezondheids-
toestand. Dit zou betekenen dat chronische aandoeningen alleen tot gebruik van zorg 
leiden als ze zo ernstig zijn dat de ervaren gezondheid erdoor wordt aangetast. 

Andere kenmerken blijken van geringe betekenis, op twee uitzonderingen na. 
Alleenstaanden en personen die al hulp thuis ontvingen hebben een veel grotere kans 
opgenomen te worden. Dat de hulp aan huis een determinant van opname is bevestigt 
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dat het om mensen met een relatief slechte gezondheid en een hoge afhankelijkheid 
van hulp gaat.

Deze uitkomsten sporen met die van eerder besproken onderzoek met uitzonde-
ring van het effect van leeftijd. In tegenstelling tot ander onderzoek is hier geen effect 
gevonden van een hoge leeftijd op de tehuisopname. Dat komt hoogstwaarschijnlijk 
doordat in het gebruikte onderzoek bij de eerste meting in 1992/1993 geen personen 
ouder dan 85 jaar in de steekproef voorkwamen. De gemiddelde opnameleeftijd ligt 
dicht bij die leeftijdsgrens in de buurt.

De vormen van hulp aan huis hebben met elkaar gemeen dat oude ouderen een veel 
hogere kans op hulp hebben dan jonge ouderen. Andere overeenkomsten zijn er niet; 
de particuliere hulp wijkt wel het meest af. Zo is het de enige hulpbron die de fysieke 
beperkingen niet als determinant heeft en sociaal-economische kenmerken wel. De 
aanwezigheid van chronische aandoeningen blijkt daarnaast eveneens een voorspeller 
van de keuze voor particuliere hulp. Kennelijk wordt particuliere hulp door mensen 
die het zich permitteren kunnen al ingeschakeld voordat hun gezondheidsproblemen 
tot fysieke beperkingen leiden.

De keuze voor thuiszorg wordt eveneens bepaald door (de ernst van) fysieke beper-
kingen. Daarnaast wordt deze hulpbron vaker gekozen door mensen met een gerin-
gere beheersingsoriëntatie. De beheersingsoriëntatie is een maat voor iemands 
controle over het eigen leven. Blijkbaar heeft de thuiszorg wel de expertise voor dit 
soort problematiek in huis, en de informele en particuliere zorg minder. 

De informele hulp onderscheid zich doordat ze minder dan gemiddeld gekozen 
wordt door mensen zonder partner. Dat ligt natuurlijk voor de hand omdat de part-
ner (zeker op hogere leeftijd) een van de belangrijkste verleners van informele hulp is. 
Opvallend is dat omvang van het sociale netwerk noch de aanwezigheid van kinderen 
in de buurt van invloed zijn, maar dat informele hulp vaker wordt verleend aan bewo-
ners van kleinere plaatsen en mensen die geregeld naar de kerk gaan.

Recent onderzochten Van Campen en De Klerk (2004) de determinanten van het 
gebruik van zorg aan huis. De Boer (2004) richtte de aandacht op tehuisopname. De 
uitkomsten staan samengevat in tabel 3.7. Uit die tabel komt een inmiddels bekend 
beeld naar voren. De aanwezigheid van fysieke beperkingen, een hoge leeftijd en 
alleenstaand zijn verhogen de kansen op gebruik van awbz-zorg sterk tot zeer sterk. 
Een hoger inkomen verkleint die kans aanzienlijk. Ook het gebruik lijkt weinig beïn-
vloed te worden door het opleidingsniveau en de aanwezigheid van chronische ziek-
ten. Opvallend is de grote voorspellende waarde van incontinentieproblemen. 

Een vergelijking van elf vroegere onderzoeken naar de determinanten van hulp aan 
huis (Timmermans et al. 1997: 62) leert dat vier kenmerken volgens vrijwel alle onder-
zoeken van invloed blijken op het gebruik van (vormen van) hulp aan huis: leeftijd, 
samenstelling van het huishouden, beperkingen en inkomen. Opleiding en geslacht 



24 Determinanten van vraag en gebruik

blijken vaak niet van belang. Datzelfde geldt voor een vijftal andere kenmerken al 
moet gezegd worden, dat ze maar in een deel van de onderzoeken zijn betrokken. Het 
gaat om: kenmerken van het sociale netwerk, de ervaren gezondheidstoestand, een-
zaamheid, depressiviteit en dementie.

Enkele andere kenmerken, maar eveneens in weinig onderzoeken betrokken, lijken 
er wel toe te doen. Dat is het geval met de duur van de ziekte en de aanwezigheid van 
aanpassingen in de woning.

Tabel 3.7 Determinanten van het gebruik van thuiszorg en tehuisopname onder personen van 55 
jaar en ouder, 1999/2000

thuiszorg tehuisopname

mobiliteitsbeperkingen ++ ++

hdl-beperkingen +++ +++

adl-beperkingen 0 +++

psychische problemen 0 +

cognitieve beperking .

Incontinentie + +++

chronische ziekte 0 0

hoge leeftijd +++ +++

vrouw 0 --

alleenstaand + +++

hoger opgeleid 0 0

hoger inkomen - --

stedelijkheidsgraad 0 .

ouderenwoning ++ n.v.t.

+++ en ---: significant p<0,01; ++ en – : significant p<0.05; + en -: significant p<0,1 ; 0 : niet significant.

Bron: SCP (AVO’99); bewerking door Van Campen en De Klerk (2004) en De Boer (2004)

Uit een negental onderzoeken naar determinanten van opname verzorging bleek dat 
leeftijd, beperkingen, eenzaamheid en de aanwezigheid van hulp thuis telkens tot 
de verklarende kenmerken behoren (Timmermans et al. 1997: 76). Een reeks andere 
kenmerken is in weinig onderzoeken opgenomen, maar bleek daar wel telkens samen 
te hangen met opname verzorging. Dat zijn de samenstelling van het huishouden, de 
sociaal-economische positie, de aanwezigheid van woonvoorzieningen, gedragspro-
blemen en de geestelijke gezondheid.

De determinanten van opname verpleging zijn weinig onderzocht. Het lijkt erop 
dat beperkingen en de samenstelling van het huishouden er wel toe doen, maar de 
leeftijd en de sociaal-economische positie niet (Timmermans et al. 1997). 
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3.4 Constructie van variabelen

De determinanten die in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 zijn opgespoord komen niet alle-
maal voor in de voor ons beschikbare databestanden. Dat is bijvoorbeeld het geval 
met de kenmerken van het sociale netwerk.

Behalve dat bepaalde kenmerken helemaal niet beschikbaar zijn, ontbreekt er een 
aantal in één of meer van de gebruikte databestanden. Zo zijn van de vragers naar 
hulp (uit de gino-rio-data) geen sociaal-economische kenmerken bekend, terwijl 
de data over gebruikers (de bevolkingsonderzoeken avo’99 en oii2000) helemaal 
geen gegevens over verwijzingen bevatten.

Hierna wordt aangegeven welke determinanten op welke wijze in het verklarings-
model zijn betrokken. Daarbij wordt telkens aangegeven of het hier determinanten 
van de vraag dan wel het gebruik gaat.

3.4.1 Gezondheidskenmerken

Beperkingen
Het streven was er op gericht om voor alle databestanden identieke beperkingsma-
ten te gebruiken, aansluitend bij de maten die eerder door het scp ontwikkeld zijn 
(De Wit 1997; Van Gameren en Van Campen 2003). Dat bleek niet helemaal mogelijk, 
maar de volgende vijf typen beperkingen konden voor het bevolkingsonderzoek op 
dezelfde wijze als voor de rio-gegevens worden geconstrueerd:
– zintuiglijke functies; deze schaal meet beperkingen bij horen en zien;
– handhaven van de lichaamshouding, gebaseerd op problemen met zitten en staan;
– mobiliteit; deze hebben betrekking op problemen bij het zich verplaatsen;
– persoonlijke verzorging (adl-beperkingen); dit is een schaal die gebaseerd is op 

vragen naar zichzelf wassen, aan- en uitkleden, gebruik maken van het toilet;2

– huishoudelijke vaardigheden (hdl-beperkingen); hierbij gaat het om problemen 
met schoonmaken, boodschappen doen, bed opmaken enz. 

Van al deze functiebeperkingen is naast een continue maat ook een variabele met drie 
categorieën (niet, matig en ernstig beperkt) gemaakt. Uitzondering zijn de zintuig-
lijke beperkingen; de items die aan dit meetinstrument ten grondslag liggen bleken 
geen schaal te vormen. Daarom kent dit type beperking slechts twee categorieën 
(aanwezig/niet aanwezig). De frequentieverdelingen van de ordinale variant staan in 
tabel 3.8.

In het rijtje ontbreken twee belangrijke typen beperkingen: cognitieve en psychi-
sche. Over cognitieve beperkingen bestaat alleen informatie in de vraaggegevens 
(gino-rio2000) en in de gebruiksgegevens van personen in instellingen (oii2000). 
De beperking is in het oii2000 gemeten met behulp van de Mini Mental State Examina-
tion (mmse; Folstein et al. 1975). Dit meetinstrument bevat onder andere vragen naar 
datum en tijd, maar kent ook onderdelen als het vermogen woorden onthouden. In de 
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rio-registratie is een instrument gebruikt dat gebaseerd is op het zogenoemde pro-
tocol in de icidh-9, de International Classification of Impairments, Disablements and Han-
dicaps (who 1993). De informatie over cognitieve beperkingen is door de gebrekkige 
meting zo onvolledig dat geen indicator voor cognitieve beperkingen kan worden 
opgenomen in het model.

Tabel 3.8 Verdeling van de beperkingenmaten (tussen haakjes van mensen in zorg), 2000

vraaga
gebruik onder 
bevolkingb

gebruik onder 
zelfstandig wonendenc

gebruik onder 
tehuisbewonersd

beperkingen in zintuiglijke functies

 niet 74 89  (65) 89  (70) 52

 wel 26 11  (35) 11  (30) 48

zitten en staan

 niet 63 80  (34) 81  (33) 29

 matig 30 15  (36) 15  (40) 24

 ernstig 7 5  (32) 4  (27) 47

mobiliteit/verplaatsen

 niet 4 86  (29) 87  (37) 10

 matig 66 9  (26) 9  (28) 18

 ernstig 30 5  (45) 4  (35) 72

persoonlijke verzorging

 niet 11 90  (42) 91  (50) 23

 matig 61 7  (24) 7  (28) 11

 ernstig 28 3  (34) 2  (22) 66

huishoudelijke verzorging

 niet 2 81  (19) 82  (44) 7

 matig 58 13  (27) 13  (32) 13

 ernstig 40 6  (54) 5  (44) 80

(n) 9457 (593) 9301 (437) 156

a  Op basis van GINO-RIO2000.
b  Op basis van AVO’99 en OII2000.
c  Op basis van AVO’99.
d  Op basis van OII2000.

Bron: SCP (AVO’99 en OII2000); GINO-RIO2000, SCP-bewerking 

Ook de meetinstrumenten voor psychische beperkingen zijn moeilijk te ontwikkelen. 
Om een indicatie van de invloed van dit soort beperkingen te hebben is een aantal aan 
het begrip gerelateerde variabelen bij elkaar genomen. Verondersteld is dat thuiswo-
nenden psychische beperkingen hebben als de reden van huishoudelijke hulp thuis 
een psychische aandoening is of als de persoon de afgelopen twee jaar een riagg 
bezocht heeft. Bij tehuisbewoners wordt van psychische beperkingen gesproken als 
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hun score op de mmse-schaal lager ligt dan 10 of als ze op de psychogeriatrische 
afdeling van een verpleeghuis verblijven. 

Dit meetinstrument verdient geen schoonheidsprijs, maar is het beste dat in de 
gegeven omstandigheden kon worden gebruikt. Weliswaar zijn cognitieve beperkin-
gen vaak reden voor ambulante ggz-hulp, maar depressiviteit is kwantitatief gezien 
minstens zo’n belangrijke reden (Schoemakers en Timmermans 1998). Ook onder 
degenen die vanwege psychische problemen een beroep doen op thuiszorg is er een 
aantal dat om andere redenen dan cognitieve stoornissen niet zelfredzaam is. De vari-
abele is dan ook veel meer een indicator voor verlies van de regie over het eigen leven 
dan voor de achterliggende psychische problemen. Ze komt daarmee in de buurt van 
de in paragraaf 3.3 beschreven determinant beheersingsoriëntatie die een voorspel-
ler van het gebruik van professionele hulp aan huis bleek. De frequentieverdelingen 
staan in tabel 3.9.

Tabel 3.9  Verdeling psychische beperkingen (tussen haakjes van mensen in zorg), 2000

vraaga
gebruik onder 
bevolkingb

gebruik onder 
zelfstandig wonendenc

gebruik onder 
tehuisbewonersd

psychisch beperking 13 6  (23) 5  (18) 36

(n) 27.410 9457 (593) 9301 (437) 156

a  Op basis van GINO-RIO2000.
b  Op basis van AVO’99 en OII2000.
c  Op basis van AVO’99.
d  Op basis van OII2000. 

Bron: SCP (AVO’99 en OII2000); GINO-RIO2000, SCP-bewerking

(Chronische) aandoening/ medische diagnose
Gegevens over aandoeningen zijn zowel bij de indicatiestelling geregistreerd als in 
het beschikbare bevolkingsonderzoek. Analoog aan de aanpak van Van Gameren en 
Van Campen (2003) zijn de coderingen van aandoeningen in de rio-data gereduceerd 
tot scores op zestien hoofdcategorieën. Daarbij is de indeling volgens de negende 
versie van de Internatonal classification of deseases (icd-9) aangehouden (who 
1977). Het resultaat is door verdere reductie vergelijkbaar gemaakt met de aandoenin-
gen die in het bevolkingsonderzoek zijn bevraagd. Dit leidt tot de in tabel 3.10 ver-
melde categorieën.
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Tabel 3.10  Verdeling van (chronische) aandoeningen (tussen haakjes van mensen in zorg), 2000 

vraaga
gebruik onder 
bevolkingb

gebruik onder 
zelfstandig wonendenc

gebruik onder 
tehuisbewonersd

nieuwvormingen 9 2   (6) 2   (6) 7

endocriene, voedings- en stof-
wisselingsziekten 9 6  (18) 6  (16) 23

psychische stoornissen 8 9  (20) 9  (16) 25

zenuwstelsel en zintuigen 11 12  (16) 12  (16) 14

hartvaatstelsel 21 9  (35) 9  (32) 43

ademhalingswegen 7 9  (17) 8  (17) 18

bewegingsstelsel en bindweefsel 21 26  (55) 25  (55) 55

ongevalletsels en vergiftigingen 9 2   (9) 2   (8) 10

overige diagnosen 24 11  (38) 10  (30) 58

(n) 27.410 9457 (593) 9301 (437) 156

a  Op basis van GINO-RIO2000.
b  Op basis van AVO’99 en OII2000.
c  Op basis van AVO’99.
d  Op basis van OII2000.

Bron: SCP (AVO’99 en OII2000); GINO-RIO2000, SCP-bewerking

Mensen die zorg gebruiken hebben veel vaker een chronische ziekte dan gemiddeld 
en instellingsbewoners weer meer dan thuiswonende zorggebruikers. Eenzelfde 
beeld was te zien bij het overzicht van fysieke beperkingen. 

Overige indicatoren voor gezondheid en welbevinden
In paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 bleek dat nog een aantal andere gezondheidskenmerken 
determinant van (potentiële) vraag of gebruik is. Deze komen helaas niet in alle data-
bestanden voor. Zo wordt de ervaren gezondheidstoestand niet geregistreerd door 
rio’s, maar het onderzoek onder zelfstandig wonende personen vertoont de meeste 
manco’s. Naar eenzaamheid, depressiviteit en welbevinden is in het avo’99 niet 
gevraagd. In het verklaringsmodel zullen deze determinanten dan ook ontbreken. 

In de media is herhaaldelijk gesignaleerd dat het personeel in veel verpleeghui-
zen geen kans ziet om bewoners te helpen bij de toiletgang. Men kan stellen dat de 
betrokken bewoners noodgewongen incontinent worden gemaakt en dat verklaart 
mede het hoge aantal bewoners van verpleeghuizen met incontinentieproblemen. De 
meting van incontinentie geeft hierdoor vermoedelijk niet alleen de problematiek van 
hulpbehoevenden weer en dat maakt de determinant ongeschikt voor het model.

3.4.2 Demografische kenmerken
Naast gezondheidskenmerken bleken ook demografische kenmerken bepalend voor 
het type zorg dat gevraagd dan wel gebruikt wordt. De variabele leeftijd is opgenomen 
in klassen van vijf jaar, met uitzondering van de laagste klasse van 30-64 jaar. Voor 
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deze brede klasse is gekozen, omdat onder de bevolking jonger dan 65 jaar relatief 
weinig gebruikers van awbz-gefinancierde verpleging en verzorging worden aange-
troffen. 

De variabelen burgerlijke staat en samenstelling van het huishouden zijn voor de 
modellering gecombineerd tot één variabele, waarin onderscheid is gemaakt in drie 
categorieën: (1) samenwonend, al dan niet gehuwd, (2) alleenstaand wegens over-
lijden van de partner, en (3) alleenstaand andere reden. Ofschoon geen echt demo-
grafisch kenmerk is in tabel 3.11, waarin de frequentieverdelingen staan, ook de 
stedelijkheidsgraad opgenomen in de vorm van een schaal die loopt van zeer sterk 
stedelijk tot niet stedelijk. Deze schaal is gebaseerd op de adressendichtheid die voor 
elk vierkant in Nederland van 500 bij 500 meter is bepaald. 

Tabel 3.11 Verdeling van demografische variabelen (tussen haakjes van mensen in zorg), 2000

vraaga
gebruik onder 
bevolkingb

gebruik onder 
zelfstandig wonendenc

gebruik onder 
tehuisbewonersd

leeftijd

 30-70 jaar 29 77  (34) 86  (44) 4

 70-74 jaar 12 6  (10) 6  (12) 6

 75-79 jaar 18 4  (15) 4  (15) 16

 80-84 jaar 20 3  (18) 2  (16) 23

 85 jaar en ouder 21 3  (23) 2  (13) 51

geslacht

 vrouw 71  51  (75) 51  (75) 75

samenstelling/burgerlijke staat

 samenwonend 46 81  (37) 83  (47) 8

 alleenstaand, verweduwd 36 8  (45) 6  (36) 71

 alleenstaand, anders 18 11  (18)  11  (17) 21

stedelijkheidsgraad

 zeer sterk stedelijk – 18  (17) 16  (17) 19

 sterk stedelijk – 25  (32) 25  (31) 34

 matig stedelijk – 20  (21) 20  (21) 19

 weinig stedelijk – 22  (19) 22  (18) 21

 niet stedelijk – 15  (11) 15  (13) 7

(n) 27.410 9457 (593) 9301 (437) 156

a  Op basis van GINO-RIO2000.
b  Op basis van AVO’99 en OII2000.
c  Op basis van AVO’99.
d  Op basis van OII2000.

Bron: SCP (AVO’99 en OII2000); GINO-RIO2000, SCP-bewerking
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Vragers naar hulp zijn iets jonger dan gebruikers, maar het verschil is niet groot. 
Beide groepen zijn veel ouder dan de gemiddelde Nederlander. De thuiswonende 
gebruikers van de zorg zijn, zoals te verwachten is, veel jonger dan tehuisbewoners. 
Drie kwart van de vragers zowel als gebruikers is vrouw. Thuiswonenden en perso-
nen in instellingen verschillen op dit punt niet veel van elkaar. Ongeveer een vijfde 
deel van de Nederlanders woont niet samen, onder de vragers naar zorg is dat de helft 
en onder de gebruikers van zorg is dat zelfs tweederde. Verweduwde alleenstaanden 
wonen vaker in een instelling. 

Het percentage zorggebruikers is in de stedelijke gebieden wat hoger dan in de 
niet-stedelijke gebieden. Met name het percentage instellingsbewoners is daar iets 
hoger. 

3.4.3  Sociaal-economische variabelen
Het opleidingsniveau is bepaald aan de hand van de hoogst voltooide opleiding die 
is bevraagd volgens de standaard soi-indeling. Er is een vierdeling gemaakt in laag, 
lager uitgebreid, midden en hoog opleidingsniveau; de samenstelling ervan staat 
in tabel 3.12 aangegeven. Het netto huishoudinkomen is verdeeld in negen klassen 
die zo zijn gekozen omdat de inkomensvraag in het onderzoek onder tehuisbewo-
ners alleen de hier gebruikte kende. De verdeling staat in tabel 3.12. Zowel inkomen 
als opleidingsniveau zijn alleen bekend uit de bevolkingsonderzoeken avo’99 en 
oii2000 en niet in de gino-rio2000. 

Lager opgeleiden en personen met een lager inkomen zijn sterk oververtegenwoor-
digd onder de zorggebruikers en dan met name onder de instellingsbewoners. 
Binnen de totale bevolking heeft 22% niet meer dan lager onderwijs voltooid. Onder 
de gebruikers van zorg aan huis is dat met 43% bijna het dubbele en onder de tehuis-
bewoners zelfs 57%.

De verdeling naar inkomen is nog schever. Terwijl 10% van de totale bevolking in 
2000 van hooguit 1000 euro per maand moest rondkomen, was dat onder de gebrui-
kers van zorg aan huis bijna 40% en onder de tehuisbewoners 70%.
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Tabel 3.12  Verdeling van de sociaal-economische positie (tussen haakjes van mensen in zorg),  
 2000

gebruik onder 
bevolkinga

gebruik onder  
zelfstandig wonendenb

gebruik onder 
tehuisbewonersc

opleidingsniveau

 laag (hooguit lager onderwijs) 22  (48) 22  (43) 57

 lager uitgebreid (lbo+(m)ulo+mavo) 34  (32) 34  (34) 29

 midden (mbo, mavo, havo, vwo, mms, hbs) 26  (15) 26  (17) 10

 hoog (hbo en universiteit) 18   (5) 18   (6) 4

netto huishoudeninkomen

 minder dan 675 euro  6  (20) 5  (14) 30

 675 –935 5  (26) 5  (22) 39

 935 – 1090 6  (11) 6  (12) 8

 1090 –1215 6   (9) 6  (10) 6

 1215 –1350 55   (4) 5   (5) 3

 1350 – 1485 12   (7) 12   (9) 4

 1485 – 1800 11   (6) 11   (7) 2

 1800 – 2700 24   (8) 24  (10) 2

 meer dan 2700 euro 16   (4) 16   (5) 1

 missing 9   (5) 9   (5) 5

(n) 9457 (593) 9301 (437) 156

a  Op basis van AVO’99 en OII2000.
b  Op basis van AVO’99.
c  Op basis van OII2000.

Bron: SCP (AVO’99 en OII2000); GINO-RIO2000, SCP-bewerking

3.4.4  Andere vormen van ondersteuning

Aanwezige zorg anders dan thuiszorg, verzorgings- of verpleeghuiszorg
In eerste aanleg zijn de volgende categorieën onderscheiden: (1) particuliere hulp, 
(2) informele hulp en (3) medische zorg, bestaande uit medisch specialistische hulp, 
ziekenhuisopname, paramedische zorg en gebruik van geestelijke gezondheidszorg 
en (4) zorg door de huisarts of verpleeghuisarts. De verdeling is weergegeven in tabel 
3.13.
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Tabel 3.13 Verdeling van de aanwezige zorg (tussen haakjes van mensen in zorg), 2000

vraaga
gebruik onder 
bevolkingb

gebruik onder 
zelfstandig wonendenc

gebruik onder 
tehuisbewonersd

particuliere zorg 8 –    (–) 8   (6) –

informele zorg 23 9  (25) 9  (23) 29

medische zorg (excl. huisarts) 14 41  (67) 41  (73) 52

huisarts 54 59  (78) 59  (84) 63

(n) 27.410 9457 (593) 9301 (437) 156

a  Op basis van GINO-RIO2000.
b  Op basis van AVO’99 en OII2000.
c  Op basis van AVO’99.
d  Op basis van OII2000.

Bron: SCP (AVO’99 en OII2000); GINO-RIO2000, SCP-bewerking Gino2000, AVO99, OII2000

Personen die zorg vragen hebben veel vaker informele hulp dan de gemiddelde 
Nederlander (23% versus 9%) maar iets minder dan degenen die al awbz-zorg ont-
vangen (25%). Vragers lijken veel minder medische zorg te krijgen, maar dat komt 
door een verschil in vraagstellingen. Bij vragers gaat het om medische zorg op het 
moment van aanvraag, bij gebruikers om de afgelopen twaalf maanden. In het laatste 
geval is de kans dat van gebruik sprake is veel groter. Datzelfde geldt voor het gebruik 
van hulp van een huisarts. 

De variabele ‘huisarts’ wordt alleen in één van de varianten van het gebruiksmo-
del gebruikt (het geneste gebruiksmodel (zie hoofdstuk 4) ). Verpleeghuisbewoners 
vallen onder de zorg van een verpleeghuisarts en het is de vraag of deze zorg gelijkge-
steld mag worden aan die van de huisarts. De verpleeghuisarts treedt als huisarts voor 
de bewoners op, maar is tevens in zekere zin een medisch specialist. Bovendien is de 
verpleeghuisarts dagelijks aanwezig is in het huis en daardoor veel beter bereikbaar 
dan de huisarts is voor verzorgingshuisbewoners of zelfstandig wonende personen.

In het oii2000 is niet naar particuliere hulp gevraagd. Particuliere verpleeg-en 
verzorgingshuizen komen toch al weinig voor en in de awbz-gefinancierde tehui-
zen wordt geen particuliere hulp verstrekt. Juist omdat geen enkele tehuisbewoner in 
het databestand particuliere hulp ontvangt, kan die hulpvorm niet als variabele in het 
model worden opgenomen. Er zou ten onrechte geconcludeerd worden dat ontvan-
gers van particuliere hulp geen kans op opname hebben. 

