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Voorwoord

Beleid bedoeld om de awbz-sector verpleging en verzorging te sturen heeft nogal 
eens onbedoelde effecten. Dat komt doordat de beschikbare stuurinstrumenten vaak 
veel te grof zijn voor deze sector die veel ingewikkelder in elkaar zit dan soms wordt 
gedacht. Dit gaf het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reden om het 
scp te vragen de sector beter in kaart te brengen. Dit rapport is het verslag van de 
poging de weerbarstige werkelijkheid van de verpleging en verzorging te vangen in 
een verklaringsmodel.

Die poging mag geslaagd worden genoemd. Er is een model ontwikkeld dat ramin-
gen mogelijk maakt van zowel de potentiële vraag naar vormen van verpleging en 
verzorging als het gebruik daarvan. Belangrijker is dat het model ex ante beleidsevalu-
atie mogelijk maakt en daarmee zicht biedt op sturing in de vraag naar verpleging en 
verzorging.

De bouw van het verklaringsmodel bleek verre van eenvoudig. Dat kwam vooral door-
dat goed datamateriaal ook in deze sector schaars is. Dat de poging toch is geslaagd is 
mede te danken aan de medewerking van zestien Regionale indicatieorganen (rio’s) 
die hun geanonimiseerde cliëntendossiers ter beschikking van het scp stelden. We 
zijn die rio’s en de bemiddelaar in deze, Drs. Edwin Wolffensperger van gino, dan 
ook zeer erkentelijk.

Dank gaat ook uit naar drie personen die onzichtbaar 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 (scp) ontwierp de micro modelbevolking die voor de ramingen nodig 
was.

Een van de verrassende uitkomsten van de modelberekeningen is dat veel vragers 
geen gebruikers van awbz-zorg zijn en dat veel gebruikers iets anders ontvangen dan 
men zou verwachten. De hiërarchie in voorzieningen van de lichte ‘huishoudelijke 
hulp’ tot de zware ‘opname verpleging’ spoort niet met de hiërarchie naar hulpbe-
hoefte in de bevolking. Dat verklaart waarom sturen in de sector verpleging en ver-
zorging zo lastig is; het moet met veel gevoel voor detail gebeuren en dat gevoel moet 
met kennis verder worden ontwikkeld. Dit rapport is een bijdrage daaraan. 

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Vraagstelling

1.1 Inleiding

Dit rapport bevat de uitkomsten van het scp-project Verklaringsmodel verpleging en ver-
zorging. Met dit project is voldaan aan het verzoek van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport om een instrument te ontwikkelen waarmee vraagramingen 
kunnen worden gemaakt en dat dient als hulpmiddel bij het schatten van de moge-
lijke effecten op de vraag naar en het gebruik van zorg van bestaand en voorgenomen 
beleid. 

De aanleiding tot het project is de ingrijpende wijziging van de Algemene wet bijzon-
dere ziektekosten (awbz). Twee veranderingen in deze wet zijn voor deze studie met 
name relevant. In de eerste plaats is de aanbodbeheersing die de zorg decennialang 
heeft gekenmerkt, vervangen door zogenoemde vraagsturing. In het verleden stelde 
de overheid aard en omvang van het aanbod vast en bepaalde zo het mogelijke voor-
zieningengebruik. Nu wordt dat gebruik in principe bepaald door de vraag naar zorg 
die mensen met hulpbehoefte uitoefenen.

Ten tweede bekostigt de awbz sinds kort typen diensten en niet langer typen aan-
bieders van zorg. In het verleden kende de awbz alleen voorzieningen (verpleeghui-
zen, verzorgingshuizen, thuiszorg) die elk een deel van de markt toegewezen hadden 
gekregen. Sinds 1 april 2003 zijn dat zogenoemde functionele verstrekkingen (huis-
houdelijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding), waarvan de leverantie 
niet is voorbehouden aan bepaalde aanbieders.

Vraagsturing heeft vanuit het oogpunt van kostenbeheersing één groot nadeel boven 
aanbodsturing: men weet vooraf niet hoeveel vragers zich bij de toegangspoort tot de 
awbz melden en wat honorering van die vraag gaat kosten. Daarom is het van belang 
dat schattingen worden gemaakt van de mogelijke vraag en dat wordt nagegaan of die 
vraag valt te sturen. Bestaande ramingen geven daarop geen antwoord, dat zijn vaak 
extrapolaties van waargenomen trends in gebruik in het verleden (vergelijk Woittiez, 
Van Gameren en Ooms 2001). Die trends zijn bepaald door de ruimte die de overheid 
voor het honoreren van vraag toestond en niet op de ontwikkeling van de vraag zelf.

Bovendien moeten de schattingen betrekking hebben op typen diensten (functio-
nele verstrekkingen) en niet – zoals bij vroegere vraagramingen – op de typen aanbie-
ders (vergelijk scp 1997). 

Het scp heeft een verklaringsmodel ontwikkeld dat zoveel mogelijk aan de nieuwe 
inrichting van de awbz is aangepast. Vooraf werden de volgende algemene vraagstel-
lingen geformuleerd.
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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?

Het verklaringsmodel had niet kunnen worden ontwikkeld zonder de inzichten die 
eerdere scp-studies hebben opgeleverd. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn de 
Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen (Timmermans et al. 1997) en het scp-aandeel 
in het Ramingsmodel zorg, dat samen met het Centraal Planbureau is ontwikkeld (Woit-
tiez, Van Gameren en Ooms 2001). De uitkomsten van een andere onderdeel van dit 
scp-project Verklaringsmodel verpleging en verzorging waren in het bijzonder van belang. 
Het betreft de analyse van vraaggegevens, zoals te vinden in de dossiers van Regionale 
indicatieorganen (Van Campen en Van Gameren 2003).

Toepassingen van het model voor de bevolking van 65 jaar en ouder werden eerder 
beschreven in het recente advies van rivm en scp over de gezonbdheid en de zorg 
voor ouderen (Van den Berg-Jeths et al. 2004).

In paragraaf 1.2 wordt uitleg gegeven over de achtergrond van het model en de cen-
trale begrippen daarin. In paragraaf 1.3 wordt verslag gedaan van het beschikbare 
datamateriaal en worden de algemene vraagstellingen nader gespecificeerd tot empi-
risch te analyseren onderzoeksvragen. In paragraaf 1.4 tenslotte staat een geanno-
teerde inhoudsopgave van dit rapport.

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 voldaan wordt aan de normen die door 
Regionale indicatieorganen (rio) worden gebruikt om vast te stellen of toelating 
tot awbz-gefinancierde diensten gerechtvaardigd is, wordt gesproken van objectieve 
behoefte. De toepassing van die professionele standaard laat mensen zien die door hun 
persoonlijke omstandigheden in principe recht hebben op de huidige collectief gefi-
nancierde voorzieningen. 
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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. De 
potentiële vraag is in het model zelfs nog iets scherper gedefinieerd: degenen bij wie 
volgens normen van het rio van een objectieve behoefte sprake is en die gebruik-
maken 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 voorzieningen, maar in het geheel geen hulp van anderen krij-
gen, niet snel naar verzekerde hulp zullen vragen. 

Wie een beroep op awbz-gefinancierde voorzieningen wil doen, wendt zich tot een 
Regionaal indicatieorgaan. 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, 
vormen ze de totale manifeste vraag.

Zo een indicatie garandeert nog geen onmiddellijke hulpverlening. Veel mensen 
komen op een wachtlijst omdat er nog geen dienstverlening 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 over-
eenstemmen met wat is geïndiceerd.
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Het gebruik van awbz-voorzieningen wordt natuurlijk ook door andere factoren 
dan vraag en behoefte bepaald. Naast omvang en kwaliteit van het aanbod zijn dat de 
eigen bijdragen 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 gezamenlijk 
model geanalyseerd worden. Tenslotte moet nog gezegd worden dat het bij het verkla-
ringsmodel louter gaat om het aantal personen dat dergelijke diensten verstrekt krijgt 
en niet om de hoeveelheid hulp die ze daarbij ontvangen.

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 vragers manifeste worden 
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 op individueel niveau van de beschikbare datasets 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 6.000 zelfstandige huishoudens. Dit onderzoek biedt infor-
matie over de potentiële vraag en over het gebruik van een reeks van diensten voor 
zelfstandig wonenden. 

De tweede set, het Onderzoek ouderen in instellingen (oii2000), is het resultaat 
van een onderzoek onder ruim 1.000 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Dit onderzoek geeft informatie over de potentiële vraag en over het gebruik van zorg-
diensten voor intramuraal wonende burgers. 

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. 
Meer informatie over deze datasets is te vinden in het werkdocument dat de gehele 
onderzoeksverantwoording bevat (Timmermans en Woittiez 2004a).

In een laat stadium van het onderzoek kwamen gegevens beschikbaar over perso-
nen die wachten op verpleging en verzorging en recente gebruiksgegevens. 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-
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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: 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 zoud 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 de capaciteit en de 
kosten van awbz-gefinancierde verpleging en verzorging.

Gegeven de beperkingen in de data kunnen de algemene onderzoeksvragen vertaald 
worden in vijf empirisch te analyseren onderzoeksvragen. 

1 Hoe lossen mensen met beperkingen hun verzorgingsproblemen op?
2 Door welke bevolkingskenmerken worden de omvang van de potentiële vraag en 

die van het gebruik bepaald en hoe kan de verdeling van vragers en gebruikers over 
zorgpakketten worden verklaard?

3 Welke kenmerken vertonen vragers en gebruikers van zorg? 
4 Hoe groot is de potentiële vraag naar awbz-gefinancierde verpleging en verzor-

ging en hoe groot is het gebruik ervan, nu en in de toekomst?
5 Welke effecten hebben beleidsmaatregelen op de vraag naar en het gebruik van 

zorg?

1.4 Modelbeschrijving en opzet van het rapport

In deze paragraaf wordt de opzet van het rapport beschreven. Ter verduidelijking is 
deze eveneens in een tweetal figuren (1.2 en 1.3) weergegeven.
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In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting van de onderzoeksverantwoording gegeven. 
Een uitgebreide verantwoording van het onderzoek is apart gepubliceerd (Timmer-
mans en Woittiez 2004a). In hoofdstuk 2 gaat het om de variabelen in het model: 
zorgpakketten en determinanten van vraag en gebruik. In het eerste deel wordt een 
literatuuroverzicht gegeven van de determinanten van de vraag naar en het gebruik 
van zorg. In het tweede deel worden de zorgpakketten en het verklaringsmodel toege-
licht. Het model is gemaakt voor de bevolking van 30 jaar en ouder; de relaties tussen 
kenmerken van de bevolking en de dienstverlening hebben betrekking op deze leef-
tijdsgroep. Er is gekozen voor deze leeftijdsgrens omdat voor de jongere bevolking 
geen trend in bijvoorbeeld de inkomenspositie of het opleidingsniveau kon worden 
vastgesteld. Een meerderheid van de groep is nog bezig de basis voor die niveaus te 
leggen. 

In het model zijn de potentiële vraag en het gebruik in verband gebracht met een 
aantal van de kenmerken die van invloed zijn op de keuzen tussen oplossingen voor 
verzorgingsproblemen, zoals fysieke beperkingen of een hoge leeftijd. De statisti-
sche relaties tussen die kenmerken enerzijds en de potentiële vraag en het gebruik 
anderzijds, vormen het model (figuur 1.2). De gedachte achter het verklaringsmodel 
is namelijk dat veranderingen in de potentiële vraag naar en in het gebruik van ver-
pleging en verzorging geheel het gevolg zijn van veranderingen in determinerende 
kenmerken van de bevolking. Er wordt geen rekening gehouden met aanbodkenmer-
ken of trends in het gebruik. Het zijn vragerskenmerken die de toekomstverwachting 
bepalen; deze aanpak sluit het best aan bij de vraagsturing die de gemoderniseerde 
awbz kenmerkt.
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De hoofdstukken 3, 4 en 5 bevatten toepassingen van het model (figuur 1.3). Hoofd-
stuk 3 beschrijft de profielen van vragers en gebruikers. We gaan daarbij een stap 
verder dan eerder onderzoek door vraag en gebruik met elkaar te confronteren. Dat 
maakt het mogelijk redenen aan te wijzen zijn die ervoor zorgen dat sommige vragers 
naar opname verzorging wel in een verzorgingshuis wonen en anderen nog zelfstan-
dig. Daarmee is de derde onderzoeksvraag betreffende de kenmerken van vragers en 
gebruikers van zorg beantwoord.

In hoofdstuk 4 wordt de basisraming gepresenteerd en enkele varianten die het 
effect van specifieke demografische determinanten op de uitkomsten illustreren. De 
ramingen zijn gebaseerd op de determinanten leeftijd, geslacht, huishoudensamen-
stelling in combinatie met burgerlijke staat, opleidingsniveau, netto huishoudenin-
komen en chronische aandoeningen. De verandering in deze kenmerken zorgen voor 
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de beschreven veranderingen in potentiële vraag en gebruik. In hoofdstuk 5 van Tim-
mermans en Woittiez (2004a) zijn trends in meer dan de hiervoor genoemde determi-
nanten beschreven. Een aantal van die determinanten ontbrak, bij anderen bleek de 
meting van onvoldoende kwaliteit en in weer andere gevallen kon geen trend worden 
vastgesteld of waargenomen. Daarom zijn de ramingen op de bovengenoemde zes 
determinanten gebaseerd. De ramingen geven het antwoord op de vierde onderzoeks-
vraag over de grootte van de potentiële en het gebruik van zorg.

In hoofdstuk 5 staan de uitkomsten van enkele beleidsevaluaties.Een van de bere-
kende beleidsevaluaties betreft de manifeste vraag. Door het combineren van wacht-
lijstgegevens met de gebruiksraming wordt een idee gevormd over de hoogte van de 
manifeste vraag. Bij een aantal beleidsevaluaties wordt er gevarieerd in de ontwikke-
ling van determinanten. Er is nagegaan in hoeverre afname van het aantal rokers door 
preventiebeleid of uitbreiding in de toekenning van het aantal adl-hulpmiddelen het 
beslag op de zorg kan verminderen. Tevens wordt de gevoeligheid van het gebruik van 
zorg bepaald voor de veronderstelde toekomstige inkomensontwikkeling. Bij twee 
andere beleidsevaluaties wordt niet gevarieerd in de ontwikkeling van de determi-
nanten, maar worden de aanpassingen berekend aan de gemodelleerde zorgpakket-
ten. Dat geldt voor een scenario waarin alle thuiszorgpakketten uitgezonderd die met 
verpleging overgeheveld worden naar de wmo. De gevolgen daarvan voor het beslag 
op de awbz-gefinancierde diensten worden berekend. Dit geldt ook voor een scenario 
waarin wordt geanalyseerd wat de gevolgen voor het gebruik van awbz-gefinancierde 
diensten zijn van een reductie in de hoeveelheid mantelzorg. In dit hoofdstuk over 
effecten van beleidsmaatregelen wordt de vijfde onderzoeksvraag beantwoord.

Het rapport wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met een beschouwing waarin tegelij-
kertijd de eerdere hoofdstukken zijn samengevat.
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2 Verklaringsmodel potentiële vraag en gebruik

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geeft een verklaringsmodel verpleging en verzorging antwoord op 
de vraag waarom mensen met een verzorgingsprobleem bepaalde hulpbronnen of 
typen hulp gebruiken. Dit hoofdstuk is vooral een voorbereiding op de toepassingen 
die in de latere hoofdstukken worden beschreven, maar gaat tevens in op de eerste 
twee onderzoeksvragen. De lezer die slechts in de toepassingen en niet in het model 
zelf geïnteresseerd is, kan dit hoofdstuk zonder problemen overslaan. De eerste 
onderzoeksvraag gaat over oplossingen van het verzorgingsprobleem, de tweede 
over determinanten van de potentiële vraag en het gebruik. In paragraaf 2.2 staan die 
oplossingen beschreven als typen verpleging en verzorging. Paragraaf 2.3 tot en met 
2.5 behandelt de determinanten. In paragraaf 2.3 wordt verslag gedaan van literatuur-
onderzoek hiernaar, in paragraaf 2.4 worden determinanten beschreven aan de hand 
van het verklaringsmodel voor de potentiële vraag naar zorgdiensten. Die paragraaf 
bestaat uit drie delen. In het eerste wordt de potentiële vraag verkend waardoor duide-
lijk wordt gemaakt hoe mensen hun verzorgingsproblemen oplossen, in het tweede 
wordt nagegaan wie potentiële vragers naar zorgdiensten zijn en in het derde welk 
type diensten deze potentiële vragers verlangen. Paragraaf 2.5 behandelt het model 
dat het gebruik van awbz-gefinancierde zorgdiensten verklaart.

2.2 Pakketten verpleging en verzorging

In ramingen is de sector verpleging en verzorging tot op heden onderverdeeld in drie 
voorzieningen: verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. In dit onderzoek is 
meer differentiatie in diensten verpleging en verzorging aangebracht. Het ideaal is 
een indeling die aansluit bij de verstrekkingen die de awbz sinds 1 april 2003 kent. 
Dataverzamelingen zijn meestal nog niet naar die nieuwe indeling ingericht; in de 
overzichten is te zien wat met de beschikbare data mogelijk is. Een korte beschrijving 
van de drie gebruikte databestanden is in bijlage A te vinden.

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de diensten waarvan de potentiële vraag wordt 
bepaald. Het aantal zorgproducten waarnaar waarnaar mensen kunnen vragen is 
enorm. Voor de modellering is het noodzakelijk deze producten samen te voegen 
tot pakketten. Voor deze studie zijn in eerste aanleg 17 pakketten geselecteerd (tabel 
2.1). In de tabel wordt het aantal 30-plussers weergegeven, dat in het jaar 2000 één 
van de pakketten kreeg toegewezen. De gegevens komen van 13 rio’s, maar deze zijn 
een goede afspiegeling van het totale aantal gebleken (Van Campen en Van Gameren 
2003). De aanduiding ‘plus’ betekent dat het pakket kan bestaan uit de betreffende 
en een eerdergenoemde dienst. Zo betekent ‘persoonlijke verzorging plus’ louter per-
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soonlijke verzorging èn persoonlijke verzorging in combinatie met huishoudelijke 
verzorging.

Tabel 2.1 Zorgpakketten, naar het aantal vragers van 30 jaar en ouder dat zo’n pakket geïndiceerd 
heeft gekregen, steekproefcijfers, absolute aantallen en percentages, 2000

absolute aantallen percentages

huishoudelijke verzorging alleen 8.112 30
persoonlijke verzorging alleen 5.105 19
persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging 1.427 5
verpleging alleen 3.091 11
verpleging en huishoudelijke verzorging 304 1
verpleging en persoonlijke verzorging 758 3
verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging 233 1
begeleiding 397 1
begeleiding en een of meer van de bovenstaande pakketten 261 1
semimuraal 907 3
semimuraal en een of meer van de bovenstaande pakketten 191 1
tijdelijke opname 821 3
tijdelijke opname en een of meer van de bovenstaande pakketten 124 0,5
opname verzorging 2.494 9
opname verzorging en een of meer van de pakketten zorg aan huisa 533 2
opname verpleging 2.380 9
opname verpleging en een of meer van de pakketten zorg aan huisa 272 1

aantal waarnemingen 27.410 100

a  Hulp die ter overbrugging van de wachttijd op opname is toegewezen.

Bron: GINO-RIO2000; SCP-bewerking

Bij bijna eenderde van de indicaties van de rio’s betreft het enkel huishoudelijke ver-
zorging; in bijna een kwart van de gevallen gaat het om persoonlijke 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 
en/of huishoudelijke verzorging.

Uit tabel 2.1 valt af te leiden dat begeleiding in een aanzienlijk deel van de gevallen 
samen met andere vormen van hulp aan huis wordt geïndiceerd. Ongeveer een kwart 
van de afgegeven indicaties betreft opname; iets minder dan de helft daarvan is tijde-
lijk. De andere helft is gelijk verdeeld over opname met verzorging of met verpleging.

De gebruiksgegevens zijn ontleend aan het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 
(avo’99) en het onderzoek Ouderen in instellingen (oii2000).1 In deze datasets zijn niet 
alle pakketten uit tabel 2.1 terug te vinden. Personen die gebruikmaken van dagop-
vang of tijdelijke opname ontbreken, omdat het oii2000 gericht was op personen die 
permanent in een tehuis verbleven. Deze personen komen overigens wel voor in de 
avo’99, maar zijn daarin niet als gebruikers van de genoemde hulpvormen te identi-
ficeren.
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Vanwege de kleine aantallen gebruikers kan in het avo’99 geen onderscheid 
gemaakt worden tussen verpleging en begeleiding, daarom zijn deze twee pakketten 
samengevoegd.

Binnen het gebruik van awbz-gefinancierde diensten zijn de in tabel 2.2 genoemde 
pakketten te onderscheiden. Deze tabel geeft het totaal aantal 30-plussers weer dat 
gedurende het jaar 2000 een awbz-gefinancierde dienst verpleging en verzorging 
heeft ontvangen, dan wel particuliere of informele hulp. Door weging en ophoging 
zijn cijfers representatief voor de populatie.2 Ze verschillen overigens van de telling 
die door het Centraal Administratie Kantoor (cak) wordt gepresenteerd omdat het 
cak het gemiddeld aantal gebruikers in een jaar telt.

Tabel 2.2 Zorgpakketten, naar het aantal gebruikers, en niet-gebruikers van 30 jaar en ouder steek-
proefcijfers, absolute aantallen en percentages, 2000

absolute aantal percentages

geen enkele vorm van hulp 7475 79
informele hulp 729 8
particuliere hulpa 659 7
AWBZ-gefinancierde hulp
 huishoudelijke verzorging 254 3
 persoonlijke verzorging 67 1 
 verpleging 115 1 
 opname verzorging 107 1 
 opname verpleging 49 0.5 

steekproefaantal 9457 100%

a  Particuliere hulp is alleen bekend voor thuiswonenden.

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Van alle personen van 30 jaar en ouder ontving in 2000 ongeveer 15% particuliere of 
informele hulp en gebruikt 6,5% een of andere vorm van awbz-gefinancierde verple-
ging of verzorging. Verblijf vormt met 1,5% slechts een klein maar kostbaar deel van 
het totaal. Zo is in 2004 met het verblijf in awbz-instellingen verzorging en verple-
ging een bedrag van circa 8,5 miljard euro gemoeid, met de zorg aan huis ‘slechts’ 2,9 
miljard euro.

2.3 Literatuuroverzicht van determinanten van vraag en gebruik

Uit literatuuronderzoek blijkt dat een aantal bevolkingskenmerken als determinant is 
terug te vinden bij iedere stap in het traject; van objectieve behoefte aan hulp tot het 
gebruik ervan. Het gaat hier om beperkingen, leeftijd, geslacht, samenstelling van het 
huishouden, inkomen en opleiding, aanpassingen van de woon- en leefomgeving en 
aanwezige hulp. In het volgende worden deze determinanten in zes groepen bespro-
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ken. Daarmee wordt een eerste antwoord gegeven op het tweede deel van de eerste 
onderzoeksvraag: wat verklaart de keuzen tussen oplossingen voor verzorgingspro-
blemen die mensen met beperkingen maken.

In hoofdstuk 3 van de onderzoeksverantwoording is het hierna samengevatte 
onderzoek uitgebreid beschreven (Timmermans en Woittiez 2004a). Er is vooral 
gebruikgemaakt van een drietal literatuuroverzichten (Timmermans et al 1997, De 
Klerk et al. 2004 en Van Campen en Van Gameren 2004).

Gezondheidsproblemen
Onder de gezondheidsproblemen zijn beperkingen de belangrijkste determinanten 
van de vraag naar en het gebruik van zorg. Vanwege het haast tautologische verband 
tussen verklarende en te verklaren variabele ligt dat nogal voor de hand (iemand krijgt 
hulp bij het wassen en aankleden omdat de betrokkene een beperking heeft in het 
zelfstandig wassen en aankleden). De meest bepalende typen beperkingen zijn die in 
de mobiliteit, in de huishoudelijke verzorging en in de persoonlijke verzorging.

De invloed van cognitieve beperkingen is minder groot dan de veelbesproken 
dementieproblematiek doet vermoeden Dat komt doordat die beperking doorgaans 
ook tot andere leidt. Zo hebben vrijwel alle dementerenden matige tot ernstige beper-
kingen in de huishoudelijke verzorging en tweederde heeft matige tot ernstige beper-
kingen in de persoonlijke verzorging (ergo, na scp-bewerking gepresenteerd in 
Timmermans et al. 1997). Ook in ander onderzoek werd geen verband tussen cogni-
tieve beperkingen en het gebruik van zorg gevonden. In verklaringsmodellen wordt 
de verklaringskracht van cognitieve beperkingen overgenomen door andere beperkin-
gen. Anders gezegd, pas als cognitieve beperkingen tot fysieke beperkingen leiden, is 
er kennelijk reden tot zorggebruik.

Andere gezondheidskenmerken spelen een minder dominante rol. Zo hebben chro-
nische aandoeningen een zeer wisselend effect op de vraag naar en het gebruik van 
zorgpakketten. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat het effect per aandoening 
verschilt; in het geraadpleegde onderzoek is meestal niet zo gedifferentieerd gekeken.

Eenzaamheid en de ervaren gezondheid lijken nauwelijks invloed te hebben op de 
zorg aan huis en hebben een bescheiden effect op de vraag naar en het gebruik van 
opname verzorging of verpleging. In een enkel onderzoek zijn gedragsproblemen en 
zelfbeschikking betrokken en het vermogen de regie over het eigen leven te voeren. 
Deze kenmerken bleken sterk samen te hangen met het gebruik van hulp.

Demografische kenmerken
Drie demografische kenmerken dragen vaak bij aan de verklaring van vraag en 
gebruik: leeftijd, geslacht en samenstelling van het huishouden en burgerlijke staat.

Men zou eigenlijk niet verwachten dat leeftijd en geslacht bepalende factoren van 
de vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging zijn. Het is bekend dat 
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vrouwen vaker gezondheidsproblemen hebben dan mannen en ouderen vaker dan 
jongeren, maar hiervoor is in de verklarende analyses gecorrigeerd.

Het sterk positieve verband tussen leeftijd enerzijds en vraag en gebruik van vrij-
wel alle hulpvormen anderzijds, komt vermoedelijk voort uit kwetsbaarheid die zich 
vooral op hoge leeftijd voordoet, maar onvoldoende is gemeten met de beschikbare 
maten voor gezondheid en welbevinden. Ook een cumulatie van minder ernstige 
problemen zou een oorzaak kunnen zijn. Dit verklaart misschien waarom een hoge 
leeftijd zo vaak gepaard gaat met vraag naar opname; in het bijzonder opname met 
verzorging, ongeacht de ernst van beperkingen (De Boer 2002). Naast de mogelijk-
heid van sociaal contact, komt vraag hiernaar vermoedelijk voort uit de behoefte aan 
beschutting.

Ook de invloed van geslacht is wellicht te verklaren uit onvoldoende gemeten behoef-
tekenmerken. Overigens is de richting van deze determinant nogal wisselend; 
mannen en vrouwen zijn beurtelings oververtegenwoordigd onder de manifeste vra-
gers naar of gebruikers van de onderscheiden pakketten. Vrouwen vragen bij het rio 
om meer zorg thuis, en dan met name om huishoudelijke hulp. Mannen vragen vaker 
om opname met verzorging en om dagopvang. Ze maken daar ook meer gebruik van 
dan vrouwen. Vrouwen maken meer dan mannen gebruik van verpleging aan huis.

Het is mogelijk dat deze verschillen ontstaan door het verschil in meting van de 
manifeste vraag enerzijds en de potentiële vraag en het gebruik anderzijds. Bij de 
eerste gaat het om gebeurtenissen, bij potentiële vraag en gebruik om een toestand 
die lang geleden kan zijn ontstaan. Die toestand (gebruiker zijn geworden) is in al die 
jaren niet veranderd, maar andere kenmerken, zoals de leeftijd en de samenstelling 
van het huishouden wel.

Sociaal-economische kenmerken
Een derde groep kenmerken is de sociaal-economische; zowel het inkomen als het 
opleidingsniveau hebben grote invloed op de vraag. Het opleidingsniveau biedt rela-
tief weinig zelfstandige verklaring voor het gebruik van awbz-gefinancierde verple-
ging en verzorging. Dat komt doordat het effect ervan voor een belangrijk deel wordt 
overgenomen door inkomen en gezondheidskenmerken. Zo wijst een hoger oplei-
dingsniveau van personen boven de 30 jaar op relatief betere kansen in de jeugd, 
op een minder belastend werkleven in hogere welvaart en op grotere affiniteit met 
gezond leven (Van den Berg Jeths et al. 2004). Zo kan verklaard worden waarom hoger 
opgeleiden (ook onder ouderen) gezonder zijn dan hun lager opgeleiden.

Een hogere opleiding gaat doorgaans gepaard met een hoger inkomen. Hoger 
geschoolden kunnen daardoor bij behoefte aan hulp uit meer hulpbronnen putten; de 
relatief hoge eigen bijdragen die zij voor de awbz-gefinancierde hulp moeten betalen, 
drijven hen naar de markt van de particuliere hulp (Van den Berg Jeths et al. 2004). De 
betere inkomenspositie zorgt ervoor dat er minder gebruik wordt gemaakt van gesub-
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sidieerde hulp en maakt die relatief dure woonzorgvoorziening voor hen toegankelijk. 
De invloed van het opleidingsniveau op het gebruik van awbz-gefinancierde verple-
ging en verzorging is dus indirect en loopt via het inkomen.

Achter een determinant als opleidingsniveau gaat waarschijnlijk ook een andere 
– minder goed meetbare – determinant schuil: het verschil in leefstijl. De vrijetijdsbe-
steding van hoger opgeleiden is meer divers en en vindt vaker buitenshuis plaats. Het 
is denkbaar dat ze hierdoor minder geneigd zijn zich te voegen naar de dagritmes die 
worden gedicteerd door hulpverlenende instellingen (scp 2000).3 Daardoor hebben 
ze mogelijk minder belangstelling voor de traditionele tehuizen (Timmermans et al. 
1997; Van Dugteren et al. 1999). Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat hoger 
opgeleide ouderen vaker dan lager opgeleiden in woonzorgvoorzieningen wonen en 
minder vaak in een verzorgingshuis (De Klerk et al. 2004).