Bijzondere woningen en hulpmiddelen
Het gebruik van hulpmiddelen geeft enerzijds een indruk van de benodigde aan-
vullende zorg en anderzijds van de ernst van de problematiek. Ten behoeve van de 
analyses zijn de hulpmiddelen samengevoegd tot twee hoofdcategorieën: (1) hulp-
middelen om de mobiliteit te bevorderen (verplaatsingshulpmiddelen zoals rolstoelen 
en loophulpmiddelen zoals krukken en rollators), en (2) hulpmiddelen die algemene 
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dagelijkse levensverrichtingen moeten vergemakkelijken zoals een aangepast bed of 
hulpmiddelen op het toilet en bad/douche. In tabel 3.14 staat de frequentieverdeling.

Tabel 3.14  Verdeling van de aanwezige hulpmiddelen (tussen haakjes van mensen in zorg), 2000

vraaga
gebruik onder 
bevolkingb

gebruik onder 
zelfstandig wonendenc

gebruik onder 
tehuisbewonersd

hulpmiddelen mobiliteit 36 10  (54) 9  (47) 73

hulpmiddelen adl 14 – 5  (31) –

normale woning 47 49  (42) 90  (57) 0

ouderenwoning 21 88  (31) 10  (43) 0

intramuraal 32 10  (26) 0   (0) 100

(n) 27.410 9457 (593) 9301 (437) 156

a  Op basis van GINO-RIO2000.
b  Op basis van AVO’99 en OII2000.
c  Op basis van AVO’99.
d  Op basis van OII2000.

Bron: SCP (AVO’99 en OII2000); GINO-RIO2000, SCP-bewerking 

De aanwezigheid van hulpmiddelen is onder gebruikers van zorg veel groter dan 
onder vragers naar zorg en die is weer groter dan onder de gehele Nederlandse bevol-
king.

Er is instellingsbewoners niet gevraagd naar de aanwezigheid van hulpmiddelen bij 
algemene dagelijkse levensverrichtingen. Aangenomen mag worden dat de woon- en 
leefeenheden in de wooncentra zodanig zijn aangepast dat mag worden verondersteld 
dat alle bewoners in het bezit zijn van zulke hulpmiddelen. Deze veronderstelling 
klopt wel, maar het betreft hier een aanbodkenmerk. De aanpassing van wooneen-
heden in tehuizen zijn ook aanwezig als ze niet nodig zijn. Net als bij particuliere 
hulp en de huisarts, zouden de uitkomsten beïnvloed worden door veronderstellin-
gen vooraf. adl-hulpmiddelen worden daarom niet in het model betrokken. Hetzelfde 
geldt voor een variabele als ‘soort woning’, maar dat ligt voor de hand. Zoals in tabel 
3.14 te zien is, vallen afhankelijke en onafhankelijke bij dit kenmerk samen.

Samenvatting
In tabel 3.15 staat aangegeven welke van de variabelen die in paragraaf 3.1 zijn opge-
spoord, uiteindelijk in het model betrokken worden. Tevens staat de reden van uitval 
aangegeven.
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Tabel 3.15 Variabelen die in het verklaringsmodel betrokken worden

opgespoorde determinanten niet beschikbaar beperkt beschikbaar variabelen in het model

gezondheidskenmerken

 fysieke beperkingen X

 cognitieve beperkingen X

 psychische beperkingen X

 chronische aandoeningen X

 ervaren gezondheid X

 incontinentie X

 beheersingsoriëntatie X

demografische kenmerken

 leeftijd X

 geslacht X

 samenstelling huishouden X

 stedelijkheidsgraad X

sociaal-economische kenmerken

 huishoudeninkomen X

 opleidingsniveau X

hulp en hulpmiddelen

 informele hulp X

 particuliere hulp X

 hulpmiddel mobiliteit X

 hulpmiddel adl X

 soort woning X

 huisarts X

 overige medische hulp X

overige kenmerken

 verwijizer X

 reden hulp X
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Noten

1  Dit is dusdanig belangrijk dat overwogen wordt dit in een vervolgproject te onderzoe-
ken. 

2  Uit eerdere analyses blijkt dat ook het gaan zitten en opstaan tot deze schaal behoort 
(De Wit 19). In tegenstelling tot Van Campen en Van Gameren (2003) zijn daarom 
beperkingen bij het gaan zitten en staan niet opgenomen in de schaal zitten/staan, 
maar in die van persoonlijke verzorging. 
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4 Verklaringsmodel potentiële vraag en gebruik

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het verklaringsmodel verpleging en verzorging uitgebreid 
beschreven. Met behulp van dat model kan antwoord gegeven worden op de vraag 
hoeveel mensen met een verzorgingsprobleem om welke redenen bepaalde hulpbron-
nen en bepaalde typen hulp gebruiken. De details van het model, dat het uitgangs-
punt van de ramingen vormt in Timmermans en Woittiez (2004) worden besproken. 
Bovendien worden enkele varianten van het model getoond. Die varianten geven een 
indruk van de stabiliteit van de uitkomsten en helpen bij de interpretatie.

In het vorige hoofdstuk is uitvoerig verslag gedaan van literatuuronderzoek naar de 
determinanten van de potentiële vraag en het gebruik. In dit hoofdstuk worden deze 
determinanten gebruikt in de analyses. In paragraaf 4.2 worden de verklaringsmodel-
len en de varianten daarop besproken.

In paragraaf 4.3 staat het verklaringsmodel voor de potentiële vraag naar zorgdien-
sten beschreven. Die paragraaf bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de defi-
nitie van de potentiële vraag naar zorgdiensten (4.3.1), het tweede over de kenmerken 
die bepalen dat iemand een potentiële vrager is (4.3.2) en het derde over de typen 
diensten deze potentiële vragers verlangen (4.3.3). In paragraaf 4.3.4 wordt uitgelegd 
hoe deze gegevens over de potentiële vraag toegekend zijn aan personen in de dataset.

In paragraaf 4.4 staat het model beschreven dat het gebruik van awbz-gefinancierde 
zorgdiensten verklaart, in paragraaf (4.5) worden vraag en gebruik met elkaar in ver-
band gebracht in één model. Dit hoofdstuk eindigt met een samenvatting (paragraaf 
4.6).

4.2 Het basismodel en de analysetechnieken

In deze paragraaf gaat het over de analysetechnieken die gebruikt zijn om het model 
te construeren. Twee analysetechnieken zijn het meest aangewezen bij een model 
waarin een reeks van determinanten in verband wordt gebracht met een reeks van 
zorgpakketten. De eerste is de zogenoemde multinomiale logit-analyse. Met behulp 
van deze techniek is het basismodel geconstrueerd dat in Timmermans en Woittiez 
(2004) voor de ramingen wordt gehanteerd.

De multinomiale logit-analyse impliceert een bepaald patroon van substitutie 
tussen de zorgproducten, namelijk dat van proportionele verschuiving. Dat houdt het 
volgende in: als een verhoging van het inkomen een 10% stijging in de kans op vraag 
naar product 1 tot gevolg heeft dan heeft het een 10% verlaging in de kans op vraag 
naar de overige producten tot gevolg (zie kader).
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Stel dat er vier zorgproducten zijn: huishoudelijke verzorging thuis, verpleging thuis, 
opname verzorging en opname verpleging. De kansen dat een hulpbehoevende deze 
zorgproducten ontvangt zijn respectievelijk: 0,64, 0,33, 0,01 en 0,02. Stel dat door een 
welvaartsdaling die zich in het model vertaalt in een daling van het inkomen, de kans op 
opname verzorging stijgt van 0,01 naar 0,10. Het multinomiaal logitmodel veronderstelt 
dan dat de kansen op de drie andere zorgproducten alle drie met hetzelfde percentage 
afnemen. De kans op huishoudelijke verzorging daalt van 0,64 naar 0,58, de kans op 
verpleging van 0,33 naar 0,30 en de kans op opname verpleging van 0,02 naar 0,018. 
Volgens het model veroorzaakt de absolute stijging in de kans op opname verzorging van 
0,09 een veel grotere daling in de kans op huishoudelijke verzorging (0,06) of verpleging 
(0,03) dan in de kans op opname verpleging (0,0018). Dit is niet realistisch als opname 
verpleging meer dan de thuiszorgproducten een substituut van opname verzorging is. Als 
dat het geval is, zouden we verwachten dat de stijging in opname verzorging vooral tot 
uitdrukking komt in de kans op opname verpleging.

Een goede uitleg over de implicaties van de veronderstellingen die aan het multino-
miaal model ten grondslag liggen is te vinden in (Train 2002). Conceptueel kan de 
toepassing van het multinomiaal logitmodel op de gebruikspakketten1 als volgt geïl-
lustreerd worden (figuur 4.1).

De tweede techniek is de nested logit-analyse. Bij de nested logit-analyse wordt aan-
genomen dat bepaalde afhankelijke variabelen meer met elkaar gemeen hebben dan 
met de andere. In het geneste model wordt bijvoorbeeld eerst verklaard of mensen 
tehuisopname vragen of gebruiken en pas daarna welk type tehuis of welk type zorg 
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aan huis wordt verlangd. De gedachte daarbij is dat een opname zo’n ingrijpende 
gebeurtenis is dat de pakketten zorg aan huis niet gelijkwaardig zijn aan die met 
opname, waardoor een multinomiale logit-analyse minder op zijn plaats is. De onder-
liggende veronderstelling achter het nested logitmodel is dat sommige producten in 
clusters (ook wel nests genoemd) zijn samen te voegen. Binnen zo’n cluster geldt net 
als bij het multinomiale model dat een stijging in de kans op één pakket een propor-
tionele daling in de kansen op de andere pakketten tot gevolg heeft. Maar de kans op 
een pakket buiten het cluster kan wel disproportioneel veranderen. Een goede uitleg 
over de werking van het nested logitmodel is te vinden in Train (2003). Toepassingen 
van de techniek zijn te vinden in Mekkelholt (1993), Van Ophem (1989) en Franses en 
Paap (2001).

In het nested logitmodel kan de procentuele daling in de kans op opname verzor-
ging ten gevolge van een stijging in de kans op opname verpleging veel groter zijn 
dan de procentuele daling in de kans op huishoudelijke verzorging of verpleging. Als 
dat zo is, houdt dit in dat de mate van afhankelijkheid of substitueerbaarheid tussen 
opname verpleging en opname verzorging groter is dan die tussen opname verple-
ging en een thuiszorgproduct.

Conceptueel kan het nested logitmodel voor het gebruik van zorg geïllustreerd worden 
zoals in figuur 4.2. De eerste beslissing volgens het model is die van zorg tegenover 
geen zorg. Zorg kan bestaan uit zorg aan huis en uit zorg intramuraal. Zorg aan huis 
wordt onderscheiden in niet-awbz-gefinancierde zorg en uit awbz-gefinancierde 
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zorg. De laatste bestaat uit huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en ver-
pleging. De eerste bestaat uit informele en particuliere hulp. Intramurale zorg wordt 
onderverdeeld in opname verzorging en opname verpleging. Het eerste nest begint bij 
zorg thuis versus intramurale zorg. Bij zorg thuis is er geen onderscheid tussen awbz-
gefinancierde en niet-awbz-gefinancierde zorg. En onder de awbz-gefinancierde zorg 
is een grotere differentiatie in pakketten mogelijk dan bij het gebruik het geval is (zie 
tabellen 2.1 en 2.2).

In paragraaf 4.3.3 en 4.4 worden beide technieken toegepast op respectievelijk de 
vraag en het gebruik van zorg.

In paragraaf 4.5 is er nog een variant van het gebruiksmodel gemaakt, waarin naast de 
bovenbeschreven determinanten ook de vraag naar zorg als kenmerk is opgenomen.

4.3 De potentiële vraag

4.3.1 Definitie van de potentiële vraag
In hoofdstuk 1 is al opgemerkt dat de beschikbare databestanden geen informatie 
bevatten over wie een potentiële vrager is en wie niet. Het bestand van indicatiedos-
siers bevat die informatie per definitie niet, het betreft immers personen die zich bij 
een rio aangemeld hebben met een zorgvraag; volgens de definities in hoofdstuk 1 
zijn zij daarmee manifeste vragers.

Ook het beschikbare bevolkingsonderzoek ontbeert die informatie en daarom is de 
potentiële zorgvrager gedefinieerd. Iemand wordt verondersteld een potentiële zorg-
vraag te hebben als hij of zij een verzorgingsprobleem heeft en daarvoor enige vorm 
van hulp ontvangt. Iemand heeft een verzorgingsprobleem als hij of zij fysieke of psy-
chische beperkingen heeft of een chronische ziekte. Tot de hulp zijn gerekend infor-
mele hulp, particuliere hulp, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg of 
een combinatie daarvan.

In theorie zijn potentiële vragers mensen die recht zouden kunnen doen gelden op 
awbz-verstrekkingen zo ze daarom zouden vragen. De potentiële vraag geeft dan ook 
het maximaal mogelijke beroep op zulke verstrekkingen weer. Overigens zullen niet 
alle potentiële vragers awbz-hulp vragen; velen van hen hebben weliswaar een verzor-
gingsprobleem en daardoor behoefte aan hulp, maar kiezen voor informele of parti-
culiere hulp. Aan de andere kant is de omschrijving van de potentiële vraag in lijn met 
wat met de recent ingevoerde vraaggestuurde zorg is beoogd. In het geval van vraag-
sturing, waarin aanbodrestricties zijn weggenomen, heeft iedereen met een potentiële 
vraag niet alleen recht, maar ook toegang tot awbz-voorzieningen. In die situatie is 
het van belang te bepalen wie men maximaal als vragers kan verwachten.

De omschrijving van het begrip potentiële vraag kan overigens in een eventueel 
vervolg op de onderhavige studie verfijnd worden door bijvoorbeeld te veronderstellen 



40 Verklaringsmodel potentiële vraag en gebruik

dat iemand die jonger is dan 65 of samenwoont met een gezonde partner ernstiger 
beperkingen moet hebben om recht op awbz-zorg te kunnen doen gelden.

Gezien de definitie worden mensen met een verzorgingsprobleem die geen hulp 
gebruiken, maar ook gebruikers die geen verzorgingsprobleem hebben niet als 
potentiële vrager gezien. Wie helemaal geen hulp gebruikt, kan het verzorgingspro-
bleem kennelijk zelf oplossen; deze mensen zullen zich niet snel melden bij een rio 
met een vraag om awbz-gefinancierde hulp, zolang hun omstandigheden niet ver-
anderen. Het valt daarom te verdedigen dat ze niet tot de potentiële vragers worden 
gerekend. Bij de gebruikers zonder verzorgingsprobleem is dat anders: zij zijn al vra-
gers en zouden door de gekozen omschrijving van potentiële vraag ten onrechte weg 
worden gedefinieerd. Daarom is, voordat de determinanten van de potentiële vraag 
aan bod komen, gekeken naar de omvang en aard van beide hiervoor genoemde groe-
pen.

Eerst is nagegaan in welke mate aandoeningen en beperkingen leiden tot een verzor-
gingsprobleem dan wel potentiële vraag. In tabel 4.1 zien we dat 26% van de mensen 
met een verzorgingsprobleem matige of ernstige fysieke beperkingen heeft, terwijl 
dat voor 70% van de potentiële vragers geldt. Uit de tabel wordt duidelijk dat het 
aantal mensen met een verzorgingsprobleem veel meer bepaald wordt door het aantal 
mensen met chronische aandoeningen dan het aantal personen met beperkingen. 
Maar vooral als chronische aandoeningen tot matige of ernstige fysieke beperkingen 
leiden, wordt hulp ingeschakeld. Zouden we alleen fysieke en psychische beperkin-
gen meenemen in de definitie van de potentiële vraag dan zou het aantal mensen met 
een potentiële vraag ongeveer 40% minder zijn dan volgens de nu gehanteerde defi-
nitie (niet in de tabel). Het nadeel van deze nauwere definitie van het hebben van een 
verzorgingsprobleem is dat er veel meer mensen blijken te zijn die geen verzorgings-
probleem hebben, maar toch hulp ontvangen. En dat geldt niet voor de huidige defi-
nitie op basis van beperkingen en chronische aandoeningen, zoals uit de volgende 
tabel duidelijk wordt. Daarom is voor de huidige definitie gekozen.

Tabel 4.1 Het hebben van een verzorgingsprobleem of potentiële vraag door personen van 30 jaar 
en ouder, uitgesplitst naar beperkingen en chronische ziekte, 2000 (in procenten)

matige of ernstige 
fysieke beperkingen

psychische  
beperkingen

chronische  
aandoening

verzorgingsprobleem 26 12 95

potentiële vraag 50 16 94

potentiële vraag op basis van alleen beperkingen 87 28 90

Bron: SCP (AVO’99; OII’00)
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Vervolgens is bekeken of en hoe verzorgingsproblemen samenhangen met gebruik 
van zorg. Uit tabel 4.2 valt op te maken dat 7% van de gebruikers van awbz-gefinan-
cierde hulp geen potentiële vrager is omdat ze volgens de gehanteerde definitie geen 
verzorgingsprobleem hebben. Onder de gebruikers van huishoudelijke verzorging is 
dat 10%, onder die van opname verpleging 0,2%.

Tabel 4.2 Potentiële vraag onder gebruikers van hulp door personen van 30 jaar en ouder, 2000  
(in absolute aantallen en in procenten)

geen  
potentiële vraag

wel  
potentiële vraag (n = 100%)

verticaal  
gepercenteerd

geen zorg 100 0 7475 79,0

informele zorg 35 65 729 8,0

particuliere zorg 48 52 659 7,0

huishoudelijke verzorging thuis 10 90 255 3,0

persoonlijke verzorging thuis 3 97 67 0,7

verpleging thuis 8 92 116 1,2

opname en verzorging 4 96 106 1,1

opname en verpleging 0,2 99,8 49 0,5

totaal 4659 4797 9457 100

geen AWBZ-gefinancierde zorg 91 9 8863 94,0

AWBZ-gefinancierde zorg 7 93 593 6,0

totaal 8084 (85%) 1373 (15%) 9457 100

Bron: SCP (AVO’99; OII’00)

Onder gebruikers van particuliere en informele hulp ligt het percentage mensen dat 
geen verzorgingsprobleem heeft en dus geen potentiële vrager is, aanzienlijk hoger. 
Dergelijke hulp wordt kennelijk ook in andere gevallen gegeven, bij de particuliere 
hulp spreekt dat vanzelf: het betreft hier in de meeste gevallen de huishoudelijke hulp.
 Dat een substantieel percentage van de gebruikers van huishoudelijke verzorging 
geen potentiële vrager is, zou ook het gevolg van een meetprobleem kunnen zijn. Res-
pondenten in het onderzoek is gevraagd of ze op het moment van het onderzoek fysieke 
beperkingen hadden (het gezondheidsprobleem) en of ze de afgelopen twaalf maan-
den van thuiszorg gebruik hebben gemaakt. Wie aan het begin van die twaalf maanden 
bijvoorbeeld hulp van de thuiszorg kreeg na ontslag uit het ziekenhuis en inmiddels is 
hersteld, wordt wel als gebruiker, maar niet meer als hulpbehoevende herkend.

In tabel 4.3 zijn gebruikers van zorg die geen verzorgingsprobleem hebben volgens 
de definitie van deze studie, op een aantal punten vergeleken met degenen die wel 
zo’n probleem hebben. In deze tabel is te zien dat 5% van de mensen die informele 
hulp ontvangen zintuiglijke beperkingen heeft. Bij andere kenmerken zijn schalen 
gebruikt en geeft het cijfer de gemiddelde score op de schaal weer. Dat is het geval bij 
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fysieke beperkingen, stedelijkheidsgraad, inkomen, opleidingsniveau en netto huis-
houdeninkomen. Bij fysieke beperkingen bijvoorbeeld, is bij een score van 1 geen 
sprake van beperkingen. De score van 2 duidt op lichte beperkingen, de score van 3 
duidt op matige en 4 op ernstige fysieke beperkingen. Er geldt dat hoe hoger de score 
is, hoe hoger het inkomen, opleidingsniveau en hoe minder stedelijk het gebied.

Tabel 4.3 Kenmerken van gebruikers van zorg die geen verzorgingsprobleem hebben, 2000  
(in procenten en gemiddelde scores)

kenmerken
informele 
hulp

particuliere 
hulp 

AWBZ- 
gefinancierde zorg 

allen met  
verzorgingsprobleem

beperkingen

 zintuiglijke beperkingen 0,05 0,08 0,08 0,17

 beperkingen mobiliteit 0,03 0,01 0,11 0,35

 beperkingen adl 0,01 0 0 0,26

 beperkingen zitten en staan 0,04 0,03 0,14 0,44

 beperkingen hdl 0,02 0,05 0,15 0,46

 fysieke beperkingen 1,09 1,07 1,28 1,83

leeftijd 46 51 49 55

geslacht

 vrouw 0,33 0,44 0,45 0,59

samenstelling huishouden

 weduwstaat 0,05 0,06 0,17 0,12

 overig alleenstaand 0,07 0,09 0,04 0,12

stedelijkheidsgraad 3,3 3,0 2,9 2,9

opleidingsniveau 2,6 3,2 2,4 2,2

netto huishoudeninkomen 7,4 8,2 6,3 6,1

(n) (253) (315) (41) (4797)

Bron: SCP (AVO’99, OII’00)

De gebruikers van informele en particuliere zorg zonder verzorgingsprobleem, ver-
tonen gemiddeld genomen iets minder beperkingen dan de gebruikers van awbz-
gefinancierde zorg zonder verzorgingsprobleem. Maar ook de laatst genoemde groep 
heeft nog altijd beduidend minder beperkingen dan de mensen met een verzorgings-
probleem. Gebruikers van awbz-gefinancierde zorg die geen potentiële vraag uit-
oefenen, zijn dus mensen met lichte problemen of problemen die al over zijn. Qua 
inkomen en weduwstaat lijken de gebruikers van awbz-gefinancierde zorg die geen 
potentiële vraag uitoefenen juist meer op de mensen met een verzorgingsprobleem. 
De mensen met lichte problemen ontvangen mogelijk vanwege hun kwetsbaarheid 
awbz-gefinancierde zorg.

De cijfers in de tabellen 4.1 tot en met 4.3 illustreren dat door de wijze waarop de 
potentiële vraag is gedefinieerd weliswaar een groep gebruikers wordt gemist, maar 
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ook dat die groep klein is en niet essentieel voor een model dat vooral kijkt naar de 
awbz-gefinancierde zorg en mogelijke substituten daarvoor.

In het voorgaande bekeken we de gebruikers van zorg die geen potentiële vraag 
hebben. In tabel 4.4 staat het gebruik van zorg van mensen die wel een potentiële 
vraag hebben. Dit gebruik is uitgedrukt in procenten van het aantal mensen met een 
verzorgingsprobleem (tweede kolom).

Tabel 4.4 Het gebruik van zorg onder mensen met en zonder een verzorgingsprobleem, 2000  
(in absolute aantallen en procenten)

geen verzorgings-
probleem

wel verzorgings-
probleem (n = 100%)

verticaal  
gepercenteerd

geen zorg 87 71 7475 79,0

informele zorg 5 10 729 8,0

particuliere zorg 7 7 659 7,0

huishoudelijke verzorging thuis 1 5 255 3,0

persoonlijke verzorging thuis 0 1 67 0,7

verpleging thuis 0 2 116 1,2

opname en verzorging 0 2 106 1,1

opname en verpleging 0 1 49 0,5

totaal 4659 (49%) 4797 (51%) 9457 100

Bron: SCP (AVO’99; OII’00)

Zoals uit tabel 4.4 blijkt, doet een aanzienlijk aantal mensen met een verzorgings-
probleem geen beroep op de hulp van anderen (71%). Een ander deel lost het pro-
bleem op met behulp van informele of particuliere zorg (resp. 10% en 7%). Slechts 
een tiende heeft awbz-gefinancierde thuiszorg, verzorgingshuiszorg of verpleeghuis-
zorg. Voor de volledigheid: de groep van 29% die het verzorgingsprobleem oplost 
door het gebruik van informele of particuliere hulp, awbz-zorg aan huis of awbz-
hulp met opname, is volgens de definitie in dit onderzoek de groep potentiële vragers.

4.3.2 Determinanten van de potentiële vraag
In deze paragraaf wordt beschreven welke kenmerken bepalen of iemand een poten-
tiële vrager is of niet. Daartoe is een regressie-analyse uitgevoerd die aangeeft of 
iemand wel of niet een potentiële vrager is. Dit is in feite de eerste stap in het nested 
logitmodel dat in figuur 4.2 is beschreven. Tabel 4.5 geeft de resultaten. Een verkorte 
versie van deze tabel is te vinden in Timmermans en Woittiez (2004, tabel 2.5). Bij 
de kenmerken met twee klassen zijn degenen zonder dat kenmerk referentiegroep 
(bv. aandoeningen), bij kenmerken met meer dan twee klassen wordt vergeleken met 
de laagste klasse. In deze tabel en ook de volgende in dit hoofdstuk staan plussen, 
minnen en nullen vermeld. Een nul betekent dat een kenmerk geen invloed heeft op 
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het gebruik van het desbetreffende zorgproduct; een plus dat het kenmerk een posi-
tief, een min dat het een negatief effect heeft. Het aantal plussen of minnen zegt iets 
over het significantieniveau: bij drie plussen of minnen is de betrouwbaarheid van het 
effect 99%, bij twee 95% en bij één plus of min 90%.

Een aantal aandoeningen verhoogt sterk de kans om een potentiële zorgvrager te zijn. 
Dat gaat op voor psychische stoornissen, migraine of ziekten van het zenuwstelsel, 
herseninfarct, aandoeningen van de luchtwegen, die van het bewegingsapparaat, en 
overige aandoeningen. Het zijn waarschijnlijk ziekten van darm, gal of lever die het 
positieve effect van de overige aandoeningen veroorzaken.

Beperkingen in de persoonlijke of de huishoudelijke verzorging (adl en hdl) ver-
hogen de kans op potentiële vraag eveneens, de overige beperkingen hebben geen of 
weinig invloed.

Van de sociaal-economische kenmerken heeft alleen het geslacht geen effect op de 
kansen, maar hoe ouder men is, hoe groter de kans dat men een potentiële zorgvrager 
is. Alleenstaanden en verweduwde personen maken meer kans potentiële vrager te 
zijn en datzelfde gaat op voor hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen. 
Ten slotte, ook bewoners van minder stedelijke gebieden behoren eerder tot de poten-
tiële vragers dan bewoners van zeer stedelijke gebieden met dezelfde kenmerken. Dat 
komt mogelijk doordat mensen in minder stedelijke gebieden vaker informele hulp 
ontvangen.

De vraag is nu hoe goed het hiervoor gepresenteerde logitmodel verklaart dan wel 
voorspelt. Met andere woorden, is er in de steekproef die is geanalyseerd een relatie 
tussen alle determinanten enerzijds en de afhankelijke variabele anderzijds, die niet 
op toeval berust. En is het zo dat voorspellingen gebaseerd op het model dichter bij de 
geobserveerde potentiële zorgvraag liggen dan voorspellingen die niet op een model 
gebaseerd zijn.

Om de verklaringskracht van het model als geheel te kunnen evalueren is de 
pseudo-R2 berekend (Judge et al., 1985) die een functie is van de geschatte kansen 
op een geobserveerd potentiële zorgvraag. De waarde van de pseudo-R2 varieert in 
theorie van 0 (in welk geval de determinanten helemaal niets verklaren) tot 1 (als het 
model de afhankelijke variabele perfect verklaart). Het geeft aan in hoeverre het opne-
men van onafhankelijke variabelen de verklaringsgraad van het model verbetert. De 
pseudo-R2 van het model in tabel 4.5 bedraagt 0,50 en dat wijst op een sterke relatie 
tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen.

Het model berekent voor iedereen een kans dat hij/zij een potentiële vrager naar 
zorg is. Dat resulteert in een gemiddeld kans van 15% en dat komt precies overeen 
met de gemiddelde waargenomen frequentie.2 Deze gemiddelde kansen dienen als 
basis voor de ramingen die in hoofdstuk 6 gepresenteerd worden. In totaal wordt 
85% van de potentiële vragers goed voorspeld en ook het percentage goed voorspelde 
vragers en goed voorspelde niet-vragers is vrij hoog (resp. 91% en 47%).
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Tabel 4.5 Determinanten van de potentiële vraag naar zorg (marginale effecten van logit-schatting), 
2000, n = 9457a,b,c

vrager vrager

aandoeningen samenstelling huishouden

 nieuwvormingen 0  samenwonend (ref.)

 nier, gal lever of schildklier 0  weduwstaat +++

 diabetes 0  overig alleenstaand +++

 psychische aandoeningen +++

 migraine of ziekten zenuwstelsel +++ stedelijkheidsgraad

 epilepsie 0  zeer sterk stedelijk (ref.)

 hartinfarct, ernstige hartaandoening 0  sterk stedelijk +

 herseninfarct ++  matig stedelijk ++

 luchtwegaandoening +++  weinig stedelijk +

 bewegingsapparaat +++  niet stedelijk +

 gevolgen ongeval 0

 overige aandoeningen +++ niveau voltooide opleiding

 hooguit lager onderwijs

beperkingen  lager beroepsonderwijs 0

 zintuiglijk 0  middelbaar onderwijs ++

 licht in mobiliteit 0  hbo of universitair +

 matig tot ernstig in mobiliteit +

 licht in adl 0 netto huishoudeninkomen

 matig tot ernstig in adl +++  < 675 euro per maand (ref.)

 licht in zitten en staan ++  675-935 euro per maand 0

 matig tot ernstig in zitten en staan 0  935-1090 euro per maand 0

 licht in hdl +++  1090-1215 euro per maand 0

 matig tot ernstig in hdl +++  1215-1350 euro per maand - -

 1350-1485 euro per maand 0

leeftijdsklasse  1485-1800 euro per maand ++

 jonger dan 69 (ref.)  1800-2700 euro per maand ++

 70-74 jaar +++  > 2700 euro per maand +++

 75-79 jaar +++  missing 0

 80-84 jaar +++

 85+ +++ gebruik voorzieningen

 hulpmiddel mobiliteit +++

geslacht  gebruik medische specialist en/of ziekenhuis +++

 man (ref.)

 vrouw 0

pseudo-R2 0,50

a  De referentiegroep wordt gevormd door mensen zonder enige zorg.
b  Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 

determinant.
c   0: niet significant bij p>0,1; + of –: licht significant bij p<0,1; ++ of – : significant bij p<0,05; +++ of ---: sterk significant 

bij p<0,01.

Bron: SCP(AVO’99; OII’00)
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4.3.3 Determinanten van de pakketkeuze
Uit de vorige paragraaf is duidelijk geworden welke kenmerken bepalen of sprake is 
van potentiële vraag naar zorg. Bij de volgende stap in de modelontwikkeling is nage-
gaan welke diensten de potentiële vragers verlangen. Er is al eerder opgemerkt dat 
het beschikbare bevolkingsonderzoek geen informatie bevat over het soort hulp dat 
potentiële vragers wensen. Die informatie wordt daarom ontleend aan een bestand 
van manifeste vragers. In dit bestand van dossiers van indicatieorganen die werken 
met de software van gino, zijn de afgegeven positieve indicaties gelicht en deze zijn 
in verband gebracht met de kenmerken van de hulpvragers die tevens zijn geregi-
streerd.

Zo’n analyse werd eerder uitgevoerd en uitgebreid gerapporteerd door Van Campen 
en Van Gameren (2003). Hier worden evenwel een andere methode en andere deter-
minanten gebruikt. Dat laatste houdt verband met de noodzaak determinanten te 
laten overeenkomen met kenmerken die het bevolkingsonderzoek (avo’99; oii’00) 
gemeten worden. Dit is voorwaarde om de resultaten van de vraaganalyses te kunnen 
koppelen aan het bevolkingsonderzoek dat de gegevens van de potentiële vraag bevat. 
In paragraaf 4.3.4 wordt hierop uitgebreid ingegaan. Daar zal worden uitgelegd hoe 
aan iedere persoon in het bevolkingsonderzoek een kans wordt toegekend dat hij of 
zij een vrager naar een bepaald zorgdienst is.

In tabel 4.6 staan de schattingsresultaten van het geneste model dat onderscheid 
maakt naar clusters. In figuur 4.2 werd dit geïllustreerd aan de hand van een aantal 
gebruikspakketten. In tabel 4.7 staan de schattingsresultaten van de multinomiale 
regressie-analyse waarin het geïndiceerde zorgpakket van de manifeste zorgvragers 
gerelateerd is aan een aantal kenmerken zonder gebruik te maken van de aanname 
dat sommige pakketten meer op elkaar lijken dan andere. De multinomiale techniek 
is uitgelegd in figuur 4.1. Vanwege het grote aantal pakketten zijn de tabellen door 
hun omvang lastig te lezen. De lezer die geïnteresseerd is in de interpretatie van de 
invloed van de determinanten op de vraag naar zorg en dan vooral in het onderscheid 
tussen zorg aan huis en intramurale zorg, moet zich concentreren op tabel 4.6. Voor 
de lezer die geïnteresseerd is in de totstandkoming van de geraamde ontwikkeling 
van de vraag, is tabel 4.7 het meest interessant.

Nested model
Er zijn binnen het bestand van manifeste vragers naar hulp zeventien zorgpakket-
ten onderscheiden (zie tabel 2.1). Die zeventien zorgpakketten zijn ten behoeve van 
het geneste model onderscheiden in een aantal clusters waarvan we aannemen dat 
de pakketten binnen zo’n cluster meer met elkaar gemeen hebben dan met pakket-
ten in andere clusters. In het eerste blok wordt een thuiszorgindicatie onderscheiden 
van een indicatie voor intramurale zorg. Deze afweging wordt op alle waarnemingen 
geschat (kolom 15 van tabel 4.6). Het tweede blok, thuiszorg, bevat vijf zorgpakket-
ten, combinaties van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, 
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begeleiding en dagopvang (kolommen 7 tot en met 10 van tabel 4.6). De schattin-
gen van dit blok zijn verricht op alle personen die een thuiszorgpakket geïndiceerd 
hebben gekregen. Het derde blok betreft drie pakketten die aan tijdelijke opname, 
opname verzorging of opname verpleging gerelateerd zijn. Hier zijn bij de schattin-
gen alleen personen met een intramurale indicatie in betrokken (kolommen 13 en 14 
in tabel 4.6). De overige kolommen hebben betrekking op de kans op een indicatie 
van een pluspakket ten opzichte van een enkelvoudig pakket. Bijvoorbeeld kolom 1 
beschrijft de determinanten van de kans op een indicatie van persoonlijke verzorging 
gecombineerd met huishoudelijke verzorging ten opzichte van een indicatie voor 
alleen persoonlijke verzorging. Schattingen hiervan zijn alleen gebaseerd op perso-
nen met een indicatie voor persoonlijke verzorging. De resultaten van dit nested logit-
model staan in tabel 4.6. De verkorte versie van de tabel is te vinden in Timmermans 
en Woittiez (2004, tabel 2.6 en 2.7). In tabel 4.6 zijn twee extra kenmerken meegeno-
men: de aanwezigheid van informele en van particuliere hulp. Deze twee kenmerken 
zijn in Timmermans en Woittiez niet meegenomen omdat daar naast het vraagmo-
del ook het gebruiksmodel gebruikt wordt om te ramen. In het gebruiksmodel zijn 
informele en particuliere hulp endogeen; ze kunnen dus niet zomaar als verklarende 
variabele worden meegenomen. De kleine verschillen tussen de tabellen 2.6 en 2.7 in 
Timmermans en Woittiez (2004) en tabel 4.6 zijn hieraan toe te schrijven. Het feit dat 
de verschillen zo klein zijn, geeft aan dat de resultaten vrij robuust zijn.

Tabel 4.6 geeft inzicht in de vraag naar verschillende zorgpakketten van manifeste 
vragers van zorg. De interpretatie van de resultaten in tabel 4.6 moet gebeuren binnen 
de gekozen clusters zoals eerder is uitgelegd, terwijl het totale effect van een kenmerk 
op een pakket in tabel 4.7 wordt beschreven. Af en toe zal dan ook al vooruitgelopen 
worden op de resultaten in tabel 4.7. De meeste typen beperkingen (mobiliteit, adl, 
zintuiglijk en psychisch) en bijna alle typen aandoeningen vergroten de kans op vraag 
naar intramurale zorg ten opzichte van zorg aan huis (kolom 15). Mobiliteitsaandoe-
ningen, hdl-beperkingen en beperkingen bij het zitten en staan vergroten juist de 
kans op thuiszorg. Daarnaast hebben ook personen met een hoge leeftijd, verweduw-
den en alleenstaanden een grotere kans op intramurale zorg dan jongeren en samen-
wonenden met vergelijkbare kenmerken.

De onderlinge verdeling tussen de verschillende intramurale zorgpakketten op basis 
van diezelfde beperkingen en aandoeningen is veel minder eenduidig bepaald (kolom 
13-14). Alles bij elkaar resulteert dat in vooral positieve effecten van beperkingen en 
aandoeningen op de specifieke intramurale pakketten in de multinomiale schatting 
(kolom 12-17, tabel 4.7). En datzelfde geldt voor de persoonskenmerken, zij het in 
iets mindere mate.
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Beperkingen bij het zitten en staan, hdl-beperkingen, en mobiliteitsaandoeningen 
zijn naast geslacht de enige factoren die de kans op vraag naar intramurale zorg juist 
verkleinen ten opzichte van de kans op zorg aan huis. Hdl-beperkingen en mobili-
teitsaandoeningen vergroten de kans op verzorgingshuiszorg ten opzichte van tij-
delijke opname wat uiteindelijk toch resulteert in een positief effect van deze twee 
kenmerken op de specifieke verzorgingshuiszorg pakketten (kolom 14-15, tabel 4. 
4.7). Daarentegen blijft het negatieve effect van beperkingen bij het zitten en staan 
overeind als naar de specifieke intramurale zorgpakketten gekeken wordt.

Vrouwen hebben een grotere kans op zorg aan huis dan op intramurale zorg, en 
met name op de pakketten met daarin huishoudelijke verzorging. Ouderdom ver-
hoogt binnen de zorg aan huis pakketten de kans een zorgvraag naar semimurale 
zorg, verpleging en verzorging ten opzichte van de vraag naar huishoudelijke verzor-
ging. Alleen voor verzorging en semimurale zorg is dit leeftijdseffect groter dan het 
negatieve effect op de vraag naar zorg aan huis, met als gevolg een positief effect van 
leeftijd op deze specifieke pakketten ten opzichte van de vraag naar huishoudelijke 
verzorging (kolom 2, 10-11, tabel 4.7).

De kenmerken die een positief effect hebben op de vraag naar semimurale zorg 
komen grotendeels overeen met die naar een van de specifieke intramurale zorgpak-
ketten. Ze verschillen echter in het effect van persoonlijke omstandigheden. Verwe-
duwden en alleenstaanden hebben juist een kleinere kans op semimurale zorg.

Het pakket begeleiding is een vreemde eend in de bijt van zorg thuis. Bijna alle ken-
merken hebben een negatief effect op de vraag naar begeleiding ten opzichte van de 
vraag naar huishoudelijke verzorging, uitgezonderd psychische beperkingen en aan-
doeningen.

Wie een hdl-beperking of een beperking bij het zitten en staan heeft, heeft een hogere 
kans op vraag naar huishoudelijke verzorging en dat is terug te zien in alle combina-
tiepakketten met huishoudelijke verzorging (kolom 3, 5 en 7 van tabel 4.7). Binnen de 
zorg aan huis pakketten hebben mensen met één of andere aandoening, adl-beper-
kingen of een hoge leeftijd juist een grotere kans om vraag naar verpleging en per-
soonlijke verzorging uit te oefenen dan vraag naar huishoudelijke verzorging. Als alle 
pakketten tegelijk in beschouwing worden genomen (tabel 4.7) blijft het positieve 
effect van leeftijd blijft alleen gehandhaafd voor de vraag naar persoonlijke verzor-
ging. Het positieve effect van adl-beperkingen blijft gehandhaafd voor de vraag naar 
alle pakketten met persoonlijke verzorging. Van de aandoeningen verhoogt met name 
nieuwvormingen de vraag naar een van de pakketten met verpleging of verzorging.

Ten slotte volgt hieronder nog een technische uitleg over de coëfficiënten die bij de 
‘lsom-termen’ horen. De lezer die niet econometrisch geschoold dan wel geïnteres-
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seerd is kan deze alinea overslaan. De ‘lsom-termen’ geven informatie over de mate 
van substitueerbaarheid tussen de producten in de verschillende clusters. Als de coëf-
ficiënt gelijk is aan 1 is het nested model gelijk aan het multinomiaal model. Dan geldt 
dat als de kans op één product toeneemt, de kans op alle andere producten in dezelfde 
mate afneemt. Als de coëfficiënt gelijk is aan nul, is er sprake van een sequentieel 
model en is er sprake van volledige onafhankelijkheid. Laten we de keuze tussen de 
vijf thuiszorgproducten als voorbeeld nemen. De keuze is tussen huishoudelijke ver-
zorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagopvang. Bij elk van 
deze producten uitgezonderd huishoudelijke verzorging, is het mogelijk ze alleen 
te ontvangen of samen met een ander (lichter) product. Eerst wordt nagegaan welke 
kenmerken van invloed zijn op de combinatie ten opzichte van het enkelvoudige pro-
duct. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald welke kenmerken bepalend zijn voor ontvangen 
van alleen persoonlijke verzorging ten opzichte van persoonlijke verzorging in combi-
natie met huishoudelijke verzorging. De resultaten daarvan staan vermeld in kolom 1 
van tabel 4.6. Op basis van deze schattingsresultaten wordt een gewogen gemiddelde 
berekend van de kans op het enkelvoudige pakket en de kans op het gecombineerde 
pakket persoonlijke verzorging. Dit gemiddelde (inclusive value geheten) wordt als cor-
rectieterm opgenomen in de relatie die de keuzen tussen de vijf thuiszorgproducten 
beschrijft. Het geeft aan dat iemand bij de keuze tussen de vijf thuiszorgpakketten 
in zijn achterhoofd houdt dat achter de keuze voor persoonlijke verzorging nog een 
keuze tussen persoonlijke verzorging alleen of in combinatie met huishoudelijke ver-
zorging schuil gaat. De correctieterm verdisconteert de samenhang tussen de keuze 
voor een pluspakket en de keuze van een van de thuiszorgpakketten. Een analoge 
redenering gaat op voor verpleging, begeleiding en semimurale zorg. Vandaar dat bij 
de keuze tussen de vijf thuiszorg producten vier correctietermen zijn opgenomen. De 
positieve coëfficiënten van ‘lsomvz’ en ‘lsomsemi’ in kolom 7 geven aan dat personen 
door niet in het model gemeten kenmerken een grotere kans hebben op een gecom-
bineerd pakket verzorging of semimurale zorg ook een grotere kans hebben op ver-
zorging. De negatieve coëfficiënt van ‘lsomvp’ in kolom 7 geeft aan dat personen die 
door niet in het model gemeten kenmerken een grotere kans hebben op een gecom-
bineerd pakket verpleging juist een kleinere kans hebben op verzorging. De vraag 
naar een pluspakket verhoogt de kans op de vraag naar begeleiding en verlaagt juist 
de kans op vraag naar semimurale zorg, uitgezonderd het pluspakket van semimu-
rale zorg dat juist de kans op vraag naar semimurale zorg verhoogt. Uit kolom 13 en 
14 blijkt dat en grote kans op de vraag naar een pluspakket van verzorgingshuiszorg 
samengaat met een grote kans op de vraag naar zowel verzorgingshuiszorg als ver-
pleeghuiszorg. En ten slotte geeft de negatieve (positieve) coëfficiënt van ‘lsomthuis’ 
(lsomuit) in kolom 15 aan dat personen die door niet in het model gemeten kenmer-
ken een grotere kans hebben op een thuiszorgpakket (intramuraal pakket) een klei-
nere (grotere) kans hebben op een vraag naar intramurale zorg. Duidelijk is dat niet 
alle ‘lsom’-termen gelijk aan 1 zijn. Dat betekent dat de veronderstelling dat de mate 
van substitueerbaarheid van producten tussen clusters gelijk is, verworpen wordt.
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Multinomiale model
In tabel 4.7 staan de schattingsresultaten van het multinomiale model. De effecten 
in deze tabel zijn combinaties van de effecten in de vorige tabel (tabel 4.6). Zo is bij-
voorbeeld het effect van een matige mobiliteitsbeperking op de vraag naar opname 
verzorging zonder overige product (kolom 14, tabel 4.7) het product van het effect 
van een matige mobiliteitsbeperking op de vraag naar opname (kolom 15, tabel 4.6) 
en het effect daarvan binnen de groep van mensen met een vraag naar opname op de 
vraag naar opname verzorging (kolom 13, tabel 4.6) en het effect daarvan binnen de 
groep van mensen met een vraag naar opname verzorging op de vraag naar opname 
verzorging zonder ander product (kolom 11, tabel 4.6). De multinomiale schattingen 
vormen in combinatie met de schattingen van de potentiële vraag de grondslag voor 
de vraagramingen die in Timmermans en Woittiez (2004) gepresenteerd worden. De 
schattingsresultaten zijn in lijn met de resultaten die gevonden zijn door Van Campen 
en Van Gameren (2003, tabel 4.2).

Mobiliteitsbeperkingen verhogen de kans op vraag naar intramurale en semimu-
rale zorg en verkleinen de kans op vraag naar de lichtere thuiszorgpakketten. Een 
adl-beperking vergroot de kans op tijdelijke opname, opname met verpleging of op 
de thuiszorgpakketten met verzorging en verlaagt de kans op vraag naar de thuis-
zorgpakketten met verpleging en begeleiding ten opzichte van de kans op vraag naar 
alleen huishoudelijke verzorging. Beperkingen bij het zitten en staan vergroten de 
kans op vraag naar alleen huishoudelijke verzorging ten opzichte van bijna alle andere 
pakketten. Ingeval van hdl-beperkingen is er een grotere kans dat opname met ver-
zorging of een thuiszorgpakket huishoudelijke verzorging plus wordt gevraagd dan 
alleen huishoudelijke verzorging. Mensen met zintuiglijke beperkingen vragen vaker 
semi- en intramurale zorg dan alleen huishoudelijke verzorging. Psychische beper-
kingen vergroten niet alleen de kans op de vraag naar semi- en intramurale zorg maar 
ook die naar begeleiding ten opzichte van de kans op vraag naar alleen huishoudelijke 
verzorging.

De aanwezigheid van aandoeningen heeft wisselende effecten op de vraag naar zorg-
pakketten. Bij nieuwvormingen is de kans op vraag naar elk thuiszorgpakket groter 
dan die naar alleen huishoudelijke verzorging. Diabetes vergroot vooral de kans op 
een thuiszorgpakket met verpleging en psychische aandoeningen die op semimu-
rale zorg en permanente opname en dat ten opzichte van de kans op vraag naar alleen 
huishoudelijke verzorging. De overige aandoeningen vergroten de kans op opname 
en verzorging.

De aanwezigheid van mobiliteitshulpmiddelen vergroot de kans op de meeste pakket-
ten. Het functioneert hier als een signaal voor de ernst van het verzorgingsprobleem 
dat niet door beperkingen en aandoeningen gemeten is.
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Wie particuliere en informele hulp heeft, heeft een grotere kans vrager te zijn naar 
semimurale zorg en opname met verzorging dan anderen met dezelfde kenmerken 
die geen informele of particuliere hulp ontvangen. Deze hulpbronnen verkleinen wel 
de kans op vraag naar opname en verpleging. Verder verkleint de aanwezigheid van 
particuliere hulp de kans op de vraag naar pakketten waarin naast huishoudelijke ver-
zorging nog een ander vorm van zorg aan huis zit en vergroot het de kans op de pak-
ketten met alleen verzorging, alleen verpleging of een combinatie van die twee.

Ook persoonskenmerken beïnvloeden de vraag naar een bepaald pakket. Verweduwde 
personen en andere alleenstaanden hebben ceteris paribus een grotere kans op 
vraag naar intramurale zorg en het pakket huishoudelijke en lichamelijke verzorging 
ten opzichte van de kans op vraag naar alleen huishoudelijke verzorging. Vrouwen 
hebben een kleinere kans op de vraag naar semimurale zorg, opname en verzorging 
en op de pakketten met alleen verzorging, alleen verpleging of een combinatie van 
die twee en een grotere kans op het pakket huishoudelijke en lichamelijke verzor-
ging of begeleiding ten opzichte van de kans op vraag naar alleen huishoudelijke ver-
zorging. Leeftijd heeft een sterk positief effect op de kans op vraag naar één van de 
intra- en semimurale zorgpakketten en op het pakket alleen lichamelijke verzorging 
en een negatief effect op de kans op de vraag naar de overige thuiszorgpakketten ten 
opzichte van de kans op vraag naar alleen huishoudelijke verzorging.

De fit van zowel het multinomiale model als het geneste model is redelijk goed te 
noemen, en ze zijn beide van vergelijkbaar niveau.

De berekende kans op een bepaald pakket gebaseerd op de schattingen van het nested 
logitmodel wijkt niet veel af van die van het multinomiale model. Dat geeft aan dat de 
resultaten robuust zijn.

4.3.4 Toekenning van de vraag naar zorg
In paragraaf 4.3.1 is uitgelegd dat in de beschikbare bevolkingsonderzoeken wel de 
potentiële vragers zijn te herkennen, maar niet de typen hulp die ze potentieel vragen. 
Daarom wordt de potentiële vraag naar zorgdiensten bepaald met behulp van nog 
een andere bron. In de eerste bron, het bevolkingsonderzoek, zijn potentiële vragers 
opgespoord en is nagegaan welke determinanten die potentiële vraag bepalen (tabel 
4.5). Met behulp daarvan is iedere respondent in dat bevolkingsonderzoek een kans 
op potentiële vraag toegekend.

De tweede bron is een bestand van rio-dossiers met behulp waarvan kan worden 
bepaald welke de determinanten van de manifeste vraag naar typen diensten zijn 
(tabel 4.6 en 4.7). De informatie uit deze bron is overgezet op het bevolkingsonder-
zoek. Dat is gedaan door de kansen per bevolkingsgroep (lees: determinant) op de 
manifeste vraag naar een bepaald pakket toe te kennen aan dezelfde groep in het 
bevolkingsonderzoek. Daarmee wordt verondersteld dat de kansen op een pakket 
binnen de potentiële vraag niet verschillen van die binnen de manifeste vraag.
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In deze paragraaf wordt precies uitgelegd hoe aan iedere persoon in een repre-
sentatieve steekproef van 30-plussers de potentiële vraag naar type zorgdienst is 
toegekend op basis van zijn/haar kenmerken en eveneens wordt met een voorbeeld 
aangegeven hoe dat in de praktijk uitwerkt.