Compenserende voorzieningen
Een vierde groep kenmerken wordt gevormd door de compenserende voorzienin-
gen voor mensen met beperkingen: bijzondere woningen, woningaanpassingen en 
hulpmiddelen. Deze aanpassingen en hulpmiddelen vergroten de zelfstandigheid 
en voorkomen daardoor een beroep op hulp. Deze redenering blijkt te kloppen als 
men mensen rechtstreeks naar dat effect vraagt. Zo zei in een onderzoek gaf 72% van 
de mensen met ernstige beperkingen aan zonder hulpmiddelen meer hulp nodig te 
hebben; 61% van hen dacht zonder die hulpmiddelen niet in een zelfstandige woning 
te kunnen blijven wonen (Woittiez en De Klerk 2002).

Een negatief verband tussen compenserende voorzieningen en het beroep op 
hulp blijkt echter zelden uit het determinantenonderzoek (Hooimeijer et al. 1997; De 
Klerk 1997). Dat onderzoek laat voor alle vormen van verpleging en verzorging juist 
een positief verband zien tussen de beschikking over een aangepaste woning, andere 
woningaanpassingen en mobiliteitshulpmiddelen.

Er zijn twee verklaringen voor het onverwachte 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. thuiszorg) op gewezen. Bovendien is 
aangetoond dat ouderen die de beschikking krijgen over adl-hulpmiddelenvaak 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 hulp-
middelen 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 
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verpleging en verzorging tot uiting in de verklaringskracht van aanpassingen en hulp-
middelen. Die voorzieningen worden, geredeneerd in termen van verklaringsmodel-
len, een gezondheidskenmerk.

Ontvangen hulp
De vijfde groep determinanten wordt gevormd door de aanwezige hulp en, daarmee 
samenhangend, het sociale netwerk. Van Campen en Van Gameren (2003) laten zien 
dat de invloed van de aanwezige hulp op de zorgtoewijzing per pakket wisselt. Alleen 
de aanwezigheid van thuiszorg heeft een systematisch positief effect op de zorgtoe-
wijzing. De andere hulpbronnen zijn soms een stimulans dan een rem.

Overige determinanten
Tenslotte zijn er nog enkele determinanten die niet bij eerdergenoemde groepen zijn 
in te delen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de medische zorg. Volgens Van Campen en 
Van Gameren (2003) spelen artsen een adviserende en bemiddelende rol bij het ver-
werven van awbz-zorg: de arts als verwijzer blijkt een determinant van de manifeste 
vraag.

Er is nog een andere verklaring voor de positieve relatie tussen arts als verwijzer en 
kans op toewijzing van zorg. Spoedeisende awbz-hulp, waarvan de rechtmatigheid 
achteraf door een rio wordt getoetst, vindt altijd op instigatie van een arts plaats.

De stedelijkheidsgraad is een wat merkwaardige determinant omdat de invloed ervan 
op bijvoorbeeld het gebruik van awbz-gefinancierde verpleging en verzorging niet 
goed verklaard kan worden. Het is bekend dat in minder stedelijke gebieden meer 
informele hulp wordt geboden dan gemiddeld (Timmermans et al. 2001); dit zou tot 
een geringer gebruik van awbz-voorzieningen leiden. Maar wellicht zorgen verschil-
len in aanbod ook voor het verband tussen stedelijkheidsgraad en het gebruik van ver-
pleging en verzorging.

De determinanten in het model
Een deel van de in de literatuur genoemde determinanten ontbreekt in de beschikbare 
databestanden. Dat geldt voor (hiervoor niet besproken) kenmerken van het soci-
ale netwerk, redenen voor de hulp en verwijzing, en voor een aantal kenmerken van 
gezondheid en welbevinden (bv. eenzaamheid, cognitieve stoornissen, gedragspro-
blemen en de mogelijkheid om de regie over het eigen leven te voeren).

In andere gevallen konden kenmerken om modeltechnische redenen niet in het 
model opgenomen worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor verschillende woonkenmer-
ken en een aantal vormen van hulp. Het probleem is dat tehuisbewoners een score op 
dit soort kenmerken moet worden toegekend, waarna deze toekenning de uitkomst 
volledig beïnvloedt. Zo kan de rol van woningaanpassingen in beslissingen over 
gebruik van hulp alleen in het model worden onderzocht door te veronderstellen dat 
alle tehuisbewoners in een aangepaste woning wonen. Deze veronderstelling is niet 
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zo vreemd, maar het gevolg hiervan is dat het model voorspelt dat mensen die in een 
aangepaste woning wonen een veel grotere kans hebben om in een tehuis opgenomen 
te worden. In werkelijkheid voorkomt aanpassing van de woning juist opname.

Hetzelfde geldt voor determinanten als het bewonen van een seniorenwoning, van 
een zorgwoning (woning met dienstverlening), maar ook voor de aanwezige particu-
liere hulp, thuiszorg en medische zorg. Dit laatste komt doordat verpleeghuisbewo-
ners voortdurend onder medisch toezicht staan van een verpleeghuisarts die zowel 
medisch specialist als huisarts van de bewoners is.

Geen van de ontbrekende determinanten behoort overigens tot de categorie van de 
sterkere. Uit het determinantenonderzoek blijkt dat hun invloed lang niet altijd signi-
ficant is, al zal het ontbreken tot verlies van verklaringskracht van het model leiden. 
Het verklaringsmodel bevat derhalve de belangrijkste kenmerken: aandoeningen en 
beperkingen, naast demografische (leeftijd, geslacht en samenstelling van het huis-
houden) en sociaal-economische kenmerken (opleidingsniveau en netto huishouden-
inkomen).

2.4 Model van de potentiële vraag naar verpleging en verzorging

2.4.1 Oplossingen van het verzorgingsprobleem
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 als iemand die een verzorgingsprobleem heeft 
en daarvoor enige vorm van hulp ontvangt. Mensen met een chronische ziekte of een 
beperking hebben – volgens de hier gebruikte definitie – een verzorgingsprobleem. 
Tot de hulp zijn gerekend: informele hulp, particuliere hulp, awbz-gefinancierde 
thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg of een combinatie daarvan.

In theorie zijn potentiële vragers mensen die mogelijk recht hebben op awbz-ver-
strekkingen. De potentiële vraag geeft dan ook het maximale beroep op zulke ver-
strekkingen weer. Overigens zullen niet alle potentiële vragers awbz-hulp vragen; 
velen van hen hebben weliswaar een verzorgingsprobleem en daardoor behoefte aan 
hulp, maar kiezen voor informele of particuliere hulp. De omschrijving van de poten-
tiële vraag staat wel in lijn met het oogmerk van de recent ingevoerde vraaggestuurde 
zorg. In het geval van vraagsturing, waarin aanbodrestricties zijn weggenomen, heeft 
iedereen met een potentiële vraag niet alleen recht op, maar ook toegang tot awbz-
voorzieningen. In die situatie is het van belang te bepalen hoeveel vragers men maxi-
maal kan verwachten.
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De omschrijving van het begrip ‘potentiële vraag’ kan overigens in een eventueel 
vervolg op de onderhavige studie verfijnd worden, bijvoorbeeld door te veronderstel-
len dat iemand die jonger is dan 65 of samenwoont met een gezonde partner, ern-
stiger beperkingen moet hebben om recht op awbz-zorg te kunnen doen gelden. 
Daarmee wordt het begrip ’potentiële zorgvraag’ scherper gedefinieerd en zal het ver-
schil tussen potentiële en manifeste zorgvraag verkleind worden.

Gezien de definitie worden mensen met een verzorgingsprobleem die geen hulp 
gebruiken en gebruikers die geen verzorgingsprobleem hebben niet als potentiële 
vrager gezien. Wie helemaal geen hulp gebruikt, kan het verzorgingsprobleem zelf 
oplossen; deze mensen zullen zich niet snel melden bij een rio met een vraag om 
awbz-gefinancierde hulp zolang hun omstandigheden niet veranderen. Daarom is 
het verdedigbaar dat ze niet tot de potentiële vragers worden gerekend.

Bij de gebruikers zonder verzorgingsprobleem is dat anders: zij zijn al vragers 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, eerst gekeken naar de omvang van beide groepen (tabel 2.3).

Tabel 2.3 Gebruik van vormen van hulp naar potentiële vraag onder personen van 30 jaar en ouder, 
2000 (steekproefcijfers, absolute aantallen en percentages)

geen
potentiële vraag

wel
potentiële vraag (n=100%)

verticaal gepercen-
teerd

geen hulp 100 0 7.475 79,0
informele hulp 35 65 729 8,0
particuliere hulp 48 52 659 7,0
AWBZ-gefinancierde zorg
 huishoudelijke verzorging thuis 10 90 255 3,0
 persoonlijke verzorging thuis 3 97 67 0,7
 verpleging thuis 8 92 116 1,2
 opname verzorging 4 96 106 1,1
 opname verpleging 0,2 99,8 49 0,5

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, OII2000)

In tabel 2.3 is te zien dat 7% van de gebruikers van awbz-gefinancierde hulp geen 
potentiële vrager is omdat ze geen verzorgingsprobleem hebben. Onder de gebruikers 
van huishoudelijke verzorging is dat 10%, onder die van opname verpleging 0,2%. Dat 
een substantieel percentage van de gebruikers van huishoudelijke verzorging geen 
potentiële vrager is, is het gevolg van een meetprobleem. Respondenten in het onder-
zoek is gevraagd of ze op het moment van het onderzoek fysieke beperkingen hadden 
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en of ze de in afgelopen twaalf maanden gebruik hebben gemaakt van thuiszorg. 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.

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 particu-
liere hulp spreekt dat vanzelf: het betreft hier in de meeste gevallen de hulp in de huis-
houding.

De cijfers zijn ook uit te drukken als het percentage personen met een verzorgings-
probleem. Bij een juiste definitie van de potentiële vraag zou dan moeten blijken dat 
er bijna geen gebruikers van enige vorm van zorg zijn zonder verzorgingsproblemen, 
dit blijkt inderdaad het geval (zie tabel 2.4).

Uit tabel 2.4 blijkt dat een aanzienlijk aantal mensen met een verzorgingsprobleem 
geen beroep op de hulp van anderen doet (71%). Een ander deel lost het probleem op 
met behulp van informele of particuliere zorg (respectievelijk 10% en 7%). Slechts 
eentiende heeft awbz-gefinancierde hulp aan huis, opname verzorging of opname 
verpleging. 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, zijn volgens de definitie in dit onderzoek de potentiële vra-
gers.

Tabel 2.4 Aanwezigheid van verzorgingsproblemen naar gebruik van vormen van hulp onder perso-
nen van 30 jaar en ouder, 2000 (steekproefcijfers, absolute aantallen en percentages)

geen 
verzorgingsprobleem

wel 
verzorgingsprobleem (n=100%)

verticaal 
gepercenteerd

geen hulp 87 71 7.475 79,0%
informele hulp 5 10 729 8,0%
particuliere hulp 7 7 659 7.0%
AWBZ-gefinancierde hulp
 huishoudelijke verzorging 1 5 255 3.0%
 persoonlijke verzorging 0 1 67 0,7%
 verpleging 0 2 116 1,2%
 opname verzorging 0 2 106 1,1%
 opname verpleging 0 1 49 0,5%

totaal 4659 (49%) 4797 (51%) 9.457 100

Bron: SCP (AVO’99;OII2000)

Tabel 2.4 biedt een antwoord op de eerste onderzoeksvraag: ‘Hoe lossen mensen (in 
de steekproef ) hun verzorgingsprobleem op?’ In figuur 2.1 is dat antwoord – vertaald 
naar populatiecijfers – nog eens grafisch weergegeven. De manifeste vraag wordt pas 
in hoofdstuk 5 geschat.
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2.4.2 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 op de variabele die 
aangeeft of iemand wel of niet voldoet aan de definitie van potentiële vraag die in 
paragraaf 2.4.1 staat weergegeven. Tabel 2.5 biedt een overzicht van de belangrijk-
ste uitkomsten. Een plus (+) achter een kenmerk betekent dat mensen met dat spe-
cifieke kenmerk een grotere kans hebben om een potentiele vrager naar zorg te zijn 
dan mensen zonder dat kenmerk. Een uitgebreide beschrijving van de resultaten is te 
vinden in de onderzoeksverantwoording (Timmermans en Woittiez 2004a).

Een aantal aandoeningen verhoogt de kans op potentiële vraag sterk. Dit geldt voor 
psychische stoornissen, migraine en ziekte van het zenuwstelsel, herseninfarct, aan-
doeningen van de luchtwegen, aandoeningen van het bewegingsapparaat, en overige 
aandoeningen. Het zijn waarschijnlijk darm-, gal- of leveraandoeningen die het posi-
tieve 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 demografische 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 verweduwden hebben een grotere kans potentiële vrager te zijn 
dan samenwonenden met dezelfde kenmerken. Datzelfde geldt voor hoger opgelei-
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den en mensen met een hoger inkomen. Ook bewoners van minder stedelijke gebie-
den behoren eerder tot de groep potentiële vragers.

Tabel 2.5 Belangrijkste determinanten van de potentiële vraag (marginale effecten van 
multinomiale schatting), n=9457a,b,c

aandoeningen samenstelling huishouden
 psychische aandoeningen +  weduwstaat +
 migraine of ziekten zenuwstelsel +  overig alleenstaand +
 herseninfarct, ernstige hartaandoening +  leeftijdsklasse hoger +
 astma/COPD + stedelijkheidsgraad lager +
 bewegingsapparaat + opleidingsniveau hoger +
 overige aandoeningen +
beprekingen nettohuishoudeninkomen hoger +
 matig tot ernstig in adl +
 licht in zitten en staan + gebruik voorzieningen
 licht in hdl +  hulpmiddel mobiliteit +
 matig tot ernstig in hdl +  medisch specialist en/of ziekenhuis +

pseudo R2 0,50

a  De referentiegroep wordt gevormd door mensen die geen potentiële vrager zijn.
b  Marginale effecten geven de verandering in de kans potentiële vrager te zijn als gevolg van een kleine verandering in de 

determinant.
c  +: significant bij p<0,05.

Bron: SCP(AVO’99; OII2000)

Met behulp van de uitkomsten als in tabel 2.5 beschreven, valt voor ieder individu 
in het bevolkingsonderzoek de kans te bepalen dat hij of zij een potentiële vrager is. 
Gemiddeld over de hele populatie bedraagt die kans 15%.

2.4.3 Determinanten van de manifeste vraag
De volgende stap in de constructie van het verklaringsmodel is nagaan welke diensten 
de potentiële vragers verlangen. Eerder in dit rapport is al opgemerkt dat het beschik-
bare bevolkingsonderzoek daarover geen informatie bevat. 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 posi-
tieve indicaties gelicht en deze zijn in verband gebracht met de geregistreerde ken-
merken van de hulpvragers.

 Zo’n analyse werd eerder uitgevoerd door Van Campen en Van Gameren (2003). 
In het hier beschreven onderzoek zijn de analyses uitgebreid met andere methoden en 
zijn andere en anders samengestelde determinanten gebruikt. Dat laatste houdt ver-
band met de noodzaak determinanten te laten overeenkomen met kenmerken die in 
het bevolkingsonderzoek (avo’99; oii2000) gemeten worden.
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Er zijn binnen het bestand van manifeste vragers naar hulp 17 zorgpakketten onder-
scheiden (zie tabel 2.1). Deze zijn in een multinomiale regressie-analyse in verband 
gebracht met een reeks van bevolkingskenmerken. Voor de uitkomsten van deze ana-
lyse wordt verwezen naar de onderzoeksverantwoording (Timmermans en Woittiez 
2004a). De ramingen die in hoofdstuk 4 besproken worden, zijn gebaseerd op de uit-
komsten van de multinomiale analyse. Die analyse resulteert echter in een overzicht 
met zoveel cellen, dat ze nauwelijks te beschrijven is. Daarom is een zogenoemde 
nested logit-analyse uitgevoerd. Deze kent een aantal stappen en de uitkomsten zijn 
daardoor gemakkelijker te interpreteren.

In tabel 2.6 staan de schattingsresultaten van de eerste stap in de geneste analyse, 
waarin de plaats van de zorg die manifeste zorgvragers door het rio toegewezen 
hebben gekregen, gerelateerd is aan een aantal bevolkingskenmerken. Een plus (+) 
achter een kenmerk betekent dat mensen met dat betreffende kenmerk een grotere 
kans hebben om een manifeste vraag naar opname uit te oefenen dan mensen zonder 
dat kenmerk. Dat houdt overigens automatisch in dat de kans dat zij manifeste vraag 
naar zorg aan huis uitoefenen kleiner is.

Tabel 2.6 Belangrijkste determinanten van de manifeste vraag naar opname, 2000, n=27.410a,b,c

beperkingen aandoeningen
 zitten en staan –  diabetes +
 mobiliteit +  nieuwvormingen +
 hdl –  migraine of ziekten zenuwstelsel +
 adl +  hartziekten +
 zintuigen +  beroerte +
 psyche +  astma/copd +
samenstelling huishouden  aandoeningen mobiliteit –
 alleenstaand +  gevolgen ongeval +
leeftijdsklasse hoger +  psychische aandoeningen +

pseudo R2 0,20

a  De referentiegroep wordt gevormd door mensen die manifeste vrager naar zorg aan huis zijn.
b  Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 

determinant.
c  + of –: significant bij p<0,05.

Bron: GINO-RIO2000

Uit de gegevens van tabel 2.6 blijkt dat de meeste beperkingen (mobiliteit, adl, zin-
tuigelijk en psychisch) en bijna alle aandoeningen de kans op vraag naar intramurale 
zorg, ten opzichte van zorg aan huis vergroten. Daarnaast hebben ook personen met 
een hoge leeftijd, verweduwden en alleenstaanden een grotere kans op toewijzing van 
intramurale zorg dan jongeren en samenwonenden met dezelfde kenmerken.

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.
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In de tabellen 2.7 en 2.8 staan de resultaten van de tweede stap in de analyse. Daarin 
is binnen de groepen vragers naar zorg en huis en zorg met opname gekeken naar de 
determinanten van het toegewezen pakket.

Binnen de zorg aan huis vormen de vragers naar huishoudelijke verzorging de refe-
rentiegroep (zie tabel 2.7). Het hebben van een chronische ziekte, hoge leeftijd, mobi-
liteits- en adl-beperkingen verhogen de kans op vraag naar persoonlijke verzorging; 
hdl-beperkingen en beperkingen bij het zitten en staan verlagen die. Mannen vragen 
vaker persoonlijke verzorging of verpleging dan vrouwen met overigens dezelfde ken-
merken. Hoge leeftijd en aandoeningen als kanker, diabetes of ziekten van het zenuw-
stelsel verhogen eveneens de kans op vraag naar verpleging.

Tabel 2.7 Belangrijkste determinanten van manifeste vraag naar zorg aan huisa,b,c

persoonlijke verzorging verpleging begeleiding semimurale zorg

beperkingen
 zitten en staan – – – 0
 mobiliteit + 0 – +
 hdl – – – –
 adl + + – +
 zintuigen 0 + 0 +
 psychisch 0 – + +
aandoeningen
 diabetes 0 + 0 0
 kanker 0 + 0 0
 migraine of zenuwstelsel 0 + 0 +
 hart 0 0 – +
 beroerte
 astma/copd + 0 0 0
 mobiliteit + – – –
 gevolgen ongeval + 0 – 0
 psychisch + 0 + +

leeftijd hoger + + – +
vrouw – – 0 –
alleenstaand 0 0 – –

pseudo R2 0,16

a Huishoudelijke verzorging vormt de referentiegroep.
b  Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 

determinant.
c  + of – : significant bij p<0,05; 0: niet significant.

Bron: GINO-RIO2000

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.
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De kenmerken die een positief effect hebben op de vraag naar semimurale zorg 
komen grotendeels overeen met die naar één 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. Een 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat personen met een partner dankzij semimu-
rale zorg nog wel zelfstandig kunnen blijven wonen, terwijl die hulp voor personen 
met dezelfde verzorgingsproblemen maar zonder partner niet toereikend is.

Personen die permanente opname in tehuizen vragen, onderscheiden zich op twee 
punten van degenen die tijdelijk verblijf zoeken (zie tabel 2.8). Beperkingen in het 
zitten en staan verhogen de kans op tijdelijke opname en psychische aandoeningen 
verhogen de kans op permanente opname. Voor het overige is het beeld wat wisse-
lend. Hdl- en zintuiglijke beperkingen, hoge leeftijd, aandoeningen aan het zenuw-
stelsel en het bewegingsapparaat verhogen de kans op opname verzorging.

Tabel 2.8 Belangrijkste determinanten van manifeste vraag naar type zorg met opnamea,b,c

opname verzorging opname verpleging

beperkingen
 zitten en staan – –
 hdl + –
 adl 0
 zintuigen + 0
 psychisch 0 +
aandoeningen
 zenuwstelsel + 0
 mobiliteit + 0
 gevolgen ongeval – 0
 psychisch + +

leeftijd hoger + 0

pseudo R2 0,20

a  Tijdelijke opname vormt de referentiegroep.
b  Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in de 

determinant.
c + of – : significant bij p<0,05; 0: niet significant.

Bron: GINO-RIO2000

Toekenning van potentiële vraag
Zoals al eerder is vermeld, wordt de potentiële vraag naar zorgdiensten bepaald met 
behulp van twee bronnen. In de eerste, het bevolkingsonderzoek, zijn potentiële vra-
gers opgespoord en is nagegaan welke determinanten die potentiële vraag bepalen 
(zie tabel 2.5). Met behulp daarvan is iedere respondent in dat bevolkingsonderzoek 
een kans op potentiële vraag toegekend.
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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 2.6 en 2.7). 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. Niet 
iedereen in het bevolkingsonderzoek is een potentiële vrager. Daarom zijn de kansen 
op afzonderlijke pakketten voorvermenigvuldigd met de kans dat iemand een poten-
tiële vrager is. Het product van die twee kansen is de kans dat iemand een potentiële 
vrager is naar een bepaalde dienst.

2.5 Model van het gebruik van verpleging en verzorging

Deze paragraaf beschrijft een verklaringsmodel van het gebruik van verpleging en 
verzorging. Ook in dit model wordt het gebruik van zorgdiensten verklaard uit de in 
paragraaf 2.3 beschreven determinanten: demografische, sociaal-economische en 
gezondheidskenmerken, naast hulpmiddelen en hulp. De resultaten van dit model 
staan vermeld in de tabellen 2.9 en 2.10.

Een hoog inkomenverhoogt de kans op het ontvangen van enige vorm van zorg, 
net als een hoog opleidingsniveau, een hoge leeftijd, alleenstaand zijn en de meeste 
beperkingen (zie tabel 2.9). In bijlage B staan cijfers waaruit blijkt dat dezelfde groe-
pen meer kans maken gebruiker van particuliere hulp te zijn dan gebruiker van awbz-
hulp. Dit geldt ook voor vrouwen.

De kans op gebruik van enige hulp is met name groter ingeval zich hdl-beperkin-
gen, adl-beperkingen of psychische beperkingen voordoen. Deze beperkingen spelen 
evenwel geen enkele rol in de keuze tussen particuliere en awbz-gefinancierde hulp 
(niet in de tabel).

De ‘keuze’ tussen zorg aan huis en intramurale zorg van iedereen die zorg ontvangt, 
wordt bepaald door een groot aantal kenmerken. Een hoog inkomen verlaagt de kans 
op intramurale zorg, net als beperkingen bij het zitten en staan en van de zintuigen. 
Alleenstaanden en mannen maken meer kans op intramurale zorg, net als oude oude-
ren, personen met mobiliteits-, hdl- of psychische beperkingen.

Een aantal aandoeningen heeft eveneens een positief effect op de kans op intramu-
rale zorg; het betreft nieuwvormingen, nier-, gal-, lever- of schilklieraandoeningen, 
herseninfarct en aandoeningen ten gevolge van een ongeval.
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Tabel 2.9 Belangrijkste determinanten van gebruik van zorga,b

 gebruik t.o.v. niet gebruik  opname t.o.v. hulp aan huis

aandoeningen
 kanker 0 +
 hart – 0
 beroerte 0 +
 gevolgen ongeval 0 +
beperkingen
 zitten en staan 0 –
 mobiliteit 0 +
 hdl + +
 adl + 0
 zintuigen 0 –
 psychisch + +
leeftijd hoger + +
vrouw 0 –
alleenstaand + +

opleiding hoger + 0
inkomen hoger + –

pseudo R2 0,23 0,64

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

b + of – : significant bij p<0,05; 0: niet significant.

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Uit de cijfers in tabel 2.10 blijkt dat psychische en adl-beperkingen binnen de awbz-
gefinancierde zorg aan huis het verschil uitmaken tussen gebruik van persoonlijke 
verzorging en verpleging enerzijds en huishoudelijke verzorging anderzijds. Verple-
ging wordt vergeleken met huishoudelijke hulp vaker gebruikt als sprake is van dia-
betes, kanker, ziekten van het zenuwstelsel en/of gevolgen van een ongeval; bij de 
persoonlijke verzorging is dat alleen het geval bij mensen met kanker.

Hoge leeftijd en een hoog inkomen verhogen de kans op het gebruik van persoon-
lijke verzorging. Een hoog inkomen verlaagt juist de kans op het gebruik van huis-
houdelijke hulp. Mannen hebben een grotere kans op het gebruik van persoonlijke 
verzorging en een kleinere kans op het gebruik van verpleging dan vrouwen met 
dezelfde kenmerken.
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Tabel 2.10 Belangrijkste determinanten van gebruik van zorga,b

persoonlijke t.o.v. 
huishoudelijke verzorging

verpleging t.o.v.
 huishoudelijke. verzorging.

opname verpleging t.o.v. 
opname verzorging

beperkingen
 zitten en staan 0 0 +
 adl + + +
 zintuigen 0 0 0
 psychisch + + +
aandoeningen
 diabetes 0 + 0
 kanker + + 0
 zenuwstelsel 0 + 0
 gevolgen ongeval 0 + 0

leeftijd hoger + 0 –
vrouw – + –
alleenstaand 0 – 0
inkomen hoger + – 0

pseudo R2 0,30

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

b + of – : significant bij p<0,05; 0: niet significant.

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Leeftijd, geslacht en beperkingen blijken de belangrijkste determinanten van de 
‘keuze’ tussen opname verpleging en opname verzorging van gebruikers van intra-
murale zorg (opname verzorging vormt de referentie). Een hoge leeftijd, ernstige 
adl-beperkingen, beperkingen bij het zitten en staan en psychische beperkingen ver-
hogen de kansen op opname verpleging; vrouwen maken minder kans op deze vorm 
van opname dan mannen met dezelfde kenmerken.
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Noten

1 Het avo’99 werd gehouden van oktober 1999 tot en met maart 2000, het oii2000 van 
januari tot juni 2000. Anders dan het verschil in jaaraanduiding suggereert, vond de 
dataverzameling vrijwel gelijktijdig plaats.

2 In de tabel staan gewogen steekproefaantallen; de werkelijke steekproef van tehuis-
bewoners die in het oii is ondervraagd is veel groter.

3 Het aspect van de hulp in de verpleging en verzorging dat het minst in orde lijkt is 
de vrijheid van hulpbehoevenden om te beslissen over het moment dat ze geholpen 
worden, over wat er dan gebeurt en over wie dat doet.
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3 Profielen van vragers en gebruikers

Aan de hand van de determinanten van de potentiële vraag en het gebruik van awbz-
gefinancierde diensten kunnen profielen van vragers en gebruikers worden opgesteld. 
Een dergelijk profiel is in feite een samenvatting van hoofdstuk 2. Aan de hand van 
hiervan kan eenvoudig duidelijk gemaakt worden welke kenmerken mensen vrager 
naar verpleging en verzorging maken en welke determinanten van vragers gebruikers 
maken. 

De confrontatie van vraagprofielen met gebruikersprofielen biedt de mogelijkheid 
de aandacht de richten op bijzondere groepen (bijv. personen die wel een potenti-
ele vraag hebben, maar geen gebruiker zijn, of gebruikers die iets anders vragen dan 
ze gebruiken). Deze confrontatie wordt behandeld in paragraaf 3.2. In paragraaf 3.1 
worden algemene profielen geschetst.

3.1 Typering van vragers en gebruikers

Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking van 30 jaar en ouder is een potentiële 
vrager naar zorg, terwijl slechts 6,5% ook daadwerkelijk gebruiker is. De potentiële 
vraag naar zorg aan huis en opname verpleging is ongeveer twee tot drie keer zo groot 
als het gebruik. Opname verzorging wijkt hier sterk van af; uit paragraaf 3.2 zal blij-
ken waarom. 

Tabel 3.1 Geraamde potentiële zorgvraag en zorggebruik onder personen van 30 jaar en ouder, 
2000, (verticaal gepercenteerd)

vraag gebruik

geen AWBZ/zorga 85,5 93,7
huishoudelijke zorg 4,8 2,7
verzorging 2,5 0,7
verpleging 3,0 1,2
begeleiding 0,5 –
semimuraal 0,5 –
tijdelijke opname 0,5 –
verblijf en verzorging 1,3 1,1
verblijf en verpleging 1,4 0,5

(n) (9457) (9457)

a Informele en particuliere hulp zijn tot de categorie ‘geen zorg’ gerekend.

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Gebruikers
Wat onderscheidt de gebruikers van awbz-gefinancierde hulp van de niet-gebrui-
kers en wat maakt die gebruikers tot bewoners van tehuizen? Een antwoord op die 
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vraag valt af te leiden uit de cijfers in tabel 3.2. In deze tabel is te zien dat 46% van de 
mensen die door het verklaringsmodel als niet-gebruiker van verpleging en verzor-
ging worden geraamd, lijdt aan een chronische aandoening, terwijl dit voor 82% van 
de mensen met kenmerken die hen tot gebruiker van awbz-gefinancierde zorg aan 
huis maken opgaat. Bij andere kenmerken zijn schalen gebruikt en geeft het cijfer de 
gemiddelde score op de schaal weer.

Tabel 3.2 Kenmerken van geraamde (niet-)gebruikers van AWBZ-gefinancierde zorg aan huis en zorg 
met opname

geen gebruikers 
van zorg

gebruikers van 
AWBZ-gefinancierde 

thuiszorg

gebruikers van 
AWBZ-gefinancierde 

zorg met opname

aandoeningen (percentage) 0,46 0,82 0,92
beperkingen (score; 1=geen 4=ernstig) 1,34 2,86 3,59
leeftijd (gemiddeld in jaren) 50,19 65,13 84,08
vrouw (percentage) 0,50 0,75 0,75
weduwstaat (percentage) 0,05 0,36 0,71
overig alleenstaand (percentage) 0,11 0,17 0,21
stedelijkheidsgraad (score 1=sterk, 5=niet stedelijk) 2,94 2,79 2,61
opleidingsniveau (score; 1=laag, 4=hoog) 2,43 1,85 1,60
huishoudeninkomen (score; 1=laag, 9=hoog) 6,78 4,34 2,82

Bron: SCP (AVO’99; OII2000) 

Mensen die door een combinatie van kenmerken als gebruikers van intramurale zorg 
worden bestempeld, blijken veel ernstiger beperkingen te hebben dan degenen die 
als gebruiker van thuiszorg worden bestempeld; beide groepen hebben gemiddeld 
weer vaker beperkingen dan niet-gebruikers (zie tabel 3.2). Bijvoorbeeld, bij een score 
van 1 is van beperkingen geen sprake, de score van 3 duidt op matige en 4 op ernstige 
fysieke beperkingen. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van een of meer aandoenin-
gen. 

Volgens de raming van het model zijn niet-gebruikers gemiddeld 15 jaar jonger dan 
gebruikers van hulp aan huis, terwijl deze gemiddeld weer bijna 20 jaar jonger zijn 
dan tehuisbewoners. Deze grote verschillen zijn ook te zien tussen verweduwde 
en samenwonende personen. Vrouwen worden vaker als gebruiker van awbz-zorg 
geraamd, maar verschil naar plaats van de hulp (aan huis of opname) is er niet. 
Gebruikers van awbz-zorg zijn wat vaker te vinden in meer stedelijke gebieden. 

Opvallend is de oververtegenwoordiging van personen met een lage sociaal-econo-
mische status onder de geraamde gebruikers van awbz-gefinancierde zorg, waarbij 
bewoners van intramurale voorzieningen gemiddeld weer een lager opleidingsniveau 
en een lager inkomen hebben dan de gebruikers van de awbz-gefinancierde zorg aan 
huis.
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In tabel 3.3 zijn de belangrijkste aanleidingen tot gebruik van zorg (aandoeningen 
en beperkingen) uitgesplitst naar type. 

Gebruikers van awbz-zorg hebben veel ernstiger beperkingen, dat geldt voor alle 
typen. Alleen psychische en zintuiglijke beperkingen komen naar verhouding weinig 
voor. Gebruikers van zorg aan huis hebben overwegend lichte tot matige beperkingen 
(score van 1), bewoners van tehuizen matige tot ernstige. Vooral beperkingen op het 
gebied van de huishoudelijke verzorging en mobiliteit zijn bij een meerderheid ern-
stig (score 2).

Tabel 3.3 Aandoeningen en beperkingen van geraamde (niet-)gebruikers van AWBZ-gefinancierde 
zorg aan huis en zorg met opname

geen gebruikers 
van zorg

gebruikers van 
AWBZ-gefinancierde 

thuiszorg

gebruikers van 
AWBZ-gefinancierde 

zorg met opname

aandoeningen (percentages)
 nieuwvormingen 0,02 0,06 0,07
 nier, gal lever of schildklier 0,02 0,09 0,10
 diabetes 0,04 0,10 0,15
 psychische aandoeningen 0,08 0,18 0,25
 migraine of ziekten zenuwstelsel 0,11 0,12 0,11
 epilepsie 0,02 0,04 0,04
 hartinfarct, ernstige hartaandoening 0,04 0,18 0,20
 herseninfarct 0,02 0,08 0,20
 cara 0,08 0,17 0,18
bewegingsapparaat 0,24 0,55 0,55
 gevolgen ongeval 0,02 0,08 0,10
 overige aandoeningen 0,09 0,30 0,58
 beperkingen (score; 0=geen, 2=ernstig)
 zintuiglijke beperkingen 0,10 0,30 0,48
 beperkingen mobiliteit 0,11 0,97 1,60
 beperkingen adl 0,07 0,72 1,43
 beperkingen zitten en staan 0,19 0,93 1,17
 beperkingen hdl 0,17 1,20 1,72
 psychische beperkingen 0,05 0,18 0,36

Bron: SCP (AVO’99, OII2000) 

Bij aandoeningen zijn er niet altijd zulke grote verschillen als bij beperkingen. Voor 
elke aandoening, uitgezonderd migraine, geldt weliswaar dat gebruikers van awbz-
gefinancierde zorg daaraan gemiddeld vaker lijden, maar de verschillen zijn kleiner. 
Daarnaast zijn er alleen bij aandoeningen als diabetes, herseninfarct, en overige aan-
doeningen (veelal maagdarmklachten) duidelijke verschillen tussen de gebruikers van 
intramurale zorg van die van thuiszorg. 
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Alles bekeken, blijken gebruikers van enige vorm van awbz-hulp vooral oudere 
mensen met fysieke beperkingen en een of meer aandoeningen. De hogere inkomens- 
en opleidingsgroepen zijn onder hen ondervertegenwoordigd, vrouwen en alleen-
staanden oververtegenwoordigd.

Gebruikers van awbz-gefinancierde zorg met opname zijn alleenstaande hoogbe-
jaarde mensen met ernstige beperkingen die vrijwel allemaal lijden aan een of meer 
aandoeningen. Ze hebben in meerderheid weinig vervolgonderwijs genoten en beho-
ren tot de laagste inkomensgroepen. 

Potentiële vragers
Uit hier niet gepresenteerde tabellen blijkt dat de profielen van potentiële vragers naar 
zorg vergelijkbaar zijn met die van de gebruikers van awbz-hulp. Lijken de mensen 
die geen enkele hulp ontvangen en desondanks door het verklaringsmodel tot poten-
tiële zorgvrager worden bestempeld ook op de mensen die geen enkele hulp ontvan-
gen en geen potentiële zorgvrager zijn? In tabel 3.4 staat een aantal kenmerken van 
deze mensen opgesomd; 9% van degenen die geen awbz-hulp ontvangen zijn poten-
tiële zorgvragers. 

De tweede kolom van tabel 3.4 bevat de kenmerken van vragers naar hulp aan 
huis, de derde kolom die van vragers naar intramurale zorg. Ter vergelijking zijn in 
de eerste kolom kenmerken van mensen weergegeven die geen zorg ontvangen maar 
ook geen zorgvrager zijn. De tabel laat zien dat gemiddeld 1% van de mensen die geen 
zorg vragen en ook geen zorg ontvangen een aandoening als nieuwvormingen heeft, 
terwijl gemiddeld 8% van de mensen die thuiszorg vragen maar geen zorg ontvangen, 
deze aandoening heeft.

Overduidelijk is dat de zorgvragers die geen zorg ontvangen gemiddeld genomen 
vaker aandoeningen en beperkingen hebben dan de niet-vragers. Dat geldt voor nage-
noeg alle typen aandoeningen en beperkingen. Met andere woorden, degenen die als 
potentiële vrager zijn aangewezen, zijn werkelijk mensen die in aanmerking komen 
voor zorg alhoewel ze die op dit moment niet gebruiken. Waarom ze geen zorg ont-
vangen is niet uit deze tabel af te leiden. Het grootste verschil in kenmerken van niet-
gebruikers van zorg zit tussen de wel- en niet-vragers, maar ook tussen de vragers 
naar intramurale en thuiszorg zijn nog verschillen te vinden. Vragers naar intramurale 
zorg die geen zorg ontvangen, hebben vaker psychische of hartaandoeningen, aan-
doeningen ten gevolge van een ongeval en incontinentieproblemen. Ook komen alle 
beperkingen bij deze groep veel vaker voor. 
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Tabel 3.4 Kenmerken van mensen die geen enkele vorm van AWBZ-gefinancierde zorg gebruiken, 
uitgesplitst naar vraag naar zorg

kenmerken geen vraag vraag naar zorg thuis vraag naar intramurale zorg

aandoeningen (percentages)
 nieuwvormingen 0,01 0,08 0,07
 nier, gal lever of schildklier 0,01 0,08 0,06
 diabetes 0,03 0,10 0,13
 psychische aandoeningen 0,06 0,23 0,42
 migraine of ziekten zenuwstelsel 0,09 0,26 0,20
 epilepsie 0,01 0,06 0,06
 hartinfarct, ernstige hartaandoening 0,03 0,12 0,22
 herseninfarct 0,01 0,07 0,17
 cara 0,06 0,24 0,22
 bewegingsapparaat 0,15 0,76 0,79
 gevolgen ongeval 0,01 0,06 0,19
 overige aandoeningen 0,06 0,28 0,48
 één van bovenstaande aandoeningen 0,38 0,93 0,96
beperkingen (scores)
 zintuiglijke beperkingen 0,07 0,19 0,58
 beperkingen mobiliteit 0,03 0,49 1,59
 beperkingen adl 0,01 0,34 1,31
 beperkingen zitten en staan 0,08 0,73 1,04
 beperkingen hdl 0,04 0,79 1,38
 psychische beperkingen 0,04 0,07 0,15
 fysieke beperkingen 1,15 2,32 3,45
leeftijd (jaren) 48 59 74,75
geslacht
 vrouw 0,48 0,63 0,62
samenstelling huishouden
 weduwstaat 0,02 0,16 0,29
 overig alleenstaand 0,10 0,15 0,24
stedelijkheidsgraad (score) 2,94 2,88 2,34
opleidingsniveau (score) 2,42 2,23 1,75
netto huishoudeninkomen 6,86 5,70 4,60
reden zorg
 psychosociale problemen 0,01 0,01 0,02
 kortstondige ziekte 0,02 0,08 0,03
 langdurige ziekte/handicap 0,00 0,01 0,03
 nazorg zieken- of verpleeghuis 0,01 0,02 0,10
 ouderdom 0,00 0,01 0,08
woonvorm
 aangepaste (ouderen)woning 0,05 0,17 0,63

(n) (6662) (766) (47)

Bron: SCP (AVO’99, OII2000)

De vragers naar zorg zijn vaker vrouw en ze zijn gemiddeld ouder dan niet-vragers. 
De niet-vragers hebben gemiddeld een hoger opleidingsniveau en een hoger inkomen 
dan de vragers. Verder valt op dat de vragers naar thuiszorg die geen zorg ontvangen 
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om andere redenen zorg vragen dan vragers naar intramurale zorg: de eerste groep 
heeft zorg nodig vanwege een kortdurende ziekte, de tweede groep vanwege ouder-
dom of nazorg. Ook verschillen de twee groepen in de benodigde duur van de hulp. 
Veel vragers naar intramurale zorg die nog geen zorg ontvangen, hebben deze perma-
nent nodig.

Meer dan de helft van de potentiële vragers naar intramurale zorg die geen awbz-
hulp ontvangen, wonen in een aangepaste woning; de aangepaste woning lijkt een 
substituut voor opname te zijn.

Vergelijking van de cijfers over gebruikers met die over niet-gebruikers die wel als 
potentiële vrager worden bestempeld (niet in de tabel weergegeven), leert dat de 
gezondheidskenmerken van beide groepen licht verschillen. De niet-gebruikers 
hebben wat vaker aandoeningen, maar iets minder beperkingen. Over alle typen 
beperkingen gemeten, blijken beide groepen matige tot ernstige fysieke beperkingen 
te hebben.

Vergeleken met gebruikers zijn niet-gebruikende potentiële vragers jonger, wonen 
ze vaker samen en is hun sociaal-economische positie veel hoger. Potentiële vragers 
naar awbz-zorg die tot op heden van gebruik hiervan hebben afgezien, zijn gemid-
deld veel minder kwetsbaar dan de gebruikers. Gezien hun gezondheidsproblemen 
hebben ze wel degelijk recht op zorg, wat betekent dat de potentiële vraag weergeeft 
wat met de gekozen definitie werd beoogd: degenen die in principe in aanmerking 
komen voor awbz-gefinancierde hulp.
In tabel 3.5 is de potentiële vraag naar verschillende typen hulp uitgezet tegen het 
feitelijk gebruik ervan. De tabel laat zich als volgt lezen: personen die geen hulp 
gebruiken, zijn volgens het verklaringsmodel ook bijna geen van allen potentiële 
zorgvragers (91%), 8% van hen heeft een potentiële vraag naar zorg aan huis, 1% 
vraag naar intramurale zorg. 

Tabel 3.5 Gemiddelde kans op de voorspelde potentiële vraag naar een type dienst, uitgesplitst 
naar het feitelijke gebruik (horizontaal gepercenteerd)

potentiële vragers naar AWBZ zorg
gebruik geen vraag wel vraag vraag naar thuiszorg vraag naar intramurale zorg

geen gebruik 91 9 8 1
informele/particuliere hulp 78 22 17 4
AWBZ-thuiszorg 42 57 38 19
AWBZ-intramurale zorg 13 87 33 54

totaal 15 85 11 3

Bron: SCP (AVO’99, OII2000)

In tabel 3.5 is te zien dat er mensen zijn die geen enkele hulp ontvangen, dan wel 
alleen informele of particuliere hulp en die toch kenmerken hebben die hen tot zorg-
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vrager bestempelen. Over een groot deel van deze mensen (namelijk zij die geen 
enkele vorm van zorg ontvangen) is in tabel 3.4 reeds informatie gegeven. Ook in de 
laatste Rapportage ouderen werd geconstateerd dat een aantal sterk hulpbehoevende 
personen, die ook in andere opzichten als kwetsbaar worden bestempeld, het zonder 
enige hulp moet stellen (De Klerk. 2004).

Ook is in de tabel te zien dat een groot deel van gebruikers van informele of parti-
culiere hulp geen potentiële vrager naar awbz-zorg is. Wat de particuliere hulp betreft 
ligt dat wel voor de hand: het gaat hier om de huishoudelijke hulp die ook ingescha-
keld wordt als geen sprake is van hulpbehoefte. Ook informele hulp wordt vaak inge-
schakeld in gevallen waarbij nog geen sprake is van potentiële vraag. Dit illustreert 
dat informele hulp maar ten dele een substituut voor awbz-hulp is. 

De tabel laat ook bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen zien die kenmerken 
hebben van vragers naar zorg aan huis of zelfs helemaal geen potentiële vragers zijn. 
Zij ontvangen zwaardere hulp dan op grond van hun kenmerken te verwachten viel. 

De cijfers suggereren dat de verdeling van de typen hulp over hulpvragers niet opti-
maal is. Aan de ene kant lijkt een groot aantal mensen geen of te lichte hulp te ontvan-
gen, aan de andere kant krijgt een substantieel aantal meer of in elk geval zwaarder 
dan nodig lijkt. In het eerste geval kan de keuze van hulpvragers hieraan ten grond-
slag liggen, in het tweede lijkt van onbedoeld gebruik sprake, maar dat hoeft niet het 
geval te zijn. Zo gaat het voor een deel om gezonde personen die samen met hun ern-
stig hulpbehoevende partner zijn opgenomen. Ook kan er sprake zijn van redenen 
voor opname die in het onderzoek onvoldoende zijn gemeten.

De uitkomsten bevestigen die van ander onderzoek waarin zowel onder zelfstan-
dig wonende ouderen als onder oudere bewoners van zorgwoningen en die van ver-
zorgingshuizen groepen werden aangetroffen die men in een andere voorziening zou 
verwachten (De Klerk et al. 2004).

3.2 Profielen van opname verzorging

Aan het einde van de vorige paragraaf werd al gerefereerd aan verschillen tussen 
potentiële vraag en gebruik van opname verzorging. Eerder bleek ook al dat gebruik 
en potentiële vraag bij deze voorziening vrij dicht bij elkaar liggen. Om die reden is 
meer gedetailleerd naar de profielen van deze groep gekeken.

In de eerste plaats is nagegaan hoe het kan dat sommige vragers naar opname verzor-
ging wel in een verzorgingshuis wonen en anderen nog zelfstandig. De uitkomsten 
staan in tabel 3.6 waarin kenmerken van bewoners van verzorginghuizen staan uitge-
splitst naar het type zorg dat ze vragen. 
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Tabel 3.6 Kenmerken van bewoners van verzorgingshuizen, uitgesplitst naar vraag naar zorg

kenmerken
vraag naar zorg aan 

huis
vraag naar opname 

verzorging
vaag naar opname 

verpleging

aandoeningen
 nieuwvormingen 0,07 0,09 0,05
 nier, gal lever of schildklier 0,07 0,15 0,12
 diabetes 0,09 0,20 0,19
 psychischeaandoeningen 0,11 0,20 0,30
 migraine of ziekten zenuwstelsel 0,06 0,27 0,10
 epilepsie 0,01 0,02 0,03
 hartinfarct, ernstige hartaandoening 0,18 0,31 0,22
 herseninfarct 0,12 0,18 0,21
 cara 0,14 0,29 0,20
 bewegingsapparaat 0,47 0,62 0,66
 gevolgen ongeval 0,05 0,02 0,16
 overige aandoeningen 0,38 0,46 0,63
 één van bovenstaande aandoeningen 0,82 0,91 0,97
 eenzaamheid 0,79 0,94 0,92
 welzijn 0,49 0,56 0,60
 cognitieve stoornissen 0,07 0,10 0,31
beperkingen
 zintuiglijke beperkingen 0,31 0,80 0,59
 beperkingen mobiliteit 1,06 1,52 1,86
 beperkingen adl 0,74 0,62 1,90
 beperkingen zitten en staan 0,76 0,79 1,30
 beperkingen hdl 1,40 1,61 1,91
 psychische beperkingen 0,07 0,10 0,34
 fysieke beperkingen 3,05 3,29 3,91
leeftijd 83 87 85
geslacht
 vrouw 0,73 0,71 0,85
samenstelling huishouden
 weduwstaat 0,74 0,81 0,78
 overig alleenstaand 0,10 0,11 0,16
stedelijkheidsgraad 2,65 2,67 2,75
opleidingsniveau 1,61 1,61 1,49
netto huishoudeninkomen 3,18 2,80 2,48
reden opname
 tekort aan informele hulp 0,33 0,28 0,37
 proxy 0,03 0,02 0,17
 indicatie partner 0,20 0,17 0,07
 duur 1,97 1,92 2,11

Bron: SCP (AVO’99, OII2000)

In de eerste kolom staan kenmerken van verzorgingshuisbewoners die vraag naar 
zorg thuis uitoefenen en qua kenmerken wellicht ook zelfstandig hadden kunnen blij-
ven wonen. Vergeleken met de bewoners van instellingen die ook intramurale zorg 
vragen, hebben deze vragers naar thuiszorg minder last van chronische aandoeningen 
en beperkingen, zijn ze minder vaak alleenstaand en hebben ze een hoger opleidings-
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niveau en een hoger inkomen. Bewoners van verzorgingshuizen met een behoefte 
aan verpleeghuiszorg hebben vaker psychische aandoeningen en cognitieve stoornis-
sen en ernstiger beperkingen dan verzorgingsbewoners met een verzorgingshuisbe-
hoefte. Ongeveer een derde van de verzorgingshuisbewoners hadden met de nodige 
thuiszorg wellicht zelfstandig kunnen wonen. Daar staat tegenover dat iets minder 
dan de helft verpleeghuisbehoeftig is. Ging het hiervoor om gebruikers die al dan niet 
potentiële vrager zijn of vrager naar iets anders, hierna worden twee groepen vragers 
naar verzorgingshuiszorg vergeleken: degenen die wel en degenen die niet in een ver-
zorgingshuis wonen. De cijfers staan in tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kenmerken van vragers naar verzorgingshuiszorg, uitgesplitst naar gebruik van zorg

kenmerken allen bewoners verzorgingshuizen zelfstandig wonenden

aandoeningen
 kanker 0,05 0,09 0,04
 nier, gal lever of schildklier 0,06 0,15 0,04
 diabetes 0,23 0,20 0,23
 psychische aandoeningen 0,19 0,20 0,18
 migraine of ziekten zenuwstelsel 0,16 0,27 0,13
 epilepsie 0,01 0,02 0,00
 hartinfarct, ernstige hartaandoening 0,20 0,31 0,16
 herseninfarct 0,10 0,18 0,08
 astma/copd 0,15 0,29 0,11
 bewegingsapparaat 0,74 0,62 0,78
 gevolgen ongeval 0,00 0,02 0,00
 overige aandoeningen 0,38 0,46 0,36
 één van bovenstaande aandoeningen 0,95 0,91 0,95
beperkingen
 zintuiglijke beperkingen 0,81 0,80 0,81
 beperkingen mobiliteit 1,38 1,52 1,34
 beperkingen adl 0,67 0,62 0,68
 beperkingen zitten en staan 0,80 0,79 0,81
 beperkingen hdl 1,40 1,61 1,33
 psychische beperkingen 0,06 0,10 0,05
 fysieke beperkingen 3,25 3,29 3,23
leeftijd 85,81 87,82 85,23
geslacht 
 vrouw 0,67 0,71 0,66
samenstelling huishouden
 weduwstaat 0,56 0,81 0,49
 overig alleenstaand 0,15 0,11 0,16
stedelijkheidsgraad 2,71 2,67 2,72
opleidingsniveau 1,52 1,61 1,49
netto huishoudeninkomen 3,60 2,80 3,83

Bron: SCP (AVO’99, OII2000)

Verrassend genoeg verschillen beide groepen nauwelijks op het punt van fysieke 
beperkingen. Wel hebben vragers van verzorgingshuiszorg die daar ook wonen, vaker 
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aandoeningen dan zij die nog zelfstandig wonen. Ook blijken geslacht, weduwstaat 
en inkomen beslissende factoren te zijn voor opname, gegeven de zorgbehoefte. 
Bewoners van verzorgingshuizen zijn vaker vrouw en/of verweduwd en ze hebben een 
lager inkomen dan zelfstandig wonenden met een vergelijkbare zorgbehoefte.

We zien dus dat de bewoners van verzorgingshuizen op een aantal kenmerken sterk 
verschillen van zelfstandig wonende personen met een vergelijkbare verzorgingsbe-
hoefte. Van de mensen met een vraag naar verzorgingshuiszorg zal ongeveer 40% 
zelfstandig kunnen wonen mits zij zorg aan huis ontvangen (tabel 3.8). Daarvoor 
zullen wel voldoende aangepaste woningen beschikbaar moeten zijn, want meer 
dan de helft van de zelfstandig wonende potentiële vragers naar opname verzorging 
woont in een aangepaste woning. Het beslag op de thuiszorg neemt hierdoor toe. De 
zelfstandig wonende personen met kenmerken die een vraag naar verzorgingshuis-
zorg rechtvaardigen, ontvangen gemiddeld 2,7 uur per week thuiszorg terwijl dat voor 
alle zelfstandig wonenden nog geen 1 uur is. Ook de frequentie waarmee verpleeg-
kundigen langskomen ligt bij hen hoger dan gemiddeld (tabel 3.8). 

Tabel 3.8 Gebruik van zorg door personen van 30 jaar en ouder met een potentiële vraag naar 
opname verzorging, 2000

ontvangen zorg percentage

geen zorg 9
informele zorg 8
particuliere zorg
huishoudelijke verzorging 8
persoonlijke verzorging 6
verpleging 9
verzorgingshuiszorg 51
verpleeghuiszorg 10
frequentie verpleging 0,10
uren huishoudelijke verzorging 2,71
reden zorg
psychosociale problemen 0,04
kortstondige ziekte 0,05
langdurige ziekte/handicap 0,05
nazorg zieken- of verpleeghuis 0,38
ouderdom 0,03
woonvorm
aangepaste (ouderen)woning 0,57

Bron: SCP (AVO’99, OII2000)
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4 Raming van de potentiële vraag naar en het gebruik 
 van verpleging en verzorging

4.1 Inleiding

Voordat de ramingen worden gepresenteerd, volgt hier een beknopte samenvatting 
van de voorgaande hoofdstukken. Doel daarvan is dat de ramingen kunnen worden 
begrepen zonder dat de hele weg daar naartoe hoeft te worden gevolgd. Er is aangege-
ven wat door het model wordt verklaard, hoe die te verklaren eenheden zijn omschre-
ven en waaruit ze zijn verklaard.

Het model biedt ten eerste een verklaring van de potentiële vraag, het aantal mensen 
waarvan men in theorie kan verwachten dat ze een beroep doen op awbz-gefinan-
cierde diensten. Die verwachting is gebaseerd op het feit dat ze zodanige beperkin-
gen hebben dat ze voor zulke diensten in aanmerking zouden komen als ze daarom 
bij een Regionaal indicatie orgaan (rio) zouden vragen. De potentiële vraag is in het 
model nog iets scherper gedefinieerd: degenen bij wie volgens normen van het rio 
van een objectieve behoefte sprake is en die 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 gauw naar verze-
kerde hulp zullen vragen.

Het model verklaart ten tweede het gebruik van awbz-verstrekkingen verzorging en 
verpleging. Het gaat daarbij louter om het aantal personen dat dergelijke diensten 
verstrekt krijgt en niet om de hoeveelheid hulp die ze daarbij ontvangen. Tenslotte 
verklaart het model het gebruik van informele en particuliere hulp. Dit wordt samen met de 
awbz-verstrekkingen in één model geanalyseerd.

In het model, beschreven in hoofdstuk 2, zijn de potentiële vraag en het gebruik in 
verband gebracht met de belangrijkste kenmerken die van invloed zijn op de keuzen 
tussen oplossingen voor verzorgingsproblemen, zoals fysieke beperkingen of een 
hoge leeftijd. De statistische relaties tussen die kenmerken enerzijds en de potentiële 
vraag en het gebruik anderzijds, vormen in wezen het model.

De gedachte achter het verklaringsmodel is namelijk dat veranderingen in de 
potentiële vraag naar en in het gebruik van verpleging en verzorging louter het gevolg 
zijn van veranderingen in kenmerken van de bevolking. Er wordt dus geen rekening 
gehouden met aanbodkenmerken of trends in het gebruik. Het zijn vragerskenmer-
ken die de toekomstverwachting bepalen; deze aanpak sluit het best aan bij de vraag-
sturing die de gemoderniseerde awbz kenmerkt.
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In hoofdstuk 2 zijn de genoemde bevolkingskenmerken opgespoord en is nage-
gaan in hoeverre ze in de beschikbare databestanden voorkomen. In de onderzoeks-
verantwoording (Timmermans en Woittiez 2004a) zijn trends in die kenmerken 
uitvoerig beschreven. Een aantal determinanten ontbrak, bij anderen bleek de meting 
van onvoldoende kwaliteit of kon geen trend worden vastgesteld of waargenomen. 
Uiteindelijk bepalen leeftijd, geslacht, huishoudensamenstelling in combinatie met 
burgerlijke staat, opleidingsniveau, netto huishoudeninkomen en chronische aan-
doeningen de uitkomsten van de ramingen. De verandering in deze kenmerken zorgt 
voor de veranderingen in potentiële vraag en gebruik.

Het model is gemaakt voor de bevolking van 30 jaar en ouder; de relaties tussen ken-
merken van de bevolking en de dienstverlening hebben dus betrekking op die leef-
tijdsgroep. Deze leeftijdsgrens is gekozen, omdat voor de jongere bevolking geen 
trend in bijvoorbeeld de inkomenspositie of het opleidingsniveau kon worden vastge-
steld. Ze zijn in meerderheid nog bezig de basis voor die niveaus te leggen en boven-
dien is de vraag naar en het gebruik van zorg in die leeftijdsgroep gering.

De potentiële vraag ligt vanzelfsprekend hoger dan de manifeste vraag, het aantal 
personen dat een positieve indicatie van een rio krijgt. Naast aanbodrestricties leidt 
het bestaan van eigen betalingen, maar ook van specifieke voorkeuren ertoe dat niet 
iedere potentiële vraag naar manifeste vraag en vervolgens naar awbz-diensten over-
gaat. Een raming van de potentiële vraag geeft dus een maximum weer dat slechts in 
theorie ook kan worden bereikt.

In de raming van het gebruik zijn de aanbodrestricties die bestonden in het start-
jaar (2000) geëxtrapoleerd. Dat betekent onder andere dat in de basisraming geen 
rekening is gehouden met de wachtlijsten in dat jaar. In het geval dat die restricties 
worden opgeheven en de vraag het gebruik geheel gaat bepalen, komt het werke-
lijke gebruik waarschijnlijk hoger te liggen dan geraamd is. De gebruiksraming kan 
daarom gezien worden als een minimumschatting. In hoofdstuk 6 staat een zoge-
noemde beleidsevaluatie waarin de wachtenden wel zijn meegeteld.

Voordat de ramingen aan bod komen, wordt een schets gegeven van trends in de 
determinanten (paragraaf 4.2). De ramingen staan in paragraaf 4.3. Na een inleiding 
over aanpassing van de cijfers in het basisjaar (4.3.1) volgen de basisraming van de 
potentiële vraag (4.3.2) en in 4.3.3 die van het gebruik. In paragraaf 4.4 staan enkele 
alternatieve ramingen; doel daarvan is te illustreren hoe belangrijk het voor de uit-
komsten is dat in het model de determinanten inkomen, opleiding en aandoenin-
gen zijn opgenomen. Met de presentatie van de ramingen is antwoord gegeven op de 
onderzoeksvraag naar de hoogte van de de potentiële vraag naar awbz-gefinancierde 
verpleging en verzorging en het gebruik ervan in de komende twintig jaar (de vierde 
onderzoeksvraag).
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4.2 Trends in determinanten

De veronderstelling achter het verklaringsmodel is dat trends in de determinanten 
veranderingen in potentiële vraag en gebruik bepalen. Het is dus de veranderende 
samenstelling van de bevolking die de uitkomsten van het model bepalen. Daarom 
moest worden vastgesteld welke autonome trends zich in die samenstelling voor-
doen. Met het begrip autonoom is hier bedoeld dat de vastgestelde trend niet mag zijn 
veroorzaakt door die in andere determinanten. Zo wordt het voorkomen van chroni-
sche ziekten sterk bepaald door het aandeel ouderen in de bevolking en het inkomen 
door het opleidingsniveau. De trendschattingen zijn hiervoor gecorrigeerd. Wat res-
teert aan trend is autonoom.

Voor de meeste determinanten kon een autonome trend tot 2020 worden geschat, 
maar er is een belangrijke uitzondering: fysieke beperkingen. Het ontbreken van die 
trend is een omissie, niet alleen omdat het een belangrijke determinant betreft, maar 
ook omdat verwacht wordt dat de toekomstige bevolking minder aan beperkingen zal 
lijden dan die van nu.

Het tekort is deels gecompenseerd door de trend in het opleidingsniveau in de 
berekeningen te betrekken. Daar was wat het gebruik betreft geen reden toe, omdat 
het opleidingsniveau daarop geen invloed bleek te hebben. Dat niveau is echter een 
van de zwaarst wegende determinanten van het voorkomen van fysieke of psychische 
beperkingen. In bijlage C wordt verslag gedaan van een analyse die dit bevestigt.