Zoals al eerder is vermeld is de potentiële vraag naar zorgdiensten uit twee delen 
opgebouwd: wie is een potentiële vrager en welk type diensten verlangen potenti-
ele vragers. De coëfficiënten van tabel 4.5 geven het antwoord op de vraag wie de 
potentiële vragers zijn. Tabel 4.7 biedt informatie over de relatie tussen een aantal 
kenmerken en het type dienst dat een manifeste vrager naar zorg vraagt. Die rela-
tie is geschat op een steekproef van werkelijke vragers (gino-rio’00). Op basis van 
de geschatte coëfficiënten die in tabel 4.7 zijn gepresenteerd en de overeenkomstige 
kenmerken in het bevolkingsonderzoek (avo’99; oii’00) wordt aan iedereen in de 
steekproef een kans toegekend dat iemand een bepaald type dienst vraagt. Maar niet 
iedereen in het bevolkingsonderzoek is een potentiële vrager. Daarom wordt die kans 
voorvermenigvuldigd met de kans dat iemand een potentiële vrager is. Het product 
van die twee kansen is de kans dat iemand een potentiële vrager is naar een bepaald 
type dienst. Dit toekennen van kansen gebeurt op basis van de regressiemethode 
(@nb. referentie@) en omhelst in feite niets anders dan het vermenigvuldigen van de 
geschatte coëfficiënt met de waarde van het overeenkomstige kenmerk voor ieder-
een in de steekproef.3 De regressiemethode is één van de eenvoudigste manieren om 
te imputeren. Voor dit onderzoek zijn echter ook meer geavanceerde mogelijkheden 
voor imputatie onderzocht (zie voor een overzicht van de voor- en nadelen van ver-
schillende imputatiemethoden Roth (1994) en Little en Rubin (1987). Probleem is dat 
de meeste van die technieken betrekking hebben op één dataset waarvan een aantal 
waarnemingen ontbreken van een enkele variabele. Hier ontbreken, uitgaande van het 
bevolkingsonderzoek avo’99; oii’00 van één variabele (namelijk de vraag) alle waar-
nemingen. Daarom kan bijvoorbeeld de Hot Deck Imputation niet gebruikt worden. 
Die methode gaat namelijk op zoek naar een meest vergelijkbare eenheid om de ont-
brekende waarden in te vullen en in dit geval ontbreken ze allemaal op de vraag. Roth 
(1994) laat zien dat de regressiemethode qua prestatie het weliswaar slechter doet dan 
de meer geavanceerde technieken maar beter dan de meest simpele zoals mean sub-
stitution waarbij het gemiddelde van de betreffende kenmerk wordt ingevuld voor de 
ontbrekende waarde.

De precieze manier van imputatie wordt hieronder beschreven:
De kans dat persoon i het type zorg j vraagt (vrij = 1), gegeven dat hij/zij een zorg-

vraag heeft (vraagi = 1) is:

Pr (vrij = 1 |vraagi = 1) = Σk (αjk Xik )     (1)

waarbij
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Xik   = kenmerk k van persoon i
αjk   = de geschatte invloed van kenmerk k op de vraag naar product j.

De coëfficiënten αjk zijn de schattingen uit tabel 4.7.

Iedere persoon in het bevolkingsonderzoek (avo’99, oii’00) ontvangt op basis van 
zijn of haar kenmerken een geschatte vraagkans op elk van de pakketten, zoals gede-
finieerd in vergelijking (1). Met behulp van de parameters die voor de vraagvergelij-
king geschat zijn, kan de verdeling van de gevraagde pakketten bepaald worden, maar 
we weten dan nog niet welke mensen een zorgvraag hebben. Daarom is in paragraaf 
4.3.1 een veronderstelling gemaakt over wie er een potentiële zorgvraag heeft en is in 
paragraaf 4.3.2 geschat welke kenmerken verklaren dat iemand een potentiële zorg-
vrager is:

Pr (vraagi = 1) = Σk (βk Zik )      (2)

De coëfficiënten βk zijn de schattingen uit tabel 4.5.

De kans dat persoon i potentieel vraag naar een bepaald product j uitoefent is de kans 
dat persoon i een potentiële zorgvrager is maal de kans dat persoon i naar product j 
vraagt, gegeven dat hij/zij zorg vraagt:

Pr (vrij = 1) = Pr (vri = 1| vraagi = 1) * Pr (vraagi = 1)     (3)

Omdat we veronderstellen dat de kans dat een aanvraag wordt afgewezen gelijk aan 0 
is, is de kans dat iemand geen zorgvraag heeft gelijk aan:

Pr (gvri = 1) = 1 - Pr (vraagi = 1)       (4)

Hoe gaat de imputatie van de vraaggegevens op de dataset met gebruiksgegevens 
precies in zijn werk. Een voorbeeld kan deze techniek illustreren. Laten we de kans 
berekenen dat iemand zich bij de rio heeft gemeld en vraag uitoefent naar alleen 
persoonlijke verzorging. Dat doen we voor een 90-jarige samenwonende vrouw met 
ernstige hdl- en adl-beperkingen en een 60-jarige alleenstaande man met dezelfde 
beperkingen, beiden zonder aandoeningen, hulpmiddelen of aanwezige zorg.

De kans dat de vrouw vraag uitoefent naar alleen persoonlijke verzorging als ze een 
vrager is, is gelijk aan:4

-0,19* 1 (hdl-bep.) + 0,32*1 (adl-bep.) + 0*1 (samenw.) – 0,05 *1(vrouw) + 
0,10*1(85-plus) + 0,12 = 0,30
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De kans dat de vrouw een potentiële vrager is, is gelijk aan:5

+ 0,21* 1 (hdl-bep.) + 0,11*1 (adl-bep.) + 0*1 (samenw.) + 0,00 *1(vrouw) + 
0,27*1(85-plus) - 0,50 = 0,09

Vermenigvuldigen van beide kansen geeft een kans van 0,03 dat de vrouw een potenti-
ele vrager is naar persoonlijke verzorging.6

De kans dat de man vraag uitoefent naar alleen persoonlijke verzorging als hij een 
vrager is, is gelijk aan:

-0,19* 1 (hdl-bep.) + 0,42*1 (adl-bep.) - 0,02 *1(alleenstaand) + 0*1(man) + 
0,08*1(80-84) + 0,12 = 0,41

De kans dat de man een potentiële vrager is, is gelijk aan:

0,21* 1 (hdl-bep.) + 0,11*1 (adl-bep.) + 0,09 *1(alleenstaand) + 0*1(man) + 
0,20*1(80-84) – 0,50 = 0,1.

Dit geeft een kans van 0,04 dat de man een potentiële vrager is naar persoonlijke ver-
zorging. In paragraaf 4.5 worden met behulp van bovenstaande resultaten vraag- 
en gebruiksprofielen opgesteld. Maar eerst zal in de volgende paragraaf ingegaan 
worden op de determinanten van het gebruik.

4.4 Model van het gebruik van verpleging en verzorging

In deze paragraaf wordt een verklaringsmodel van het gebruik van verpleging en 
verzorging beschreven. Het wordt duidelijk welke kenmerken bepalend zijn voor 
het gebruik van verschillende typen diensten. Het model is geschat op het al eerder 
genoemde bevolkingsonderzoek (avo’99; oii’00). Ook hier worden een geneste 
zowel als een multinomiale variant beschreven.

Het geneste model
Er zijn met betrekking tot het gebruik van hulp acht zorgpakketten (inclusief geen 
zorg) onderscheiden (zie tabel 2.2). Die acht zorgpakketten zijn te onderscheiden in 
een aantal clusters waarvan we aannemen dat de pakketten binnen zo’n cluster meer 
met elkaar gemeen hebben dan met pakketten in andere clusters (zie figuur 4.2). 
Het ee2ste blok, zorg, bevat zeven zorgpakketten en wordt vergeleken met het blok 
‘geen zorg’. Deze stap in het model wordt op alle waarnemingen geschat. Binnen 
zorg wordt zorg aan huis en zorg met opname (intramurale zorg) onderscheiden. De 
keuze tussen zorg thuis en zorg intramuraal wordt geschat met een logitmodel op de 
waarnemingen van personen die enige vorm van hulp ontvangen. Het blok intramu-
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rale zorg omvat twee pakketten: opname verzorging en opname verpleging. Binnen 
het cluster zorg intramuraal wordt de verdeling over de twee zorgproducten opname 
met verzorging en opname met verpleging geschat met een logitmodel op de waarne-
mingen van personen die intramurale zorg ontvangen.

Het blok thuiszorg wordt in tweeën verdeeld: awbz-gefinancierde zorg en niet-
awbz-gefinancierde zorg. De keuze tussen awbz-zorg en niet-awbz-zorg wordt 
geschat met een logitmodel op de waarnemingen van personen die zorg thuis ont-
vangen. Binnen het cluster awbz-gefinancierde zorg worden huishoudelijke verzor-
ging, persoonlijke verzorging en verpleging onderscheiden. Het laatste blok bevat de 
zorgpakketten informele en particuliere zorg. Binnen het cluster ‘andere dan awbz-
gefinancierde hulp aan huis’ zijn informele en particuliere hulp opgevat als substitu-
ten van elkaar. De determinanten die de keuze tussen deze twee substituten bepaalt, 
worden geschat met behulp van een logitmodel. Dat gebeurt op de waarnemingen van 
personen die één van deze twee vormen van zorg thuis ontvangen. 
 
Tabel 4.8 Determinanten van gebruika (marginale effectenb van een nested logit-schatting),  

2000a,b,c

1
particu-
liere 
/informele
zorg

2
pers.
verz /
huish. 
verz.

3
verple-
ging/
huish. 
verz.

4
AWBZ- 
thuiszorg/
niet-AWBZ 
thuiszorg

5
opname  
verpleging/
opname  
verzorging

6
intramu-
rale zorg/
zorg thuis 

7
zorg/ 
geen 
zorg 

aandoeningen

 nieuwvormingen 0 0 +++ + 0 0 0

 nier, gal lever of schildklier 0 - - 0 0 0 + 0

 diabetes 0 0 0 0 0 0 0

 psychische aandoeningen 0 0 0 0 0 0 0

 migraine of ziekten zenuwstelsel 0 0 0 - - - 0 0 0

 epilepsie 0 0 0 0 0 0 0

 hartinfarct, ernstige  
 hartaandoening 0 0 0 0 0 0 - -

 herseninfarct 0 - 0 0 0 ++ 0

 luchtwegaandoening 0 0 0 0 0 0 0

 bewegingsapparaat 0 0 - - - 0 - - 0 

 gevolgen ongeval 0 0 + 0 0 + 0

 overige aandoeningen 0 0 0  +++ + ++ 0

beperkingen

 zintuiglijke beperkingen 0 - 0 0 - - 0

 lichte beperking mobiliteit - - 0 0 0 0 + +

 matig-ernstige beperking  
 mobiliteit 0 0 0 0 0 + 0

 lichte beperking adl 0 0 0 0 0 - - 0

 matig-ernstige beperking adl 0 ++ ++ 0 +++ 0 +

 lichte beperking zitten en staan 0 0 0 0 0 - - +

 matig-ernstige beperking zitten  
 en staan 0 0 0 0 +++ - - - 0
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Tabel 4.8 (vervolg) Determinanten van gebruika (marginale effectenb van een nested logit-schat-
ting), 2000a,b,c 

1
particu-
liere 
/informele
zorg

2
pers.
verz /
huish. 
verz.

3
verple-
ging/
huish. 
verz.

4
AWBZ- 
thuiszorg/
niet-AWBZ 
thuiszorg

5
opname  
verpleging/
opname  
verzorging

6
intramu-
rale zorg/
zorg thuis 

7
zorg/ 
geen 
zorg 

 lichte beperking hdl 0 0 0 0 0 + +++

 matig-ernstige beperking hdl 0 0 0 0 0 ++ +++

 iets psychisch 0 0 0 +++ +++ +++ +++

 eenzaamheid nad na na na - - na na

 depressie/welbevinden na na na na - - na na

reden zorg

 kortdurende ziekte - - - ++ ++ ++ na na na

 nazorg - - - ++ ++ ++ na na na

 verminderde zelfredzaamheid - - - 0 0 ++ na na na

 chronische ziekte 0 ++ + +++ na na na

leeftijdsklasse

 jonger dan 69 (ref.)

 70-74 jaar +++ 0 0 +++ 0 ++ +++

 75-79 jaar +++ 0 0 ++ - ++ +++

 80-84 jaar +++ 0 0 ++ - - - ++ +++

 85+ 0 ++ ++ 0 - - - ++ +++

geslacht

 man (ref.)

 vrouw ++ 0 0 ++ - - - 0

samenstelling huishouden

 samenwonend (ref.)

 weduwstaat +++ 0 0 + 0 ++ +++

 overig alleenstaand +++ 0 0 0 ++ 0 +++

stedelijkheidsgraad

 zeer sterk stedelijk (ref.)

 sterk stedelijk 0 0 0 0 - - +++ ++

 matig stedelijk 0 0 0 0 0 0 ++

 weinig stedelijk 0 0 0 0 - - - 0 ++

 niet stedelijk 0 0 0 0 - - - - - +++

opleidingsniveau

 voltooide opleiding hooguit  
 lager onderwijs

 voltooide opleiding lager  
 beroepsonderwijs +++ 0 0 0 0 ++ 0

 voltooide opleiding middelbaar  
 onderwijs +++ 0 0 0 0 0 ++

 voltooide opleiding hbo of  
 universitair +++ 0 0 0 0 0 +++
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Tabel 4.8 (vervolg) Determinanten van gebruika (marginale effectenb van een nested logit-schat-
ting), 2000a,b,c

1
particu-
liere 
/informele
zorg

2
pers.
verz /
huish. 
verz.

3
verple-
ging/
huish. 
verz.

4
AWBZ- 
thuiszorg/
niet-AWBZ 
thuiszorg

5
opname  
verpleging/
opname  
verzorging

6
intramu-
rale zorg/
zorg thuis 

7
zorg/ 
geen 
zorg 

netto huishoudeninkomen

 < 675 euro per maand (ref.)

 675-935 euro per maand ++ ++ ++ 0 0 0 +

 935-1090 euro per maand ++ 0 0 0 0 0 0 

 1090-1215 euro per maand ++ 0 0 - 0 - - 0 

 1215-1350 euro per maand ++ 0 0 - - - - - - - 

 1350-1485 euro per maand +++ 0 0 0 0 - - 0

 1485-1800 euro per maand +++ 0 0 - - +++ - - ++ 

 1800-2700 euro per maand +++ 0 0 - - - 0 - - +++

 > 2700 euro per maand +++ 0 0 - ++ - - +++ 

 missing +++ + + - - 0 - - 0 

gebruik voorzieningen

 hulpmiddel mobiliteit - - + + +++ 0 +++ +++

 hulpmiddel adl ++ 0 0 0 na na na

 ouderenwoning 0 - - +++ na na na

 gebruik medische specialist en/ 
 of ziekenhuis 0 0 0 0 +++ - - +++

 gebruik huisarts 0 0 0 0 na na na

correctietermen

 lsominfpart - -

 lsomawbz - - -

 lsomth - -

 lsomuit 0

 lsomthuit 0

 aantal waarnemingen 1318 393 393 1711 954 2655 9899

 pseudo-R2 0,26 0,46 0,46 0,41 0,44 0,68 0,23

a   De referentiegroep wordt gevormd door mensen die alleen huishoudelijke verzorging vragen.
b   Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 

determinant.
c   Niet-significant, aangeduid met 0 bij p>0,1; licht significant aangeduid met + of – bij p<0,1; significant, aangeduid met 

++ of – bij p<0,05; sterk significant, aangeduid met +++ of --- bij p<0,01.
d   n.a. = niet aanwezig

Bron: SCP (AVO’99; OII’00)

In tabel 4.8 staan de schattingsresultaten van het geneste logitmodel waarbij reke-
ning gehouden is met het onderscheid tussen clusters. In figuur 4.2 is een en ander 
geïllustreerd. Ook hier zijn weer enkele verschillen te vinden met de verkorte versie 
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van de tabellen in Timmermans en Woittiez (2004, tabel 2.9 en 2.10). Niet alleen zijn 
in tabel 4.8 zoveel mogelijk kenmerken opgenomen in tegenstelling tot de tabellen 
in Timmermans en Woittiez (2004). Het gaat daarbij om reden zorg, adl-hulpmidde-
len, ouderenwoning en huisartsbezoek bij de zorg aan huis pakketten en een maatstaf 
voor eenzaamheid en welbevinden bij de beslissing tussen opname verpleging en ver-
zorging. Maar ook zijn het gebruik van informele en particuliere hulp meegemodel-
leerd. Het feit dat de verschillen zo klein zijn, geeft wederom aan dat de resultaten vrij 
robuust zijn.

De eerste kolom van tabel 4.8 beschrijft de determinanten van de ‘keuze’ tussen 
particuliere en informele hulp. Er zijn zes kenmerken die bepalen welke vorm van 
hulp wordt gebruikt door mensen die informele of particuliere hulp ontvangen: oplei-
dingsniveau, netto huishoudeninkomen, samenstelling van het huishouden, geslacht, 
leeftijd en de reden van de hulp.

Een hoog opleidingsniveau en een hoog inkomen verhogen de kans op particu-
liere hulp, net als een hoge leeftijd. Vrouwen, verweduwde personen en andere alleen-
staanden hebben eveneens een grotere kans op particuliere hulp dan mannen en 
samenwonenden met dezelfde kenmerken. De kans op particuliere hulp is kleiner als 
de reden voor de hulp een kortdurende ziekte is, nazorg na ontslag uit het ziekenhuis 
betreft of nodig is vanwege verminderde zelfredzaamheid. Opmerkelijk is dat noch 
aandoeningen noch beperkingen een rol spelen.

Binnen de awbz-gefinancierde thuiszorg zijn er maar weinig kenmerken die bepa-
lend zijn voor het pakket dat ontvangen wordt (kolommen 2 en 3). Het hebben van de 
aandoening kanker verhoogt de kans op verpleging, aandoeningen aan gal, lever of 
schildklier verhogen de kans op huishoudelijke verzorging. Adl-beperkingen verho-
gen de kans op zowel persoonlijke verzorging als verpleging en dat geldt ook in het 
geval een kortdurende ziekte, nazorg of een chronische ziekte de reden van zorg is.

De vierde kolom beschrijft de ‘keuze’ tussen awbz-gefinancierde thuiszorg en niet-
awbz gefinancierde thuiszorg van mensen die louter hulp thuis ontvangen. De 
belangrijkste determinanten van deze keuze zijn de reden van de hulp, leeftijd, inko-
men en (in mindere mate) en beperkingen. Al deze factoren verhogen de kans dat 
mensen awbz gefinancierde thuiszorg ontvangen, behalve inkomen waarvoor het 
tegendeel geldt. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat of aan het zenuwstelsel 
(zoals migraine) verlagen daarentegen de kans op awbz gefinancierde thuiszorg.

In de vijfde kolom zijn de determinanten te vinden van de ‘keuze’ tussen opname ver-
pleging en opname verzorging van degenen die intramurale zorg ontvangen. Leef-
tijd, geslacht, stedelijkheidsgraad, beperkingen, huishoudsamenstelling en inkomen 
blijken de belangrijkste determinanten. Ernstige adl-beperkingen, beperkingen bij 
het zitten en staan en psychische beperkingen verhogen de kansen op opname ver-
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pleging. Vrouwen en ouderen hebben een grotere kans op opname verzorging dan 
mannen en jongeren met dezelfde kenmerken.

De ‘keuze’ tussen zorg aan huis en intramurale zorg (zesde kolom) van alle mensen 
die zorg ontvangen wordt bepaald door een groot aantal kenmerken. Een hoog inko-
men verlaagt de kans op intramurale zorg, net als beperkingen bij het zitten en staan 
en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Alleenstaande en vrouwen maken meer 
kans op intramurale zorg, net als oude ouderen, personen met hdl- of psychische 
beperkingen.

Het ontvangen van zorg wordt grotendeels bepaald door inkomen, opleidingsniveau, 
leeftijd, hdl- en psychische beperkingen en het wonen in niet-stedelijke gebieden 
(laatste kolom).

Behalve de kenmerken die in de tabel 4.8 staan genoemd, zijn nog twee verklarende 
variabelen meegenomen in de schattingen. Dat zijn de inclusive values waarin de infor-
matie van de clusters zorg thuis en intramurale zorg wordt samengevat. Hieronder 
volgt een technische uitleg over de coëfficiënten die bij de ‘lsom-termen’ horen die de 
niet econometrisch geschoolde of geïnteresseerde kan overslaan. De negatieve coëf-
ficiënt van ‘lsominfpart’ in kolom 4 geeft aan dat personen die door niet in het model 
gemeten kenmerken een grotere kans hebben op particuliere zorg en thuiszorgpak-
ket een kleinere kans hebben op awbz-gefinancierde zorg. Een zelfde conclusie geldt 
voor ‘lsomawbz’ en ‘lsomth’ (kolom 6). Duidelijk is dat de ‘lsom’-termen ongelijk aan 
1 zijn, wat betekent dat de veronderstelling dat de mate van substitueerbaarheid van 
producten tussen clusters gelijk is, verworpen wordt. Uit het feit dat ‘lsomthuit’ gelijk 
aan 0 is, kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een sequentieel model waar-
bij de beslissing van zorg of geen zorg onafhankelijk is van het type zorg.

De pseudo-R2-en (Judge et al., 1985) van de deelmodellen in tabel 4.8 variëren van 
0,23 tot 0,68 wat wijst op een sterke relatie tussen de afhankelijke en de onafhanke-
lijke variabelen.

Door de kolommen van tabel 4.8 te combineren is de som van effecten te berekenen. 
Zo is de kans op opname verpleging ten opzichte van de kans dat men geen enkele 
hulp ontvangt (kolom 7 van tabel 4.7) te berekenen door de kans op opname verple-
ging, gegeven dat iemand intramurale zorg ontvangt (kolom 5 van tabel 4.8) te ver-
menigvuldigen met de kans op intramurale zorg, gegeven dat iemand zorg ontvangt 
(kolom 6 van tabel 4.8) en de kans op zorg (kolom 7 van tabel 4.8). Daarmee wordt 
duidelijk dat het negatieve effect van inkomen op de kans op opname en verpleging in 
de achtste kolom van tabel 4.9 vooral voorkomt uit het negatieve effect van inkomen 
op de kans op intramurale zorg versus zorg thuis.
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Het multinomiale model
In tabel 4.9 staan de schattingsresultaten van de multinomiale regressie-analyse 
waarin het gebruik van een zorgpakket gerelateerd is aan een aantal kenmerken 
zonder gebruik te maken van de aanname dat sommige pakketten meer op elkaar 
lijken dan andere. De multinomiale techniek is uitgelegd in figuur 4.1.

Tabel 4.9 Determinanten van gebruik (marginale effectenb van multinomiale schatting), 2000  
(n = 9456)a,b

geen 
zorg

infor-
mele
zorg

part.
zorg

huish. ver-
zorging

persoon-
lijke verz. 
plus

verple-
ging 
(plus)

opname 
verzor-
ging

opname 
verple- 
ging

aandoeningen

 nieuwvormingen 0 0 0 0 0 ++ 0 0

 nier, gal lever of schildklier 0 0 0 0 0 +++ + 0

 diabetes 0 0 0 0 0 0 0 0

 psychische aandoeningen 0 0 0 0 0 0 0 0

 migraine of ziekten zenuwstelsel 0 ++ - 0 0 0 0 0

 epilepsie 0 0 0 0 0 0 0 0

 hartinfarct, ernstige hartaandoening 0 0 - - 0 0 0 0 0

 herseninfarct 0 0 0 0 0 0 ++ +

 cara 0 0 0 0 0 0 0 0

 bewegingsapparaat 0 0 ++ - - 0 - - - - - 

 gevolgen ongeval 0 0 0 0 0 0 0 0

 overige aandoeningen 0 0 0 ++ 0 0 ++ +

beperkingen

 zintuiglijk 0 0 0 0 0 0 0 -

 mobiliteit licht 0 + 0 + 0 0 ++ 0

 mobiliteit matig tot ernstig 0 0 0 ++ + 0 ++ +

 adl licht 0 0 0 0 0 0 - - 0

 adl matig tot ernstig 0 0 0 0 ++ + + ++

 zitten en staan licht 0 0 + 0 0 0 - - -

 zitten en staan matig tot ernstig - - - 0 +++ 0 0 0 - - 0

 hdl licht - - - +++ ++ +++ 0 +++ ++ 0

 hdl matig tot ernstig - - - +++ +++ +++ ++ +++ +++ ++

 psychisch - - - +++ 0 +++ +++ +++ +++ ++

leeftijdsklasse

 jonger dan 69 (ref.)

 70-74 jaar - - - 0 +++ ++ ++ ++ +++ ++

 75-79 jaar - - - ++ +++ +++ ++ ++ +++ ++

 80-84 jaar - - - +++ +++ +++ ++ +++ +++ ++

 85+ - - - +++ +++ ++ +++ ++ +++ ++

geslacht

 man (ref.)

 vrouw ++ - - - + 0 0 ++ - - - -
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Tabel 4.9 (vervolg) Determinanten van gebruik (marginale effectenb van multinomiale schatting), 
2000 (n = 9456)a,b

geen 
zorg

infor-
mele
zorg

part.
zorg

huish. ver-
zorging

persoon-
lijke verz. 
plus

verple-
ging 
(plus)

opname 
verzor-
ging

opname 
verple- 
ging

samenstelling huishouden

 samenwonend (ref.)

 weduwstaat - - - +++ +++ +++ ++ 0 +++ ++

 overig alleenstaand - - - 0 +++ +++ 0 0 ++ ++

stedelijkheidsgraad

 zeer sterk stedelijk (ref.)

 sterk stedelijk - 0 0 0 0 +++ + 0

 matig stedelijk - - ++ 0 0 0 ++ 0 0

 weinig stedelijk - 0 0 0 0 ++ 0 0

 niet stedelijk - - - +++ +++ 0 0 + 0 - 

voltooide opleiding

 hooguit lager onderwijs

 lager beroepsonderwijs 0 0 +++ 0 + 0 0 0

 middelbaar onderwijs - - 0 +++ 0 0 0 0 0

 hbo of universitair - - - 0 +++ 0 0 0 0 0

netto huishoudeninkomen

 < 675 euro per maand (ref.)