Door de autonome stijging in het opleidingsniveau mee te nemen wordt in feite 
eveneens de autonome daling in fysieke beperkingen meegenomen. Later wordt 
kort uiteengezet hoe die trends zijn toegepast in het model, eerst volgt een beknopte 
beschrijving ervan. In hoofdstuk 5 van de onderzoeksverantwoording wordt uitge-
breid ingegaan op trends in determinanten.

Demografie
Een van de meest opdrijvende krachten achter veranderingen in potentiële vraag en 
gebruik is de bevolkingsomvang en in het bijzonder die van de oudere bevolking. In 
figuur 4.1 staat de trend in de bevolkingsopbouw naar leeftijd weergegeven.
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Het aantal Nederlanders van 30 jaar en ouder neemt in de periode 2000 tot 2020 naar 
verwachting met 15% toe, die van de 65-plussers met 50%. Dit bevestigt het bekende 
feit dat de meer hulpvragende en gebruikende ouderen een steeds groter deel van de 
bevolking gaan vormen. Opvallend aan de ontwikkeling binnen leeftijdsgroepen is 
dat de hoogbejaarde bevolking (80 jaar en ouder) niet sneller in omvang toeneemt dan 
de totale oudere bevolking. Dit betekent dat de zogenoemde dubbele vergrijzing voor-
lopig voorbij is.

Eenzelfde trend is waar te nemen in de verdeling naar samenstelling van het huis-
houden. In het verleden nam het aandeel alleenstaanden in de bevolking voortdurend 
toe, ook onder ouderen. Uit figuur 4.2 blijkt dat de komende decennia nog sprake is 
van een lichte toename (van 20% in 2000 naar 23% in 2020). Deze aanwas komt voor 



44 Raming van de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging 45Raming van de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging

rekening van de niet-oudere bevolking, want onder ouderen neemt het aandeel alleen-
staanden juist licht af (van 40% in 2000 naar 37% in 2020).

Alleenstaanden zijn in toenemende mate personen die nooit hebben samengewoond 
of na hun scheiding alleen zijn gebleven. Het aandeel van verweduwde personen blijft 
namelijk constant op 8%, onder de oudere bevolking neemt dat aandeel af van 34% in 
2000 tot 23% in 2020).

De ontwikkeling in samenstelling van het huishouden is de resultante van twee 
trends. De eerste is dat steeds minder mensen gaan samenwonen met een vaste 
partner. De tweede is dat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrou-
wen afneemt, waardoor vrouwen minder levensjaren alleen blijven na het verlies van 
hun partner. Het ligt voor de hand dat door de laatstgenoemde ontwikkeling ook de 
numerieke verhouding tussen mannen en vrouwen, die vooral in de oudere leeftijds-
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klassen nogal scheef is, verandert. Naar verwachting daalt het aantal oudere vrouwen 
per 100 oudere mannen tussen 2000 en 2020 van 144 naar 112.

Gezondheidsproblemen
Aan het begin van deze paragraaf is al opgemerkt dat er geen bruikbare tijdreeksen 
van autonome trends in beperkingen zijn. Het rivm heeft ten behoeve van dit onder-
zoek autonome trends in de prevalentie van aandoeningen berekend. Bij zes aandoe-
ningen bleek van zulke autonome veranderingen sprake (figuur 4.3).

In één geval, ziekten van het zenuwstelsel, betreft het een daling, in de andere 
gevallen een stijging. Bij drie ervan leidt die stijging in de periode 2000-2020 tot een 
toename van rond de 50%. Dat zijn diabetes, beroerte en astma/copd. De prevalentie 
van hartziekten en aandoeningen die het gevolg zijn van aandoeningen kennen een 
toename van zo’n 30% in dezelfde periode.

Sociaal-economische positie
De Nederlandse bevolking is gemiddeld genomen steeds beter opgeleid en die trend 
zet de komende twintig jaar door. Als gevolg daarvan neemt het aandeel personen dat 
alleen lager onderwijs heeft genoten af van 20% in 2000 tot 11% in 2020. Die halve-
ring doet zich ook onder de gemiddeld veel lager opgeleide ouderen voor. Onder hen 
vormen degenen met alleen lager onderwijs nu nog 41% van de bevolking, in 2020 zal 
dat naar verwachting nog maar 18% zijn (zie figuur 4.4).
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Het bevolkingsdeel dat tenminste middelbaar onderwijs heeft voltooid zal nog flink 
toenemen van 47% in 2000 tot 57% in 2020. Onder ouderen gaat dat nog sneller: had 
in 2000 een kwart van hen middelbaar onderwijs of hoger voltooid, in 2020 zal dit 
aandeel zijn opgelopen tot 44%.

Vaak wordt verondersteld dat ouderen van de toekomst veel rijker zullen zijn door ver-
betering van de pensioenvoorzieningen en vermogenvorming onder de bevolking. Dit 
zou betekenen dat hun inkomen sneller groeit dan de welvaart. In de afgelopen dertig 
jaar is daar weinig van gebleken. Ouderen hebben in die decennia evenredig gedeeld 
in de welvaart. Er is aangenomen is dat daarin de komende twintig jaar geen verande-
ring komt.
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Het Centraal Planbureau verwacht dat de welvaart over een langere termijn geme-
ten met 0,75% per jaar zal toenemen. Dat leidt vanzelfsprekend tot veranderingen in 
de inkomensverdeling (figuur 4.5).

In 2000 lag de mediaan van die verdeling op bijna 1700 euro. Dat wil zeggen dat 50% 
van de bevolking van 30 jaar en ouder een inkomen lager dan 1700 euro had, en 50% 
een inkomen daarboven. Bij een welvaartsgroei van 0,75% per jaar heeft nog maar 
eenderde een inkomen lager dan 1700 euro.

Uit het voorgaande blijkt dat de ramingen uiteindelijk gebaseerd zullen worden op de 
trends in de zes kenmerken die in tabel 4.1 vermeld staan.

Tabel 4.1 In het verklaringsmodel onderscheiden determinanten

categorie determinant

gezondheidskenmerken (chronische) ziekten
demografische kenmerken leeftijd

geslacht
burgerlijke staat/samenstelling huishouden

sociaal-economische kenmerken niveau voltooide opleiding
netto huishoudeninkomen

De vraag is natuurlijk of deze determinanten in 2020 dezelfde voorspellende waarde 
zullen hebben als in 2000. Hoe aannemelijk dit is, is nagegaan door terug te kijken en 
een vergelijking te maken met gegevens uit het jaar 1982 (zie bijlage D). Dat bleek ove-
rigens alleen mogelijk voor de zorg aan huis en opname verzorging.
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Uit die vergelijking blijkt dat de determinanten in beide jaren dezelfde waren en 
dezelfde invloed hebben (stimuleren dan wel remmen van het gebruik); bij de zorg 
aan huis hebben ze zelfs ongeveer hetzelfde gewicht. De opname verzorging wordt 
in 2000 veel meer dan in 1982, bepaald door de ernst van beperkingen en een hoge 
leeftijd, ook al waren dat destijds al de belangrijkste determinanten. Deze verande-
ring is veroorzaakt door vermindering van het aanbod die gepaard is gegaan met een 
restrictiever toelatingsbeleid. Omdat dit beleid nog steeds wordt voortgezet, zullen 
de determinanten van het gebruik van opname verzorging ook in de toekomst nog 
kunnen veranderen. Daarmee is vooraf al een kanttekening bij de volgende ramingen 
geplaatst.

4.3  Ramingen verpleging en verzorging 2000-2020

4.3.1  Aanpassing basisgegevens
Het verklaringsmodel is ontwikkeld met behulp van data die in het jaar 2000 zijn ver-
zameld. De werkelijke potentiële vraag en het werkelijke gebruik in dat jaar vormen 
dan ook het startpunt van de ramingen. Nu kon het aanbod in de periode 2000-2003 
dankzij extra financiële middelen flink worden uitgebreid. Omdat die middelen struc-
tureel aan het awbz-budget zijn toegevoegd, leidt een raming die de waarneming in 
het jaar 2000 tot uitgangspunt heeft, tot een onderschatting van het gebruik in de toe-
komst. Om dit te voorkomen zijn de ramingen voor 2000, 2001 en 2002 aan de waar-
genomen cijfers aangepast. 2002 was op het moment dat dit rapport werd geschreven 
het meest recente macrocijfer. In tabel 4.2 staan de gebruikte macrocijfers over ver-
pleging en verzorging.

Tabel 4.2 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 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-
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 5.000 
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 verpleeg-
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huizen in de jaren 2000, 2001 en 2002 conform de waargenomen cijfers met 5.000 te 
verhogen.

Het gebruik van verzorgingshuizen daalt al jaren. Daardoor zou een gebruiksra-
ming die uitgaat van het gebruik in 2000, al in 2002 4.000 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).

Nu is vastgesteld hoe het gebruik in het basisjaar wordt aangepast, komt de vraag op 
hoe die aanpassing door moet werken in de toekomstprojectie. De aanpassing is ver-
werkt door de groei-index van de basisraming ook op de in het basisjaar toegevoegde 
gebruikers toe te passen. Hiervoor is gekozen omdat het personen betreft die recht 
hadden op hulp en die daarom in de raming net zoals andere gebruikers behandeld 
moeten worden.

Het effect van de aanpassing is niet erg omvangrijk. Dat geldt zeker bij opname 
waarbij een voortzetting van het gebruik in het verleden wat sterker naar voren komt 
(dalend gebruik opname verzorging en stijgend gebruik opname verpleging). Het 
effect is het grootst bij het gebruik van hulp aan huis. Een hier niet gepresenteerde 
vergelijking leert dat het gebruik na de hiervoor besproken aanpassing in 2020 9% 
hoger ligt dan het geval is als niet wordt gecorrigeerd voor recente capaciteitsuitbrei-
ding. Het gebruik van opname verzorging komt in 2020 door de aanpassing 4% lager 
uit, dat van opname verpleging 1% hoger.

4.3.2  Raming van de potentiële vraag naar verpleging en verzorging
In deze paragraaf worden de uitkomsten van ramingen van de potentiële vraag weer-
gegeven.

In tabel 4.3 (tweede kolom) staat de geraamde trend. De absolute aantallen zijn te 
vinden in bijlage E.

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 verschil is deels te verklaren uit de vergrijzing 
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van de bevolking. Het aantal personen van 65 jaar en ouder neemt tot 2020 met onge-
veer 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 4.3  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 
aandeel in de bevolking gaan vormen, wordt die potentiële vraag naar opname wat 
sterker opgedreven dan die naar zorg aan huis.

Er is ook nagegaan naar welke vormen van hulp er potentieel worden gevraagd. In 
tabel 4.4 staan vijf typen hulp aan zelfstandig wonende personen weergegeven. De 
toevoeging ‘plus’ betekent dat het behalve om de genoemde hulpvorm, ook kan gaan 
om een combinatie met eerder in de rij genoemde. Het pakket ‘persoonlijke verzor-
ging plus’ bestaat dus uit degenen die alleen persoonlijke verzorging vragen en dege-
nen die een combinatie van huishoudelijke en persoonlijke verzorging verlangen. 

Tabel 4.4 Potentiële vragers naar hulp aan huis van 30 jaar en ouder, naar type gevraagde hulp, 
2000-2020 (index)

jaar bevolking
huishoudelijke 

hulp
persoonlijke ver-

zorging (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 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.

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. Diabetes 
wordt vaak behandeld met geneesmiddelen die per injectie worden toegediend ver-
pleegkundigen dienen die toe of trainen patiënten dit zelf te doen. Daarnaast leidt de 
ziekte geregeld tot slecht genezende wonden waardoor verpleegkundige behandeling 
nodig is. Het is de sterke toename in het voorkomen van diabetes die het verschil met 
de andere vormen van zorg aan huis uitmaakt.

Binnen de groep ‘hulp met opname’ zijn drie hulpvormen onderscheiden: tijdelijke 
opname (verzorging of verpleging), opname verzorging en opname verpleging (zie 
tabel 4.5). 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 4.5  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

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-
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gen zorgt ervoor dat opname met verpleging relatief meer toeneemt dan opname met 
verzorging.

4.3.3  Raming van het gebruik van verpleging en verzorging
In tabel 4.6 staat de verwachte trend in het algemene gebruik van drie hulpbronnen in 
de vorm van een index weergegeven; de absolute aantallen zijn te vinden in bijlage F.

Tabel 4.6  Gebruik van AWBZ-gefinancierde diensten door personen van 30 jaar en ouder, naar 
plaats van aanbieder, 2002-2020 (index)

jaar bevolking potentiële vraag gebruik informeel gebruik particulier gebruik AWBZ

2000 100 100 100 100 100
2005 106 110 106 121 110
2010 109 119 110 138 115
2015 112 128 113 156 120
2020 115 139 117 177 128

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Het gebruik van awbz-gefinancierde hulp neemt naar verwachting met 28% toe. 
De sprong tussen 2000 en 2005 maakt duidelijk dat de in paragraaf 4.2.1 besproken 
ophoging hier sterk doorwerkt. Desondanks ligt de toename van het gebruik een 
stuk onder die van de potentiële vraag. De cijfers in tabel 4.6 maken duidelijk hoe dat 
komt: er worden naar verhouding steeds meer oplossingen voor verzorgingsproble-
men gezocht in de particuliere sfeer. Gezien de beschrijving van het model in hoofd-
stuk 3 was dit te verwachten: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de potentiële vraag, 
maar hoe lager het gebruik van awbz-voorzieningen. Het is dus de stijging van het 
inkomen die ertoe leidt dat het gebruik bij de potentiële vraag achterblijft, de heffing 
van inkomensafhankelijke eigen bijdragen voor awbz-voorzieningen draagt daar 
natuurlijk sterk aan bij. Behalve door inkomen wordt het verschil tussen potentiële 
vraag en gebruik ook bepaald door de rol van aandoeningen. In hoofdstuk 2 werd al 
opgemerkt dat particuliere hulp ook wordt ingeroepen als chronische aandoeningen 
nog niet tot beperkingen hebben geleid; dit in tegenstelling tot de awbz-zorg. De 
aanwezigheid van chronische aandoeningen leidt wel tot potentiële vraag, maar niet 
tot extra beroep op de awbz. De stijgende prevalentie van een aantal aandoeningen 
stimuleert de trend in die potentiële vraag, maar niet die in het gebruik.

Opvallend is de bescheiden ontwikkeling in het gebruik van informele hulp. In hoofd-
stuk 5 van Timmermans en Woittiez (2004a) is gememoreerd dat wel betwijfeld wordt 
of er in de toekomst voldoende aanbod van informele helpers zal zijn. Hoewel er geen 
aanwijzingen zijn dat dit aanbod terugloopt, is het toch geruststellend om te con-
stateren dat sociale netwerken volgens de raming niet zullen worden overvraagd; de 
trend in het gebruik van informele hulp gaat gelijk op met die van de bevolkingsom-
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vang. In het model is natuurlijk wel verondersteld dat het aanbod van awbz-gefinan-
cierde hulp zich zo ontwikkelt dat het geraamde gebruik mogelijk wordt gemaakt.

In tabel 4.7 is het geraamde gebruik van awbz-hulp gesplitst in hulp aan huis en 
hulp met opname.

Tabel 4.7  Gebruik van AWBZ-gefinancierde diensten door personen van 30 jaar en ouder, naar 
plaats van de gevraagde hulp, 2002-2020 (index)

jaar bevolking potentiële vraag
gebruik totaal 

AWBZ
gebruik zorg aan huis 

AWBZ
gebruik zorg met 

opname

2000 100 100 100 100 100
2005 106 110 110 113 105
2010 109 119 115 116 114
2015 112 128 120 120 122
2020 115 139 128 126 131

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Het gebruik van hulp met opname neemt wat sneller toe (31%) dan gemiddeld. Dat 
ligt niet aan bepaalde determinanten, want deze hebben bij alle vormen van hulp 
dezelfde richting, dat wil zeggen dat ze het gebruik bij alle vormen remmen, dan wel 
stimuleren. Er is wel een verschil in de invloed van de determinanten. Chronische 
aandoeningen als nieuwvormingen, herseninfarcten en aandoeningen ten gevolge 
van een ongeval vergroten de kans op opname, net als een hoge leeftijd en alleen-
staand zijn. De positieve trend in die determinanten stuwt het gebruik van hulp met 
opname daardoor sterker op.

Het verschil tussen gebruik en potentiële vraag is bij zorg aan huis even groot 
als bij zorg met opname. Dat lijkt wellicht vreemd omdat de zorg met opname veel 
minder alternatieven in de particuliere sfeer kent, waardoor het gebruik minder 
gevoelig voor de hoogte van het inkomen zou moeten zijn. Dat alternatief is ook niet 
het particuliere tehuis, maar de zogenoemde zorgwoning: een aangepaste woning in 
een complex van waaruit ook 24 uur per dag hulp kan worden geboden. Onderzoek 
bevestigt dat hogere inkomensgroepen onder de bewoners van zulke woningen zijn 
oververtegenwoordigd (De Klerk et al. 2004)

Trends in het gebruik van typen hulp staan vermeld in tabel 4.8. Daar blijkt dat 
opname verpleging, maar ook de persoonlijke verzorging relatief snel groeien. Omdat 
dit ook duurdere vormen van zorg zijn, zullen de kosten van verpleging en verzorging 
mogelijk sterker stijgen dan de groei van het totale gebruik, zoals weergegeven in 
tabel 4.6 suggereert.
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Tabel 4.8 Gebruik van AWBZ-gefinancierde hulp aan huis door personen van 30 jaar en ouder, naar 
type hulp, 2002 -2020 (index)

jaar bevolking
huishoudelijke 

hulp
persoonlijke 

verzorging (plus)
verpleging

 (plus)
opname 

verzorging
opname 

verpleging

2000 100 100 100 100 100 100
2005 106 113 116 110 103 109
2010 109 115 124 113 111 119
2015 112 117 134 118 119 127
2020 115 121 146 128 126 140

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Het gebruik van opname verpleging stijgt sneller dan opname verzorging door de toe-
name in adl en psychische beperkingen, en beperkingen bij het zitten en staan. De trend 
in het gebruik ligt vrij dicht bij die van de potentiële vraag (40% en 48% toename). Dat 
komt mede doordat de intensieve zorg van het verpleeghuis weinig pendanten in de par-
ticuliere sfeer heeft en de kans dat informele helpers zorg kunnen bieden bij deze zware 
gevallen van hulpbehoefte het kleinst is. De eerdergenoemde zorgwoning lijkt dus 
vooral een alternatief voor de potentiële vrager naar opname verzorging.

Bij de persoonlijke verzorging ligt de trend in het gebruik niet alleen boven het 
gemiddelde, maar zelfs boven die in de potentiële vraag ernaar. Het verschil bedraagt 
10 procentpunten. In tegenstelling tot andere hulpvormen wordt de rol van eigen 
oplossingen bij de persoonlijke verzorging kleiner en die van de awbz-hulp groter: 
er wordt in de toekomst van de eerstgenoemde minder en van de tweede naar verhou-
ding meer gebruikgemaakt. Daarnaast zorgt de toename in het aantal mannen en de 
grotere kans op verzorging van mannen voor de sterke toename in het gebruik van 
persoonlijke verzorging.

4.4  Vergelijking met alternatieve ramingen

Het ontwikkelde ramingsmodel houdt rekening met trends in demografische, soci-
aal-economische en gezondheidskenmerken. Dat is meer dan gebruikelijk. Vaak ligt 
alleen de verwachte trend in bevolkingsopbouw naar leeftijd en geslacht aan de basis 
van ramingen. Helemaal ongebruikelijk is het om trends in aandoeningen in het 
model te verwerken.

In deze paragraaf wordt getoond wat het effect is van het al dan niet opnemen 
van trends in bepaalde determinanten. In het eerste voorbeeld zijn de trends in aan-
doeningen niet in de raming betrokken. Het tweede voorbeeld is een demografische 
raming op basis van trends in leeftijd, geslacht en huishoudensamenstelling. Hier 
zijn dus behalve de effecten van aandoeningen, ook die van sociaal-economische ken-
merken weggelaten. Het derde voorbeeld laat het effect van het al dan niet opnemen 
van de determinant inkomen zien.
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Uit de tabellen 4.9 en 4.10 valt de invloed van de determinant aandoeningen af te 
leiden. Weglating van de trends in aandoeningen leidt tot lagere uitkomsten van zowel 
de potentiële vraag als het gebruik. Uit tabel 4.10 blijkt dat vooral het gebruik van zorg 
met opname erdoor wordt onderschat: het verschil in 2020 bedraagt ruim 10%.

Tabel 4.9 Raming van potentiële vraag en gebruik van personen van 30 jaar en ouder, met en zonder 
verwerking van trends in chronische aandoeningen, 2000-2020 (index)

potentiële vraag gebruik
jaar bevolking basisraming zonder aandoeningen basisraming zonder aandoeningen

2000 100 100 100 100 100
2005 106 110 109 110 109
2010 109 119 117 115 113
2015 112 128 124 120 115
2020 115 139 133 128 119

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

Tabel 4.10 Raming van het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door personen 
 van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van trends in chronische aandoeningen, 
 gesplist naar zorg aan huis en zorg met opname 2002-2020 (index)

zorg aan huis zorg met opname
jaar bevolking basisraming zonder aandoeningen basisraming zonder aandoeningen

2000 100 100 100 100 100
2005 106 113 112 105 103
2010 109 116 114 114 109
2015 112 120 116 122 114
2020 115 126 119 131 119

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

In de ramingen waarvan de uitkomsten in de tabellen 4.11 en 4.12 staan, zijn alleen 
trends in de omvang en samenstelling van de bevolking naar leeftijd, geslacht en huis-
houdsamenstelling meegenomen. Het is een zogenoemde demografische raming, het 
meest voorkomende type.

Tabel 4.11 Raming van potentiële vraag en gebruik door personen van 30 jaar en ouder, met en zonder 
 verwerking van trends in aandoeningen, opleidingsniveau en inkomen 2000-2020 (index)

potentiële vraag gebruik
jaar bevolking basisraming demoraming basisraming demoraming

2000 100 100 100 100 100
2005 106 110 107 110 110
2010 109 119 113 115 117
2015 112 128 119 120 123
2020 115 139 126 128 132

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000
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De potentiële vraag ligt beduidend lager, het gebruik wat hoger als trends in soci-
aal-economische en gezondheidskenmerken worden weggelaten. De verdeling van 
het gebruik ziet er heel anders uit, zoals blijkt uit tabel 4.12: een raming gebaseerd 
op leeftijd en geslacht resulteert in een hoger gebruik van zorg aan huis en een lager 
gebruik van zorg met opname.

Tabel 4.12 Gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door personen van 30 jaar en 
 ouder, met en zonder verwerking van trends in aandoeningen, opleidingsniveau en 
 inkomen, gesplist naar zorg aan huis en zorg met opname 2000-2020 (index)

zorg aan huis zorg met opname
jaar bevolking basisraming demoraming basisraming demoraming

2000 100 100 100 100 100
2005 106 113 114 105 103
2010 109 116 119 114 112
2015 112 120 126 122 118
2020 115 126 134 131 127

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

In ramingen waarvan de uitkomsten in tabel 4.13 en 4.14 staan, is naast trends in de 
omvang en samenstelling van de bevolking naar leeftijd, geslacht en huishoudsa-
menstelling ook de trend in inkomensontwikkeling meegenomen (demoplusraming 
genoemd).

De potentiële vraag is lager als trends in opleidingsniveau en gezondheidskenmer-
ken worden weggelaten, het gebruik is ongeveer hetzelfde. 

Tabel 4.13 Raming van potentiële vraag en gebruik door personen van 30 jaar en ouder, met en 
 zonder verwerking van trends in aandoeningen en opleidingsniveau, 2000-2020 (index)

potentiële vraag gebruik
jaar bevolking basisraming demoplusraming basisraming demoplusraming

2000 100 100 100 100 100
2005 106 110 109 110 110
2010 109 119 117 115 116
2015 112 128 124 120 120
2020 115 139 133 128 127

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

De verdeling van het gebruik ziet er evenwel heel anders uit, zoals blijkt uit tabel 
4.14. Een raming gebaseerd op leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling en inkomen 
resulteert in een hoger gebruik van zorg aan huis en een lager gebruik van zorg met 
opname.
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Tabel 4.14 Gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door personen van 30 jaar en 
 ouder, met en zonder verwerking van trends in aandoeningen en opleidingsniveau 
 gesplist naar zorg aan huis en zorg met opname 2000-2020 (index)

zorg aan huis zorg met opname
jaar bevolking basisraming demoraming basisraming demoraming

2000 100 100 100 100 100
2005 106 113 114 105 103
2010 109 116 118 114 110
2015 112 120 123 122 114
2020 115 126 130 131 120

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Vergelijking van de drie scenario’s leert dat weglating van aandoeningen vooral mati-
gend effect heeft op de gebruiksraming van zorg met opname en in mindere mate op 
de potentiële vraag. Weglating van opleidingsniveau leidt tot overschatting van het 
gebruik van zorg aan huis. Het ook nog weglaten van inkomen leidt tot een onder-
schatting in de potentiële vraag en een overschatting van het gebruik van zowel zorg 
aan huis als opname.

Uit de vergelijking blijkt dat het verklaringsmodel verpleging en verzorging een 
duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van de algemeen gebruikelijke demografi-
sche ramingen.
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5 Beleidsevaluaties

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van enkele beleidsevaluaties beschreven waar-
mee een antwoord gegeven wordt op de vijfde onderzoeksvraag die naar het effect van 
beleidsmaatregelen op de vraag naar en het gebruik van zorg. Er wordt begonnen met 
een raming van de manifeste vraag door wachtlijstgegevens met de gebruiksraming te 
combineren (paragraaf 5.2).

Bij enkele daaropvolgende beleidsevaluaties worden de effecten van veranderin-
gen in de determinanten van het model berekend. Zo wordt in paragraaf 5.3 nage-
gaan wat stoppen met roken (via daling in de prevalentie van een aantal ziekten) voor 
effect heeft op de potentiële vraag naar en het gebruik van zorg. In paragraaf 5.4 gaat 
het om de invloed van de veronderstelde toekomstige inkomensontwikkeling op het 
gebruik van zorg, in paragraaf 5.5 om uitbreiding in de toekenning van het aantal adl-
hulpmiddelen. Die uitbreiding zal leiden tot reductie in beperkingen, waardoor het 
beslag op de zorg kan verminderen.

Een ander soort toepassing is gebaseerd op de potentiële vraag van gebruikers. In 
paragraaf 5.6 wordt nagegaan wat de mogelijke gevolgen zijn voor het gebruik van 
awbz-gefinancierde diensten van een reductie van het aantal verleners van informele 
hulp. In paragraaf 5.7 wordt gekeken naar de gevolgen van overheveling van enkele 
thuiszorgpakketten naar de in voorbereiding zijnde Wet maatschappelijke ondersteuning 
(wmo).

5.2  Oplossen wachtlijsten

In hoofdstuk 4 zijn de basisramingen van de potentiële vraag naar en het gebruik van 
awbz-gefinancierde verzorging en verpleging gepresenteerd. Van de potentiële vra-
gers zal lang niet iedereen zich met een zorgvraag melden bij het rio. Het prijsme-
chanisme en de voorkeur van mensen maakt de raming van de potentiële vraag een 
maximumschatting van het aantal vragers; dat maximum wordt slechts in theorie 
bereikt.

In de raming van het gebruik zijn de in 2002 bestaande aanbodbeperkingen geëx-
trapoleerd en daarom is de gebruiksraming te beschouwen als een minimumschat-
ting van het aantal vragers naar zorg. Een raming van de manifeste vraag (gebruikers 
plus door het rio erkende wachtenden) ligt ergens tussen de schattingen van potenti-
ele vraag en gebruik in.

In de hier behandelde beleidsevaluatie is verondersteld dat de vraagsturing die de 
awbz sinds kort kenmerkt, dwingt tot het honoreren van claims van wachtenden. De 
raming van het gebruik wordt daartoe opgehoogd met het aantal personen dat op een 
wachtlijst verpleging en verzorging staat. In feite wordt de raming daarmee een bere-
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kening van het aantal rechthebbenden op awbz-gefinancierde zorg; in hoofdstuk 1 
is dat omschreven als de manifeste vraag. De gebruikte wachtlijstgegevens staan ver-
meld in tabel 5.1.

Tabel 5.1 Netto wachtlijstgegevens naar vorm van hulp, 2002 (absolute aantallen)

verpleeghuiszorg verzorgingshuiszorg zorg aan huis

7.700 29.700 -3.100

Bron: Sogelie et al. (2003)

De cijfers in tabel 5.1 zijn zogenoemde netto wachtlijstcijfers. Dat wil zeggen dat 
cliënten die de zorg waarop ze wachten al ontvangen van de wachtlijst zijn verwij-
derd (ze staan op die wachtlijst omdat ze meer uren hulp nodig hebben of naar een 
ander tehuis wensen te verhuizen). Wachtenden die ter overbrugging een ander type 
hulp ontvangen, zijn op wachtlijst voor dat laatste type in mindering gebracht. Zij 
zijn immers al gebruikers van hulp, al is dat niet de gewenste. Zodra de voorziening 
waarop ze wachten beschikbaar komt, valt capaciteit bij de voorziening die ze ontvan-
gen vrij.

Dat veel mensen op de wachtlijst al hulp ontvangen, wordt duidelijk uit een recente 
wachtlijstrapportage (hhm 2003). Meer dan de helft (60%) van de ruim 77.000 per-
sonen die in 2002 op de wachtlijst voor verpleging en verzorging stonden, bleek over-
bruggingszorg te krijgen. Van de wachtenden voor verzorgingshuiszorg was dit zelfs 
75%, van de wachtenden voor thuiszorg veel minder, maar toch altijd nog zo’n 40%.

Door het netto aantal wachtenden in 2002 op te tellen bij het aantal gebruikers in 
dat jaar, resulteert de op dat moment uitgeoefende manifeste vraag. Het is overi-
gens de vraag hoe realistisch dat is; in de praktijk blijken veel personen die wachten 
op opname, dat helemaal niet te willen. Zij hebben naar eigen zeggen genoeg aan de 
hulp aan huis die hen ter overbrugging van de wachttijd wordt geboden (Van Eijk en 
Miedema 2001; Meiland 2002). Onder ouderen die wachten op plaatsing in een ver-
zorgingshuis zou dit voor maar liefst 60% opgaan; hun verzoek om opname is meer 
uit voorzorg gedaan dan vanwege de acute behoefte aan die voorziening.