 675-935 euro per maand - - 0 +++ 0 + 0 0 0

 935-1090 euro per maand 0 0 ++ 0 0 - - 0

 1090-1215 euro per maand 0 0 ++ 0 0 - - - 0

 1215-1350 euro per maand 0 0 ++ 0 0 - - - - -

 1350-1485 euro per maand - - 0 +++ 0 0 - - - - -

 1485-1800 euro per maand - - 0 +++ 0 0 - - - - 0

 1800-2700 euro per maand - - - 0 +++ 0 0 - - - - - - 

 > 2700 euro per maand - - - 0 +++ 0 0 - - - 0

 missing - - 0 +++ - - 0 - - 0 0

gebruik voorzieningen

 hulpmiddel mobiliteit - - - +++ 0 +++ +++ +++ +++ ++

 medisch specialist en/of 
 ziekenhuis - - - +++ 0 +++ ++ +++ 0 0

 aantal waarnemingen 9899

 pseudo-R2 0,50

a   Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 
determinant.

b   Niet significant, aangeduid met 0 bij p>0,1; licht significant aangeduid met + of – bij p<0,1; significant, aangeduid met 
++ of – bij p<0,05; sterk significant, aangeduid met +++ of --- bij p<0,01.

Bron:SCP (AVO’99;OII’00)
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De eerste kolom van tabel 4.9 beschrijft de effecten van verschillende kenmerken op 
geen zorg. De volgende twee kolommen in de tabel hebben betrekking op informele 
en particuliere zorg, de drie kolommen daarna op één van de onderscheiden awbz-
gefinancierde thuiszorgproducten en de twee kolommen op de awbz-gefinancierde 
intramurale zorgproducten. Een leesvoorbeeld: de dubbele plus in de cel ‘nieuwvor-
mingen’ en ‘verpleging plus’ betekent dat wie de genoemde aandoening heeft, een sig-
nificant groter kans maakt uit de awbz betaalde ‘verpleging plus’ te ontvangen.

Twee typen beperkingen blijken de kans op gebruik van alle vormen van hulp te ver-
groten of deze nu uit de awbz worden gefinancierd of niet; dat zijn matige tot ern-
stige beperkingen in huishoudelijke activiteiten (hdl) en psychische beperkingen. 
Mobiliteitsbeperkingen wegen wat minder zwaar dan de twee voorgaande, want ze 
vergroten alleen de kans op gebruik van awbz-gefinancierde hulp, al geldt dat wel 
voor alle onderscheiden typen. Bij matige tot ernstige adl-beperkingen zijn alleen de 
kansen op awbz gefinancierde opname en persoonlijke verzorging aan huis hoger 
dan gemiddeld. De overige beperkingen spelen een bescheiden rol. Die in het gaan 
zitten en weer opstaan hebben wel een sterk positief effect op het gebruik van parti-
culiere, maar niet op de awbz-gefinancierde zorg. Zintuiglijke beperkingen hebben 
nauwelijks effect op welk gebruik dan ook.

Het zijn meer de beperkingen die het gebruik van zorg bepalen dan de aandoeningen 
die in de meeste gevallen oorzaak van die beperkingen zijn. Bij de awbz-hulp zijn 
het gebruik van verpleging en de kans op opname verhoogd bij enkele aandoeningen 
(nieuwvormingen, aandoeningen aan nier, gal lever of schildklier en herseninfarct).

Opmerkelijk is dat aandoeningen aan het bewegingsapparaat de kans op hulp ver-
kleint met de particuliere hulp als uitzondering. Aangezien er gecorrigeerd is voor het 
effect van andere aandoeningen en beperkingen, houdt dit in dat mensen die alleen 
een aandoening aan het bewegingsapparaat hebben voornamelijk thuis wonen en 
zich daar redden met particuliere hulp.

Hoe ouder mensen zijn, hoe groter de kans dat ze hulp krijgen; dit effect van leeftijd 
is het grootst bij verzorging met verblijf. Weduwen en weduwnaars hebben een gro-
tere kans op alle vormen van zorg, met uitzondering van verpleging aan huis; andere 
alleenstaanden maken meer gebruik van huishoudelijke zorg thuis en ze worden 
vaker in tehuizen opgenomen. De kans op awbz-gefinancierde hulp is bij mannen 
en vrouwen gelijk, maar daarbinnen hebben vrouwen een grotere kans op verpleging 
thuis en een kleinere op opname. De kans op het ontvangen van informele hulp is bij 
vrouwen wel veel kleiner.
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De hoogte van het inkomen heeft een negatief effect op de verpleging thuis en 
opname met verzorging. Het opleidingsniveau hangt positief samen met het gebruik 
van particuliere hulp.

Wie in zeer sterk stedelijke gebieden woont heeft een kleinere kans verpleging thuis 
te ontvangen. In de niet stedelijke gebieden wordt veel meer informele of particuliere 
hulp verkregen.

Het gebruik van overige medische zorg verhoogt de kans op alle typen hulp behalve 
die van opname en particuliere zorg. Het effect van hulpmiddelen op alle vormen van 
awbz-gefinancierde zorg is positief. Dit strookt met het in de literatuur gevonden 
positieve verband (Hooimeijer et al. 1997; De Klerk 1997).

Er zijn twee verklaringen voor het onverwachte, maar wel in de literatuur bekende, 
verband tussen hulpmiddelen en hulp. Ten eerste weten veel mensen niet van het 
bestaan van hulpmiddelen af en worden daar pas door de hulpverlening (bv. thuis-
zorg) op gewezen. Bovendien is aangetoond dat ouderen die de beschikking krij-
gen over adl-hulpmiddelen vaak geen afstand van thuiszorg kunnen doen (De Klerk 
1997). Ze kunnen zich bijvoorbeeld gemakkelijker zelf wassen, maar blijven onzeker 
door de angst voor vallen. Als hulpmiddelen al bijdragen aan vermindering van het 
beroep op hulp, lijkt het erop dat het vooral om de hoeveelheid hulp gaat.

Een tweede verklaring ligt in een meetprobleem. Iemand die over een hulpmiddel 
beschikt, zal doorgaans minder beperkingen ervaren. Wie voorheen aangaf zich niet 
zonder hulp te kunnen wassen, zal na aanpassing van douche of bad hooguit aan-
geven daar enige moeite mee te hebben. Dit betekent dat het gezondheidsprobleem 
er nog wel is, maar het is zodanig gecompenseerd dat de beperking niet meer wordt 
geregistreerd. Dat niet meer gemeten gezondheidsprobleem komt in het gebruik van 
verpleging en verzorging tot uiting in de verklaringskracht van aanpassingen en hulp-
middelen. Die voorzieningen worden, geredeneerd in termen van verklaringsmodel-
len, een gezondheidskenmerk.

De pseudo-R2 (Judge et al., 1985) van het model in tabel 4.9 bedraagt 0,50 en dat wijst 
op een sterke relatie tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen.

De verklaringsgraad van het geneste model is vergelijkbaar met die van het multino-
miale model. Het feit dat het bovenbeschreven geneste model maar ook het geneste 
model met precies dezelfde verklarende kenmerken als in het multinomiale model 
vrijwel dezelfde resultaten geeft, kan beschouwd worden als een teken van robuust-
heid van het model.

Feitelijk en voorspeld gebruik
In tabel 4.10 staan de gemiddelde geschatte kansen op gebruik van een zorgpak-
ket uitgezet tegen het feitelijke gebruik. De tabel kan geïnterpreteerd worden als een 
maat voor de voorspelkracht van het model op individueel niveau. Maar in navolging 
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van De Klerk (2004) en Kok et. al (2004) kan de tabel ook gebruikt worden om na te 
gaan in hoeverre het aantal mensen dat in werkelijkheid een bepaald zorgproduct 
ontvangt afwijkt van het aantal mensen waarvan je op grond van hun kenmerken zou 
verwachten dat ze dat product ontvangen. De tabel laat zich als volgt lezen: perso-
nen die in werkelijkheid geen enkele vorm van hulp gebruiken hebben volgens het 
model een gemiddeld voorspelde kans van 85% dat ze geen gebruiker zijn, een van 
7% dat ze informele hulp en een van 6% dat ze particuliere hulp ontvangen. Er zijn 
dus maar weinig mensen zonder zorg die op grond van hun kenmerken als zorgge-
bruiker zouden worden aangemerkt. Mensen die informele hulp ontvangen hebben 
volgens model slechts 5% kans een gebruiker van awbz-gefinancierde hulp te zijn, bij 
mensen die gebruik maken van particuliere hulp is dat 9%. Het model voorspelt voor 
deze gebruikers van informele of particuliere hulp wel een grote kans dat ze helemaal 
geen hulp ontvangen. Datzelfde geldt ook voor de awbz-gefinancierde vormen van 
thuiszorg. Zo heeft 44% van de gebruikers van huishoudelijke verzorging dusdanige 
kenmerken dat ze door het model aan de categorie ‘geen zorg’ worden toegekend. Bij 
feitelijke bewoners van verzorgings- of verpleeghuizen doet zich dat veel minder voor: 
de voorspelde kansen dat ze geen hulp ontvangen zijn respectievelijk 9% en 3%. De 
voorspelde kans op opname is bij deze groepen groot: 53% voor bewoners van verzor-
gingshuizen en 77% voor bewoners van verpleeghuizen. Van de gebruikers van per-
soonlijke verzorging en verpleging thuis, wordt de voorspelde vraag verdeeld over alle 
vormen van zorg.

Tabel 4.10 Gemiddelde kans in procenten op het voorspelde gebruik van een type dienst,  
 uitgesplitst naar het feitelijke gebruik, horizontaal gepercenteerd

voorspeld

feitelijk 
geen 
hulp

infor-
mele 
hulp

parti-
culiere 
hulp

huis-
houdel. 
verzorging

persoon- 
lijke  
verzorging

verple-
ging

opname 
verzor-
ging

opname 
verpleging totaal

geen hulp 85 7 6 1 0 1 0 0 79

informele hulp 71 11 8 5 1 2 1 0 8

particuliere hulp 68 9 18 3 1 1 0 0 7

huishoudelijke verzorging 
thuis 44 15 7 19 3 6 4 0 3

persoonlijke verzorging 
thuis 20 12 6 14 21 10 15 3 1

verpleging thuis 35 14 5 14 4 19 7 2 1

opname en verzorging 9 8 3 11 9 6 42 11 1

opname en verpleging 3 3 1 5 5 5 22 56 1

totaal 79 8 7 3 1 1 1 1 9456 
(100%)

Bron: SCP (AVO’99; OII’00)
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Uit de onderste rij van tabel 4.10 blijkt dat de gemiddelde voorspelde kans op een 
hulpbron of type hulp de werkelijkheid (laatste kolom) zeer goed reproduceert. Voor 
het doel van de ramingen, waarbij het alleen gaat om voorspellingen voor de gehele 
populatie of op groepsniveau is dit model dan ook zeer geschikt.

4.5 De relatie tussen vraag en gebruik

Doel van deze paragraaf is na te gaan welke kenmerken bepalen hoe de vraag in 
gebruik vertaald wordt. Die vertaalslag loopt via de aanbodrestricties. Er wordt een 
model verondersteld waaraan twee kansprocessen ten grondslag liggen; het eerste 
kansproces stuurt de potentiële vraag, het tweede het aanbod. Gezamenlijk bepalen 
deze kansprocessen het gebruik. Iemand gebruikt immers een zorgproduct als hij/zij 
daar geïndiceerde vraag naar uitoefent en het hem/haar wordt aangeboden.

Voor alle personen in het avo’99; oii’00 is in het voorgaande de kans bepaald dat ze 
tot de groep thuiszorgvragers of vragers naar intramurale zorg behoren. Vervolgens 
wordt de kans gemodelleerd dat iemand die een vrager naar thuiszorg is een bepaald 
zorgproduct ontvangt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen geen zorg ontvangen, 
niet-awbz-gefinancierde thuiszorg, awbz-gefinancierde thuiszorg of intramurale 
zorg ontvangen. De kenmerken die bepalen welk product een vrager ontvangt worden 
in tabel 4.11 (vragers naar thuiszorg) en 4.12 (vragers naar intramurale zorg) vermeld.

Tabel 4.11 Determinanten van de toekenning van zorg aan vragers naar thuiszorg  
 (marginale effecten van multinomiale schatting),a,b 2000 (n = 1566)

geen zorg informele of part. zorg AWBZ-zorg thuis intramurale AWBZ-zorg

weduwstaat - - - ++ +++ 0

vrouw - - - 0 +++ 0

opleidingsniveau 0 +++ - - 0

inkomen 0 +++ - - - - - -

stedelijkheidsgraad 0 ++ - - - - - -

leeftijd - - - 0 0 +++

pseudo-R2

a  Niet significant, aangeduid met 0 bij p>0,1; licht significant aangeduid met + of – bij p<0,1; significant, aangeduid met 
++ of – bij p<0,05; sterk significant, aangeduid met +++ of --- bij p<0,01.

b   Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 
determinant.

Bron: SCP (AVO’99; OII’00)
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Tabel 4.12 Determinanten van de toekenning van zorg aan vragers naar intramurale zorg  
 (marginale effecten van multinomiale schatting),a,b 2000 (n = 876)

geen zorg informele of part. zorg AWBZ-zorg thuis intramurale AWBZ-zorg

weduwstaat 0 0 0 ++

vrouw 0 0 0 0

opleidingsniveau 0 0 0 0

inkomen +++ 0 0 - - -

stedelijkheidsgraad 0 + +++ ++

leeftijd - - - + 0 +++

a   Niet significant, aangeduid met 0 bij p>0,1; licht significant aangeduid met + of – bij p<0,1; significant, aangeduid met 
++ of – bij p<0,05; sterk significant, aangeduid met +++ of --- bij p<0,01.

b   Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 
determinant.

Bron:SCP(AVO’99; OII’00)

Tabel 4.11 leert dat een hoge leeftijd, weduwstaat en vrouw zijn, de kans verlaagt dat 
een potentiële thuiszorgvrager helemaal geen zorg ontvangt. Ook zien we dat iemand 
die een dusdanige verzorgingsprobleem heeft dat hij/zij een potentiële zorgvrager 
naar thuiszorg is, een grotere kans op het ontvangen van informele of particuliere 
hulp heeft als hij/zij hoger opgeleid is of een hoger inkomen heeft dan gemiddeld. 
En dat geldt ook voor verweduwden en mensen die in de minder stedelijke gebieden 
wonen.

Een hoger inkomen, een hoger opleidingsniveau en wonen in de minder stedelijke 
gebieden verlaagt de kans op awbz-gefinancierde thuiszorg van vragers naar thuis-
zorg. Zij ondervinden meer aanbodbeperkingen dan lager opgeleiden en mensen 
met een lager inkomen. Of zij zoeken vaker informele of particuliere hulp dan lager 
opgeleiden en mensen met een lager inkomen met dezelfde zorgvraag. Vrouwen en 
verweduwden met een vraag naar thuiszorg ontvangen of zoeken juist vaker awbz-
gefinancierde thuiszorg dan mannen of samenwonenden met dezelfde zorgvraag.

Een hoger inkomen en wonen in de minder stedelijke gebieden verlaagt de kans op 
intramurale zorg van vragers naar thuiszorg, hoge leeftijd verhoogt die.

Uit tabel 4.12 blijkt dat maar weinig kenmerken een rol spelen bij het ontvangen van 
zorg door mensen met een intramurale zorgvraag. Een hoge leeftijd verhoogt de kans 
op opname van intramurale zorgvragers en verkleint dat kans dat zij helemaal geen 
hulp ontvangen. Verder ontvangen vragers naar intramurale zorg die in minder stede-
lijke gebieden wonen vaker awbz-gefinancierde zorg dan zij die in stedelijke gebie-
den wonen. Vragers naar intramurale zorg met een hoger inkomen ontvangen die 
intramurale zorg minder dan intramurale zorgvragers met een lager inkomen.
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Deze resultaten ondersteunen en versterken de bevindingen uit de vorige paragra-
fen en de beleidssimulaties die in Timmermans en Woittiez (2004) zijn beschreven. 
Mensen met een hoger inkomen kiezen vaker voor informele of particuliere hulp als 
oplossing voor hun zorgvraag. En leeftijd heeft op twee manieren effect op het ont-
vangen van zorg. Het verhooft de zorgvraag, maar verhoogt gegeven die zorgvraag 
ook nog de kans op het ontvangen van zorg.

4.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is het verklaringsmodel verpleging en verzorging uitgebreid beschre-
ven waarbij vooral op de details van het model is ingegaan.

De cijfers in paragraaf 4.3.1 illustreren dat de wijze waarop de potentiële vraag is 
gedefinieerd een goede is. Weliswaar wordt een groep gebruikers gemist (de gebrui-
kers die geen potentiële vragers naar zorg zijn), maar die groep is klein en niet essen-
tieel voor een model dat vooral kijkt naar de awbz-gefinancierde zorg en mogelijke 
substituten daarvoor.

In dit hoofdstuk zijn enkele varianten van het model getoond. Die varianten geven een 
indruk van de stabiliteit van de uitkomsten en helpen bij de interpretatie. Twee vari-
anten van het model zijn het gevolg van het gebruik van verschillende analysetech-
nieken. De eerste is de multinomiale analysetechniek, waarbij verondersteld wordt 
dat de mate van substitueerbaarheid van alle zorgpakketten gelijk is. De tweede is de 
nested logit-analyse, waarbij de zorgpakketten die bij elkaar lijken te horen, in clus-
ters worden samengevoegd. Deze analyse staat toe dat de substitueerbaarheid van 
zorgpakketten in verschillende clusters verschilt. In de praktijk houdt dat in, dat in 
het nested logitmodel een procentuele daling in de kans op opname verzorging ten 
gevolge van een stijging in de kans op opname verpleging veel groter kan zijn dan de 
procentuele daling in de kans op huishoudelijke verzorging of verpleging. Als dat zo 
is, houdt dit in dat de mate van afhankelijkheid of substitueerbaarheid tussen opname 
verpleging en opname verzorging groter is dan die tussen opname verpleging en een 
thuiszorgproduct.

De ramingen in Timmermans en Woittiez (2004) zijn gebaseerd op het multinomi-
ale model. De simpele reden daarvoor is dat de voorspelling van dit model dichter bij 
werkelijkheid (bv. het feitelijk gebruik) ligt dan die van het geneste model en dat is 
voor het maken van ramingen van belang. Die minder goede raming van het geneste 
model ontstaat, doordat ze in feite een stapeling van ramingen is. Als gevolg daarvan 
worden meetfouten even vaak herhaald als er stappen in het model zijn en verslech-
tert de voorspelling navenant. Een ander voordeel van het multinomiale model is het 
gemak waarmee het geschat kan worden.
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Dat de resultaten van het nested logit-analyse toch worden beschreven heeft ver-
schillende redenen. In de eerste plaats is een indeling van zorgpakketten in clusters 
conceptueel aantrekkelijk; zie het voorbeeld van de keuze voor tehuisopname. De 
resultaten zijn, doordat ze stap voor stap totstandkomen, wat gemakkelijker te inter-
preteren. De tweede reden is dat het door de indeling in clusters mogelijk is om in het 
ene cluster meer of andere verklarende kenmerken op te nemen dan in het andere. 
In hoofdstuk 3 is bijvoorbeeld aangegeven dat cognitieve beperkingen onder de zelf-
standig wonende bevolking niet zijn gemeten, maar onder de tehuisbewoners wel. In 
een multinomiaal model kan deze determinant niet betrokken worden, in het geneste 
model valt na te gaan of cognitieve beperkingen een rol spelen bij de keuze tussen 
typen tehuizen. Een laatste reden om beide modellen te presenteren is een technische. 
Het nested logitmodel is een algemener model dan het multinomiale. Anders gezegd, 
het multinomiale model is een speciaal geval van het nested logitmodel.

De verklaringsgraad van het geneste model is vergelijkbaar met die van het multino-
miale model. Het feit dat het bovenbeschreven geneste model maar ook het geneste 
model met precies dezelfde verklarende kenmerken als in het multinomiale model 
vrijwel dezelfde resultaten geeft, kan beschouwd worden als een teken van robuust-
heid van het model.

In paragraaf 4.5 is nog een variant van het gebruiksmodel beschreven, waarin als 
extra kenmerk de vraag naar zorg is opgenomen. Ook deze variant is niet gebruikt 
als grondslag voor de ramingen, omdat de vraag zelf ook geraamd moet worden. 
Dan ontstaat immers hetzelfde probleem als bij het geneste model: de stapeling van 
raming op raming waardoor de voorspelling verslechtert. De meerwaarde van het 
model met de vraag als determinant is, net als bij het geneste model, het gemak waar-
mee de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Bovendien verhogen deze varian-
ten het begrip van de processen die een rol spelen bij de bepaling van het gebruik van 
zorg. Zo geeft het bijvoorbeeld inzicht in de kenmerken die een rol spelen bij de toe-
wijzing van zorg aan mensen die een bepaalde zorgvraag hebben.
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Noten

1  Voor de vraagpakketten geldt een vergelijkbare opzet, zij het dan er dan meer pakket-
ten worden onderscheiden.

2  Dit is een artefact van het model.
3  Dit wordt imputeren genoemd.
4  De waarden van de coëfficiënten zijn de waarden die ten grondslag liggen aan tabel 

4.7.
5  De waarden van de coëfficiënten zijn de waarden die ten grondslag liggen aan tabel 

4.5.
6  De achterliggende veronderstelling is dat de beide kansen onafhankelijk zijn.
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5 Trends in determinanten van vraag en gebruik

5.1 Inleiding

Uit de verkenning in hoofdstuk 3 bleek dat een aantal in de onderzoeksbestanden 
beschikbare bevolkingskenmerken significant van invloed is op de vraag naar en het 
gebruik van één of meer van de onderscheiden pakketten verpleging en verzorging. 
Het betrof:
– gezondheid

beperkingen
chronische aandoeningen

– demografische kenmerken
leeftijd
geslacht
samenstelling huishouden/ burgerlijke staat
stedelijkheidsgraad

– sociaal-economische kenmerken
opleidingsniveau
netto huishoudeninkomen

– hulp en hulpmiddelen
hulpmiddelen
informele hulp (mantelzorg)
medische hulp

In dit hoofdstuk worden trends in deze determinanten per groep besproken. Na de 
gezondheidskenmerken (§ 5.2.1) en de demografische en sociaal-economische ken-
merken (§ 5.2.2 en § 5.2.3) wordt ingegaan op trends in de mate waarin van hulp en 
hulpmiddelen gebruik wordt gemaakt (§ 5.2.4). Omdat ouderen onder de gebruikers 
van verpleging en verzorging zo sterk vertegenwoordigd zijn, wordt nogal eens apart 
op veranderingen onder ouderen ingegaan. Deze zijn namelijk vaak meer bepalend 
voor de uitkomsten van het model dan die binnen de algemene bevolking.

Het hoofdstuk wordt in paragraaf 5.3 afgesloten met een vergelijking van deter-
minanten in de tijd. Nagegaan wordt of de determinanten van potentiële vraag en 
gebruik in 1982 dezelfde waren als in 1999/2000. De uitkomsten zeggen iets over de 
stabiliteit van de determinanten en daarmee over de betrouwbaarheid van de ramin-
gen die met het verklaringsmodel worden gemaakt.



75Trends in determinanten van vraag en gebruik

5.2 Trends

5.2.1 Gezondheid

Beperkingen
De aanwezigheid van beperkingen is voorwaarde voor het verkrijgen van de meeste 
vormen van verpleging en verzorging; het gaat hier dan ook om de belangrijkste 
determinant. Het maakt daarbij nogal wat uit welk type beperkingen een vrager naar 
hulp heeft. In het model is onderscheid gemaakt in zes typen (tabel 5.1).

Trends in deze beperkingen in het verleden zijn niet bekend en er kan ook geen toe-
komstverwachting van worden opgesteld anders dan op basis van veronderstelde 
veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Dat leidt er weer toe dat een eventu-
ele trend in het voorkomen van beperkingen niet kan meewegen in de ramingen. Dit 
is deels ondervangen door de veranderingen in het opleidingsniveau in het model te 
betrekken. Uit hoofdstuk 3 bleek dat het opleidingsniveau weinig invloed heeft op 
het gebruik van awbz-gefinancierde hulp, maar wel op de beperkingen die aanlei-
ding zijn tot zulk gebruik. Er werd daar opgemerkt dat de verklaringskracht van het 
opleidingsniveau als het ware door de beperkingen wordt overgenomen. Een analyse 
waarvan de uitkomsten in paragraaf 5.2.3 staan (zie ook bijlage B), bevestigde dat 
nog eens: onder overigens gelijke omstandigheden (leeftijd, geslacht, aandoeningen 
enzovoorts) komen onder hoger opgeleiden veel minder beperkingen voor. Van deze 
samenhang is gebruikgemaakt om het ontbreken van de trends in beperkingen te 
compenseren.

Uit de gegevens in tabel 5.1 blijkt welk effect de veranderende samenstelling van de 
bevolking heeft op het voorkomen van beperkingen. In die tabel staan de uitkomsten 
van een raming die is gebaseerd op trends in de determinanten van beperkingen.

Het aantal personen met zintuiglijke beperkingen neemt tot 2020 met ongeveer een 
derde toe, bij de overige lichamelijke beperkingen is die toename ongeveer een kwart. 
De prevalentie van psychische beperkingen stijgt minder snel dan de omvang van de 
bevolking.

De raming laat zien dat over het geheel genomen, in 2020 een groter deel van de 
bevolking van 30 jaar en ouder fysieke beperkingen zal hebben dan nu het geval is. 
Dit is een gevolg van de vergrijzing van de bevolking; het effect daarvan wordt klaar-
blijkelijk niet gecompenseerd door de verwachte betere sociaal-economische positie 
van Nederlanders en de daaruit resulterende afname van fysieke beperkingen. Dat die 
positie toch wel invloed heeft op de prevalenties moge blijken uit tabel 5.2 waarin een 
schatting staat van de beperkingen die naar verwachting onder ouderen zullen voor-
komen.
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Tabel 5.1 Schatting van de prevalentie van beperkingen onder personen van 30 jaar en ouder,  
2000-2020 (aantallen x 1000)

2000 2005 2010 2015 2020

absolute aantallen (x 1000)

 zitten en staan 1.945 2.064 2.176 2.290 2.438

 verplaatsen 1.374 1.453 1.525 1.621 1.748

 huishoudelijke taken 1.853 1.963 2.057 2.175 2.323

 persoonlijke verzorging 994 1.040 1.086 1.133 1.209

 zintuiglijk 1.120 1.210 1.298 1.400 1.503

 psychisch 577 598 605 607 618

bevolking ( x 1000) 9.810 10.354 10.688 10.972 11.237

index (2000=100)

 zitten en staan 100 106 112 118 125

 verplaatsen 100 106 111 118 127

 huishoudelijke taken 100 106 111 117 125

 persoonlijke verzorging 100 105 109 114 122

 zintuiglijk 100 108 116 125 134

 psychisch 100 104 105 105 107

bevolking ( x 1000) 100 106 109 112 115

Bron: SCP (AVO’99, OII2000)

De oudere bevolking (65-plus) neemt in de komende twintig jaar met de helft in 
omvang toe. Alleen het voorkomen van zintuiglijke beperkingen gaat met bijna een-
zelfde percentage omhoog, andere beperkingen kennen lagere stijgingspercentages. 
Dit betekent dat de oudere bevolking van de toekomst op dit punt gezonder is dan die 
van nu.

Tabel 5.2 Schatting van de prevalentie van beperkingen onder personen van 65 jaar en ouder,  
2000-2020 (aantallen x 1000 en index, 2000=100)

2000 2005 2010 2015 2020

zitten en staan 289 103 110 118 127

verplaatsen 360 106 113 121 131

huishoudelijke taken 425 108 114 122 133

persoonlijke verzorging 239 109 117 129 143

zintuiglijk 610 108 118 133 148

psychisch 115 120 127 137 145

(n x 1000) (2161) (2289) (2499) (2900) (3220)

Bron: SCP (AVO’99, OII2000)
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In de tabellen 5.1 en 5.2 ontbreekt de schatting van het vóórkomen van cognitieve 
beperkingen. Uit hoofdstuk 3 bleek dat dergelijke beperkingen een determinant zijn 
van tehuisopname. De Gezondheidsraad verwacht dat het aantal dementerenden 
(dementie is een veel voorkomende oorzaak van cognitieve stoornissen) zal toene-
men van 170.000 tot 246.000 in 2020; dat is een toename met 45% (Gezondheidsraad 
2002). Deze cijfers zijn de uitkomst van een zogenoemde demografische raming; er is 
dus geen rekening gehouden met verandering in de sociaal-economische positie van 
ouderen. Dat is een tekortkoming omdat zich in het voorkomen van dementie grote 
sociaal-economische verschillen voordoen (Schoemakers-Salkinoja en Timmermans 
2001).Er is overigens verschil van mening over de vraag of mensen met een hogere 
sociaal-economische status werkelijk minder kans hebben om dement te worden. 
Het waargenomen verschil in prevalentie zou volgens sommigen ontstaan doordat 
dementie bij hoger opgeleiden later optreedt of later nadelige effecten oplevert en 
korter duurt. Dat betekent dat de prevalentie onder hogere statusgroepen lager ligt 
doordat ze minder levensjaren met cognitieve beperkingen kennen. Op grond van 
beide verklaringen valt te verwachten dat de betere sociaal-economische positie van 
ouderen van de toekomst de demografische trend in dementie remt.Hoe het ook zij, 
de determinant cognitieve stoornissen ontbreekt in het model. Daarom is afgezien 
van een poging de trend in het voorkomen ervan te schatten.

Aandoeningen
Het rivm heeft ten behoeve van deze studie trends berekend in de aandoeningen die 
in de databestanden van het scp voorkomen. Die trends zijn in het model gebruikt 
na correctie voor demografische ontwikkelingen om te voorkomen dat ze twee maal 
meewegen (demografische ontwikkelingen zijn namelijk al in het model opgeno-
men). De trend die ‘overblijft’ noemen we autonome trend.

Er blijken zeven aandoeningen te zijn waarbij – na correctie – een duidelijke trend 
te zien valt (tabel 5.3). Vaak wordt de verandering veroorzaakt door een samenspel 
van verbeterde opsporing en veranderde leefwijze, zonder dat deze precies tot elk van 
zulke factoren valt terug te voeren.

De ziekten van het zenuwstelsel vormen de enige groep waarvan de prevalentie naar 
verwachting zal dalen. Ziekten waarvan de prevalentie met zo’n 50% sterk stijgt zijn 
diabetes, beroerte en de luchtwegaandoeningen astma en copd. Ziekten van het 
bewegingsapparaat blijven de meest voorkomende aandoeningen, ondanks de relatief 
geringe stijging in de prevalentie.

Aangezien de prevalentie van hier niet opgenomen aandoeningen weinig verandert, 
kan geconcludeerd worden dat het aantal zieken per 100 van de Nederlandse bevol-
king geleidelijk aan toeneemt. Die toename valt overigens in het niet bij de groei van 
het aantal zieken die gepaard gaat met de toename van het aantal ouderen in de bevol-
king.
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Tabel 5.3 Voor leeftijd gecorrigeerde prevalentie van zeven groepen van aandoeningen bij personen 
van 30 jaar en ouder, 2000-2020 (aantallen per 100)

2000 2005 2010 2015 2020

diabetes mellitus 4,3 4,9 5,5 6,0 6,6

ziekten van het zenuwstelsel 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3

hartziekten 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7

beroerte 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

astma en COPD 8,5 9,4 10,3 11,3 12,2

ziekten van het bewegingsapparaat 25,6 25,8 25,9 26,1 26,2

ernstige gevolgen van een ongeval 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9

Bron: Van den Berg Jeths et al. (2004)

In tabel 5.4 is een index opgenomen die behalve op de verandering in prevalentie, 
ook gebaseerd is op de veranderde samenstelling van de bevolking naar leeftijd en 
geslacht.

Tabel 5.4 Trend (inclusief demografische prognose) in negen groepen van aandoeningen bij perso-
nen van 30 jaar en ouder, 2000-2020 (absolute aantallen x 1000 en index, 2000=100)

2000 2005 2010 2015 2020

diabetes mellitus 424 121 151 183 218

kanker 207 112 120 131 141

ziekten van het zenuwstelsel 177 103 100 96 92

hartziekten 503 121 140 162 192

beroerte 217 124 146 172 205

astma en COPD 838 123 134 165 190

ziekten van het bewegingsapparaat 2524 111 119 128 137

ernstige gevolgen van een ongeval 207 121 130 156 173

psychische aandoeningen 897 111 116 122 127

Bron: Van den Berg-Jeths et al. (2004)

De som van het aantal aandoeningen zou volgens de berekening in tabel 5.4 toene-
men van 6 miljoen in 2000 tot 10,7 miljoen in 2020. Het aantal lijders aan psychische 
aandoeningen en hartziekten zal om en de nabij de 1 miljoen liggen, die aan astma op 
1,5 miljoen en 3,5 miljoen personen zullen aandoeningen van het bewegingsapparaat 
hebben.

5.2.2 Demografie
Er zijn vijf determinanten van de vraag naar en het gebruik van verpleging en verzor-
ging die tot deze categorie behoren: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, samenstelling 
van het huishouden en stedelijkheidsgraad.
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Leeftijd en geslacht
In tabel 5.5 staat de verandering in de omvang van een aantal bevolkingsgroepen in 
de vorm van een index weergegeven. De omvang van de bevolking van 30-59 jaar blijft 
ongeveer gelijk, terwijl die van de oudere leeftijdsgroepen toeneemt. De oudste en de 
jongste groepen ouderen kennen de sterkste aanwas. De groei van de laatste groep 
komt door de instroom van de geboortegolf. Ten opzichte van deze groepen is de toe-
name van het aantal 75-85-jarige vrouwen bescheiden.

Tabel 5.5 Personen van 30 jaar en ouder, naar leeftijdsklasse en geslacht, 1980-2020  
(absolute aantallen en index, 2000 = 100)

2000 2005 2010 2015 2020

mannen

 30-59 jaar 3521 104 102 100 99

 59-69 jaar 661 112 138 154 156

 70-74 jaar 244 108 117 137 180

 75-79 jaar 193 103 114 125 148

 80-84 jaar 96 125 136 153 171

 85 jaar en ouder 58 114 147 169 193

totaal mannen 4672 106 110 113 115

vrouwen

 30-59 jaar 3410 105 104 102 101

 60-69 jaar 700 108 132 148 151

 70-74 jaar 308 102 105 119 154

 75-79 jaar 278 97 100 103 116

 80-84 jaar 182 119 117 119 125

 85 jaar en ouder 169 105 122 128 133

totaal vrouwen 5047 105 108 111 114

totale bevolking 9810 106 109 112 115

Bron: CBS (Statline); SCP-bewerking

Het tempo van de bevolkingsgroei onder mannen verschilt hier en daar nogal van dat 
van vrouwen. Belangrijk is de sterke toename van het aantal oudere mannen. Vooral 
boven de leeftijd van 70 jaar blijken de verschillen groot. Dit komt doordat de levens-
verwachting van mannen veel sterker toeneemt dan die van vrouwen. De oververte-
genwoordiging van vrouwen neemt door de hiervoor beschreven trends af. Onder de 
totale bevolking van 30 jaar en ouder is dit nog bescheiden (van 106 vrouwen per 100 
mannen in 2000 naar 104 in 2020). Onder 60-plussers daalt het aantal vrouwen per 
honderd mannen van 132 in 2000 naar 114 in 2020 (niet in de tabel).

Al deze tempoverschillen in bevolkingsgroei leiden tot veranderingen in de samen-
stelling van de bevolking. Dat blijkt ook uit tabel 5.6, waarin het aandeel van bevol-
kingsgroepen staat weergegeven.
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Tabel 5.6 Personen van 30 jaar en ouder, naar leeftijdsklasse en geslacht, 2000-2020  
(verticaal gepercenteerd)

2000 2005 2010 2015 2020

mannen

 30-59 jaar 74 73 69 66 63

 60-69 jaar 14 15 18 19 19

 70-74 jaar 5 5 5 6 8

 75-79 jaar 4 4 4 4 5

 80 jaar en ouder 3 3 4 5 5

vrouwen

 30-59 jaar 68 67 65 62 60

 60-69 jaar 14 14 17 18 18

 70-74 jaar 6 6 6 7 8

 75-79 jaar 6 5 5 5 6

 80 jaar en ouder 6 7 7 8 8

totale bevolking 9810 10.354 10.688 10.972 11.237

Bron: CBS (Statline); SCP-bewerking

Het aandeel van de 30-59-jarigen neemt af, dat van de 60-plussers neemt toe. Het 
aandeel 60-plussers in de bevolking van 30 jaar en ouder groeit van 24% naar 37%. 
Dat komt vooral door de instroom van de geboortegolf waarvan de kop in 2005 de 60-
jarige leeftijd bereikt, want het aandeel van oude ouderen neemt maar bescheiden toe.

Omdat de leeftijd zo’n belangrijke determinant van het gebruik van verpleging en ver-
zorging is, wordt wat dieper ingegaan op ontwikkelingen binnen de hoogste leeftijds-
groepen. In tabel 5.7 staat weergegeven hoe de oudere bevolking in het verleden was 
samengesteld en wat op dit punt de toekomstverwachting is.

Tabel 5.7 Personen van 65 jaar en ouder, naar leeftijdsklasse en geslacht, 1980-2020  
(verticaal gepercenteerd)

1980 1990 2000 2010 2020

leeftijdsklasse

 65-74 61 58 56 55 59

 75 en ouder 39 42 44 45 41

geslacht

 man 41 40 41 43 46

 vrouw 59 60 59 57 54

(N x 1000) (1615) (1906) (2161) (2499) (3220)

Bron: CBS (Statline); SCP-bewerking
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In het verleden was sprake van dubbele vergrijzing dat wil zeggen, dat de groep oude 
ouderen veel sneller in omvang toenam dan de categorie 65-plussers als geheel. In 
tabel 5.7 blijkt dat uit het stijgend aandeel van 75-plussers in de oudere bevolking. 
Momenteel stijgt het aandeel van oude ouderen in de bevolking van 65 jaar en ouder 
niet langer. Na 2000 is sprake van verjonging door de instroom van de kop van de 
naoorlogse geboortegolf.

De numerieke man-vrouwverhouding onder ouderen werd in het verleden steeds 
schever, doordat de levensverwachting van vrouwen veel sneller steeg dan die van 
mannen (Van Poppel 2001; cbs 2003).1 De cijfers in tabel 5.6 laten zien dat die ver-
houding al een tijd stabiel is en in de toekomst meer evenwichtig wordt. In de leef-
tijdsgroep van 65 jaar en ouder daalt het aantal vrouwen per 100 mannen tussen 2000 
en 2020 van 144 naar 112.

Burgerlijke staat en huishoudensamenstelling
De indeling naar burgerlijke staat komt ten dele overeen met die naar huishouden-
samenstelling, maar er zijn toch twee belangrijke verschillen. De eerste is dat steeds 
meer mensen ongehuwd zijn gaan samenwonen. Ook onder ouderen neemt dit ver-
schijnsel sterk toe. Zo bleek al in 1992 30% van de niet gehuwde mannen van 65-74 
jaar samen te wonen of een Lat-relatie te hebben. Onder vrouwen in die leeftijdklasse 
was dat nog slechts 7%, maar dat aandeel is inmiddels vermoedelijk sterk gestegen. 
(De Jong-Gierveld 2000).2

Het tweede verschil tussen burgerlijke staat en huishoudensamenstelling is dat de 
eerste twee belangrijke levensgebeurtenissen weergeeft die nogal eens hun sporen 
nalaten: echtscheiding en verlies van de huwelijkspartner. Ingrijpende gebeurtenissen 
leiden geregeld tot ernstige psychische problemen en indirect, bijvoorbeeld door zelf-
verwaarlozing, ook tot andere gezondheidsklachten (Schoemakers-Salkinoja en Tim-
mermans 2001; vtv-bron).

Het aantal alleenstaanden in de volwassen bevolking neemt al geruime tijd toe, ook 
onder ouderen. Die aanwas is groter dan die van de samenwonenden, waardoor een 
steeds groter deel van de bevolking alleenstaand is. In tabel 5.8 staat de verwachting 
voor de komende 20 jaar in cijfers uitgedrukt.

Een steeds kleiner deel van de bevolking van 30 jaar en ouder woont samen, al neemt 
hun absolute aantal toch nog met 10% toe. De groep verweduwden groeit maar 
weinig, zo weinig dat hun aandeel in de bevolking kleiner wordt. De categorie andere 
alleenstaanden (altijd alleenstaand geweest of gescheiden) groeit met 60% in omvang 
waardoor hun aandeel in de bevolking omhoog gaat van 11% in 2000 tot 16% in 2020.
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Tabel 5.8 Personen van 30 jaar en ouder, naar burgerlijke staat en huishoudensamenstelling,  
2000-2020 (verticaal gepercenteerd)

2000 2005 2010 2015 2020

gehuwd of samenwonend 80 79 78 77 77

alleenstaand verweduwd 8 8 8 8 8

alleenstaand nooit gehuwd

alleenstaand gescheiden

(N x 1000) (9.810) (10.354) (10.688) (10.972) (11.237)

Bron: CBS (Statline); SCP-bewerking

Uit tabel 5.9 valt op te maken dat de oudere bevolking, wat de trends in de huis-
houdensamenstelling betreft, nogal afwijkt van het totaalbeeld. Dat geldt nog niet 
de verschuiving binnen de groep alleenstaanden, maar wel de verhouding tot de 
samenwonenden. In tegenstelling tot het verleden, waarin het aandeel alleenstaande 
ouderen gestaag toenam, blijft dat percentage in de toekomst stabiel. Het kleiner 
wordende verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen veroorzaakt deze 
stabilisatie; men is hierdoor kortere tijd verweduwd. De consequentie is wel dat het 
aantal alleenstaande oudere mannen sterk gaat toenemen.

Tabel 5.9 Personen van 65 jaar en ouder, naar burgerlijke staat en huishoudensamenstelling,  
1980-2020 (verticaal gepercenteerd)

1980 1990 2000 2010 2020

burgerlijke staat

gehuwd of samenwonend 54 53 60 62 64

alleenstaand verweduwd 34 35 30 27 23

alleenstaand ongehuwd

alleenstaand gescheiden

(N x 1000) (1615) (1906) (2161) (2499) (3220)

Bron: CBS 1982; CBS 1993 en CBS (Statline); SCP-bewerking

Onder ouderen zal de groep verweduwden eveneens licht in omvang toenemen (10% 
in twintig jaar), het aantal overige alleenstaanden zal in 20 jaar tijd meer dan verdub-
belen. De relatief bescheiden groei van het aantal verweduwden heeft veel te maken 
met de sterke toename van het aantal jongere ouderen (65-74 jaar).

Opvallend is dat de groep niet gehuwden voor een steeds groter deel (van 12/46 = 
25% naar 14/37 = 36%) gaat bestaan uit personen die altijd ongehuwd zijn geweest of 
dat geruime tijd voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd zijn geworden. 
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Stedelijkheidsgraad
Algemene gegevens over de verdeling van de bevolking naar stedelijkheidsgraad 
waren niet beschikbaar. Er was alleen een al wat oudere schatting voor de bevolking 
van 55 jaar en ouder. De uitkomsten staan in tabel 5.10.

Tabel 5.10 Bevolking van 55 jaar en ouder naar stedelijkheidsgraad, 2000-2020  
 (verticaal gepercenteerd)

zeer sterk sterk matig weinig niet

2000

 65-74 jaar 32 33 33 33 33

 75 jaar en ouder 28 24 22 21 21

2010

 55-64 jaar 48 48 48 48 49

 65-74 jaar 29 30 31 31 31

 75 jaar en ouder 23 22 21 21 21

2020

 55-64 jaar 46 44 43 43 44

 65-74 jaar 33 35 35 35 35

 75 jaar en ouder 21 22 22 22 21

Bron: PRIMOS-bevolkingsprognose; bewerking door van Dugteren (1999)

Naarmate de stedelijkheid hoger is, telden de gebieden in 2000 naar verhouding 
meer oude ouderen, alhoewel de verschillen niet groot zijn (Van Dugteren, 1999). 
In elk geval doen zich onder ouderen weinig verandering voor. De oudere bevolking 
in stedelijke gemeenten lijkt tussen 2000 en 2020 wat te verjongen; dat mondt uit 
in lichte oververtegenwoordiging van jongere ouderen en even lichte ondervertegen-
woordiging van de oudsten. In de minder stedelijke gemeenten is de ontwikkeling 
omgekeerd. De spreiding wordt nog gelijkmatiger dan nu al het geval is.

5.2.3 Sociaal-economische kenmerken
Twee sociaal-economische kenmerken behoren tot de determinanten van de vraag 
naar en het gebruik van verpleging en verzorging: het opleidingsniveau en de financi-
ele positie, die hier wordt weergegeven door het netto besteedbare huishoudeninko-
men.

Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau van de bevolking stijgt voortdurend; dat is ook in de toekomst 
nog het geval, zoals blijkt uit tabel 5.11 waarin de verdeling naar niveau staat vermeld.
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Tabel 5.11 Opleidingsniveau van toekomstige personen van 30 jaar en ouder, 2000-2020  
 (verticaal gepercenteerd)

2000 2005 2010 2015 2020

opleidingsniveau

  lager onderwijs 20 17 15 13 11

  lbo, mavo 34 33 33 32 32

   havo, vwo, mbo 25 27 28 30 31

   hbo, wo 22 23 24 25 26

(n x 1000) (9810) (10.354) (10.688) (10.972) (11.237)

Bron: SCP (niet gepubliceerd)

Het aantal personen van 30 jaar en ouder dat hooguit lager onderwijs heeft voltooid 
daalt met zo’n twee derde tot bijna 1,3 miljoen in het jaar 2020. Als gevolg daarvan 
daalt hun aandeel sterk (van 20% naar 11%). Op het niveau daarboven is de toename 
in absolute aantellen bescheiden (10%), zodat ook het aandeel in de bevolking van 
deze groep daalt, al is dat een lichte daling. Vooral het aantal mensen dat een middel-
bare opleiding heeft voltooid zal zich snel ontwikkelen. De toename van de omvang 
van deze groep van 40% zorgt ervoor dat hun aandeel in de bevolking stijgt van een 
kwart naar bijna een derde. Tenslotte, in 2020 zal een kwart van de bevolking van 30 
jaar en ouder hoger beroepsonderwijs dan wel wetenschappelijk onderwijs hebben 
genoten.

De verschuivingen zijn onder ouderen veel sterker. Het opleidingsniveau van ouderen 
is trouwens de laatste decennia al sterk gestegen. Had in 1971 driekwart van de 65-
plussers niet meer dan lager onderwijs voltooid, zo’n dertig jaar later is het aandeel 
van die groep bijna gehalveerd (Herweijer 2001). Dat deze stijging zich in de toekomst 
voortzet valt op te maken uit een raming waarvan de resultaten in tabel 5.12 staan.

Tabel 5.12 Opleidingsniveau van toekomstige personen van 65 jaar en ouder, 2000-2020  
 (verticaal gepercenteerd)

2000 2005 2010 2015 2020

opleidingsniveau

 lager onderwijs 41 34 28 23 19

 lbo, mavo 35 37 39 39 38

 havo, vwo, mbo 13 15 17 19 22

 hbo, wo 11 13 16 19 22

(n x 1000) (2161) (2289) (2499) (2900) (3220)

Bron: SCP (niet gepubliceerd)
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De komende twintig jaar neemt het aandeel van de laagst opgeleide groep opnieuw 
sterk af. Er wordt zelfs een daling van het absolute aantal voorzien (van bijna 900.000 
tot ruim 600.000). Aan de andere kant verdubbelt het aandeel van de ouderen die ten-
minste een middelbare opleiding hebben voltooid. Die ontwikkeling komt voor het 
grootste deel voor rekening van vrouwen die daarmee hun achterstand op oudere 
mannen enigszins inlopen (Herweijer 2001).

Bij de gegevens over het opleidingsniveau van ouderen komt de vraag op of de regi-
stratie van het voltooide onderwijs hun niveau wel goed weergeeft. Vooral onder de 
oude ouderen van nu zouden velen die de school jong hebben verlaten, in hun werk 
kunnen zijn geschoold. Ter controle is gekeken of het beroepsniveau van ouderen 
meer dan bij niet-ouderen van het opleidingsniveau afwijkt. Dat blijkt nauwelijks 
het geval. Binnen de totale bevolking heeft 36% van degenen met een lbo-opleiding 
een functie op middelbaar of hoger niveau; onder degenen van 55 jaar en ouder is dit 
42%. Bij degenen met een mavo- of mulo-opleiding zijn die percentages respectieve-
lijk 50 en 61. Onder de wat oudere bevolking ligt het aandeel lager opgeleiden dat een 
vrij hoog beroepsniveau bereikt dus iets hoger. Daar staat tegenover dat de correlatie 
tussen opleidings- en beroepsniveau onder de 55-plussers met 0,57 juist wat hoger is 
dan gemiddeld (0,52). Het zijn kortom geen sterke aanwijzingen dat de registratie van 
het opleidingsniveau van de huidige ouderen is onderschat.

Eerder werd al gesproken over de reden om de trend in het opleidingsniveau te 
gebruiken bij de ramingen. De zin daarvan moge nog eens blijken uit de cijfers in 
tabel 5.13 waarin de uitkomsten staan van een zogenoemde logistische regressie 
waarbij de invloed bepaald wordt van opleidingsniveau op het hebben van een aan-
doening, daaruit volgende beperking en tenslotte zorg. De plussen en minnen geven 
de kans weer dat een bepaald kenmerk zich bij een opleidingscategorie voordoet, 
waarbij de kans van de referentiegroep (hier degenen die hooguit lager onderwijs 
hebben voltooid) op 1 is gesteld.