Als met deze onderzoeksgegevens rekening wordt gehouden, komt de wachtlijst 
voor tehuisbewoners veel lager en die voor zorg aan huis veel hoger uit. In het vol-
gende wordt, enigszins tegen beter weten in aangenomen dat de wachtlijsten de wens 
van hulpvragers juist weergeven.

Nu besloten is gebruikers en wachtlijsten simpelweg bij elkaar op te tellen, moet 
nog bepaadl worden hoe de manifeste vraag zich in de toekomst zal ontwikkelen: 
volgt ze de potentiële vraag naar enige zorg of eerder het gebruik van awbz-gefinan-
cierde hulp. Zoals uit paragraaf 4.3.2 en 4.3.3 bleek, stijgt de eerste veel sneller dan 
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de tweede. Bij gebrek aan gegevens hierover kan deze vraag niet worden beantwoord, 
daarom worden volgende twee varianten gepresenteerd.

De eerste variant is gebaseerd op de veronderstelling dat de groei in de manifeste 
vraag bepaald wordt door de potentiële vraag. Daarmee wordt aangenomen dat alleen 
gezondheidsproblemen de manifeste vraag bepalen en dat aanbodrestricties en eigen 
bijdragen geleidelijk aan worden opgeheven (de hoge raming).

Bij de tweede variant, de lage raming genoemd, groeit de manifeste vraag in het 
tempo van het gebruik (zie tabel 5.2 tot en met 5.4).

Tabel 5.2 Raming van de manifeste vraag naar AWBZ-gefinancierde hulp van personen van 30 jaar 
en ouder, 2000-2020 (absolute aantallen x 1000)

jaar bevolking
basisraming 

potentiële vraaga
basisraming 

gebruik
lage raming 

manifeste vraag
hoge raming 

manifeste vraag

2000 9810 1244 503 538 538
2005 10354 1370 555 593 592
2010 10688 1475 580 620 637
2015 10972 1589 606 648 687
2020 11237 1733 644 688 749

a Het aantal potentiële vragers verschilt van dat in hoofdstuk 2; daar gaat het om het totale aantal in een jaar, hier om het 
gemiddelde aantal.

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

Tabel 5.3 Raming van de manifeste vraag naar AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging thuis 
door personen van 30 jaar en ouder, 2002-2020 (absolute aantallen x 1000)

zorg aan huis

jaar bevolking
basisraming 

potentiële vraag
basisraming 

gebruik
lage raming 

manifeste vraag
hoge raming 

manifeste vraag

2000 9810 933 343 340 340
2005 10354 1028 387 383 374
2010 10688 1103 397 393 401
2015 10972 1186 411 407 432
2020 11237 1288 434 430 469

Bron: SCP (AVO’99; OII2000) GINO-RIO2000
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Tabel 5.4 Raming van de manifeste vraag naar AWBZ-gefinancierde opname verpleging en verzor-
ging door personen van 30 jaar en ouder, 2002-2020 (absolute aantallen x 1000)

zorg met opname

Jaar bevolking
basisraming 

potentiële vraag
basisraming 

gebruik
lage raming 

manifeste vraag
hoge raming 

manifeste vraag

2000 9810 311 161 198 198
2005 10354 342 168 206 217
2010 10688 372 183 224 237
2015 10972 403 196 238 255
2020 11237 445 210 255 281

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

In de basisraming wordt van 2000 tot 2020 een groei in het gebruik van zorg van 28% 
voorzien; volgens de lage raming van de manifeste vraag ligt die groei op 37%, vol-
gens de hoge raming zelfs op 49%. Dat betekent ruim 50.000 respectievelijk 100.000 
gebruikers meer dan volgens de basisraming. De groei is het sterkst bij de tehuizen. 
Volgens de lage raming gaat het daar om 45.000 extra gebruikers, volgens de hoge 
om 70.000 (respectievelijk 20% en 34% boven de basisraming). Het aantal gebruikers 
van zorg aan huis daalt bij de lage raming licht, bij de hoge raming worden 35.000 
extra gebruikers verwacht

De uitkomsten volgens de hoge raming zijn de minst waarschijnlijke. Dat komt 
door de achterliggende gedachte dat restricties, waaronder eigen bijdragen, verdwij-
nen; de praktijk van de laatste jaren bewijst het tegendeel.

Ook bij de lage variant zijn kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats is wach-
ten niet altijd erg, in het geval van opname kan een wachttijd zelfs noodzakelijk zijn 
om mensen de gelegenheid te geven hun zelfstandige huishouden op te heffen. Er 
zijn daarom normen opgesteld voor aanvaardbare wachttijden. Volgens deze normen 
is de maximale wachttijd voor zorg aan huis en opname verpleging zes weken, die 
voor opname verzorging dertien weken. Merkwaardiger genoeg valt uit wachtlijstge-
gevens niet op te maken hoeveel hulpvragers niet langer dan de norm hoeven te wach-
ten.

In de tweede plaats moet de opmerking herhaald worden die aan het begin van 
de paragraaf is gemaakt, dat veel mensen de zorg waarop ze wachten helemaal niet 
wensen. Vermoedelijk zou honorering van de werkelijke wensen veel minder kosten 
voor de awbz met zich meebrengen, omdat de overbruggingszorg waarmee men 
tevreden is veel minder kost dan het verblijf in een tehuis.

5.3 Stoppen met roken

Recent onderzoek maakt duidelijk dat roken de kans op longkanker, slokdarmkan-
ker, coronaire hartziekten, hartfalen, beroerte en copd sterk vergroot (Van den Berg 
Jeths et al. 2004). Onder laagopgeleiden komen veel meer rokers voor dan onder 
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hoger opgeleiden en mede hierdoor wordt de eerste groep veel vaker getroffen door 
de genoemde ziekten. Als het percentage rokers onder laag opgeleiden zou dalen tot 
het niveau van hoog opgeleiden, wordt gezondheidswinst geboekt.

Het effect daarvan op het aantal ziektegevallen is door het rivm berekend met 
behulp van het zogenoemde Chronische Ziekten Model. In dat model wordt rekening 
gehouden met de kans dat mensen, ingeval de ene ziekte wordt vermeden, aan een 
andere gaan lijden. Volgens dit model kan minder roken leiden tot de volgende reduc-
tie in het aantal ziektegevallen onder de bevolking van 30 jaar en ouder (afgerond op 
duizendtallen):

– kanker   7.000 gevallen
– diabetes   17.000 gevallen
– beroerte   51.000 gevallen
– chronische bronchitis/copd 115.000 gevallen
– hartziekten   61.000 gevallen

In 2020 zou de daling van het aantal rokers volgens het rivm leiden tot een reductie 
van enkele procenten van het aantal mensen met kanker of diabetes. Voor beroerten, 
hartziekten en chronische bronchitis varieert de afname tussen de 10% en 15%. Met 
behulp van het verklaringsmodel verpleging en verzorging is nagegaan welk effect 
deze ziektereductie heeft op de potentiële vraag naar verzorging en verpleging en op 
het gebruik van awbz-gefinancierde verzorging en verpleging (tabel 5.5 tot en met 
5.7).

Tabel 5.5 Raming van potentiële vraag naar en het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en 
verzorging door personen van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van preventie 
roken, 2000-2020 (absolute aantallen x 1.000)

potentiële vraag gebruik
jaar bevolking basisraming met preventie basisraming met preventie

2000 9810 1244 1244 503 503
2005 10354 1370 1366 555 554
2010 10688 1475 1466 580 576
2015 10972 1589 1573 606 598
2020 11237 1733 1707 644 628

Bron: SCP (AVO’99; OII2000) GINO-RIO2000
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Tabel 5.6 Raming van de potentiële vraag naar AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door 
personen van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van preventie in roken, gesplitst 
naar zorg aan huis en zorg met opname 2002-2020 (absolute aantallen x 1.000)

zorg aan huis zorg met opname
jaar bevolking basisraming met preventie basisraming met preventie

2000 9810 933 933 311 311
2005 10354 1028 1026 342 339
2010 10688 1103 1099 372 367
2015 10972 1186 1179 403 394
2020 11237 1288 1276 445 430

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

Tabel 5.7 Raming van het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door personen 
van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van preventie in roken, gesplitst naar zorg 
aan huis en zorg met opname 2002-2020 (absolute aantallen x 1.000)

zorg aan huis zorg met opname
jaar bevolking basisraming met preventie basisraming met preventie

2000 9810 343 343 161 161
2005 10354 387 386 168 168
2010 10688 397 395 183 181
2015 10972 411 407 196 191
2020 11237 434 426 210 202

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Succesvol anti-rookbeleid lijkt niet zoveel effect te hebben op de potentiële vraag naar 
verpleging en verzorging, noch op het gebruik daarvan. De afname bedraagt in beide 
gevallen 2% tot 3% en dat ligt een stuk beneden de afname in ziektegevallen (vari-
erend van 3-15%). Dat komt doordat chronische ziekten niet tot de sterkste deter-
minanten van vraag en gebruik behoren. Desondanks gaat het in absolute aantallen 
gemeten altijd nog om 16.000 minder gebruikers van awbz-gefinancierde verstrek-
kingen en 26.000 minder potentiële vragers naar zorg.

Als naar de plaats van de hulp wordt gekeken, blijken wat grotere verschillen. De 
potentiële vraag naar zorg aan huis neemt door de rookpreventie iets af, die naar zorg 
met opname wat sterker. Ook hier bedraagt het verschil maar vijf procentpunten, 
maar het gaat hier wel om zeer kostbare voorzieningen. Als er inderdaad 8000 per-
sonen minder in tehuizen worden opgenomen dan in het basisscenario is voorzien 
scheelt dat in 2020 ruw geschat een half miljard euro.

De berekening maakt aannemelijk dat daling van het aantal rokers op termijn tot 
een lager gebruik van kostbare voorzieningen voor verpleging en verzorging leidt. Dat 
het effect in deze berekening bescheiden is, komt mede door de al genoemde vervan-
gende ziekten. In de beleidsvariant is uitgegaan van gedragsverandering onder lager 
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opgeleiden, terwijl zij een grotere kans hebben op ziekten en dus ook vervangende 
ziekten. Overigens wijst het feitelijk rookgedrag bepaadl niet op de dalende trend die 
hier is gekwantificeerd (Van Oers et al. 2002). Er zal dan ook nogal wat beleidsin-
spanning geleverd moeten worden wil preventie het hier geschetste positieve effect 
hebben.

5.4 Bevriezing inkomen

In hoofdstuk 2 bleek dat het inkomen een belangrijke determinant van het gebruik 
van verpleging en verzorging is. Een relatie tussen het inkomen en het gebruik loopt 
via de prijs van de zorg in de vorm van eigen bijdragen. Omdat deze bijdragen voor 
een deel inkomensafhankelijk zijn, worden de hoogste inkomensgroepen naar de 
markt van de particuliere hulp gedreven (zie tabel 5.8). Daar komt nog bij dat op die 
markt niet gerantsoeneerd wordt (zoals in de awbz-gefinancierde hulp het geval is) 
en dat men bij zelfbetaalde hulp veel meer zeggenschap heeft over wie wat wanneer 
komt doen. Deze voordelen maken zelfbetaalde hulp ook voor huishoudens met mid-
deninkomens al aantrekkelijk.

Tabel 5.8 Gebruik van huishoudelijke hulp door huishoudens die zeggen huishoudelijke hulp nodig 
te hebben, naar netto huishoudinkomen en leverancier van de hulp,a 1999 (in procenten)

huishoudeninkomen (euro’s per jaar x 1.000) <11 11-14 14-17 17-20 20-25 25-32 32+ allen

thuiszorg 57 48 27 33 16 12 6 29
particuliere hulp 14 18 32 43 44 52 76 40

(n=100%) (215) (169) (103) (101) (89) (163) (222) (1.062)

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

Bron: SCP (AVO’99)

Een andere relatie tussen inkomen en het gebruik van zorg speelt zich af aan de 
onderkant van de inkomensverdeling. Mensen met een zeer laag inkomen beschik-
ken over zo weinig reserve dat ze bij gelijke hulpbehoefte eerder naar tehuisopname 
vragen dan degenen met een wat hoger inkomen. Die opname zou voor de laagstbe-
taalden zelfs financieel aantrekkelijk zijn (Nibud & cso, 2003).

In de basisraming is verondersteld dat het nettohuishoudeninkomen zal stijgen door-
dat iedereen in gelijke mate deelt in de welvaartsontwikkeling. De inkomensverde-
ling die als gevolg van deze aanname ontstaat staat vermeld in figuur 4.5. (hoofdstuk 
4). Voorzien werd dat de groep huishoudens met een laag inkomen sterk zou afne-
men en die met een hoog inkomen sterk zou toenemen. Dat die voorspelling voor de 
eerste vijf jaar van deze eeuw niet klopt, staat buiten kijf: de welvaart groeit nauwe-
lijks. Zulke cijfers gelden natuurlijk voor de lange termijn, maar ook daarbij zijn kant-
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tekeningen mogelijk. Zo is het denkbaar dat de welvaartsgroei bij ouderen, die veel 
gebruikmaken van verpleging en verzorging, door de overheid wordt afgeroomd om 
de kosten van de vergrijzing te kunnen betalen.

Vanwege de onzekerheid over de welvaartsontwikkeling is een beleidsvariant opge-
steld waarin de inkomens op het niveau van 2000 zijn bevroren. Deze veronderstelling 
heeft nogal wat effect op de inkomensverdeling en daarmee op de vraag naar en het 
gebruik van awbz-gefinancierde verpleging en verzorging. Die effecten staan weerge-
geven in de tabellen 5.9 tot en met 5.11.

Tabel 5.9 Raming van potentiële vraag naar en het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en 
verzorging door personen van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van bevriezing 
inkomen, 2000-2020 (absolute aantallen x 1.000)

potentiële vraag gebruik

jaar bevolking basisraming
met bevriezing 

inkomen basisraming
met bevriezing 

inkomen

2000 9810 1244 1244 503 503
2005 10354 1370 1346 555 555
2010 10688 1475 1430 580 587
2015 10972 1589 1522 606 620
2020 11237 1733 1642 644 666

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

Tabel 5.10 Raming van de potentiële vraag naar AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door 
 personen van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van bevriezing inkomen, ge- 
 splitst naar zorg aan huis en zorg met opname 2002-2020 (absolute aantallen x 1.000)

zorg aan huis zorg met opname

jaar bevolking basisraming
met bevriezing 

inkomen basisraming
met bevriezing 

inkomen

2000 9810 933 933 311 311
2005 10354 1028 1006 342 340
2010 10688 1103 1061 372 369
2015 10972 1186 1125 403 397
2020 11237 1288 1206 445 436

Bron: SCP (AVO’99; OII2000) GINO-RIO2000
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Tabel 5.11 Raming van het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door personen 
 van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van bevriezing inkomen, gesplitst naar 
 zorg aan huis en zorg met opname 2002-2020 (absolute aantallen x 1.000)

zorg aan huis zorg met opname

jaar Bevolking basisraming
met bevriezing 

inkomen basisraming
met bevriezing 

inkomen

2000 9810 343 343 161 161
2005 10354 387 387 168 168
2010 10688 397 401 183 185
2015 10972 411 420 196 200
2020 11237 434 448 210 217

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Vergelijking van de inkomensvariant met de basisraming leert dat bevriezing van het 
inkomen leidt tot een daling in de potentiële vraag en een stijging in het gebruik van 
zowel zorg aan huis als opname. De awbz-gefinancierde zorg aan huis zou in 2020 
zo’n 14.000 gebruikers meer tellen dan volgens de basisraming het geval is, de zorg 
met opname 7.000. Ruw geschat zou dit in 2020 ruim een half miljard aan extra uitga-
ven vragen.

Het grootste effect is te vinden bij de particuliere hulp. Meer dan 200.000 mensen 
zien bij een lagere welvaartsgroei van die hulp af. Het overgrote deel vindt daar geen 
vervanging voor (zie tabel 5.12). Bij een bevriezing van de inkomens zullen minder 
mensen de markt van particuliere verzorging en verpleging betreden en meer mensen 
met een laag inkomen naar tehuisopname vragen.

Tabel 5.12 Raming van alternatieven van het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en 
 verzorging door personen van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van bevriezing 
 inkomen, gesplitst naar geen zorg, informele zorg en particuliere zorg 2002-2020 
 (absolute aantallen x 1.000)

bevolking geen hulp informele hulp particuliere hulp

bevolking basisraming
met bevriezing 

inkomen basisraming
met bevriezing 

inkomen basisraming
met bevriezing 

inkomen

2000 9810 8168 8168 576 576 563 563
2005 10354 8399 8486 661 646 739 667
2010 10688 8581 8714 `685 666 842 721
2015 10972 8708 8889 706 684 953 779
2020 11237 8785 9021 730 703 1078 847

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)
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5.5 Meer hulpmiddelen

De verwachting is dat hulpmiddelen een beroep op hulp voorkomen: men kan 
immers zelf weer wat men voorheen een ander moest laten doen. In hoofdstuk 2 is 
aangegeven dat deze redenering blijkt te kloppen als men mensen rechtstreeks naar 
dat effect vraagt. Zo zei in een onderzoek 72% van de mensen met ernstige beperkin-
gen zonder hulpmiddelen meer hulp nodig te hebben; 61% van hen dacht zonder die 
hulpmiddelen niet in de woning te kunnen blijven wonen (Woittiez en de Klerk 2002).

In hoofdstuk 2 werd ook opgemerkt dat het hiervoor genoemde negatieve verband 
tussen compenserende voorzieningen en het beroep op hulp zelden blijkt uit determi-
nantenonderzoek. Integendeel, dat onderzoek laat voor alle vormen van verpleging en 
verzorging juist een positief verband zien tussen de aanwezigheid van woningaanpas-
singen en mobiliteitshulpmiddelen en zorg (Kok et al. 2004).

Een van de verklaringen voor dit fenomeen is dat iemand die over een hulpmid-
del beschikt minder beperkingen ervaart. Wie bijvoorbeeld voorheen aangaf zich niet 
zonder hulp te kunnen baden, zal na aanpassing van douche of bad hooguit aange-
ven daar enige moeite mee te hebben. Het gezondheidsprobleem dat tot de beperking 
leidde is er nog wel, maar het is zodanig gecompenseerd dat de beperking niet meer 
wordt geregistreerd.

In een onderzoek onder gebruikers van de Wet voorzieningen gehandicapten is mensen 
gevraagd naar de beperkingen die ze met adl-hulpmiddelen en de beperkingen die ze 
zonder zulke hulpmiddelen ervaren. De cijfers in tabel 5.13, die zijn overgenomen uit 
het evaluatieonderzoek naar de Wet voorzieningen gehandicapten (szw 2001), zijn 
een samenvatting van de antwoorden op die vraag.

Tabel 5.13 Zelfredzaamheid in algemene dagelijkse levensverrichtingen met en zonder 
 hulpmiddelen, 2000 (verticaal gepercenteerd)

zelfredzaam zonder hulpmiddelen zelfredzaam met hulpmiddelen

geen adl-beperkingen 0 33
lichte adl-beperkingen 66 47
matige adl-beperkingen 18 11
ernstige adl-beperkingen 15 10

Bron: SZW (2001)

Uit tabel 5.13 wordt duidelijk dat 33% van de cliënten uit het onderzoek dankzij 
hulpmiddelen geen adl-beperkingen ondervindt, 47% lichte, maar 10% nog steeds 
ernstige beperkingen heeft. Dat percentage zou de helft hoger liggen als de hulpmid-
delen niet beschikbaar waren. Op basis van deze gegevens wordt verondersteld dat de 
prevalentie van beperkingen afneemt als meer mensen over hulpmiddelen beschik-
ken.
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In de variant die hier beschreven is, is verondersteld dat iedereen met adl-beperkin-
gen, maar zonder adl-hulpmiddelen, die middelen krijgt met als gevolg dat de beper-
kingen afnemen. Het betreft een kleine 7% van de bevolking van 30 jaar en ouder. Ter 
vergelijking: ongeveer 4% van die bevolking heeft adl-beperkingen en is reeds van 
hulpmiddelen voorzien.

De reductie in beperkingen wordt in deze variant vertaald als een verlaging in de 
adl-score voor iedereen die aanvankelijk geen hulpmiddelen en wel adl-beperkingen 
heeft. Daardoor stijgt het percentage mensen met hulpmiddelen van 7% naar 13%. 
Het percentage mensen met ernstige adl-beperkingen daalt van 3% naar 2% en het 
percentage mensen met matige adl-beperkingen van 7% naar 3%. De uitkomsten van 
de zorgramingen staan in de tabel 5.14 tot en met 5.16.

Tabel 5.14 Raming van potentiële vraag naar en het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en 
verzorging door personen van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van toename 
hulpmiddelen, 2000-2020 (absolute aantallen x 1.000)

potentiële vraag gebruik

jaar bevolking basisraming
met toename 
hulpmiddelen basisraming

met toename 
hulpmiddelen

2000 9810 1244 1226 503 503
2005 10354 1370 1351 555 554
2010 10688 1475 1455 580 580
2015 10972 1589 1568 606 606
2020 11237 1733 1710 644 642

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

Tabel 5.15 Raming van de potentiële vraag naar AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door 
personen van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van van toename hulpmidde-
len, gesplitst naar zorg aan huis en zorg met opname, 2000-2020 (absolute aantallen x 
1.000)

zorg aan huis zorg met opname

jaar bevolking basisraming
met toename hulp-

middelen basisraming
met toename hulp-

middelen

2000 9810 933 938 311 288
2005 10354 1028 1033 342 318
2010 10688 1103 1108 372 347
2015 10972 1186 1192 403 376
2020 11237 1288 1294 445 415

Bron: SCP (AVO’99; OII2000) GINI-RIO2000
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Tabel 5.16 Raming van het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door personen 
van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van van toename hulpmiddelen, gesplitst 
naar zorg aan huis en zorg met opname, 2000-2020 (absolute aantallen x 1.000)

zorg aan huis zorg met opname

jaar bevolking basisraming
met toename hulp-

middelen basisraming
met toename hulp-

middelen

2000 100 343 343 161 161
2005 106 387 387 168 167
2010 109 397 397 183 183
2015 112 411 412 196 194
2020 115 434 435 210 207

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Uit de tabellen 5.14 tot en met 5.16 blijkt dat het aantal gebruikers van zorg door extra 
hulpmiddelen met 2.000 afneemt en het aantal potentiële vragers met 23.000. Op 
het totaal aantal vragers en gebruikers zijn dat kleine percentages. Wel verandert de 
verdeling van de potentiële vraag naar zorg aan huis en opname. Door de reductie in 
het aantal mensen met ernstige beperkingen verschuift de potentiële vraag in de rich-
ting van zorg aan huis. Maar omdat er ook veel mensen zijn die zonder hulpmiddelen 
thuiszorg nodig hadden en met hulpmiddelen niet meer, is er toch een daling in het 
aantal vragers naar zorg aan huis. Er zijn 6.000 potentiële vragers naar zorg aan huis 
minder en daar komt een daling van 30.000 potentiële vragers naar opname bij.

Binnen vraag naar zorg aan huis is er vooral een daling te constateren bij de huis-
houdelijke en de persoonlijke verzorging.

Ook binnen het gebruik is een verschuiving te zien in de samenstelling van de 
geleverde zorg. Het aantal gebruikers van zorg aan huis stijgt met 1000 en het aantal 
gebruikers van zorg met opname daalt met 3000. De grootste verschuiving is binnen 
zorg aan huis (tabel 5.17). Het aantal gebruikers van huishoudelijke verzorging stijgt 
met 14.000 en het aantal gebruikers van persoonlijke verzorging daalt met 11.000, 
het aantal gebruikers van verpleging daalt met 1000. Uitgedrukt als percentage van 
gebruikers persoonlijke verzorging (14%) is dit een behoorlijke mutatie die vooral 
voor personeelsplanning relevant is.
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Tabel 5.17 Raming van het gebruik van AWBZ-gefinancierde huishoudelijke en persoonlijke verzor-
ging en verpleging door personen van 30 jaar en ouder, met en zonder verwerking van 
toename hulpmiddelen, 2000-2020 (absolute aantallen)

 huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging verpleging

jaar bevolking basisraming
met toename 
hulpmiddelen basisraming

met toename 
hulpmiddelen basisraming

met toename 
hulpmiddelen

2000 100 199 207 53 46 91 91
2005 106 225 234 61 53 101 100
2010 109 228 238 65 57 104 102
2015 112 232 244 70 61 108 107
2020 115 240 254 77 66 116 115

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

5.6  Afname informele hulp

Vaak is de verwachting uitgesproken dat in de toekomst minder informele hulp zal 
worden geboden. Recente scp-studies stellen wat dit betreft gerust. Nederlanders 
verlenen kwetsbare leden van hun sociale netwerk met grote vanzelfsprekendheid de 
hulp die ze nodig hebben. De toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen, het kleiner 
worden van gezinnen of het wegvallen van dorps- en buurtverbanden heeft daarop 
nauwelijks invloed gehad (Timmermans et al 2001; Timmermans et al. 2003). Toch 
blijkt uit datzelfde onderzoek dat de hulp die ze bieden veel verleners van informele 
hulp zwaar valt en dat ze daarom graag zien dat er in hun geval awbz-hulp beschik-
baar komt. Onder degenen die de hulp zonder steun van de thuiszorg bieden, is dat 
ruim een kwart (De Boer 2003; zie ook tabel 5.18). Het is goed denkbaar dat zij die 
thuiszorg of zelfs andere awbz-gefinancierde hulp proberen in te schakelen, nu met 
de invoering van het vraaggestuurde awbz-stelsel de aanbodrestricties zijn vervallen. 
In de hier besproken beleidsraming wordt het mogelijk effect hiervan op het gebruik 
van awbz-zorg nagegaan.

Tabel 5.18 Vraag naar thuiszorg bij mantelzorgers van hulpbehoevenden zonder thuiszorg (exclusief 
mantelzorgers van tehuisbewoners), 2001 (in procenten)

huishoudelijke hulp 74
persoonlijke verzorging 46
begeleiding 43
medische verzorging en verpleging 17

totaal 27
(n) (544)

Bron: SCP (Mantelzorg 2001)
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De verwachting dat iedereen die dat wenst zich voor thuiszorg zal melden, is niet 
realistisch. Bovendien is het aantal informele helpers dat thuiszorg nodig vindt, niet 
hetzelfde als het aantal gevallen waarin dat gewenst wordt. Om met dat laatste te 
beginnen: vaak zijn er meer personen als helper bij de verzorging van een hulpbe-
hoevende betrokken. Uit onderzoek is bekend dat de verhouding hulpbehoevenden/
helpers ongeveer 1/1,6 is (Timmermans et al. 2001). Dat zou betekenen dat als 27% 
van de helpers thuiszorg wenst dit 0,6x27%=16,2% van de gevallen van hulpbehoefte 
(en daarmee van potentiële vragers) betreft.

Dat de informele helper thuiszorg nodig vindt, wil nog niet zeggen dat de hulp-
behoevende daarom zal vragen. Zo blijkt uit het onderzoek waaraan eerder is gere-
fereerd, dat ruim eenderde geen aanvraag voor zulke hulp heeft ingediend omdat ze 
geen vreemden in huis willen of de eigen bijdrage te hoog vinden (De Boer 2003: 141). 
Dit zou betekenen dat uiteindelijk ongeveer 10% van degenen die zich nu met infor-
mele hulp redden een beroep op awbz-gefinancierde hulp zou doen als het aanbod 
dit toestaat.

Eenzelfde percentage wordt gevonden als nagegaan wordt naar welke zorg mensen 
uitwijken als de informele hulp wegvalt. In tabel 5.19 staan de alternatieven typen 
zorg, zoals door het model voorspeld, van mensen die alleen informele hulp ontvan-
gen.

Tabel 5.19 Alternatief zorggebruik door gebruikers van informele zorg (verticaal gepercenteerd)

(combinatie van) verstrekking

geen zorg 81
particuliere zorg 9
AWBZ-gefinancierde huishoudelijke verzorging 6
AWBZ-gefinancierde persoonlijke verzorging 1
AWBZ-gefinancierde verpleging 2
AWBZ-gefinancierde opname verzorging 1
AWBZ-gefinancierde opname verpleging 0

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Tabel 5.19 laat zien dat 81% van de ontvangers van informele hulp van iedere hulp ver-
stoken zal blijven als deze hulp wegvalt. Uit hoofdstuk 3 bleek overigens dat een groot 
deel van hen ook geen potentiële vrager is en dus nauwelijks door gezondheidspro-
blemen beperkt wordt bij dagelijkse activiteiten. 9% blijkt uit te wijken naar particu-
liere hulp en 10% zal awbz-gefinancierde voorzieningen ontvangen en dan met name 
huishoudelijke verzorging. 

In de tabellen 5.20 tot en met 5.21 staat weergegeven wat er gebeurt met het 
gebruik als de wens van verleners van informele hulp wordt gehonoreerd.
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Tabel 5.20 Raming van het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door personen 
van 30 jaar en ouder, met en zonder reductie van de informele hulp, 2000-2020 (abso-
lute aantallen x 1.000)

jaar Bevolking basisraming
met reductie van 
de informele hulp

2000 9810 503 509
2005 10354 555 562
2010 10688 580 587
2015 10972 606 614
2020 11237 644 651

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Tabel 5.21 Raming van het gebruik van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging door personen 
van 30 jaar en ouder, met en zonder reductie van de informele hulp, gesplitst naar zorg 
aan huis en zorg met opname 2002-2020 (absolute aantallen x 1.000)

zorg aan huis zorg met opname

jaar Bevolking basisraming
met reductie infor-

mele hulp basisraming
met reductie infor-

mele hulp 

2000 9810 343 348 161 161
2005 10354 387 393 168 169
2010 10688 397 403 183 184
2015 10972 411 417 196 196
2020 11237 434 440 210 211

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

De awbz-gefinancierde zowel als de particuliere hulp neemt toe met 6.000 à 7000 
gebruikers als het aantal ontvangers van informele hulp met 10% (57.000 personen) 
afneemt. De awbz-gefinancierde zorg aan huis en in het bijzonder de huishoude-
lijke verzorging, nemen het sterkst toe. De extra collectieve lasten die hiermee zijn 
gemoeid, zijn relatief gering. De afname van de informele hulp uit zich vooral in een 
toename van het aantal mensen zonder hulp (zie tabel 5.19).