Uit de analyse blijkt dat hoger opgeleiden minder vaak langdurige gezondheids-
problemen hebben en als ze die toch hebben leidt dat minder vaak tot matige of 
ernstige fysieke beperkingen. Het is niet duidelijk of ze werkelijk minder beperkt 
raken of dat ze met die beperkingen beter kunnen omgaan of ze eenvoudiger kunnen 
compenseren. Hoger opgeleiden die desondanks beperkingen ondervinden maken 
minder gebruik van awbz-gefinancierde zorg aan huis dan lager opgeleiden met 
dezelfde beperkingen.
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Tabel 5.13 Aandoeningen, beperkingen en gebruik van verpleging en verzorging door personen van  
 30 jaar en ouder, naar opleidingsniveau en inkomen, 1999 (coëfficiënten)a

chronische 
aandoening

beperking onder 
degenen met 
aandoening

tehuisbewoners 
onder degenen met 
beperking en aan-
doening

zorg thuis onder 
zelfstandig wonende 
personen met aan-
doening en beperking 

opleidingsniveau

 hooguit lager onderwijs 0 (ref) 0 (ref) 0 (ref) 0 (ref)

 lager beroepsonderwijs - - - - 0 0

 mavo tot middelbaar - - - - - 0 0

 hogerc - - - - - 0 - -

netto huishoudeninkomen

 <1500 gulden per maand (ref.) 0 0 0 0

 1500 - 2100 gulden p/m - - 0 - - - - -

 2100 - 2400 gulden p/m - - 0 - - - -

 2400 - 2700 gulden p/m - - - - - - - -

 2700 - 3000 gulden p/m - - - - - - - - -

 3000 - 3500 gulden p/m - - - - - - - - - -

 3500 - 4000 gulden p/m - - - - - - - - - -

 4000 - 6000 gulden p/m - - - - - - - - - - -

 >6000 gulden p/m - - - 0 - - - - - -

 missing  - - - 0 - - - - - -

a  Er is gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en samenstelling van het huishouden.
b  Niet significante verbanden staan tussen haakjes (p < 0,05).
c  Vanaf middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger algemeen vormend onderwijs (havo).

Bron: SCP (AVO’99, OII’2000)

Huishoudeninkomen
Ofschoon de Nederlandse economie thans stagneert en er nauwelijks welvaartsgroei 
is, mag verwacht worden dat er op een termijn van 20 jaar van een substantiële toe-
name van de welvaart sprake zal zijn. De schatting daarvan is gebaseerd op de pro-
ductiviteitsontwikkeling die het Centraal Planbureau in de toekomst verwacht (cpb 
2002). Die ontwikkeling maakt een welvaartsgroei van 0,75% per jaar mogelijk. Toe-
passing ervan op de in 2000 waargenomen inkomens, leidt tot de verdeling naar 
inkomensklassen die in tabel 5.14 staat weergegeven. Gegeven het ontbreken van 
welvaartsgroei op dit moment, ligt het voor de hand dat de cijfers voor 2005 weinig 
realistisch zijn, maar het gaat hier om de langere termijn.
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Tabel 5.14 Netto huishoudeninkomen van personen van 30 jaar en ouder, in koopkracht van 2000,  
 2000-2020 (verticaal gepercenteerd)

2000 2005 2010 2015 2020

inkomensklasse

 < 675 euro (1500 gulden) p/m 5 5 5 5 4

 675 - 950 euro (1500 - 2100 gulden) p/m 5 4 4 3 3

 950 - 1100 euro (2100 - 2400 gulden) p/m 6 4 3 2 2

 1100 - 1200 euro (2400 - 2700 gulden) p/m 6 6 6 5 4

 1200 -1350 euro (2700 - 3000 gulden) p/m 5 5 5 5 5

 1350 - 1575 euro (3000 - 3500 gulden) p/m 12 11 9 8 8

 1575 - 1800 euro (3500 - 4000 gulden) p/m 11 11 11 11 10

 1800 - 2700 euro (4000 - 6000 gulden) p/m 24 24 25 26 27

 > 2.700 euro (6.000 gulden) p/m 17 21 24 26 28

 onbekend 9 9 9 9 9

(n x 1000) (9810) (10.354) (10.688) (10.972) (11.237)

Bron: SCP (niet gepubliceerd)

De bevolkingsgroepen met een huishoudeninkomen lager dan 1.575 euro (3.500 
gulden) nemen tot 2020 met een kwart in absolute omvang af (van 3,9 miljoen naar 
2,9 miljoen), die met een inkomen daarboven nemen met 40% toe (van 5,9 miljoen 
naar 8,3 miljoen). Het ligt voor de hand dat dit een behoorlijk effect heeft op de inko-
mensverdeling: had in 2000 nog 60% een inkomen boven die grens, in 2020 zal dat 
aandeel zijn gestegen tot driekwart.

Er wordt al decennialang voorspeld dat komende generaties ouderen veel meer finan-
ciële middelen tot hun beschikking zullen hebben dan de huidige generaties. Die 
voorspelling was gebaseerd op de verwachte verbetering van de pensioenvoorzienin-
gen in Nederland. De inkomsten uit pensioenen zijn in het verleden inderdaad sterk 
gestegen, maar deze ontwikkeling werd volledig gecompenseerd door afgenomen 
inkomsten uit vermogen en arbeid. Het resultaat van deze vervanging van individu-
ele oudedagsvoorzieningen door collectieve, is dat de financiële positie van ouderen 
in het midden van de jaren negentig niet veel verschilde van die van twintig jaar daar-
voor (Timmermans 1996). Veranderingen in de tussengelegen periode werden vrijwel 
geheel bepaald door de politieke keuze om de hoogte van de aow al dan niet aan te 
passen aan de loonstijgingen.

In de tweede helft van de jaren negentig hebben ouderen meer koopkracht gekre-
gen. Dat delen in de welvaart was te danken aan overheidsmaatregelen die vooral 
degenen met de laagste inkomens ondersteunden (Ruitenberg et al. 2001). Opnieuw 
bleek geen sprake van een autonome verbetering van de financiële positie door bij-
voorbeeld pensioenen, lijfrenten en vermogensinkomsten.
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Er wordt wel gesteld dat ontwikkelingen in het verleden op dit punt niet maatge-
vend zijn voor de toekomst. In dat verband wordt gewezen op de verbetering van de 
pensioenvoorzieningen en op het groeiend aantal Nederlanders dat over vermogen 
beschikt, al dan niet in de vorm van een eigen woning. Ook bij deze stelling zijn even-
wel vraagtekens te plaatsen. De pensioenvoorzieningen mogen dan verbeterd zijn, 
maar waarschijnlijk halen steeds meer mensen de vereiste veertig dienstjaren niet. De 
vermogens zijn de laatste jaren ernstig aangetast door de neergang op de effecten-
beurzen. Ook hier dus weer twijfel over de zekerheid van een autonome verbetering in 
de financiële positie van toekomstige ouderen. Daaraan kan nog worden toegevoegd 
dat de financiële oudedagsvoorzieningen hoogstwaarschijnlijk achter zullen blijven 
bij de loonontwikkeling.

De twijfels over ontwikkelingen in inkomensbronnen van ouderen en de trend in 
inkomsten in het verleden, nopen tot voorzichtigheid (Klaus en Hooimeijer 1997; 
csed 1999). Daarom is verondersteld dat het netto huishoudeninkomen van ouderen 
niet autonoom zal stijgen, maar dat ze wel evenredig delen in de welvaartsontwikke-
ling van 0,75% per jaar. Die aanname leidt tot de inkomensverdeling die in tabel 5.15 
staat weergegeven.

Tabel 5.15 Netto huishoudeninkomen van ouderen (65+) in koopkracht van 2000, 2000-2020  
 (verticaal gepercenteerd)

2000 2005 2010 2015 2020

inkomensklasse

 < 675 euro (1500 gulden) p/m 9 8 7 6 6

 675 - 950 euro (1500 - 2100 gulden) p/m 14 11 9 7 6

 950- 1100 euro (2100 - 2400 gulden) p/m 10 7 6 5 4

 1100 - 1200 euro (2400 - 2.700 gulden) p/m 12 10 8 7 5

 1200 - 1350 euro (2700 - 3000 gulden) p/m 8 9 9 9 8

 1350 - 1575 euro (3000 - 3500 gulden) p/m 12 12 11 11 12

 1575 - 1800 euro (3500 - 4000 gulden) p/m 8 11 11 10 10

 1800 - 2700 euro (4000 - 6000 gulden) p/m 13 15 17 20 23

 > 2.700 euro (6000 gulden) p/m 6 9 12 16 18

 onbekend 8 8 8 9 9

(n x 1.000) (2161) (2289) (2499) (2900) (3220)

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Ook onder ouderen verandert de inkomensverdeling flink als de welvaart met 0,75% 
per jaar stijgt en zij daarin evenredig delen. Het percentage ouderen dat maandelijks 
minder dan 1.200 euro ontvangt daalt van 45% naar 21%. Bijgevolg zal ook het abso-
lute aantal relatief arme ouderen behoorlijk dalen (van circa 700.000 naar een kleine 
500.000). Omdat juist de ouderen met de laagste inkomens het meest gebruikma-
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ken van awbz-gefinancierde hulp, zal de geschetste trend stellig een dempend effect 
hebben op de vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging.

De groep ouderen die meer dan 1800 euro per maand ontvangt stijgt van 19% naar 
41%.

5.2.4 Hulp en hulpmiddelen

Informele hulp
De hulp die mensen zelf kunnen organiseren is vanzelfsprekend van grote invloed 
op het beroep op awbz-gefinancierde hulp. In deze paragraaf gaat het over de infor-
mele hulp van familie en vrienden (veelal mantelzorg genoemd), maar komt ook par-
ticuliere hulp ter sprake. Er valt nauwelijks een tijdreeks van gegevens over informele 
hulp op te stellen. In tabel 5.16 staan cijfers over huishoudelijke hulp in een specifieke 
situatie: degenen die doorgaans het huishouden doet is uitgeschakeld (geweest). 
Door wijzigingen in de stuurvragen zijn de cijfers niet altijd vergelijkbaar, de grijze 
kolommen in tabel 5.16 markeren een trendbreuk in de vraagstelling.

Tabel 5.16 Hulpbron van huishoudens van personen van 30 jaar en ouder waarin degene die  
 doorgaans het huishouden doet was uitgeschakeld,a naar hulpbron, 1979-1999

1979 1983 1987 1991 1995 1999

informele hulp 34 34 25 27 24 21

particuliere hulp 6 8 12 14 12 12

a  Combinaties van hulpbronnen zijn niet apart weergegeven evenmin als het aandeel dat geen hulp krijgt.

Bron: SCP (AVO ’79-’99)

Het gebruik van de twee hulpbronnen blijkt binnen de periodes met vergelijkbare cij-
fers vrijwel constant. Toch wordt vaak gedacht dat er in de toekomst steeds minder 
mensen beschikbaar zullen zijn voor informele hulp. Trendgegevens over dit aanbod 
ontbreken helemaal. Wat op dit punt te verwachten is, kan hooguit worden berede-
neerd vanuit de kennis over de determinanten van het aanbod van informele hulp.

Recent scp-onderzoek bevestigde dat informele hulp met grote vanzelfsprekend-
heid wordt verleend. De belangrijkste determinant van het verlenen van zulke hulp is 
dan ook dat er een familielid of goede bekende in het sociale netwerk is die zulke hulp 
nodig heeft.3 Anders gezegd, het aanbod van informele hulp wordt voor het overgrote 
deel door de vraag ernaar bepaald. Wel blijkt dat minder wordt geholpen naarmate 
netwerkleden verder van elkaar wonen. De bijdrage van dit kenmerk aan de verklaring 
is overigens bescheiden.

Vermindering van het aantal aanbieders (bijvoorbeeld door het kleiner worden van 
sociale netwerken) betekent bovendien nog niet dat er in minder gevallen informele 
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hulp wordt verleend. Zo leidt een afname van het aantal (vooral vrouwelijke) kinde-
ren van middelbare leeftijd waarop ouderen een beroep kunnen doen niet tot minder 
mantelzorg. Het blijkt dat in kleine netwerken niet minder informele hulp wordt ver-
leend als in grote (Dykstra en Knipscheer 1995). Waar het familienetwerk vrijwel ont-
breekt blijken vrienden die rol over te nemen (De Boer 2003). Al met al is er weinig 
reden om aan te nemen dat het gebruik van informele hulp sterk zal afnemen door 
veranderingen in het aanbod; het model wordt daarvoor niet gewogen.

Hulpmiddelen
Informatie over de aanwezigheid van woningaanpassingen en mobiliteitshulpmidde-
len is te vinden in tabel 5.17.

Tabel 5.17 Beschikking over mobiliteitshulpmiddelen bij personen van 30 jaar en ouder, naar ernst  
 van de beperkingen, 1995-1999 (in procenten)

licht matig ernstig totaala

vervoermiddel

  1995 2 8 28 3

  1999 3 13 40 4

vervoersvergoeding

  1995 4 14 26 4

  1999 5 20 43 6

a  Totaal is inclusief personen zonder beperkingen.

Bron: SCP (AVO ’95-’99)

Naarmate mensen ernstiger beperkingen hebben, beschikken ze vaker over hulp-
middelen die hun mobiliteit bevorderen. De groei in de periode 1995-1999 is mede 
te danken aan de Wet voorzieningen gehandicapten, waaruit zulke middelen sedert 
1994 worden gefinancierd. De laatste jaren lijkt het aantal verstrekkingen niet meer te 
stijgen (Jong et al. 2001). Gezien die recente stabilisatie van het aantal toekenningen 
valt te betwijfelen of de aanbodtrend van de jaren negentig zich wel voortzet. Er lijkt 
sprake te zijn geweest van een inhaalslag die nu is voltooid. Daarom is de modelbe-
volking niet voor veranderingen in het aanbod van mobiliteitshulpmiddelen gewogen.

5.3 Stabiliteit van de determinanten

Nu de determinanten zijn bepaald en de trends daarin waar mogelijk zijn vastge-
steld, blijft de vraag over hoe stabiel de determinanten zijn in de tijd. Bij het ramen 
wordt immers verondersteld dat de determinanten in 2020 dezelfde verklaringskracht 
hebben als nu. De plausibiliteit van die veronderstelling is getoetst door het gebruikte 
bevolkingsonderzoek (avo’99 en oii2000) op dit punt te vergelijken met het leefsitu-
atieonderzoek dat het cbs in 1982 uitvoerde onder personen van 55 jaar en ouder. In 
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dat onderzoek zijn ook bewoners van verzorgingshuizen ondervraagd, maar niet die 
van verpleeghuizen.

Een perfecte vergelijking is niet mogelijk. Zo werd in 1982 naar het gebruik van 
twee voorzieningen voor zorg aan huis gevraagd, want de instellingen voor gezins-
verzorging en de kruisverenigingen waren toen nog niet opgegaan in de huidige 
thuiszorg. Behalve deze te verklaren variabele is er ook een verklarende die niet goed 
vergelijkbaar is: het inkomen. Bij de hier beschreven vergelijking verdient het de 
voorkeur om in beide onderzoeken dezelfde indeling in klassen te gebruiken en de 
inkomens uit te drukken in guldens van 1982. Dat bleek niet mogelijk omdat respon-
denten in enkele onderzoeken is gevraagd zichzelf te plaatsen in een beperkt aantal 
vooraf gegeven klassen van inkomen.

Ook de potentiële vraag, zoals in dit onderzoek omschreven, kon niet worden gere-
pliceerd. Dat komt doordat in 1982 niet is gevraagd naar de een van de belangrijkste 
determinanten van het gebruik van verpleging en verzorging: beperkingen in huis-
houdelijke activiteiten. Daarom moest volstaan worden met de verklaring van het 
gebruik van enige vorm van hulp

De uitkomsten van de analyse staan in tabel 5.18, uitgedrukt in odds ratio’s. Deze 
geven de kans weer dat de score van een bepaalde categorie significant (p<0,05) 
afwijkt van die van de referentiecategorie (die op 1 is gesteld).

Uit tabel 5.18 blijkt dat de determinanten van het gebruik van thuiszorg in 1982 
dezelfde waren als nu. Ook de mate van samenhang (significantie) komt grotendeels 
overeen en het model voorspelt in beide meetjaren ongeveer even goed. Er is wel wat 
verschil in de gewichten, maar in een aantal gevallen kan dat veroorzaakt zijn door 
kleine verschillen in de oorspronkelijke vraagstellingen. Dat geldt niet voor de leef-
tijdsverdeling: het gebruik van thuiszorg onder de alleroudsten lijkt gedaald, dat van 
de ouderen jonger dan 85 jaar gestegen. De conclusie luidt dat de determinanten van 
het gebruik van thuiszorg zo constant zijn dat aannemelijk is dat ook het gebruik in 
2020 bepaald wordt door dezelfde determinanten met min of meer hetzelfde gewicht.

Dat is bij de verzorgingshuizen veel minder het geval. Niet dat ineens andere deter-
minanten het gebruik van deze tehuisvorm bepalen. Ook verschilt de richting van 
die determinanten niet, maar wel is een aantal gewichten sterk veranderd. Zo is een 
hoge leeftijd veel bepalender geworden voor het gebruik van een verzorgingshuis dan 
in 1982 het geval was. Datzelfde geldt voor beperkingen in de mobiliteit, terwijl de 
invloed van alleenstaand zijn sterk is afgenomen. Dankzij deze sterkere gewichten is 
de verklaringskracht van het model aanzienlijk verbeterd.

Deze verschillen zijn ontstaan doordat de capaciteit van verzorgingshuizen daalde 
terwijl de oudere bevolking in omvang toenam. Dit leidde tot een restrictiever toela-
tingsbeleid: alleenstaand zijn was niet meer voldoende reden voor opname, zomin als 
lichte of matige beperkingen of een leeftijd beneden de 80 jaar.
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Tabel 5.18 Determinanten van vormen van hulp 1982 en 1999 onder de bevolking van 55 jaar en  
 ouder (odds ratio’s)a

dummy potentiële vraag gebruik thuiszorg opname verzorgingshuis

1982 1999 1982 1999 1982 1999

leeftijdsklasse *** *** *** *** *** ***
 55-79 jaar ref ref ref ref ref ref
 80-84 jaar 3,61 6,45 2,39 3,60 5,04 9,21
 85 jaar en ouder 5,32 13,51 4,49 2,24 7,77 21,39
geslacht n.s. n.s. n.s. n.s. *** n.s.
 man ref ref ref ref ref ref
 vrouw 1,04 1,05 0,84 1,12 0,57 0,89
samenstelling huishouden *** *** *** *** *** ***
 samenwonend ref ref ref ref ref ref
 weduwe/weduwnaar 4,05 3,77 1,88 2,29 8,10 5,59
 overig alleenstaand 2,69 2,40 1,38 1,26 13,63 4,23
opleidingsniveau *** *** n.s. n.s. *** ***
 laag ref ref ref ref ref ref
 lager uitgebreid 0,86 0,84 0,91 1,25 0,66 0,69
 middelbaar 0,92 1,17 0.77 1,22 0,45 0,64
 hoger 1,77 1,54 0,93 0,94 0,25 0,29
netto huishoudeninkomen *** ***
 zeer laag . . ref ref . .
 laag . . 0,88 0,87 . .
 laag midden . . 0,85 0,50 . .
 midden . . 0,58 0,61 . .
 hoog midden . . 0,46 0,38 . .
 hoog . . 0,45 0,29 . .
 zeer hoog . . -,17 0,18 . .
adl-beperkingen ** *** *** *** *** ***
 geen of licht ref ref ref ref ref ref
 matig 1,30 1,41 1,14 1,32 0,88 0,51
 ernstig 1,81 4,40 3,40 2,91 4,62 3,02
mobiliteitsbeperkingen *** *** *** *** *** ***
 geen of licht ref ref ref ref ref ref
 matig 1,94 2,33 2,31 2,89 2,45 2,57
 ernstig 3,28 5,73 2,64 5,61 5,07 11,96
chronische ziekten ** *** *** ** n.s. **
 geen ref ref ref ref ref ref
 één 1,33 1,25 1,41 1,38 1,25 1,25
 twee of meer 1,69 1,58 2,33 1,56 1,21 1,72
informele hulp n.s. n.s.
 nee . . ref ref . .
 ja . . 1,08 1,12 . .
Nagelkerke 0,26 0,52 0,25 0,31 0,50 0,72

a  Niet significant wordt aangeduid met n.s.; significant met ** bij p<0,05; sterk significant met *** bij p<0,01.

Bron: CBS (LSS55+ 1982); SCP (AVO’99 en OII2000)
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De capaciteitsreductie van verzorgingshuizen gaat nog steeds voort en het is bij de 
opname verzorging daardoor veel meer de vraag dan bij het gebruik van awbz-gefi-
nancierde zorg aan huis of de determinanten van 2020 hetzelfde gewicht zullen 
hebben als die van 2000. Daar staat tegenover dat de voorziening gezien de hoge ver-
klaarde variantie (ondanks het ontbreken van de zeer krachtige determant inkomen) 
niet veel exclusiever kan worden.

De gevolgen reiken overigens verder dan de verzorgingshuizen. Dat valt af te leiden 
uit de grote verschillen in coëfficiënten bij de potentiële vraag van leeftijdsgroepen. 
Net als bij enkele andere verschillen werken die bij de verzorgingshuizen hierin door. 
Het model van de potentiële vraag naar zorg aan huis in 1982 (niet in de tabel opgeno-
men) verschilt niet veel van dat in 1999.
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Noten

1  Dat verschil in levensverwachting nam toe van 2,3 in 1950 tot 6,9 in de periode 1984-
1989. Daarna begon het weer af te nemen tot 4,9 in 2001. De verwachting is dat deze 
laatste trend doorzet.

2  Onder vrouwen van 55-64 jaar bedroeg het percentage in 1992 12%. Deze groep vormt 
de huidige 65-74-jarigen.

3  Logistische regressie-analyse waarin het kennen van een hulpbehoevende als 
onafhankelijke is opgenomen levert verklaarde variantie op van 60-80%. Dergelijke 
percentages wijzen op een tautologie.
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6 Raming van de potentiële vraag naar verpleging en  
 verzorging

6.1  Inleiding

In dit hoofdstuk worden de ramingen van de vraag naar zorg gepresenteerd. Zoals in 
hoofdstuk 2 opgemerkt is, zijn in hoofdstuk 4 van Timmermans en Woittiez (2004) 
vraagramingen van de pluspakketten gepresenteerd. Deze ramingen keren in dit 
hoofdstuk terug, maar ze worden aangevuld met ramingen van alle in hoofdstuk 2 
onderscheiden pakketten. Voor ramingen van het gebruik zij verwezen naar Timmer-
mans en Woittiez (2004).

6.2  Raming van de potentiële vraag naar verpleging en verzorging

In tabel 6.1 (tweede kolom) staat de geraamde trend van de potentiële vraag. De abso-
lute aantallen zijn te vinden in tabel 6.2. Uit de cijfers blijkt dat de totale potentiële 
vraag naar verpleging en verzorging naar verwachting met 40% zal stijgen, terwijl 
de omvang van de bevolking van 30 jaar en ouder slechts met 15% toeneemt. Dit ver-
schil is deels te verklaren uit de vergrijzing van de bevolking. Het aantal personen 
van 65 jaar en ouder neemt tot 2020 met ongeveer de helft toe, de toename van de 
vraag onder deze groep ligt er met bijna 50% niet veel onder (Van den Berg-Jeths et al. 
2004). Los daarvan stijgt ook het aantal mensen met aandoeningen of beperkingen, 
wat een hogere potentiële vraag tot gevolg heeft.

Tabel 6.1 Potentiële vraag van personen van 30 jaar en ouder, naar plaats van de gevraagde hulp, 
2000-2020 (index)

jaar bevolking potentiële vraag vraag naar zorg thuis vraag naar opname

2000 100 100 100 100

2005 106 110 110 110

2010 109 119 118 120

2015 112 128 127 130

2020 115 139 138 143

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000

De potentiële vraag naar hulp aan huis neemt iets minder snel toe dan die naar 
opname. Dat komt door trends in een aantal determinanten: chronische aandoenin-
gen en leeftijd, geslacht en huishoudsamenstelling. Mensen met chronische aandoe-
ningen vragen vaker dan gemiddeld om opname. Mannen, ouderen en alleenstaanden 
vragen vaker om opname dan vrouwen, jongeren en samenwonenden. Aangezien al 
deze bevolkingsgroepen met een hogere potentiële vraag naar opname een groter 
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aandeel in de bevolking gaan vormen, wordt die potentiële vraag naar opname wat 
sterker opgedreven dan die naar zorg aan huis.

Tabel 6.2 laat zien dat het aantal potentiële vragers van ruim 1,2 miljoen in 2000 tot 
ruim 1,7 miljoen in 2020 stijgt. Het aantal potentiële vragers naar thuiszorg stijgt van 
een kleine 1 miljoen in 2000 tot een kleine 1,3 miljoen in 2020, het aantal potentiële 
vragers naar opname van ruim 300.000 tot ongeveer 450.000 in 2020.

Tabel 6.2 Potentiële vraag van personen van 30 jaar en ouder, naar plaats van de gevraagde hulp, 
2000-2020 (absolute aantallen x 1000)

jaar bevolking potentiële vraag vraag naar zorg thuis vraag naar opname

2000 9.810 1244 933 311

2005 10.354 1370 1028 342

2010 10.688 1475 1103 372

2015 10.972 1589 1186 403

2020 11.237 1733 1288 445

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000

Hulp aan huis
Er is nagegaan naar welke vormen van hulp er potentieel worden gevraagd. In tabel 
6.3 staan 5 typen hulp aan zelfstandig wonende personen weergegeven. De toevoe-
ging ‘plus’ betekent dat het behalve om de genoemde hulpvorm, ook kan gaan om 
een combinatie met eerder in de rij genoemde. Het pakket ‘persoonlijke verzorging 
plus’ bestaat dus uit degenen die alleen persoonlijke verzorging vragen en degenen 
die een combinatie van huishoudelijke en persoonlijke verzorging verlangen. 

Tabel 6.3 Potentiële vragers naar hulp aan huis van 30 jaar en ouder, naar type gevraagde hulp, 
2000-2020 (index)

jaar bevolking
huishoudelijke 
hulp

persoonlijke 
verzorging 
(plus)

verpleging
 (plus)

begeleiding 
(plus)

semimurale 
opvang (plus)

2000 100 100 100 100 100 100

2005 106 110 109 112 111 109

2010 109 118 116 121 118 116

2015 112 127 124 131 123 125

2020 115 137 136 143 128 137

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000
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De combinaties zijn overigens ook apart geraamd. De uitkomsten daarvan zijn te 
vinden in tabel 6.4.