5.7  Herziening thuiszorg

Onlangs heeft het kabinet in een brief aan het parlement de Wet maatschappelijke 
ondersteuning aangekondigd. In die wet moeten bestaande regelingen als de Wet voor-
zieningen gehandicapten en delen van de Welzijnswet opgaan (vws 2004). Ook enkele 
onderdelen van de awbz-gefinancierde hulp aan huis zouden er in ondergebracht 
moeten worden. Dat betreft in elk geval de huishoudelijke hulp en de ondersteu-
nende begeleiding, maar ook de plaats van de persoonlijke verzorging is ter discussie 
gesteld.
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Het doel van de wmo is enerzijds meer samenhang in de opvang van mensen met 
beperkingen te brengen. Anderzijds moet de wet bijdragen aan beheersing van de col-
lectieve uitgaven voor opvang die naar het oordeel van het kabinet, door de vergrijzing 
van de bevolking onbetaalbaar dreigen te worden. Die beheersing is mogelijk door 
de verstrekkingen van de nieuwe wet alleen nog beschikbaar te stellen aan mensen 
die hun verzorgingsproblemen niet zelf kunnen oplossen. Dat is een stap terug te 
opzichte van de awbz die iedere ingezetene met een bepaadle hulpbehoefte in prin-
cipe recht geeft op verstrekkingen.

De gedragsverandering die het kabinet met de invoering van de wet teweeg wil 
brengen, is dat hulpbehoevenden die kunnen beschikken over informele steun of zich 
particuliere hulp kunnen veroorloven, niet langer gebruik maken van collectief gefi-
nancierde zorg aan huis (met als zekere uitzondering de verpleging). Het is evenwel 
voorstelbaar dat er vervangingsvraag optreedt. Dat wil zeggen, dat gebruikers van 
awbz-gefinancierde zorg aan huis, waarvan men verwacht dat ze eigen hulpbronnen 
aanspreken, proberen hulp te verwerven die nog wel vergoed wordt (zoals de zorg 
met opname). Uit de profielen die in hoofdstuk 3 zijn geschetst, bleek dat een flink 
deel van hen vermoedelijk ook voor zulke dienstverlening in aanmerking komt Het 
gaat dan om degenen die hulp aan huis gebruiken maar potentiële vrager naar zorg 
met opname zijn.

In deze paragraaf wordt berekend wat aard en omvang van deze mogelijke vervan-
gingsvraag is. Voor de goede orde: de invoering van de wmo staat nog niet vast, over 
overheveling van awbz-verstrekkingen naar de wmo is evenmin besloten.

Binnen het verklaringsmodel zijn de gebruikers van awbz-gefinancierde huishou-
delijke hulp en/of persoonlijke verzorging geselecteerd. Het gaat hier om 50% van 
de gebruikers van awbz-gefinancierde verpleging en verzorging (zie tabel 5.22); zij 
vormen 4% van de totale 30-plus bevolking (niet in tabel).

Tabel 5.22 Potentiële vraag van gebruikers van AWBZ-gefinancierde pakketten met huishoudelijke 
hulp of persoonlijke verzorging (verticaal gepercenteerd)

(combinatie van) verstrekking

geen vraag naar AWBZ-voorzieningena 20
huishoudelijke en/of persoonlijke verzorging 51
verpleging 7
begeleiding 0,3
dagopvang 1
opname verzorging 5
opname verpleging 16

a Het betreft hier voornamelijk mensen die op het moment van onderzoek geen hulp nodig hebben, maar in de 12 maan-
den voorafgaand aan het onderzoek wel. Dit verklaart waarom ze in dat jaar wel hulp van de thuiszorg hebben ontvangen.

Bron: SCP (AVO’99; OII2000) GINO-RIO2000
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Vervolgens is bepaald wie in staat moet worden geacht eigen hulpbronnen in te scha-
kelen en wie niet. Onderscheidend criterium daarbij is kwetsbaarheid zoals omschre-
ven in de Rapportage ouderen 2004. Kwetsbare mensen zijn degenen die lichamelijke of 
psychische beperkingen hebben en daarnaast over weinig hulpbronnen beschikken, 
omdat ze alleenstaand zijn en een laag inkomen hebben (De Klerk 2004). In tabel 
5.23 staat weergegeven hoe vaak kwetsbaarheid onder zorggebruikers voorkomt.

Tabel 5.23 Percentage kwetsbaren onder de gebruikers van zorg

aantal*1000 percentage van gebruikersgroep

geen zorg 33 0,4
informele zorg 16 3
particuliere zorg 3 0,5
huishoudelijke verzorging thuis 30 15
persoonlijke verzorging thuis 16 31
verpleging thuis 19 21
opname en verzorging 53 51
opname en verpleging 34 60

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Niet onverwacht is het percentage kwetsbaren hoger naarmate de verstrekte voorzie-
ning zwaarder is. Meer dan de helft van de mensen die intramuraal wonen is kwets-
baar en dat percentage ligt onder de thuiszorggebruikers veel lager. 15% van de 
gebruikers van huishoudelijke hulp en 31% van de gebruikers van persoonlijke ver-
zorging is kwetsbaar. Deze 46.000 gebruikers van zorg aan huis zouden volgens dit 
gedachtenexperiment de hulp ook bij overheveling van de financiering ervan naar de 
wmo behouden; dit omdat ze niet in staat zijn om zelf hulp te regelen. Dat onder het 
voorbehoud dat aard, omvang en kwaliteit van de dienstverlening niet veranderen. 
Als dat wel het geval is, is het denkbaar dat ze naar zwaardere hulp overstappen als ze 
daartoe in de gelegenheid zijn. Over dit laatste staat informatie in de linker cijferko-
lom van tabel 5.24. Uit die tabel blijkt dat van hen slechts 5% geen zorgvrager is en 
50% een potentiële zorgvraag naar een zwaarder pakket heeft.
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Tabel 5.24 Potentiële vraag van gebruikers van AWBZ-gefinancierde pakketten met huishoudelijke 
hulp of persoonlijke verzorging, naar kwetsbaarheid (verticaal geprecenteerd)

(combinatie van) verstrekking kwetsbare gebruikers niet kwetsbare gebruikers

geen zorgvraag 5 23
huishoudelijke en/of persoonlijke verzorging 46 52
verpleging 5 7
begeleiding 0 0,4
dagopvang 0 1
opname verzorging 11 4
opname verpleging 34 12

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Samengevat: van de kwetsbare groep gebruikers van awbz-gefinancierde huishoude-
lijke hulp en/of persoonlijke verzorging, bestaande uit ongeveer 46.000 personen, zal 
de ongeveer de helft een beroep op een zwaardere verstrekking kunnen doen. Van die 
23.000 personen hebben er ruim 21.000 een potentiële vraag naar opname.

Tabel 5.24 laat ook zien wat kan gebeuren met de vraag naar awbz-gefinancierde ver-
strekkingen als de niet kwetsbare huidige gebruikers van awbz-gefinancierde huis-
houdelijke hulp en/of persoonlijke verzorging zelf een oplossing moet zoeken. De 
tweede cijferkolom van deze tabel geeft de potentiële vraag weer van de niet-kwets-
bare gebruikers van huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging.

De groep niet kwetsbare gebruikers vormt 82% van het totaal aantal gebruikers 
van huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging. Ongeveer een kwart van hen 
oefent geen zorgvraag uit, circa de helft vraagt huishoudelijke en/of persoonlijke ver-
zorging. Deze laatste groep van 100.000 mensen zullen naar particuliere en informele 
hulp moeten uitwijken. Een ander kwart heeft een potentiële vraag naar een zwaarder 
pakket. Zij zullen mogelijkerwijs een beroep doen op deze zwaardere verstrekking. 
Dat betreft ongeveer 50.000 personen van wie er ruim 37.000 een potentiële vraag 
naar opname hebben.

Uit voorgaande tabellen blijkt dat volgens deze variant ongeveer eenvijfde van de 
gebruikers van huishoudelijke verzorging en/of persoonlijke verzorging vanwege 
hun kwetsbaarheid in aanmerking komt voor wmo-verstrekkingen. De rest, 200.000 
personen, zou geen beroep op de wmo kunnen doen, maar 50.000 van hen wel op 
een zwaarder awbz-pakket. Uitgaande van gemiddelde kosten van zorg aan huis en 
zorg met opname zou deze verschuiving anderhalf miljard euro opleveren aan bespa-
ring op collectieve uitgaven voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging. De ver-
vangende vraag naar opname zou daartegenover maximaal 2,1 miljard kunnen gaan 
kosten. 
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Er zijn bij de hier gepresenteerde berekeningen flink wat kanttekeningen te plaatsen. 
Zo is de omschrijving van kwetsbaarheid voor discussie vatbaar, zijn de veranderingen 
van wmo en awbz nog niet bekend en is onzeker of de geschatte vervangingsvraag 
ooit zal optreden. Desondanks laten de berekening het risico zien dat ingrepen in de 
collectieve voorzieningen die veel mensen raken, minstens zoveel kosten als ze ople-
veren. Als meer duidelijk is over de plannen van het kabinet kan dit risico, met behulp 
van het verklaringsmodel verzorging en verpleging nauwkeuriger worden ingeschat.
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6 Samenvatting en beschouwing

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat en in 
sommige gevallen van commentaar voorzien. Hieronder eerst nogmaals de onder-
zoeksvragen.

1 Hoe lossen mensen met beperkingen hun verzorgingsproblemen op?
2 Door welke bevolkingskenmerken worden de omvang van de potentiële vraag en 

die van het gebruik bepaald en hoe kan de verdeling van vragers en gebruikers over 
zorgpakketten worden verklaard?

3 Welke kenmerken vertonen vragers en gebruikers van zorg? 
4 Hoe groot is de potentiële vraag naar awbz-gefinancierde verpleging en verzor-

ging en hoe groot is het gebruik ervan, nu en in de toekomst?
5 Welke effecten hebben beleidsmaatregelen op de vraag naar en het gebruik van 

zorg?

De aanleiding voor deze onderzoeksvragen zijn veranderingen in de awbz die om 
een nieuw instrument voor toekomstverkenningen vragen. Het is in de eerste plaats 
de overgang van aanbod- naar vraagsturing die maakt dat meer informatie over (ont-
wikkelingen in) de vraag gewenst is. Daarbij gaat het niet alleen om ramingen van die 
vraag en het daaruit voortkomende gebruik van awbz-voorzieningen, maar ook om 
mogelijkheden voor de overheid de vraag zelf te sturen.

De tweede verandering in de awbz die om een nieuw instrument vraagt, is de over-
gang van typen aanbod (voorzieningen als thuiszorg of verpleeghuizen) naar typen 
diensten (huishoudelijke verzorging, begeleiding enz.). Door deze herziening van de 
awbz-verstrekkingen moeten die modellen andere, meer gedifferentieerde dienstver-
lening verklaren.

 
In dit hoofdstuk wordt de volgorde van onderzoeksvragen aangehouden. Paragraaf 
6.2 behandelt de eerste onderzoeksvraag: de wijze waarop mensen met beperkingen 
hun verzorgingsproblemen oplossen. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de vraag 
welke kenmerken bepalen of vraag uitgeoefend wordt, waarnaar dan wordt gevraagd 
en welk type zorg ontvangen wordt. Aan de hand daarvan zijn in paragraaf 6.4 ver-
schillen in vraag en gebruik geschetst. Op basis van hetzelfde materiaal zijn profielen 
van vragers en gebruikers opgesteld. Deze profielen, vallend onder de derde onder-
zoeksvraag, en met name de confrontatie van vraag- en gebruikersprofielen komen 
in paragraaf 6.5 aan de orde. Daarmee is een eerste toepassingsmogelijkheid van het 
ontwikkelde verklaringsmodel geschetst. In paragraaf 6.6 gaat het om een andere 
mogelijkheid: ramingen van potentiële vraag en gebruik; daaraan voorafgaand wordt 
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een beeld gegeven van de trends in de determinanten die de uitkomsten van de ramin-
gen bepalen. In paragraaf 6.7 komt een derde toepassingsmogelijkheid aan bod: die 
van simulatie van effecten van voorgenomen en/of denkbaar beleid. Het hoofdstuk 
wordt in paragraaf 6.8 afgesloten met enkele algemene opmerkingen.

6.2 Hoe lossen mensen met beperkingen hun verzorgingsproblemen op?

De kop van deze paragraaf geeft de eerste onderzoeksvraag weer; ze is in hoofdstuk 
2 beantwoord voor de bevolking van 30 jaar en ouder. De leeftijdsgrens is aangehou-
den vanwege de toekomstvoorspellingen; van de meeste personen die in 2000 30 jaar 
of jonger waren valt niet te zeggen welk opleidingsniveau ze in 2020 hebben, hoeveel 
geld ze verdienen en of ze alleen wonen of het leven delen met een vaste partner. Voor 
de toekomstverkenningen zijn dit de belangrijkste variabelen. De leeftijdsgrens van 
30 jaar is in het hele rapport aangehouden.

In hoofdstuk 2 blijkt dat tweederde van de ruim vijf miljoen mensen met beperkingen 
die Nederland telt, zich redt zonder hulp. Van de kleine anderhalf miljoen personen 
die wel hulp ontvangen, heeft ruim 30% alleen hulp van partner, familie of vrien-
den. Nog eens een kleine 30% heeft particuliere hulp ingeschakeld en combineert dat 
eventueel met informele hulp. De verdeling van de overige 40%, die awbz-gefinan-
cierde verpleging en verzorging ontvangt, staat weergegeven in de eerste kolom van 
tabel 6.1. De aanduiding ‘plus’ betekent dat de hulpvorm gecombineerd kan zijn met 
informele of particuliere hulp of met een van de eerder in de tabel genoemde hulpvor-
men.

Behalve bij de vormen van opname, betreft het hier aantallen gebruikers in een jaar 
tijd. Deze aantallen liggen hoger dan het gemiddelde in een willekeurige periode van 
een jaar. Deze laatsten zijn als startpunt van de basisraming genomen. De cijfers in 
tabel 6.1 verschillen daardoor van die in hoofdstuk 4.

Tabel 6.1 Ontvangers van hulp van 30 jaar en ouder, naar hulpbron en type hulp, 2000 
(absolute aantallen)

type hulp met verzorgingsprobleem allen

totaal aantal gebruikers waarvan 1.438.000 2.088.000
informele hulp  495.000 751.000
particuliere hulp (plus) 386.000 756.000
AWBZ-gefinancierde hulp (plus) 
waarvan 557.000 595.000
huishoudelijke verzorging (plus) 234.000 257.000
persoonlijke verzorging (plus) 63.000 65.000
verpleging (plus) 108.000 118.000
opname verzorging 100.000 104.000
opname verpleging 52.000 52.000

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)
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De vergelijking naar hulpbron is niet helemaal gelukkig. Uit hoofdstuk 3 van dit rap-
port blijkt dat er onder de gebruikers ook mensen zijn die geen potentiële vraag naar 
zorg hebben. Ter herinnering: de potentiële vraag is in het onderzoek omschreven 
als de bevolking van 30 jaar en ouder die zodanige gezondheidsproblemen heeft dat 
ze op grond daarvan een beroep zou kunnen doen op awbz-gefinancierde hulp en 
bovendien al enige vorm van hulp (informeel, particulier, awbz) ontvangen. Gebrui-
kers zonder potentiële vraag komen vooral voor onder degenen die informele of par-
ticulere hulp ontvangen (tweede kolom van tabel 6.2). Voor een deel komt dit doordat 
het vaak om kortdurende gevallen gaat; het gebruik staat nog wel geregistreerd, maar 
de periode van hulpbehoefte die eerder aanleiding tot potentiële vraag en gebruik 
was, is al voorbij. Daarnaast zijn bij de gebruikers ook degenen met gewone particu-
liere huishoudelijke hulp meegeteld. Als alleen naar de hulpbronnen van potentiële 
vragers wordt gekeken, blijken 495.000 personen alleen informele hulp te ontvan-
gen, 386.000 personen particuliere hulp en 557.000 awbz-gefinancierde zorg. Als 
iedereen die zorg ontvangt wordt meergerekend, blijken 751.000 personen alleen 
informele hulp te ontvangen, 756.000 personen particuliere hulp en 595.000 awbz-
gefinancierde zorg.

Een meerderheid van de ontvangers van hulp ontvangen informele of particuliere, 
zelfbetaalde hulp. Het aantal mensen dat deze vormen van hulp ontvangt, is nog 
hoger dan het genoemde aantal, er zijn immers ook gevallen waarin de awbz-hulp 
wordt gecombineerd met informele of zelfbetaalde. Het betreft hier mensen die aan 
de awbz verstrekte zorg niet genoeg hebben. Zo heeft de helft van het totaal aantal 
mensen dat awbz-gefinancierde verpleging en/of verzorging ontvangt ook nog infor-
mele of particuliere hulp. 

Het is het de vraag of al die gebruikers van eigen oplossingen daarvoor bewust 
hebben gekozen. Formeel gezien heeft ieder individu dat hulp nodig heeft, recht op 
awbz-zorg. Maar in de praktijk worden hulpbehoevende personen die samenwo-
nen met een gezonde partner niet als rechthebbende gezien zolang de hulpbehoefte 
niet langer duurt dan drie maanden. Daarmee is het onduidelijk of iedereen met een 
potentiële vraag zoals hiervoor omschreven, de steeds strenger wordende toets van 
het Regionale indicatieorgaan wel doorstaat. 

Een deel van de gebruikers van eigen oplossingen heeft dus geen of geen aantrek-
kelijk alternatief. Hierop wordt in paragraaf 6.4 dieper ingegaan. Sommigen kiezen 
wel bewust, zoals gebruikers van particuliere hulp, al zijn deze daarin vanzelfspre-
kend beïnvloed door de inkomensafhankelijke bijdragen die voor awbz-zorg moeten 
worden betaald.

Binnen de awbz-gefinancierde hulp wordt huishoudelijke verzorging het meest 
gebruikt (rond de 257.000 personen). Ongeveer een kwart van alle ontvangers van 
awbz-gefinancierde hulp woont in een tehuis.
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6.3 Verschillen in determinanten van gevraagde en gebruikte hulp

De tweede onderzoeksvraag gaat over de bepaling van kenmerken die van invloed zijn 
op de omvang van de potentiële vraag en gebruik (hoofdstuk 2). Het antwoord op 
die vraag is gezocht in literatuuronderzoek en determinantenonderzoek verricht op 
beschikbare databestanden. De statistische relaties tussen die determinanten ener-
zijds en de hulpbronnen en typen hulp anderzijds vormen het verklaringsmodel. De 
sterkste statistische relaties worden in deze paragraaf gebruikt om verschillen in de 
bepalende factoren van potentiële vraag en gebruik aan te duiden.

Het opstellen van het verklaringsmodel is door het relatief gebrekkige datamateri-
aal niet zonder slag of stoot gegaan. De twee belangrijkste problemen waren dat het 
materiaal geen antwoord geeft op de vraag voor welke zorgdiensten potentiële vragers 
in aanmerking komen, en wie van de potentiële vragers daadwerkelijk een indicatie 
van de rio ontvangt (lees: aan aanvraag heeft ingediend bij een rio die is gehono-
reerd met een positieve indicatie). De oplossing voor de eerste vraag is ontleend aan 
gegevens over personen die in 2000 een positieve indicatie voor verpleging en verzor-
ging van een rio hebben gekregen. Het gaat daarbij om 30.000 dossiers van 15 rio’s 
die werken met het registratiesysteem van gino. Deze dossiers zijn door deze rio’s 
geanonimiseerd ter beschikking van het scp gesteld.

De som van het gebruik en de door rio’s erkende vraag wordt in dit onderzoek 
manifeste vraag genoemd. Op basis van de rio-gegevens is vastgesteld welke facto-
ren de indicatie voor specifieke zorgpakketten verklaren. De kansen op toewijzing van 
zo’n pakket zijn vervolgens overgezet op het bestand van potentiële vragers. Hiermee 
is verondersteld dat de verdeling van de potentiële vraag over hulppakketten overeen-
komt met die van de manifeste vraag. Voor de tweede vraag is binnen de termijn van 
het onderzoek geen oplossing gevonden. 

Fysieke en psychische beperkingen behoren tot de belangrijkste determinanten van 
potentiële vraag en gebruik. De aanwezigheid van beperkingen is voorwaarde voor het 
verkrijgen van hulp en deze uitkomst ligt daarom nogal voor de hand. Minder voor de 
hand liggend is dat leeftijd en samenstelling van het huishouden de potentiële vraag 
en het gebruik eveneens sterk beïnvloeden, ook als rekening gehouden wordt met 
beperkingen. Alleenstaanden, ouderen en met name oude ouderen vragen vaker hulp 
dan jongere volwassenen en samenwonenden met dezelfde beperkingen, bovendien 
krijgen ze die hulp ook vaker.

Andere belangrijke determinanten beïnvloeden de potentiële vraag anders dan het 
gebruik. Zo hebben mensen met chronische aandoeningen en hoger opgeleiden een 
veel grotere kans tot de potentiële vragers te behoren, toch maken ze niet vaker dan 
anderen gebruik van awbz-verstrekkingen verpleging en verzorging. Daaruit kan 
geconcludeerd worden dat chronische aandoeningen, gecorrigeerd voor de daaruit 
voortvloeiende beperkingen, zelf wel de vraag verhogen maar niet het gebruik. Bij 
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de determinant huishoudeninkomen is het zelfs omgekeerd: mensen met een hoger 
inkomen horen veel vaker dan gemiddeld tot de potentiële vragers, maar minder dan 
anderen tot de gebruikers van awbz-gefinancierde hulp. Zij roepen particuliere hulp 
in om hun verzorgingsprobleem op te lossen.

Voor een deel bepalen dezelfde kenmerken de keuze tussen opname en zorg aan huis. 
Alleenstaanden en oude ouderen behoren veel vaker tot de potentiële vragers naar 
opname. Ook beperkingen spelen daarbij een belangrijke rol, maar er is een opval-
lend verschil met de totale vraag. Problemen met huishoudelijke taken of met het 
gaan zitten en staan, hangen sterk positief samen met de potentiële vraag als geheel, 
maar sterk negatief met de vraag naar opname. Daarentegen leggen mobiliteits- en 
adl-beperkingen bij de potentiële vraag naar opname veel meer gewicht in de schaal. 
Binnen de groep beperkingen gelden die in adl en mobiliteit als de ernstigste (De Wit 
1997).

Eenzelfde enigszins voorspelbare uitkomst blijkt uit de invloed van aandoenin-
gen. De potentiële vraag naar opname blijkt sterk verhoogd bij mensen die aan één 
van acht onderscheiden aandoeningen lijden. Het komt er dus op neer dat potentiële 
vragers naar opname verpleging en verzorging meer en ernstiger gezondheidsproble-
men hebben dan gemiddeld.

De verwachting was dat de factoren die het gebruik van tehuizen bepalen grotendeels 
dezelfde zijn als de determinanten van de potentiële vraag ernaar. Dat gaat op voor 
kenmerken als een hoge leeftijd, alleenstaand zijn en lijden aan beperkingen, toch 
zijn er toch ook verschillen. Zo blijkt de rol van aandoeningen bij de feitelijke keuze 
voor opname veel geringer dan bij de potentiële vraag ernaar. Daarnaast hebben vrou-
wen een veel kleinere kans in een tehuis opgenomen te worden, terwijl hun potentiële 
vraag niet van die van mannen verschilt.

6.4 Profielen van vragers en gebruikers

Hoofdstuk 3 laat iets zien van een toepassingsmogelijkheid van het verklaringsmo-
del: het opstellen van profielen van vragers en gebruikers; daar wordt de bijbehorende 
(derde) onderzoeksvraag naar kenmerken van vragers en gebruikers beantwoord.

Gebruikers van enige vorm van awbz-gefinancierde hulp blijken vooral oude mensen 
met fysieke beperkingen en een of meer aandoeningen. De hogere inkomens- en 
opleidingsgroepen zijn hier ondervertegenwoordigd, vrouwen en alleenstaanden 
oververtegenwoordigd.

Gebruikers van awbz-gefinancierde zorg met opname zijn alleenstaande hoogbe-
jaarde mensen met ernstige beperkingen die vrijwel allemaal lijden aan een of meer 
aandoeningen. Een meerderheid heeft weinig vervolgonderwijs genoten en behoort 
tot de laagste inkomensgroepen. 
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Het onderzoek bevestigt de conclusies van anderen dat sociale kenmerken de potenti-
ele vraag naar en het gebruik van awbz-gefinancierde hulp minstens zo sterk bepalen 
als gezondheidsproblemen. Dat komt voor een deel doordat sociale omstandighe-
den worden meegewogen bij de indicatiestelling. Oude ouderen en alleenstaanden 
worden, bij gelijke gezondheidsproblematiek, eerder tot de rechthebbenden gere-
kend dan jongere ouderen of samenwonende personen. Dat is overigens al zo sinds 
de invoering van formele indicatiesystemen in de jaren 80 van de vorige eeuw (crm 
1982).

Door potentiële vraag en gebruik met elkaar te confronteren, was het mogelijk speci-
fieke groepen die in het model een bijzondere positie innemen, nader onder de loep 
te nemen. Eén van die groepen zijn de potentiële vragers die geen gebruik maken van 
awbz-voorzieningen. 

Het is denkbaar dat de gekozen definitie van potentiele vraag te ruim is. Het blijft 
immers onzeker of potentiële vragers werkelijk een positieve indicatie voor awbz-
voorzieningen zouden krijgen als ze daarom zouden vragen. In elk geval blijken 
bijna alle potentiële vragers tenminste één chronische aandoening te hebben, velen 
zelfs meer dan één. Gebruikers en niet-gebruikers onder de potentiële vragers naar 
opname verschillen op dit punt niet; het gemiddelde aantal aandoeningen is onder 
beide groepen bijna 3. 

De potentiële vragers naar zorg aan huis hebben gemiddeld lichte tot matige 
beperkingen, de vragers naar opname matige tot ernstige; gebruikers en niet-gebrui-
kers verschillen op dit punt niet van elkaar. Volgens de letter van de awbz zijn de 
potentiële vragers dan ook mensen die gezien hun hulpbehoefte recht hebben op 
awbz-voorzieningen verpleging en verzorging.

 
De gebruikers onder de potentiële vragers zijn vergeleken met de niet-gebruikers 
wel vaker verweduwd, zijn gemiddeld wat ouder en hebben een veel lager inkomen. 
Hierin ligt ook een deel van de verklaring voor het feit dat veel potentiële vragers geen 
awbz-zorg gebruiken. Zoals in paragraaf 6.2 al werd opgemerkt, is een categorie 
samenwonenden daarvan in de praktijk uitgesloten. Meer bemiddelde personen beta-
len de hulp veelal zelf.

In paragraaf 3.1 werd al opgemerkt dat nogal wat gebruikers van vormen van awbz-
zorg geen potentiële vraag hebben, anderen vragen iets anders dan ze krijgen. Er 
blijkt inderdaad een groep gebruikers te zijn die men niet bij een awbz-voorziening 
verwacht. Voor een deel komt dat doordat de allocatie van voorzieningen niet opti-
maal is: een aantal mensen ontvangt een zwaardere voorziening dan ze nodig hebben. 
Dat wil niet zeggen dat ze onterecht gebruik van de voorziening maken. Bij de verzor-
gingshuizen gaat het bijvoorbeeld om gezonde partners van hulpbehoevende ouderen 
en om mensen die na verloop van tijd zijn hersteld van de aandoeningen en beperkin-
gen die de reden voor hun opname vormden.
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Aan de andere kant is te zien dat veel potentiële vragers niet tot gebruik zullen 
overgaan omdat ze een goed alternatief hebben. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
de helft van de potentiële vragers naar opname verzorging in een zorgwoning woont 
(zorgwoningen geschikt voor mensen met beperkingen, waar 24 uur per dag hulp op 
afroep beschikbaar is).

Veel bewoners van verzorgingshuizen blijken vraag naar heel andere zorg te hebben. 
De helft van hen is potentiële vrager naar opname verpleging. Dit is enerzijds het 
gevolg van een restrictiever toelatingsbeleid, gekoppeld aan vermindering van de 
capaciteit. De gemiddelde verzorgingsbehoefte van de bewoners nam daardoor 
sterk toe. Anderzijds zijn verzorgingshuizen de laatste decennia ook gefaciliteerd 
om mensen met ernstige beperkingen op te vangen. Doel ervan was verhuizingen 
naar een verpleeghuis te voorkomen. Tegelijkertijd heeft ongeveer een derde van de 
bewoners potentiële vraag naar zorg aan huis. Zij hebben over het algemeen minder 
beperkingen en aandoeningen, zijn minder vaak alleenstaand en hebben een hoger 
opleidingsniveau en inkomen dan de verzorgingshuisbewoners met een potentiële 
vraag naar opname.

Er wonen al met al meer mensen die passen in het profiel van de verzorgingshuis-
bewoner buiten een dergelijk tehuis dan daarbinnen. Dit wijst erop dat het klassieke 
verzorgingshuis aan het verdwijnen is. Op de gevolgen daarvan voor de ramingen, die 
groei van de capaciteit van deze tehuizen voorspellen, wordt in paragraaf 6.7 inge-
gaan.

6.5 Trends in determinanten

Achter de ramingen die met behulp van het verklaringsmodel zijn opgesteld, schuilt 
de veronderstelling dat trends in de determinanten veranderingen in potentiële vraag 
en gebruik bepalen. Het is dus de veranderende samenstelling van de bevolking die de 
uitkomsten van de ramingen bepaalt.

De ramingen zijn gebaseerd op veranderingen in zes determinanten. Daarvan ver-
tonen leeftijd, geslacht, aandoeningen, huishoudeninkomen en opleiding sterke 
veranderingen, de huishoudensamenstelling minder. Leeftijd, aandoeningen en huis-
houdeninkomen zijn onder die snelle veranderaars de krachtigste determinanten; de 
hierna gepresenteerde uitkomsten van de ramingen worden dan ook het meest door 
dit drietal beïnvloed. 

Verondersteld wordt dat de invloed van de zes determinanten in 2020 dezelfde is 
als in 2000. Er is nagegaan hoe aannemelijk dit is door de afgelopen twintig jaar te 
bekijken. Uit die analyse bleek dat de belangrijkste determinanten van gebruik in 
1982 dezelfde waren als die in 2000 en dat ze nog steeds dezelfde richting hebben 
(stimulerend/remmend). Zelfs het gewicht van de determinanten is in veel gevallen 
hetzelfde gebleven. 
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Opname verzorging is de uitzondering: fysieke beperkingen en een hoge leef-
tijd zijn veel zwaarder gaan wegen. Dit heeft alles te maken met de in paragraaf 6.4 
geschetste ontwikkelingen binnen die woonvoorziening (dalende capaciteit, stren-
gere toelatingseisen en meer faciliteiten voor de opvang van ernstig hulpbehoevende 
ouderen). Omdat deze ontwikkeling nog steeds gaande is, kan betwijfeld worden of 
de determinanten van het gebruik van opname verzorging wel zo constant blijven als 
bij de andere diensten het geval is.

Leeftijd
Een van de sterkst opdrijvende krachten achter veranderingen in potentiële vraag en 
gebruik is de bevolkingsomvang, met name die van de oudere bevolking. Het aantal 
Nederlanders van 30 jaar en ouder neemt in de periode 2000 tot 2020 naar verwach-
ting met 15% toe, dat van de 65-plussers met 50%. Dit bevestigt de inmiddels bekende 
verwachting dat de meer hulpvragende en gebruikende ouderen een steeds groter 
deel van de bevolking gaan vormen. Opvallend aan de ontwikkeling binnen leeftijds-
groepen, is dat de hoogbejaarde bevolking (80 jaar en ouder) tot 2020 niet sneller in 
omvang toeneemt dan de totale oudere bevolking. Dit betekent dat de zogenoemde 
dubbele vergrijzing voorlopig voorbij is.

Huishoudensamenstelling en geslacht
Eenzelfde trend is waar te nemen in de verdeling naar samenstelling van het huishou-
den. In het verleden nam het aandeel alleenstaanden in de bevolking voortdurend toe, 
ook onder ouderen. De komende decennia is nog sprake van een lichte toename (van 
20% in 2000 naar 23% in 2020). Deze aanwas komt voor rekening van de niet-oudere 
bevolking, want onder ouderen neemt het aandeel alleenstaanden juist licht af (van 
40% in 2000 naar 37% in 2020). 

De alleenstaanden zijn in toenemende mate personen die nooit hebben samenge-
woond of na hun scheiding alleen zijn gebleven. Het aandeel van verweduwde perso-
nen blijft namelijk constant op 8%, onder de oudere bevolking neemt dat af van 34% 
in 2000 tot 23% in 2020.

De ontwikkeling in samenstelling van het huishouden is de resultante van twee 
trends. De eerste is dat steeds minder mensen gaan samenwonen met een vaste 
partner. De tweede is dat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrou-
wen afneemt, waardoor vrouwen minder levensjaren alleen blijven na het verlies van 
hun partner. Het ligt voor de hand dat door de laatstgenoemde ontwikkeling ook de 
numerieke verhouding tussen mannen en vrouwen, die vooral in de oudere leeftijds-
klassen nogal scheef is, verandert. Naar verwachting daalt het aantal oudere vrouwen 
per 100 oudere mannen tussen 2000 en 2020 van 144 naar 112. 

Gezondheidsproblemen
Het rivm heeft ten behoeve van dit onderzoek trends in de prevalentie van aandoe-
ningen berekend. Bij zes aandoeningen bleek van zulke veranderingen sprake. In één 



84 Samenvatting en beschouwing 85Samenvatting en beschouwing

geval, ziekten van het zenuwstelsel, betreft het een daling, in de andere gevallen een 
stijging. Bij drie ervan leidt die stijging in de periode 2000-2020 tot een toename van 
het aantal mensen dat aan de aandoening lijdt met ongeveer 50%. Het gaat hier om de 
aandoeningen diabetes, beroerte en astma/copd. De prevalentie van hartziekten en 
aandoeningen die het gevolg zijn van ongevallen kennen een toename van ongeveer 
30% in dezelfde periode.

Opleidingsniveau
De Nederlandse bevolking is gemiddeld genomen steeds beter opgeleid en die trend 
zet de komende twintig jaar door. Als gevolg daarvan neemt het aandeel personen dat 
alleen lager onderwijs heeft genoten af van 20% in 2000 tot 11% in 2020. Die halve-
ring doet zich ook onder de gemiddeld veel lager opgeleide ouderen voor. Onder hen 
vormen degenen die alleen lager onderwijs hebben genoten nu nog 41% van de bevol-
king, in 2020 zal dat naar verwachting nog maar 18% zijn.

Het bevolkingsdeel dat tenminste middelbaar onderwijs heeft voltooid zal flink 
gaan toenemen: van 47% in 2000 tot 57% in 2020. Bij ouderen zal dat nog harder 
gaan; had in 2000 een kwart van hen middelbaar onderwijs of hoger voltooid, in 
2020 zal dit percentage zijn opgelopen tot 44%. In paragraaf 6.3 is opgemerkt dat 
het opleidingsniveau wel een positief effect heeft op de potentiële vraag, maar geen 
rechtstreeks effect op het gebruik van awbz-zorg. Dat deze determinant desondanks 
in het model is opgenomen, heeft te maken met het gemis van een trend in beperkin-
gen. Het opleidingsniveau blijkt een van de belangrijkste determinanten van het voor-
komen van beperkingen en kan daardoor de leemte van ontbrekende gegevens over 
beperkingen opvullen. Mensen hebben minder beperkingen naarmate ze hoger zijn 
geschoold. De stijging van het opleidingsniveau van de bevolking genereert door dit 
verband in het model een daling in het voorkomen van beperkingen. Dit heeft op zijn 
beurt weer een remmend effect op de zorgvraag en het zorggebruik.

Nettohuishoudeninkomen
De autonome trend in het inkomen wordt op de langere termijn geheel bepaald door 
de verandering in welvaart en is daarom in deze studie tot norm genomen. Vaak wordt 
verondersteld dat ouderen van de toekomst veel rijker zullen zijn dan die van nu dank-
zij verbetering van de pensioenvoorzieningen en meer vorming van vermogen onder 
de bevolking. Dit zou betekenen dat hun gemiddelde inkomen extra groeit bovenop 
de welvaartsontwikkeling. In de afgelopen dertig jaar is daar weinig van gebleken. 
Ouderen hebben in die decennia evenredig gedeeld in de welvaart, maar niet meer dan 
dat. Aangenomen is dat daarin de komende twintig jaar geen verandering komt. 

Het Centraal Planbureau verwacht dat de welvaart over een langere termijn geme-
ten met 0,75% per jaar zal toenemen. Dat leidt vanzelfsprekend tot veranderingen in 
de inkomensverdeling. In 2000 lag de mediaan van die verdeling op bijna 1.700 euro. 
Dat wil zeggen, dat 50% van de bevolking van 30 jaar en ouder een inkomen lager dan 
1.700 euro had en 50% een inkomen daarboven. Bij een welvaartsgroei van 0,75% per 
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jaar heeft in 2020 nog maar eenderde een inkomen lager dan 1.700 euro. Met vermo-
gensvorming is in het model geen rekening gehouden.

6.6 Uitkomsten van de ramingen

Om het verklaringsmodel voor ramingen te kunnen gebruiken, is een micro model-
bevolking gemaakt (De Klerk en Ras 1998). Voor het jaar 2000 geeft deze de waar-
genomen samenstelling van de bevolking naar de zes in paragraaf 6.6 besproken 
determinanten. Door toevoeging van de trends in die determinanten ontstaat een 
modelbevolking voor elk van de jaren tot 2020. Het bevolkingsonderzoek dat voor het 
verklaringsmodel is gebruikt kan hiermee gewogen worden waardoor dit een steek-
proef wordt die zoveel mogelijk representatief is voor de bevolking in de komende 
twintig jaar.

Door de weging veranderen ook de verdelingen van de andere kenmerken dan de 
zes determinanten. Zo telt het voor 2020 geconstrueerde bestand meer bewoners van 
seniorenwoningen doordat het aandeel ouderen in dat bestand groter wordt en veel 
ouderen in een dergelijke woning wonen. Zo neemt ook het aandeel personen met 
beperkingen toe door het groeiend percentage ouderen, maar ook af door het stijgend 
aandeel hoger opgeleide personen.

Door de weging toe te passen op het verklaringsmodel dat op het bevolkingson-
derzoek is gebaseerd, resulteren ramingen. Hierna wordt daarop ingegaan; dat biedt 
tevens een samenvattend antwoord op de vierde onderzoeksvraag.

De potentiële vraag naar verpleging en verzorging stijgt volgens de raming tussen 
2000 en 2020 met bijna 40%, terwijl de bevolking maar met 15% in omvang toeneemt. 
De toename van het aantal ouderen en de stijging van de sociaal-economische positie 
van Nederlanders zijn de belangrijkste oorzaken hiervan. Hoger opgeleiden en perso-
nen met een hoger inkomen hebben immers meer potentiële vraag dan anderen.

De potentiële vraag naar huishoudelijke verzorging, begeleiding en dagopvang 
stijgt met eenzelfde percentage (rond de 37%, die naar begeleiding ligt daaronder 
(28%) en die naar verpleging daarboven (43%). Begeleiding wordt vaker gevraagd 
door de (relatief kleiner wordende) groep van niet ouderen, verpleging dikwijls door 
(de sterk groeiende groep van) diabetici. 

Aandoeningen zijn ook de oorzaak van het feit dat de groei in de potentiële vraag 
naar opname verpleging met 48% wat hoger ligt dan die naar opname verzorging. 
Niet diabetes, maar psychische aandoeningen en gevolgen van een ongeval zijn hier 
de bepalende determinanten.

De raming van het gebruik van awbz-voorzieningen verpleging en verzorging laat 
zien dat de groei ervan met 28% een stuk onder die van de potentiële vraag ligt (39%). 
Twee determinanten bepalen dat verschil: aandoeningen leiden wel tot potentiële 
vraag, maar niet tot gebruik van awbz-zorg en een hogere sociaal-economische posi-
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tie gaat samen met hogere potentiële vraag, maar lager gebruik. De invloed van de 
laatste determinant is goed te zien in de raming van de particuliere hulp; daarin wordt 
tussen 2000 en 2020 een toename van maar liefst 77% voorzien. Dit betekent dat ver-
zorgingsproblemen in de toekomst relatief vaker met behulp van zulke zelf betaalde 
hulp worden opgelost en dat het aandeel van awbz-voorzieningen in die oplossingen 
relatief daalt. Overigens geldt dat laatste nog sterker voor de informele hulp: in het 
gebruik daarvan wordt tussen 2000 en 2020 een stijging van 17% voorzien, dit ligt een 
fractie boven de bevolkingsgroei.

De ramingen kennen een aantal onzekerheden, een ervan is dat de achterliggende 
trends anders verlopen dan is aangenomen. Wellicht gaan mensen meer samenwonen 
dan de samenstellers van huishoudenprognoses hebben ingeschat. Succesvolle pre-
ventie kan de stijgende prevalentie van aandoeningen in een tegendeel doen verkeren 
en mogelijk blijft de welvaartsgroei de komende twintig jaar achter bij wat in het ver-
leden werd gepresteerd. 

De meest onzekere factor is de trend in het inkomen. De toegepaste welvaartsgroei 
van 0,75% wordt de laatste jaren niet gehaald en het is onzeker of het economisch tij 
op middellange termijn keert. Ook is het denkbaar dat de overheid de inkomens van 
ouderen, de belangrijkste gebruikersgroep, laat achterblijven bij de welvaartsgroei om 
de kosten van oudedagsvoorzieningen betaalbaar te houden.

Minstens zo belangrijk voor de uitkomsten van de ramingen zijn de ingrepen van 
de overheid in het aanbod. Het aanbod in het jaar 2000 is – op correcties voor de groei 
in 2000-2002 na – constant gehouden. Dat lijkt niet terecht. Er zijn plannen om de 
huishoudelijke verzorging, de begeleiding en misschien ook de persoonlijke verzor-
ging onder te brengen in een Wet maatschappelijke ondersteuning. Mogelijk zijn deze 
diensten dan alleen nog beschikbaar voor mensen die niet over eigen hulpbronnen 
beschikken en ook in andere opzichten kwetsbaar zijn. Ook is de verwachting dat de 
capaciteit van verzorgingshuizen verder wordt teruggebracht. 

Dergelijke ingrepen in het aanbod vereisen vanzelfsprekend weer aanpassingen 
van de ramingen. Overigens zijn de effecten van dergelijke ingrepen, net als die van 
wijziging in achterliggende trends, met behulp van het verklaringsmodel te schatten. 
In paragraaf 6.8 keert een aantal van de hier gegeven voorbeelden daarom terug.

Tenslotte nog een andere kanttekening bij de ramingen. In paragraaf 6.4 werd opge-
merkt dat het verzorgingshuis in zijn oorspronkelijke vorm aan het verdwijnen is. Dat 
werd gerelateerd aan vraagprofielen van de bewoners, maar ook de capaciteit van die 
voorziening neemt al bijna 20 jaar af. De raming opname verzorging moet in dit licht 
vooral gezien worden als een schatting van de groeiende behoefte aan vrij intensieve 
zorg van een groep die voldoet aan het huidige profiel van opname verzorging. De 
opvang van die groep hoeft niet noodzakelijk in een verzorgingshuis plaats te vinden.
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6.7 Beleidsvarianten

Een derde toepassingsmogelijkheid van het verklaringsmodel verpleging en verzor-
ging is dat de effecten van voorgenomen of denkbaar beleid kunnen worden geschat. 
In deze paragraaf worden de in hoofdstuk 5 beschreven varianten besproken; daarin 
zijn drie typen te onderscheiden. Bij het eerste type worden de ramingen aan beleids-
ontwikkelingen aangepast. De bepaling van de manifeste vraag door wachtlijst en 
gebruik te sommeren is daar een voorbeeld van. 

Bij het tweede type worden de determinanten gebruikt als stuurinstrumenten waar-
mee potentiële vraag en gebruik te veranderen zijn. De hierna te beschrijven dalende 
prevalentie van aandoeningen en het ontbreken van welvaartsgroei zijn voorbeel-
den hiervan. Het derde type is een toepassing van de profielen. De vergelijking van 
gebruik en potentiële vraag met behulp van die profielen maakt risicoschattingen 
mogelijk van ingrepen in het aanbod die tot veranderingen in gebruik leiden. Dat 
gebeurt door te kijken naar de vraagprofielen van de door de aanbodwijziging getrof-
fen gebruikers. 

Met de ontwikkeling van deze toepassing is de vijfde onderzoeksvraag beantwoord.

Manifeste vraag
De ramingen hebben het gebruik in 2000 als startpunt. In dat jaar bestonden ook sub-
stantiële wachtlijsten waar in die ramingen geen rekening mee is gehouden. Daarom 
is een raming gemaakt van wat in deze studie de manifeste vraag heet: de som van het 
aantal gebruikers en het aantal wachtenden. Het is onzeker hoe de trend in dat aantal 
nieuwe gebruikers (de wachtenden) zal zijn. Eén mogelijkheid is dat het nieuwe 
gebruik evenredig met het bestaande gebruik toeneemt. Het is ook denkbaar dat 
oplossing van de wachtlijsten nieuwe vragers trekt, bijvoorbeeld mensen die vanwege 
de wachtlijsten dachten weinig kans te maken op zorg en zich daarom nooit hebben 
gemeld bij een rio. Vanwege deze onzekerheid zijn twee varianten berekend: een 
lage variant waarin het nieuwe gebruik evenredig met de basisraming van het gebruik 
toeneemt en een hoge variant waarin de groei in de potentiële vraag maatgevend is de 
ontwikkeling van het aantal nieuwe gebruikers. In deze variant wordt impliciet veron-
dersteld dat de aanbodverruiming die oplossing van de wachtlijsten mogelijk maakt 
veel nieuwe vraag bij de rio’s oproept. 

In de berekeningen zijn zogenoemde netto wachtlijsten gehanteerd en daarop 
komen alleen wachtenden op zorg met opname voor, dit komt doordat zoveel mensen 
tijdens het wachten overbruggingszorg krijgen. Op het moment dat de gewenst zorg 
wordt geboden, valt die overbruggingszorg vrij.

De basisraming voorziet 644.000 gebruikers van awbz-zorg in 2020, de lage raming 
44.000 meer. Die 44.000 zijn allemaal tehuisbewoners want zoals gezegd telt de netto 
wachtlijst geen wachtenden op zorg aan huis. Volgens de hoge variant zijn er in 2020 
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maar liefst 105.000 gebruikers meer dan volgens de basisraming. Daarvan zouden er 
35.000 zorg aan huis en 70.000 zorg met opname ontvangen.

Volgens de lage raming gaat oplossing van de wachtlijsten in 2020 anderhalf mil-
jard euro kosten, volgens de hoge raming is dat 4 miljard euro.

Er zijn overigens goede redenen om te twijfelen aan zowel de hoge als de lage raming. 
Uit onderzoek is bekend dat veel wachtenden op zorg met opname helemaal geen 
gebruik van hun rechten willen maken; ze zijn tevreden met de hulp die hen ter over-
brugging van de wachttijd is geboden. Onder personen die op opname in een ver-
zorgingshuis wachten, zou het zelfs om de helft tot tweederde gaan. Als daarmee 
rekening wordt gehouden komt de verdeling van het extra gebruik over zorg aan 
huis en zorg met opname er heel anders uit te zien. Dat heeft weer effect op de totale 
kosten. Het is niet bekend hoeveel personen op de wachtlijst thans als serieuze gega-
digden voor zorg met opname zijn te beschouwen. Wachtlijsten zijn dan ook nog niet 
geschikt voor het opstellen van gebruiksramingen. 

Minder rokers
Chronische aandoeningen blijken de potentiële vraag naar en het gebruik van enkele 
awbz-voorzieningen te beïnvloeden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de vormen van 
verpleging. Daarom is nagegaan of het voorkómen van zulke aandoeningen een dem-
pend effect op de awbz-zorg kan hebben. Gekozen is voor de oorzaak van veel aan-
doeningen: roken. Berekend is het effect van een gedragsveranderingen onder lager 
opgeleiden die ertoe leidt dat hun rookgedrag overeenkomt met dat van hoger opge-
leiden, een groep die thans veel minder rokers telt (zie Van de Berg Jeths voor exacte 
berekening). De veronderstelling heeft weinig gevolgen voor de potentiële vraag, het 
gebruik zou dankzij minder roken 3% lager liggen. 

Als naar afzonderlijke zorgpakketten gekeken wordt, blijkt het effect op het 
gebruik van opname met een daling van 5% het grootst. 

Het effect is niet omvangrijk; dat komt onder andere doordat lager opgeleiden ook 
ander risicogedrag vertonen dat de gezondheid bedreigt. De winst van lagere pre-
valentie van aan roken geboden ziekten wordt dan ook deels teniet gedaan doordat 
andere ziekten gaan optreden. Toch is het effect substantieel. Succesvolle preven-
tie volgens dit voorbeeld zou ruw geschat een half miljard euro kunnen opleveren. 
Het gedrag van Nederlanders beweegt zich vooralsnog niet in de richting van dit 
gedachtenexperiment. Het zal dan ook heel wat beleidsinspanning vragen voordat de 
genoemde winst kan worden geboekt.

Geen welvaartsgroei
Het huishoudeninkomen is een belangrijke determinant van zowel de potentiële 
vraag als het gebruik: het stimuleert de eerste en remt de tweede. De veronderstelde 
welvaartsstijging is vervolgens een van de belangrijkste stimuli van een toenemend 



90 Samenvatting en beschouwing 91Samenvatting en beschouwing

gebruik van particuliere hulp en een daarbij achterblijvende groei van de awbz-zorg. 
Eerder is al opgemerkt dat de veronderstelde trend van 0,75% welvaartsgroei de meest 
onzekere is van de handvol die het verklaringsmodel doet bewegen.

Daarom is een variant berekend waarin geen welvaartsgroei is voorzien en de inko-
mens zijn bevroren op het peil van 2000. 

Het belangrijkste effect van bevriezing van de inkomens is dat veel minder beroep 
op particuliere hulp zal worden gedaan (200.000 personen minder). Een meerder-
heid daarvan ziet volledig van hulp af, maar vooral mensen met een lager inkomen 
zullen zich tot de awbz-gefinancierde hulp wenden. Het aantal gebruikers van hulp 
aan huis komt daardoor in 2020 14.000 hoger te liggen dan bij de basisraming het 
geval is, voor tehuisopname melden zich 7.000 personen meer dan bij de basisraming 
het geval is. In euro’s van 2002 uitgedrukt zouden de awbz-uitgaven daardoor ruw 
geschat een half miljard hoger liggen.

Het is al heel lang bekend dat financiële omstandigheden van ouderen met een laag 
inkomen bepalen of ze naar het tehuis gaan. Gezien kosten van de zorg is aandacht 
voor die financiële positie daarom gewenst. In het verleden zijn voor deze groep 
daarom extra inkomensmaatregelen getroffen. Naast deze sturingsmogelijkheid is 
ook wat te doen aan de uitgaven; denk hierbij aan de prijs van het alternatief voor het 
verzorgingshuis: de zorgwoning waar 24 uur per dag de noodzakelijke hulp beschik-
baar is. Ook het beleid om extreme cumulatie van eigen betalingen te voorkomen is 
een middel om te voorkomen dat vragers naar opname tot gebruik overgaan.

Meer hulpmiddelen
Dankzij hulpmiddelen ervaren mensen veel minder beperkingen. Wie een aange-
paste badkamer, WC, keuken, enzovoorts heeft, kan zich in veel gevallen weer redden 
zonder hulp. Uit het evaluatieonderzoek naar de Wet voorzieningen gehandicapten, waar-
uit veel van die hulpmiddelen worden verstrekt, bleek hetzelfde (szw 2001). 

Met behulp van het verklaringsmodel is onderzocht of toename van de hulpmid-
delen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl) via hun invloed op adl-beper-
kingen, een remmend effect kan hebben op het gebruik van awbz-voorzieningen. 
Daartoe is een simulatie uitgevoerd waarin adl-beperkingen zijn verlaagd bij iedere 
zelfstandig wonende die niet over adl-hulpmiddelen beschikt

Over het geheel genomen blijkt het effect bescheiden: er zouden in 2020 2000 
minder gebruikers van awbz-hulp zijn. Wel blijkt van een grote verschuiving tussen 
pakketten hulp sprake. Het aantal gebruikers van huishoudelijke verzorging zou met 
14.000 hoger liggen, het aantal dat persoonlijke verzorging ontvangt zou 11.000 lager 
liggen dan volgens de basisraming het geval is. 

Gezien de aantallen, is beleid met betrekking tot hulpmiddelen volgens deze simu-
latie niet zo relevant voor de kostenontwikkeling, maar wel voor de personeelsplan-
ning. 
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Minder informele hulp
Er wordt al lange tijd gevreesd dat het onderlinge hulpbetoon binnen sociale netwer-
ken verdwijnt of tenminste in betekenis afneemt. Uit scp-studies blijkt dat dit niet zo 
snel zal gaan, maar desondanks is in een simulatie nagegaan wat een afname van het 
aantal personen dat informele hulp ontvangt met 10% (dit betreft 57.000 personen) 
voor gevolgen zou hebben voor het gebruik van zorg. Die berekening is gebaseerd op 
de potentiële vraag van mensen die louter informele hulp ontvangen.

De overgrote meerderheid (80%) zou zich bij het wegvallen van de informele hulp 
zelf proberen te redden; gezien hun hulpbehoefte kan dat vermoedelijk ook. Van de 
overige 20% wijkt de helft uit naar particuliere hulp, de andere naar awbz-hulp. Deze 
laatste groep, bestaande uit 7.000 personen, zou vooral zorg aan huis vragen. Het 
extra beslag op de awbz beloopt enkele honderden miljoenen euro’s.

Afname van het aantal informele hulpverleners heeft een beperkt maar substantieel 
effect op het gebruik van verpleging en verzorging aan huis. Dat extra beslag op de 
awbz kan overigens grotendeels worden voorkomen. Het geciteerde onderzoek dat 
de behoefte aan thuiszorg aantoonde, maakte ook duidelijk dat de belasting die het 
helpen met zich meebrengt aanzienlijk gereduceerd kan worden door de verleners van 
informele hulp te ondersteunen. Daardoor kunnen ze hun inzet continueren zonder 
een beroep op andere te hoeven doen. Het gaat daarbij om verschillende vormen van 
ondersteuning, zoals emotionele steun, dagopvang en oppas, en vergoeding van de 
kosten van de hulp (Timmermans et al. 2003), naast faciliteiten als zorgverlof (Tim-
mermans et al. 2001). 

Zorg aan huis in de wmo
Er zijn plannen om en deel van de zorg aan huis onder te brengen in een in te voeren 
Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat geldt in elk geval de huishoudelijke verzorging 
en waarschijnlijk de ondersteunende begeleiding, maar mogelijk ook de persoonlijke 
verzorging. Deze overheveling dient niet alleen de versterking van het lokale sociale 
beleid, maar ook de betaalbaarheid van de hulp op de lange termijn. In verband met 
dat laatste wordt dan ook gedacht aan een restrictiever verstrekkingenbeleid, waarin 
de hulp alleen beschikbaar is voor kwetsbaar geachte burgers. 

Het is denkbaar dat burgers, op het moment dat hun rechten verslechteren, nagaan 
of andere collectief gefinancierde voorzieningen in hun hulpbehoefte kunnen voor-
zien. Om het risico daarop te schatten, is de potentiële vraag van gebruikers van huis-
houdelijke en persoonlijke verzorging aan een nader onderzoek onderworpen.

Ten eerste is nagegaan hoeveel van deze gebruikers beschouwd kunnen worden 
als kwetsbaar. Daarbij is de omschrijving van kwetsbaarheid gehanteerd die ook in 
Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen is gebruikt (De Klerk 2004). Kwetsbaarheid is daar 
omschreven als de combinatie van matige of ernstige beperkingen, een laag inkomen 
en alleenstaand zijn. Ongeveer eenvijfde van het aantal gebruikers van huishoudelijke 
en persoonlijke verzorging blijkt aan deze omschrijving te voldoen. Verondersteld is 
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dat de rest (200.000 personen) informele of particuliere hulp zal zoeken, of zichzelf 
zal proberen te redden. Onder hen hebben 50.000 personen een zodanige potentiële 
vraag, dat ze in aanmerking komen voor verstrekkingen die vermoedelijk awbz-gefi-
nancierd blijven (verpleging aan huis en zorg met opname). Tegenover de winst van 
de 150.000 personen die hun hulp zelf moeten regelen en dus geen beroep meer doen 
op collectieve middelen (ruw geschat 1,5 miljard euro) staat het verlies van 50.000 
personen die naar relatief dure voorzieningen zouden kunnen uitwijken (kosten 2,1 
miljard euro). Het saldo van de hele verschuiving is negatief.

Het is natuurlijk niet zeker dat de 50.000 personen die voor andere verstrekkingen in 
aanmerking komen, ook van hun rechten gebruikmaken. Ook is nog niet bekend hoe 
de zorg in de toekomst precies geregeld gaat worden. Uit de berekening wordt wel 
duidelijk dat dit laatste om bedachtzaam beleid vraagt. De kans bestaat immers dat 
een grote groep personen van collectief gefinancierde hulp wordt uitgesloten zonder 
dat dit financieel iets oplevert.

6.8 Enkele algemene conclusies

Verwacht beroep op awbz
In de inleiding van deze studie is aangegeven dat de gebruiksraming als een mini-
mumschatting moet worden beschouwd. Daar zijn twee argumenten voor. Ten eerste 
is er geen rekening gehouden met de wachtlijsten. Bij volledige vraagsturing worden 
personen die op de wachtlijsten staan zondermeer met hulp bediend en in dat geval 
zou daarmee in de raming rekening moeten worden gehouden. Een voorbeeld is 
gegeven in paragraaf 5.2.

Het tweede argument is dat geen rekening kon worden gehouden met onvervulde 
vraag die door aanbodrestricties nooit manifest is geworden, maar die er wel is. Zo 
werd in paragraaf 5.6 geschat dat 10% van de hulpbehoevenden die alleen informele 
hulp ontvangen, awbz-zorg verlangt.

De gebruiksraming ligt een stuk lager dan de risicoschatting die onlangs naar het par-
lement is gestuurd (vws 2004). Die schatting is gebaseerd op de veronderstelling dat 
alle potentiële vragers zich aan de poort van de awbz-zorg melden nu de aanbodres-
tricties zijn losgelaten. Uit deze studie valt op te maken dat daarvoor vermoedelijk niet 
hoeft te worden gevreesd.

De helft van de potentiële vragers die geen awbz-zorg gebruikt kiest namelijk voor 
door henzelf betaalde hulp. Zij hebben de kosten en baten daarvan afgewogen tegen 
die van awbz-gefinancierde hulp en het is niet waarschijnlijk dat ze op hun besluit 
terugkomen, zeker niet nu de eigen bijdragen voor awbz-zorg in 2004 zijn verhoogd.

De andere helft van de potentiële vragers zonder awbz-hulp ontvangt louter infor-
mele hulp. Het risico op toestroom vanuit deze groep lijkt op het eerste oog groter. 
De cijfers in deze studie duiden erop dat dit voorlopig wel meevalt. In de eerste plaats 
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laat de raming van het gebruik van informele hulp een bescheiden groei zien. Het is 
dus niet zo dat de toename van het aantal ouderen een groot extra beslag op de zorg 
vanuit sociale netwerken gaat leggen. In de tweede plaats blijkt uit de literatuur dat 
relatief weinig hulpbehoevenden willen dat de informele hulp wordt overgenomen 
door awbz-voorzieningen. De beleidsraming waarin het effect van zich terugtrek-
kende informele helpers is gekwantificeerd laat zien dat in 2020 daardoor hooguit 
7.000 extra personen awbz-zorg zullen gebruiken. 

Wel is er een aantal potentiële vragers dat op de wachtlijst staat; verwacht mag 
worden dat zij de toegewezen awbz-zorg zullen gaan gebruiken zodra deze beschik-
baar is. Zeker is dat overigens niet; met name degenen die op opname verzorging 
wachten, blijken zich vaak uitstekend te kunnen redden met de zorg aan huis die hen 
ter overbrugging van de wachttijd is toegekend. In de literatuur zijn percentages van 
60% genoemd (Van Eijk en Miedema 2001). In mindere mate geldt dit ook voor wach-
tenden op verpleeghuisopname (Meiland 2002). 

Voor de zekerheid is in één van de in hoofdstuk 5 gepresenteerde beleidsvarianten 
nagegaan hoe de gebruiksraming verandert als de wachtlijst verzorging en verpleging 
volledig wordt opgelost. Daar bleek dat dit tot 50.000 à 100.000 extra gebruikers van 
awbz-gefinancierde verstrekkingen zal leiden.