Tabel 6.4 Potentiële vragers naar hulp aan huis van 30 jaar en ouder, naar gedetailleerd type 
gevraagde hulp, 2000-2020 (index)

jaar

persoon-
lijke  
zorg 
alleen

pers.  
zorg + 
huish. 
hulp

verple-
ging 
alleen

verple-
ging+
huish. 
hulp

verple- 
ging +  
pers.  
zorg

verpleging + 
pers. zorg + 
huish. hulp

bege-
leiding 
alleen

begelei- 
ding + 
voor- 
gaande

semimu-
raal
alleen

semi-
muraal 
+ voor-
gaande

2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2005 109 107 112 110 110 108 111 111 109 105

2010 117 113 122 119 119 115 117 119 117 110

2015 125 119 132 130 130 124 121 128 126 115

2020 138 129 143 141 144 136 123 137 139 126

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000

De stijgingspercentages variëren van 28% (begeleiding) tot 43% (verpleging). Vragers 
naar begeleiding zijn relatief jong, vaker samenwonend en ze hebben minder vaak 
chronische aandoeningen dan andere vragers. Deze groepen nemen minder snel in 
omvang toe dan die van ouderen, alleenstaanden en chronisch zieken. Dit verklaart 
waarom de potentiële vraag naar begeleiding achterblijft bij de gemiddelde ontwik-
keling. Dat de potentiële vraag naar begeleiding meer stijgt dan de toename in de 
bevolking wordt veroorzaakt door het feit dat de vragers naar dit pakket relatief vaak 
psychische aandoeningen hebben en deze aandoening in de toekomst meer zal voor-
komen. Binnen het pluspakket begeleiding stijgt met name het pakket begeleiding 
dat in combinatie met andere diensten wordt verstrekt.

Het pakket persoonlijke verzorging groeit met 36% gemiddeld (derde kolom tabel 
6.3). Opvallend is dat het combinatie pakket met huishoudelijke verzorging veel 
minder hard groeit dan het pakket persoonlijke verzorging alleen (eerste 2 kolommen 
tabel 6.4).

Dat de potentiële vraag naar verpleging sneller stijgt dan gemiddeld, valt vooral te 
verklaren uit het feit dat – anders dan bij de andere typen hulp aan huis – de meeste 
chronische aandoeningen tot de determinanten behoren. Ziekten van het zenuwstel-
sel, nieuwvormingen en diabetes leggen het meeste gewicht in de schaal. Van deze 
vier aandoeningen vertoont diabetes mellitus de sterkste trend in de prevalentie. Dia-
betes wordt vaak behandeld met geneesmiddelen die per injectie worden toegediend 
verpleegkundigen dienen die toe of trainen patiënten dit zelf te doen. Daarnaast leidt 
de ziekte geregeld tot slecht genezende wonden waardoor verpleegkundige behande-
ling nodig is. Het is de sterke toename in het voorkomen van diabetes die het verschil 
met de andere vormen van zorg aan huis uitmaakt. Diabetespatiënten zullen relatief 
zelden het meest uitgebreide pakket verpleging, persoonlijke en huishoudelijke ver-
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zorging ontvangen en dat verklaart waarom dat pakket minder hard groeit dan de 
andere pakketten met verpleging.

Het pakket semimurale zorg groeit met 37% gemiddeld, maar het combinatie pakket 
groeit minder hard dan het pakket semimurale zorg alleen. Bij de begeleiding is het 
omgekeerde het geval: de enkelvoudige begeleiding groeit met bijna een kwart, het 
combinatiepakket met 37%.

Tabel 6.5 laat de absolute aantallen zien van potentiële vragers naar de pluspakketten, 
tabel 6.6 die van de gedetailleerde pakketten.

Tabel 6.5 Potentiële vragers naar hulp aan huis van 30 jaar en ouder, naar type gevraagde hulp, 
2000-2020 (absolute aantallen x 1000)

jaar bevolking
huishoudelijke 
hulp

persoonlijke ver-
zorging (plus)

verpleging
 (plus)

begeleiding 
(plus)

dagopvang 
(plus)

2000 9.810 396 207 246 44 40

2005 10.354 435 225 275 49 44

2010 10.688 466 240 299 52 47

2015 10.972 503 257 323 54 50

2020 11.237 544 281 351 56 56

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000

Tabel 6.6 Potentiële vragers naar hulp aan huis van 30 jaar en ouder, naar gedetailleerd type 
gevraagde hulp, 2000-2020 (absolute aantallen x 1000)

jaar

persoon-
lijke zorg 
alleen

pers.zorg 
+ huish.
hulp

verple-
ging 
alleen

verple-
ging +
huish. 
hulp

verple-
ging. + 
pers. 
zorg

verpleging + 
pers. zorg + 
huish. hulp

bege-
leiding 
alleen

bege-
leiding 
+ voor-
gaande

semimu-
raal
alleen

semi-
muraal 
+ voor-
gaande

2000 153 54 200 12 25 10 29 15 35 5

2005 167 58 224 13 27 11 33 16 38 6

2010 179 61 243 15 30 11 34 17 41 6

2015 192 64 263 16 32 12 35 19 44 6

2020 212 70 285 17 36 13 36 20 49 7

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000

Hulp met opname
Binnen de groep ‘hulp met opname’ zijn drie hulpvormen onderscheiden: tijdelijke 
opname (verzorging of verpleging), opname verzorging en opname verpleging (zie 
tabel 6.7). De toename tot 2020 ligt bij de eerste twee hulpvormen op bijna 40%; de 
potentiële vraag naar opname verpleging zou met bijna 50% toenemen. Tabel 6.8 laat 
een verdere uitsplitsing zien van de pluspakketten.
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Tabel 6.7 Potentiële vraag naar opname van personen van 30 jaar en ouder, naar type intramurale 
opvang, 2000-2020 (index)

jaar bevolking tijdelijke opname opname verzorging opname verpleging

2000 100 100 100 100

2005 106 109 109 111

2010 109 118 118 121

2015 112 126 127 133

2020 115 137 140 148

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000

Tabel 6.8 Potentiële vragers naar hulp aan huis van 30 jaar en ouder, naar gedetailleerd type 
gevraagde hulp, 2000-2020 (index)

jaar
tijdelijke 
opname

tijdelijke 
opname + 
voorgaande

opname  
verzorging

opname  
verzorging +  
voorgaande

opname  
verpleging

opname  
verpleging + 
voorgaande

2000 100 100 100 100 100 100

2005 109 110 110 108 111 110

2010 118 117 119 116 122 119

2015 126 124 128 122 134 130

2020 137 135 142 131 149 144

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000

Het is opvallend dat met name de pakketten met aanvullende diensten het minst 
hard groeien. Overigens moet hier niet al te veel betekenis aan worden gehecht. Het 
gaat hier om mensen die ter overbrugging van de wachttijd voor opname vragen om 
vormen van hulp aan huis.

Tabel 6.9 laat de absolute aantallen zien van potentiële vragers naar de pluspakketten, 
tabel 6.10 die van de gedetailleerde pakketten.

Tabel 6.9 Potentiële vraag naar opname van personen van 30 jaar en ouder, naar type intramurale 
opvang, 2000-2020 (absolute aantallen x 1000)

jaar bevolking tijdelijke opname opname verzorging opname verpleging

2000 9.810 39 125 142

2005 10.354 42 136 158

2010 10.688 45 148 173

2015 10.972 49 158 190

2020 11.237 53 174 211

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000
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De potentiële vraag naar opname verpleging ligt wat hoger dan gemiddeld. Dat komt 
door twee aandoeningen: psychische ziekten en aandoeningen ten gevolge van een 
ongeval. Hoewel personen met psychische ziekten ook significant vaker opname ver-
zorging vragen, weegt deze determinant bij de opname verpleging veel zwaarder. 
Aandoeningen ten gevolge van een ongeval leiden vaker tot opname, maar dan vooral 
tijdelijke opname en opname met verpleging. De stijgende trend in deze aandoenin-
gen zorgt ervoor dat opname met verpleging relatief meer toeneemt dan opname met 
verzorging.

Tabel 6.10 Potentiële vragers naar hulp aan huis van 30 jaar en ouder, naar gedetailleerd type  
 gevraagde hulp, 2000-2020 (absolute aantallen x 1000)

jaar
tijdelijke 
opname

tijdelijke 
opname + 
voorgaande

opname  
verzorging

opname  
verzorging + 
voorgaande

opname  
verpleging

opname  
verpleging + 
voorgaande

2000 39 5 99 26 126 17

2005 42 6 108 28 139 18

2010 45 6 118 30 153 20

2015 49 7 126 32 168 22

2020 53 7 140 34 187 24

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000
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7 Samenvatting

Inleiding
Dit werkdocument bevat technische verantwoording van het scp-project Verklarings-
model verpleging en verzorging, een project waarvan in de publicatie Verpleging en verzorging 
verklaard verslag is gedaan (Timmermans en Woittiez 2004). De publicatie Verpleging 
en verzorging verklaard laat de uitkomsten van het model zien, de beleidsinbedding, de 
doorrekening van een aantal beleidsvarianten maar bevat slechts een summiere uitleg 
van het model. Dit document geeft een uitgebreide beschrijving van het model en de 
gebruikte gegevens. Het is dus in zekere zin een bijlage bij het hoofdrapport, maar 
het is zoveel mogelijk geschreven als een onderzoeksverantwoording die zich zelf-
standig laat lezen.

Centrale begrippen
De belangrijkste begrippen in dit rapport zijn objectieve behoefte, potentiële vraag, 
manifeste vraag en gebruik. In deze studie wordt van objectieve hulpbehoefte gespro-
ken als er dusdanige gezondheidsklachten zijn dat er in theorie voldaan wordt aan de 
normen die door Regionale indicatieorganen (rio). De toepassing van die professi-
onele standaard selecteert de mensen die door hun persoonlijke omstandigheden in 
principe recht hebben op de huidige collectief gefinancierde voorzieningen. De poten-
tiële vraag wordt gedefinieerd als het aantal mensen waarvan in theorie verwacht kan 
worden dat ze een beroep doen op awbz-gefinancierde diensten. Dit zijn degenen 
bij wie volgens normen van het rio van een objectieve hulpbehoefte sprake is en die 
bovendien gebruikmaken van hulp door anderen (informeel, zelf betaald of awbz-
gefinancierd). Wie een positieve indicatie heeft ontvangen van een Regionaal indica-
tieorgaan wordt in dit rapport als manifeste vrager bestempeld. In een meerderheid 
van de gevallen resulteert de manifeste vraag in het ontvangen van awbz-gefinan-
cierde zorg, in dit rapport aangeduid met gebruik. Het gebruik van awbz-verstrek-
kingen wordt met het gebruik van informele en particuliere hulp in een gezamenlijk 
model geanalyseerd.

Data en doelgroep
Er zijn drie afzonderlijke datasets gebruikt voor het onderzoek. De eerste, het Aanvul-
lend voorzieningen gebruik onderzoek (avo’99), is een bevolkingsonderzoek onder 
de leden van circa 6000 zelfstandige huishoudens. Dit onderzoek biedt informatie 
over de potentiële vraag en over het gebruik van een reeks van diensten voor zelfstan-
dig wonenden.

De tweede set, het Onderzoek ouderen in instellingen (oii2000), is het resultaat 
van een onderzoek onder ruim 1000 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Dit onderzoek geeft informatie over de potentiële vraag en over het gebruik van zorg-
diensten voor intramuraal wonende burgers.
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De derde set bestaat uit de dossiers van ongeveer 28.000 personen die zich in 2000 bij 
een Regionaal indicatieorgaan gemeld hebben voor verpleging en/of verzorging.

De beschikbare datasets bevatten veel informatie, maar kennen ook drie belangrijke 
beperkingen. De eerste daarvan is dat in het bevolkingsonderzoek wel de perso-
nen met gezondheidsproblemen zijn te identificeren, maar het is niet bekend wie de 
toets van het indicatieorgaan werkelijk zouden doorstaan. De potentiële vraag moest 
daarom worden geconstrueerd. Ten tweede valt niet op te maken welke zorg de gede-
finieerde potentiële vragers precies vragen. Dit is opgelost door te veronderstellen 
dat potentiële vragers in dit opzicht niet verschillen van de manifeste vragers. Ten 
slotte is wel bekend of iemand gebruiker van een type hulp is, maar niet hoeveel hulp 
deze persoon ontvangt. De ramingen hebben daarom alleen betrekking op aantallen 
gebruikers en niet op de omvang van hulp. Dat maakt het bijvoorbeeld moeilijk om op 
basis van die ramingen uitspraken te doen over capaciteit en kosten van awbz-gefi-
nancierde verpleging en verzorging

De zorgpakketten van vraag en gebruik
Het aantal zorgproducten waarnaar vraag uitgeoefend kan worden is enorm. Voor de 
modellering is het noodzakelijk die producten samen te voegen tot pakketten. In deze 
studie zijn zeventien pakketten geselecteerd. Voor de eenvoud van presentatie zijn 
deze pakketten in Timmermans en Woittiez (2004) samengevoegd tot combinaties 
van pakketten, de zogenoemde pluspakketten. De aanduiding ‘plus’ betekent dat het 
pakket uit de betreffende dienst en uit een eerder genoemd product bestaat. De daar 
gepresenteerde pluspakketten zijn:
– huishoudelijke hulp;
– persoonlijke verzorging (plus): verzorging met eventueel huishoudelijke hulp;
– verpleging (plus): verpleging met eventueel verzorging en/of huishoudelijke hulp;
– begeleiding (plus): begeleiding met eventueel huishoudelijke hulp en/of persoon-

lijke verzorging en/of verpleging;
– semimurale opvang (plus): semimurale opvang met eventueel huishoudelijke hulp 

en/of persoonlijke verzorging en/of verpleging en/of begeleiding;
– tijdelijke opname: tijdelijke opname eventueel met één van bovenstaande produc-

ten;
– opname verzorging: verzorgingshuiszorg eventueel met één van bovenstaande 

producten;
– opname verpleging: verpleeghuiszorg eventueel met één van bovenstaande produc-

ten.

In de gebruiksgegevens zijn niet al deze pakketten terug te vinden. Personen die 
gebruikmaken van dagopvang of tijdelijke opname ontbreken geheel. Verder komt het 
pakket begeleiding in een deel van het gegevensbestand niet voor.
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Uit de analyses van hoofdstuk 2 van dit rapport kan geconcludeerd worden dat bij de 
interpretatie van de uitkomsten zoals die zijn neergeschreven in Timmermans en Woit-
tiez (2004) rekening gehouden moet worden met het feit dat de pluspakketten van het 
gebruik vooral uit combinaties van diensten bestaan en niet uit een enkele dienst.

De determinanten van vraag en gebruik
In hoofdstuk 3 zijn de determinanten onder de loep genomen. Eerst wordt daarin 
verslag gedaan van een literatuurverkenning naar de determinanten van vraag naar en 
gebruik van zorg. De in de literatuur gevonden uitkomsten worden vervolgens verge-
leken met de inhoud van de beschikbare databestanden. Dat leidt tot een overzicht 
van determinanten zoals in tabel 7.1 weergegeven, die samen de verklarende kant van 
het model vormen.

Tabel 7.1 Variabelen die in het verklaringsmodel betrokken worden

determinanten in de literatuur variabelen in het model

gezondheidskenmerken
 fysieke beperkingen X
 cognitieve beperkingen
 psychische beperkingen X
 chronische aandoeningen X
 ervaren gezondheid
 incontinentie
 beheersingsoriëntatie
demografische kenmerken
 leeftijd X
 geslacht X
 samenstelling huishouden X
 stedelijkheidsgraad X
sociaal-economische kenmerken
huishoudeninkomen X
opleidingsniveau X
hulp en hulpmiddelen
 informele hulp X
 particuliere hulp
 hulpmiddel mobiliteit X
 hulpmiddel adl
 soort woning
 huisarts
 overige medische hulp X
overige kenmerken
 verwijzer
 reden hulp
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Het verklaringsmodel
In hoofdstuk 4 zijn vormen van verpleging en verzorging en determinanten met 
elkaar in verband gebracht. Er zijn verschillende modellen uitgewerkt die vervolgens 
op hun waarde worden beoordeeld.
 Twee varianten van het model zijn het gevolg van het gebruik van verschillende 
analysetechnieken. De eerste is de multinomiale analysetechniek, waarbij veronder-
steld wordt dat de mate van substitueerbaarheid tussen alle zorgpakketten gelijk is. 
De tweede is de nested-logit-analyse, waarbij de zorgpakketten die bij elkaar horen, in 
clusters worden samengevoegd. Deze analyse staat toe dat de mate van substitueerbaar-
heid tussen verschillende zorgpakketten in verschillende clusters verschilt. De verkla-
ringsgraad van het geneste model is vergelijkbaar met die van het multinomiale model. 
Het feit dat het bovenbeschreven geneste model maar ook het geneste model met pre-
cies dezelfde verklarende kenmerken als in het multinomiale model vrijwel dezelfde 
resultaten geeft, kan beschouwd worden als een teken van robuustheid van het model.

De ramingen in Timmermans en Woittiez (2004) zijn gebaseerd op het multinomi-
ale model. De simpele reden daarvoor is dat de voorspelling van dit model dichter bij 
werkelijkheid (bijvoorbeeld het feitelijk gebruik) ligt dan die van het geneste model 
en dat is voor het maken van ramingen van belang. Die minder goede raming van het 
geneste model ontstaat, doordat ze in feite een stapeling van ramingen is. Als gevolg 
daarvan worden meetfouten even vaak herhaald als er stappen in het model zijn en 
verslechtert de voorspelling evenredig daaraan. Een ander voordeel van het multino-
miale model is het gemak waarmee het geschat kan worden.

Trends in determinanten
De ramingen die met behulp van het model kunnen worden opgesteld zijn gebaseerd 
op de veronderstelling dat potentiële vraag en gebruik alleen veranderen door de veran-
derende samenstelling van de bevolking. Trends in de determinanten bepalen kortom 
de uitkomst van de ramingen. Daarom is het nodig trends in die determinanten vast te 
stellen. Hoofdstuk 5 is daaraan gewijd. De ramingen zijn gebaseerd op veranderingen 
in zes determinanten. Daarvan vertonen leeftijd, geslacht, aandoeningen, huishou-
deninkomen en opleiding sterke veranderingen, de huishoudensamenstelling minder. 
Leeftijd, aandoeningen en huishoudeninkomen zijn onder die snelle veranderaars de 
krachtigste determinanten; de in Timmermans en Woittiez (2004) gepresenteerde uit-
komsten van de ramingen worden dan ook het meest door dit drietal beïnvloed.

Ramingen
Zoals gezegd, zijn de toepassingen van het verklaringsmodel beschreven in het 
hoofdapport (Timmermans en Woittiez 2004). In dat rapport was evenwel geen plaats 
voor de gedetailleerde ramingen die voor de potentiële vraag naar pakketten verple-
ging en verzorging zijn opgesteld. In hoofdstuk 6 staan de uitkomsten met summier 
commentaar vermeld.



105

Bijlage A Gebruikte databestanden

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo)
Het avo is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik van 
een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse 
bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik van voorzienin-
gen als op meting van een breed scala van kenmerken die een huishouden en de indi-
viduele personen binnen een huishouden karakteriseren.

Doelpopulatie  Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig  
      wonend
Soort onderzoek  enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten  personen en huishoudens
Steekproefkader  ptt-afgiftepuntenbestand
Verzamelmethode mondelinge + schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever  Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Frequentie  vierjaarlijks, vanaf 1979
Weging    personen: naar leeftijd/geslacht/burgerlijke staat/ 
      urbanisatiegraad (vanaf 1995 ‘stedelijkheid’);  
      huishoudens: naar weegfactor hoofd huishouden
Berichtgevers  voor sommige kinderen één van de ouders
Verslagperiode  het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een  
      voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot  
      enkele jaren

avo’99
Uitvoerder veldwerk GfK Nederland
Veldwerkperiode  september 1999-februari 2000
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef
Steekproefomvang 9216 huishoudens
Respons   6125 huishoudens; 13.490 personen (66%)

Geïntegreerde informatienetwerken ouderenzorg (gino)
gino is een registratiesysteem voor het vastleggen van cliëntgegevens in de ouderen-
zorg. Dit cliëntvolgsysteem is vanaf 1990 ontwikkeld, aanvankelijk als project van de 
Rijksuniversiteit Groningen en sinds 1994 binnen een zelfstandige onderneming, met 
het doel een informatiesysteem te krijgen dat ook geschikt is voor wetenschappelijk 
onderzoek naar het hulpverleningsproces. Het systeem bestaat uit relationele data-
bases met bijbehorende software waarmee zorginstellingen en regionale indicatie-
organen (rio’s) gegevens vastleggen van de aanvragen voor zorg, welzijn en wonen. 
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De module gino-rio2000 is een softwarepakket om aanvraaggegevens van rio’s te 
registreren. Het zijn longitudinale gegevens: hulpvragers worden vanaf de eerste aan-
vraag gevolgd. De in gino2000 geregistreerde indicaties vormen een afspiegeling 
van de landelijke indicaties in 2000.

Onderzoek naar Ouderen in Instellingen (oii2000)
Om representatief uitspraken te kunnen doen over de gehele oudere bevolking is 
ter aanvulling van de beschikbare gegevens over thuiswonende ouderen onderzoek 
gedaan naar ouderen in instellingen. Dit onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen 
in het sociale netwerk, de gezondheid, de woonsituatie, de financiële situatie en het 
gebruik van voorzieningen van mensen van 65 of ouder die permanent in een verzor-
gingshuis of verpleeghuis verblijven.

oii2000
Doelpopulatie  Nederlandse bevolking van 65 jaar en ouder woonachtig in  
      verzorgingshuis of verpleeghuis
Soort onderzoek  enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten  personen
Steekproefkader  Adressengids ouderenzorg 1999; Zorgnota 2000 van vws;  
      ‘Instellingen van intramurale gezondheidszorg 1999’
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: instellingen (selectie naar grootte;  
      stratificatie naar regio); personen in instelling  
      (enkelvoudige aselecte steekproef )
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi)
Opdrachtgever  Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Uitvoerder veldwerk GfK Nederland
Berichtgevers  indien noodzakelijk is de vragenlijst proxi afgenomen bij  
      een familielid en een personeelslid
Veldwerkperiode  eerste helft 2000
Weging    naar leeftijd, geslacht, huishoudensvorm, regio&  
      stedelijkheid en instellingstype
Steekproefomvang aantal benaderde instellingen: 158 verzorgingshuizen;  
      79 somatische verpleeghuizen; 78 psychogeriatrische  
      verpleeghuizen
Respons   aantal meewerkende instellingen: 95 verzorgingshuizen;  
      58 somatische verpleeghuizen; 63 psychogeriatrische  
      verpleeghuizen; in totaal 981 personen
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Bijlage B Determinanten van beperkingen

Tabel B.1 Determinanten van beperkingen (marginale effecten van ordered probit it schatting)

zitten/staan mobiliteit adl hdl psychisch zintuiglijk

aandoeningen
 nieuwvormingen 0 0 0 0 0 0
 nier, gal lever of schildklier 0 ++ 0 0 0 0
 diabetes 0 ++ 0 + 0 ++
 psychische aandoeningen +++ +++ +++ +++ +++ +++
 migraine of ziekten zenuwstelsel 0 0 0 0 + 0
 epilepsie 0 + +++ ++ 0 0
 hartinfarct, ernstige hartandoening 0 +++ 0 +++ 0 0
 herseninfarct ++ +++ +++ +++ 0 0
 cara +++ +++ ++ +++ 0 +
 bewegingsapparaat +++ +++ +++ +++ 0 +++
 gevolgen ongeval ++ ++ ++ ++ 0 0
 overige aandoeningen +++ +++ +++ +++ ++ +++
leeftijdsklasse
 jonger dan 69 (ref.)
 70-74 +++ +++ +++ +++ - - +++
 75-79 +++ +++ +++ +++ - - +++
 80-84 +++ +++ +++ +++ 0 +++
 85+ +++ +++ +++ +++ +++ +++
geslacht
 man (ref.)
 vrouw +++ -+++ 0 +++ ++ - -
samenstelling huishouden
 samenwonend (ref.)
 weduwstaat 0 + + 0 0 +
 overig alleenstaand 0 ++ ++ ++ 0 0
opleidingsniveau
 voltooide opleiding hooguit lager onderwijs
 voltooide opleiding lager beroepsonderwijs - - - - - - - - - 0 0
 voltooide opleidingmiddelbaar onderwijs - - - - - - - - - - - - 0 - -
 voltooide opleiding hbo of universitair - - - - - - - - - - - - 0 -
netto huishoudeninkomen
 < 1500 gulden p/m (ref.)
 1500 - 2100 gulden p/m 0 0 - - 0 0 0
 2100 - 2400 gulden p/m 0 0 0 0 0 0
 2400 - 2700 gulden p/m - - 0 - - - - 0 0
 2700 - 3000 gulden p/m - - - - - - - - - - - 0
 3000 - 3500 gulden p/m - - - - - - - - - - 0 0
 3500 - 4000 gulden p/m - - - - - - - - - - 0 0
 4000 - 6000 gulden p/m - - - - - - - - - - - - - - 0
 > 6000 gulden p/m - - - - - - - - - - - - - - 0
missing - - - - - - - - - - - 0

niet-significant, aangeduid met 0 bij p > 0,1; licht significant aangeduid met + of – bij p < 0,1; significant, aangeduid met ++ 
of –  bij p<0,05; sterk significant, aangeduid met +++ of - - bij p<0,01.
a   De referentiegroep wordt gevormd door de niet-gebruikers.

Bron:SCP(AVO/OII) 
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