Figuur 6.1 laat de componenten van de potentiële vraag zien en daarmee de onze-
kerheidsmarges van de gebruiksraming.

De kloof tussen de potentiële en de manifeste vraag wordt voor de helft overbrugd 
door de particuliere zorg. Het is niet te verwachten dat deze mensen alsnog awbz-
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gefinancierde zorg zullen gaan vragen. De andere helft bestaat uit latente vragers, die 
volgens het model louter informele hulp gebruiken. 

Sturing van de vraag
Met de invoering van vraagsturing is kostenbeheersing er niet eenvoudiger op gewor-
den. Er lijken, sinds de vraag bepalend voor het gebruik is gemaakt, maar twee 
beheersingsinstrumenten overgebleven: verhogen van eigen betalingen en verkleinen 
van het verstrekte pakket. Nu de economische omstandigheden tot kostenbeheersing 
dwingen, wordt van die twee instrumenten ook gebruikgemaakt. 

Uit de beleidsramingen in paragraaf 6.7 valt overigens op te maken dat er veel meer 
stuurinstrumenten zijn. In feite kan iedere determinant met een substantieel effect op 
de vraag deze beïnvloeden. Natuurlijk wordt een dergelijk effect niet altijd even mak-
kelijk bereikt. Het zal bijvoorbeeld heel wat moeite kosten om het aantal rokers verder 
terug te brengen; de toename van het aantal rokers onder jeugdigen en volwassen 
vrouwen stemt niet optimistisch. Beleid om zorgwoningen – het belangrijkste substi-
tuut voor opname verzorging – betaalbaar te houden voor gehandicapten met een laag 
inkomen is wellicht makkelijker uitvoerbaar.

Vraagsturing wordt meestal opgevat als sturing door de vraag, wat wil zeggen dat het 
gebruik bij gebrek aan aanbodrestricties louter bepaald wordt door het aantal recht-
hebbenden dat zich bij de toegangspoort tot de awbz meldt. De simulaties maken 
duidelijk dat de vraag ook gestuurd kan worden en dat deze vorm van vraagsturing 
zou kunnen bijdragen aan beheersing van de kosten van awbz-gefinancierde verple-
ging en verzorging. 

Het verzorgingshuis in de toekomst
Onder de voorzieningen die in deze studie centraal staan, is het verzorgingshuis een 
geval apart. Dat blijkt al in paragraaf 4.3.1, waar de gebruikscijfers van het basisjaar 
2000 worden aangepast voor de aanbodverandering sinds 2000. Daar blijkt dat het 
gebruik van verzorgingshuizen in die jaren 1999-2000 juist is afgenomen, dit is de 
voortzetting van een trend die al vele jaren gaande is.

Nog vreemder lijkt de uitkomst van de beleidsvariant waarin de gebruiksraming 
werd opgehoogd met de wachtlijst. De som van gebruik en wachtlijst blijkt bij ver-
zorgingshuizen hoger te liggen dan de potentiële vraag. Dit betekent dat er veel meer 
vraag door rio’s zijn erkend dan nodig is.

In het licht van de twee voorgaande constateringen is het vreemd dat in de basisra-
ming een toename in het gebruik met 25% wordt voorspeld. Wat de opname verzor-
ging betreft, moet de raming niet zozeer gezien worden als een voorzieningenraming, 
maar als een schatting van het aantal mensen dat voldoet aan bepaalde profiel. In 
hoofdstuk 3 wordt een beeld gegeven van dat profiel. De helft van bewoners van ver-
zorgingshuizen blijken mensen te zijn met een potentiële vraag naar opname verple-
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ging. Dit illustreert hoeveel de bewoners van in oorsprong verschillende tehuizen op 
elkaar zijn gaan lijken.

Er is nog een grote groep die men niet in het verzorgingshuis zou verwachten: 
ongeveer een derde van de bewoners is potentiële vrager naar zorg aan huis. Een 
groot deel van hen lijkt sterk op de bewoners van zogenoemde zorgwoningen (De 
Klerk 2004). Dit zijn aangepaste woningen die deel uit maken van een complex 
waarin 24 uur per dag hulp op afroep beschikbaar is.

Uit de profielen kan worden verklaard waarom de potentiële vraag naar opname ver-
zorging lager ligt dan de erkende vraag. Driekwart van de gebruikers is erkend, ze zijn 
een indicatiecommissie gepasseerd, maar hun potentiële vraag geldt een heel andere 
verstrekking. Het illustreert ook dat het verzorgingshuis in de vorm waarin het 50 jaar 
heeft bestaan aan het verdwijnen is. Tenminste, als alternatieven als de zorgwoning 
ook financieel toegankelijk blijven voor mensen met een laag inkomen. De beleids-
raming met de variant in inkomensgroei liet zien hoe snel inkomensverandering bij 
deze groep de keuze voor of tegen het verzorgingshuis beïnvloedt. 

Meer toepassingen van het model
Het verklaringsmodel verpleging en verzorging bevat meer toepassingsmogelijkhe-
den dan konden worden getoond. In de eerste plaats zijn personeels- en kostenra-
mingen mogelijk. Bij elk van de pakketten zorg aan huis hoort anders gekwalificeerd 
personeel. Ramingen van die afzonderlijke pakketten geven een meer gedifferentieerd 
beeld van de behoefte aan personeel. De zorg van tehuizen kon nog niet in pakket-
ten uiteen worden gezet, maar de personeelsinzet kan bij deze voorziening gekoppeld 
worden aan de profielen van bewoners.

Van personeelsramingen is het nog maar een kleine stap naar kostenramingen. 
Voordat beide ramingen mogelijk worden, moet eerst een kenmerk aan het verkla-
ringsmodel worden toegevoegd: de intensiteit van de hulp.

Een tweede toepassing die nog verdere uitwerking verdient, is gebaseerd op de profie-
len. Het voorbeeld van de verzorgingshuizen liet al zien dat de aanbodbenadering – of 
het nu om typen voorzieningen of typen diensten gaat – iets onbevredigends heeft: er 
wordt groei in het gebruik voorspeld, terwijl dat gebruik al jaren afneemt. Bij andere 
diensten is dat net zo. In hoofdstuk 3 bleek dat van de bewoners van tehuizen iets 
meer dan de helft van een potentiële vraag naar zorg met opname uitoefent.

De bijbehorende vraag is hoe het komt dat mensen met eenzelfde vragersprofiel 
hun verzorgingsproblemen zo verschillend oplossen. Het antwoord op die vraag geeft 
aanwijzingen over de mogelijke inrichting van de zorg en de voorwaarden die voor het 
bereiken daarvan vervuld moeten zijn.
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Tenslotte
De sector verpleging en verzorging is een hiërarchie van voorzieningen met de huis-
houdelijke verzorging als lichtste en het verpleeghuis als zwaarste hulpvorm. Het 
lijkt vanzelfsprekend dat deze hiërarchie samenvalt met een verdeling van gebruikers 
naar ernst van de hulpbehoefte. In werkelijkheid is dat niet zo: zeer veel hulpvragers 
gebruiken lichtere of zwaardere, maar in elk geval andere hulp dan men op grond van 
hun omstandigheden zou verwachten. Dit maakt de sturing in deze sector lastig. Een 
maatregel met betrekking tot een verstrekking raakt namelijk uiteenlopende gebrui-
kersgroepen die elk anders op de maatregel reageren. Daardoor zijn de uitkomsten 
van beleidsmaatregelen op dit terrein vaak zo anders dan vooraf verwacht.
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Summary

1 Introduction

This study describes an explanatory model for nursing and care. This model is then 
used to construct profiles of applicants for and consumers of nursing and care ser-
vices. The model explains the take-up of services that are paid for under the Dutch 
General Exceptional Medical Expenses Act (awbz) and explains the potential demand 
for these forms of nursing and care. This potential demand comes from people whose 
health problems are such that they are eligible for awbz-funded provisions. In prac-
tice, many of them do not in fact use these provisions, preferring to pay for help 
themselves or to receive informal care.

This summary follows the pattern of the report, which is dictated by the following 
research questions:

1 How do people with limitations solve their care needs?
2 Which population characteristics determine the extent of the potential demand 

and take-up, and how can the distribution of applicants and consumers across care 
packages be explained?

3 Which characteristics typify applicants for and consumers of care? 
4 How great is the potential demand for awbz-funded nursing and care services and 

how great is the take-up of these services, now and in the future?
5 What effects do policy measures have on demand for and take-up of care?

2 How do people with limitations solve their care needs?

Two-thirds of the more than 5 million people with limitations in the Netherlands get 
by without any help. Of the people who do receive help – just over 2 million persons 
– 30% receive only informal help from a partner, family or friends. A further 30% pay 
for private help, possibly combined with informal help. The remaining 40% (600,000 
persons) receive awbz-funded nursing and care. Roughly a quarter of all those receiv-
ing awbz-funded help live in a residential care or nursing home.

3 Determinants of demand for and take-up of help

Physical and psychological limitations are among the key determinants of potential 
demand and take-up. The presence of limitations is a condition for receiving awbz-
funded help, so that this finding is fairly unsurprising. Less obvious is that age and 
household composition also strongly influence the potential demand and take-up, 
even when allowance is made for limitations. People living alone, older persons 
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and in particular the very elderly have a greater chance of an indication for care than 
younger adults and cohabiting persons with the same limitations; moreover, they 
actually receive that help more frequently.

Other key determinants influence potential demand in a different way from take-up. 
For example, people with chronic disorders and well-educated people have a much 
greater chance of becoming applicants than people without chronic disorders and 
people with a lower education level who otherwise have the same characteristics. 
However, they do not make use of awbz-funded nursing and care any more frequently 
than others. The determinant ‘household income’ actually has an inverse effect: a 
higher income increases the chance of potential demand for services, but reduces the 
chance of take-up of awbz-funded help. People with a higher income use privately 
funded help to meet their care needs.

The characteristics that determine the potential demand also partly determine the 
choice between admission to an institution and receiving care in the home setting. 
Household composition (single persons) and great age increase the chance of poten-
tial demand for admission. People with severe limitations and suffering from more 
chronic illnesses are also more likely to become part of the potential demand for 
admission. 

It was expected that the factors that determine take-up of residential care would 
largely be the same as the determinants of the potential demand for that care. This 
does indeed hold for characteristics such as great age, living alone and suffering from 
limitations, but there are also some differences. For example, the role of disorders 
plays a much smaller role in the actual choice for admission to an institution than in 
the potential demand for admission. In addition, women have a much smaller chance 
of being admitted to a residential home than men with the same characteristics, while 
their potential demand does not differ from that of men.

4 Profiles of applicants and consumers 

The main consumers of all forms of awbz-funded help are found to be older persons 
with physical limitations and one or more disorders. The higher income brackets and 
the better educated are underrepresented in this group, while women and single per-
sons are overrepresented.

Consumers of awbz-funded help involving admission to a care or nursing home are 
mainly very elderly persons living alone who have severe limitations and who almost 
all suffer from one or more disorders. The majority of them did not go through fur-
ther education and most of them are in the lowest income categories. 



98 Summary 99Summary

Comparing potential demand and actual take-up enables specific groups to be exam-
ined more closely. One of these groups consists of people who are potential appli-
cants but who do not make use of awbz-funded provisions. These persons are not 
any less healthy, nor less in need of help than those who do take-up awbz-funded 
provisions. According to the letter of the law, therefore, potential applicants are 
people whose need entitles them to awbz-funded nursing and care provision. In 
practice, however, potential applicants who do become consumers more frequently 
live alone than non-consumers, are slightly older on average (2.5 years) and have a 
much lower income. They are therefore more vulnerable in other areas than the non-
consumers. 

The potential demand for care by no means always matches the care actually received. 
Sometimes the care received is too light, something which often appears to be a 
choice by the care recipient. Sometimes, however, the care received is more than is 
required. Thus almost a quarter of potential applicants for residential care receive 
awbz-funded home care. Compared with care home residents with the same care 
need, people living at home are less often single, more often male and have a higher 
income.

5 Trends in determinants

The forecasts constructed with the help of the explanatory model hide the assumption 
that trends in the determinants will dictate changes in potential demand and take-up. 
It is thus the changing composition of the population that determines the outcome of 
the forecasts.

It is assumed that the influence of the six determinants in the model (chronic disor-
ders, age, sex, household composition, education level and income) will be the same 
in 2020 as in 2000. To investigate how plausible this assumption is, a retrospec-
tive analysis was carried out going back almost 20 years. This showed that the main 
determinants of potential demand and take-up in 1982 were the same as those in 
2000, and that they still pointed in the same directions (tending either to increase or 
reduce potential demand and take-up). Even the weight of the determinants generally 
remained the same. The one exception was institutionalised care: here, physical limi-
tations and great age have become much more important. 

One of the main drivers of changes in potential demand and take-up is the size of 
the population, and especially the older population. The number of Dutch citizens 
aged 30 years and older is forecast to increase by 15% between 2000 and 2020, while 
the population aged over 65 is predicted to grow by 50%. One striking feature of the 
development within age groups is that the very elderly population (80 years and older) 
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does not grow more rapidly up to 2020 than the total elderly population. This sug-
gests that the ‘double ageing process’ is over for the time being.

A similar trend can be observed in the distribution according to household compo-
sition. In the past the proportion of single persons in the population increased con-
tinually, including among the older population. In the coming decades there will 
be a further slight increase (from 20% in 2000 to 23% in 2020). This growth will be 
accounted for by the younger population; the proportion of single elderly persons will 
actually decrease slightly (from 40% in 2000 to 37% in 2020). 

The trend in household composition is caused partly by the converging life expec-
tancy of men and women. As a result, women spend fewer years of their lives living 
alone following the loss of their partner. Not surprisingly, this trend means that the 
numerical ratio of men to women, which is out of balance in the older age groups in 
particular, is also changing: the number of older women per 100 older men is pro-
jected to fall from 144 to 112 between 2000 and 2020. 

The National Institute for Public Health and the Environment (rivm) calculated 
trends in the prevalence of disorders for the purposes of this study. Organic trend 
changes were found for six disorders. In one case, nervous diseases, the trend was 
falling; in the other cases, the trend was upwards. In three cases – diabetes, strokes 
and asthma/copd – this increase leads to a rise of around 50% in the number of 
people suffering from the disorder in question in the period 2000-2020. The preva-
lence of heart disease and injuries due to accidents rises by around 30% over the same 
period.

On average, the Dutch population is becoming increasingly well-educated, and this 
trend will continue over the next 20 years. As a result, the proportion of persons who 
have followed only elementary education will virtually halve from 20% in 2000 to 11% 
in 2020. This reduction will also occur among older persons, who generally have a 
much lower level of education. At present 41% of this group have only an elementary 
education background; by 2020 this is projected to have fallen to no more than 18%.

The share of the population with at least a secondary education background will con-
tinue to increase markedly, from 47% in 2000 to 57% in 2020. The increase among 
older persons will be even greater, from 25% in 2000 to 44% in 2020. 

It is often assumed that older people will be much wealthier in the future than they 
are today thanks to improvements in pension provisions. This, it is claimed, will lead 
to additional growth in their average income, over and above the general rise in pros-
perity. There is however little evidence of this over the last 30 years. Older persons 
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have benefited proportionately from the rise in prosperity, but no more than that. It is 
assumed that this situation will not change in the next 20 years.
 
The Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (cpb) is forecasting an increase 
in prosperity over the longer term of 0.75% per annum in the Netherlands. This will 
of course lead to changes in the income distribution. In 2000 the median of that dis-
tribution lay at just under € 1,700 per month; that means that 50% of the population 
aged 30 years and older had an income of less than € 1,700, and 50% had an income 
above this figure. A rise in prosperity of 0.75% per annum will mean that in 2020 only 
a third have an income below € 1,700.

6 Outcome of the forecasts

In order to be able to use the explanatory model to construct forecasts, a micro-model 
population was constructed. For the year 2000 this gives the observed composition 
of the population on the basis of the six determinants discussed earlier. Adding the 
trends in those determinants creates a model population for each of the years up to 
2020. Applying the explanatory model to the model populations results in forecasts. 

The potential demand for nursing and care rises by almost 40% between 2000 and 
2020 according to the forecasts, whereas the population increases by only 15%. The 
growth in the elderly population and the improvement in the socio-economic position 
of the Dutch are the main reasons behind this increase: better educated and wealthier 
people have a higher potential demand than others.

The potential demand for domestic care, support and day care services rises at the 
same rate (around 37%); the potential demand for support rises to a slightly lesser 
extent (28%) and that for nursing rises by slightly more (43%). Support is requested 
more often by the (relatively shrinking) group of non-older persons, while nursing is 
frequently needed by (the strongly growing group of ) diabetics.
 
Disorders are also part of the reason for the growth in the potential demand for 
admission to nursing homes of 48%, rather higher than the increase in demand 
for residential care. The key determinants here are psychological disorders and the 
results of accidents, not diabetes.

The forecasts of the take-up of awbz-funded nursing and care provisions suggest 
growth of 28%, considerably less than the growth in the potential demand (39%). 
Two determinants are responsible for this difference: disorders lead to potential 
demand but not to take-up of awbz-funded care, while a better socio-economic posi-
tion correlates with higher potential demand but lower take-up. The influence of this 
latter determinant is clearly visible in the estimate of privately funded help, which is 
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forecast to increase by no less than 77% between 2000 and 2020. This means that care 
needs will in future be met relatively more frequently by means of privately funded 
help, and that the relative share of awbz-funded provisions will decrease. The share 
of informal help in the total will also fall, and to an even greater degree: take-up of 
informal care is forecast to rise by 17% between 2000 and 2020, only slightly higher 
than the growth in the population.

7 Policy variants

A third potential application for the nursing and care explanatory model is to forecast 
the effects of proposed or possible policy. This summary presents only a few exam-
ples of the applications discussed in the report. 

Fewer smokers
Chronic disorders are found to influence the potential demand for and take-up of a 
number of awbz-funded provisions, such as nursing. The study therefore investi-
gated whether preventing such disorders might reduce the pressure on awbz-funded 
care. It was decided to look at the cause of many disorders, namely smoking. The 
effect was explored of a change in the behaviour of the less well-educated which 
resulted in their smoking patterns corresponding with those of the better educated, 
a group which today contains far fewer smokers. This assumption is found to have 
little effect on potential demand, and reduces take-up by only 3%. As regards individ-
ual care packages, the effect is found to be greatest on the take-up of admission care, 
which reduces by 5%. 

The effect is thus not major. This is partly because people with a low education level 
also exhibit other risk behaviour which poses a threat to their health. The gains from 
lower prevalence of smoking-related diseases are therefore partly cancelled out by the 
incidence of other illnesses.

Though not great, however, the effect is nonetheless substantial; a rough estimate 
suggests that successful prevention in line with this example could save around half a 
billion euros. 

No growth in prosperity
Household income is an important determinant of both potential demand and take-
up: it tends to increase the former and impede the latter. The assumed growth in 
prosperity is therefore one of the most important drivers of increasing take-up of 
privately funded help and consequent slower growth in the take-up of awbz-funded 
care. The assumed trend of 0.75% annual prosperity growth mentioned earlier is the 
most uncertain of the small number of trends that undergo change according to the 
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explanatory model. A variant was therefore calculated in which no welfare growth is 
predicted and in which incomes are frozen at 2000 levels.
 
The main effect of freezing incomes is a major reduction in demand for privately 
funded help (200,000 persons fewer). A majority of these will receive no help whatso-
ever, but people with a lower income in particular will turn to awbz-funded care. As 
a result, 14,000 more people will be receiving help at home in 2020 than in the base-
line estimate; the number of applications for admission to an institution will be 7,000 
higher. Expressed in euros at 2002 prices, this would mean that spending on awbz-
funded care would be roughly half a billion euros higher.

Care at home under the Social Support Act
There are plans to fund a part of the care provided at home under a new Social Sup-
port Act (Wet maatschappelijke ondersteuning). This would in any event include domes-
tic care and probably support, but possibly also personal care. This switch would be 
accompanied by a more restrictive policy in which help is only available to people who 
are considered vulnerable. 

It is possible that, at the moment they see their rights diminishing, members of the 
public will begin investigating whether there are any other publicly funded provisions 
that could meet their care needs. To assess the risk of this happening, the potential 
demand of consumers of domestic and personal care were subjected to separate anal-
ysis. According to the explanatory model, there are 200,000 consumers of domestic 
and/or personal care who cannot be classed as vulnerable. Introduction of the Social 
Support Act would mean they would lose the publicly funded help they receive at pres-
ent. 50,000 of these persons have a potential demand such that they would be eligible 
for provisions that would probably continue to be funded under the Exceptional Med-
ical Expenses Act (awbz), such as home nursing and care involving admission to an 
institution. 

Set against the gain in the form of 150,000 persons who would have to make their 
own care arrangements and would therefore no longer be drawing on public funds (a 
saving estimated at roughly 1.5 billion euros) is a loss in the form of 50,000 persons 
who would be able to draw on relatively expensive publicly funded provisions (costs: 
2.1 billion euros). The net effect of the whole exercise is thus negative.
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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’); huis-
     houdens: naar weegfactor hoofd huishouden

Berichtgevers  voor sommige kinderen één van de ouders
Verslagperiode het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een v

     oorgaande 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 Schattingsresultaten van het volledige 
  gebruiksmodel

Tabel B.1 Determinanten van gebruika (marginale effectenb van multinomiale schatting), 2000 
(n=9456)

infor-
mele
zorg

parti-
culiere.

zorg

huishoude-
lijke verzor-

ging

persoon-
lijke verz. 

plus

verple-
ging 

(plus)

opname 
verzor-
ging

opname 
verple-
ging

AWBZ-
hulp

aandoeningen
 kanker 0 0 0 0 ++ 0 0 0
 nier, gal lever of schildklier 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
 astma/COPD 0 0 0 0 0 0 0 0
 bewegingsapparaat 0 ++ – – 0 – – – – – – – –
 gevolgen ongeval 0 0 0 0 0 0 0 +
 overige aandoeningen 0 0 ++ 0 0 ++ + ++
beperkingen
 zintuiglijk 0 0 0 0 0 0 – 0
 mobiliteit licht + 0 + 0 0 ++ 0 ++
 mobiliteit matig tot ernstig 0 0 ++ + 0 ++ + +++
 adl licht 0 0 0 0 0 – – 0 0
 adl matig tot ernstig 0 0 0 ++ + + ++ +++
 zitten en staan licht 0 + 0 0 0 – – – 0
 zitten en staan matig tot ernstig 0 +++ 0 0 0 – – 0 0
 hdl licht +++ ++ +++ 0 +++ ++ 0 0
 hdl matig tot ernstig +++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ ++
 psychisch +++ 0 +++ +++ +++ +++ ++ +++
leeftijdsklasse
 jonger dan 69 (ref.)
 70-74 jaar 0 +++ ++ ++ ++ +++ ++ +++
 75-79 jaar ++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ +++
 80-84 jaar +++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++
 85+ +++ +++ ++ +++ ++ +++ ++ +++

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 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.

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)
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Tabel B.2 Determinanten van gebruika (marginale effectenb van multinomiale schatting), 2000 
(n=9456); vervolg

infor-
mele
zorg

parti-
culiere

zorg

huishoude-
lijke verzor-

ging

persoon-
lijke verz. 

plus

verple-
ging 

(plus)

opname 
verzor-
ging

opname 
verple-
ging

AWBZ-
hulp

geslacht
 man (ref.)
 vrouw – – – + 0 0 ++ – – – – 0
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 0
 weinig stedelijk 0 0 0 0 ++ 0 0 0
 niet stedelijk +++ +++ 0 0 + 0 – 0
voltooide opleiding
 hooguit lager onderwijs
 lager beroepsonderwijs 0 +++ 0 + 0 0 0 0
 mavo tot middelbaar onderwijs 0 +++ 0 0 0 0 0 0
 hbo of universitair 0 +++ 0 0 0 0 0 0
netto huishoudeninkomen 
 <1.500 gulden per maand (ref.)
 1.500-2.100 gulden per maand 0 +++ 0 + 0 0 0 0
 2.100-2.400 gulden per maand 0 ++ 0 0 – – 0 –
 2.400-2.700 gulden per maand 0 ++ 0 0 – – – 0 –
 2.700-3000 gulden per maand 0 ++ 0 0 – – – – – – – –
 3000-3.500 gulden per maand 0 +++ 0 0 – – – – – – – –
 3.500-4.000 gulden per maand 0 +++ 0 0 – – – – 0 – –
 4.000-6.000 gulden per maand 0 +++ 0 0 – – – – – – – – –
 >6.000 gulden per maand 0 +++ 0 0 – – – 0 – –
 missing 0 +++ – – 0 – – 0 0 – – –
gebruik voorzieningen
 hulpmiddel mobiliteit +++ 0 +++ +++ +++ +++ ++ +++
 medisch specialist en/of ziekenhuis +++ 0 +++ ++ +++ 0 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 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.

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)
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Bijlage C Relatie opleidingsniveau, 
  gezondheidsproblemen en gebruik van hulp

De relatie tussen het opleidingsniveau van mensen en hun gezondheidsproblemen 
staat weergegeven in tabel C.1. In die tabel staan de uitkomsten van een zogenoemde 
logistische regressie. De tekens geven de sterkte van het statistische verband weer. Er 
is geschat met behulp van een selectiemodel waarin gecorrigeerd is voor het feit dat 
bij elke stap een selecte groep wordt geanalyseerd.

Uit de analyse blijkt dat hoger opgeleiden minder vaak langdurige gezondheidspro-
blemen 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 compense-
ren. Hoger opgeleiden die desondanks beperkingen ondervinden maken wat minder 
gebruik van awbz-gefinancierde zorg aan huis dan lager opgeleiden met dezelfde 
beperkingen, maar niet minder van tehuizen.

Tabel C.1 Aandoeningen, beperkingen en gebruik van verpleging en verzorging door personen van 30 
jaar en ouder, naar opleidingsniveau en inkomen, 1999 (coëfficiënten)a,b

chronische 
aandoening

beperking onder 
degenen met 
aandoening

tehuisbewoners onder 
degenen met beperking 

en aandoening

zorg thuis onder zelf-
standig wonende perso-
nen  met beperking en 

aandoening  

voltooide opleiding
  hooguit lager onderwijs 0 (ref) 0 (ref) 0 (ref) 0 (ref)
  lager beroepsonderwijs – – – – 0 0
  mavo tot middelbaar onderwijs – – – – – 0 0
 hbo of universitair – – – – – 0 – –
netto huishoudeninkomen
 <1.500 gulden per mnd (ref.) 0 0 0 0
 1.500-2.100 gulden per mnd – – 0 – – – – –
 2.100-2.400 gulden per mnd – – 0 – – – –
 2.400-2.700 gulden per mnd – – – – – – – –
 2.700-3000 gulden per mnd – – – – – – – – –
 3000-3.500 gulden per mnd – – – – – – – – – –
 3.500-4.000 gulden per mnd – – – – – – – – – –
 4.000-6.000 gulden per mnd – – – – – – – – – – –
 >6.000 gulden per maand – – – 0 – – – – – –
missing  – – – 0 – – – – – –

a  Er is gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en samenstelling van het huishouden.
b Niet-significant, aangeduid met 0 bij p>0,1; licht significant aangeduid met – bij p<0,1 significant, 

aangeduid met – – bij p<0,05, sterk significant aangeduid met – – – bij p<0,01

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)
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Het opleidingsniveau blijkt dus een afgeleid effect te hebben op het gebruik van ver-
pleging en verzorging; dat effect verloopt via beperkingen. Normaal gesproken zou 
het weinig zin hebben het opleidingsniveau in een ramingsmodel te betrekken, 
zolang daarin beperkingen zijn betrokken. Nu dat niet het geval is door het ontbreken 
van gegevens kan toevoeging van het opleidingsniveau juist een tekortkoming van het 
model compenseren.

Dat het opleidingsniveau een sterk effect heeft op bijna alle beperkingen blijkt uit 
tabel C.2.
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Tabel C.2 Determinanten van beperkingen (marginale effecten van ordered probit schatting)a 

zitten/staan mobiliteit adl hdl psychisch zintuiglijke

aandoeningen
 kanker 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 hartaandoening 0 +++ 0 +++ 0 0
 herseninfarct ++ +++ +++ +++ 0 0
 astma/COPD +++ +++ ++ +++ 0 +
 bewegingsapparaat +++ +++ +++ +++ 0 +++
 gevolgen ongeval ++ ++ ++ ++ 0 0
 overige aandoeningen +++ +++ +++ +++ ++ +++

leeftijdsklasse
 jonger dan 69 (ref.)
 70-74 jaar +++ +++ +++ +++ – – +++
 75-79 jaar +++ +++ +++ +++ – – +++
 80-84 jaar +++ +++ +++ +++ 0 +++
 85+ +++ +++ +++ +++ +++ +++

geslacht
 man (ref.)
 vrouw +++ +++ 0 +++ ++ – –

samenstelling huishouden
 samenwonend (ref.)
 weduwstaat 0 + + 0 0 +
 overig alleenstaand 0 ++ ++ ++ 0 0

voltooide opleiding
 hooguit lager onderwijs
 lager beroepsonderwijs – – – – – – – – – 0 0
 mavo tot middelbaar onderwijs – – – – – – – – – – – – 0 – –
 hbo of universitair – – – – – – – – – – – – 0 –

netto huishoudeninkomen
 <1.500 gulden per maand (ref.)
 1.500-2.100 gulden per maand 0 0 – – 0 0 0
 2.100-2.400 gulden per maand 0 0 0 0 0 0
 2.400-2.700 gulden per maand – – 0 – – – – 0 0
 2.700-3000 gulden per maand – – – – – – – – – – – 0
 3000-3.500 gulden per maand – – – – – – – – – – 0 0
 3.500-4.000 gulden per maand – – – – – – – – – – 0 0
 4.000-6.000 gulden per maand – – – – – – – – – – – – – – 0
 >6.000 gulden per maand – – – – – – – – – – – – – – 0
 missing – – – – – – – – – – – 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.

Bron: SCP (AVO’99/OII2000) 
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Bijlage D Stabiliteit van de determinanten

Bij het ramen wordt verondersteld dat de determinanten in 2020 dezelfde verklarings-
kracht 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 leefsituatieonderzoek dat het cbs in 1982 uitvoerde onder personen van 55 jaar en 
ouder. In 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 
gerepliceerd. Dat komt doordat in 1982 niet is gevraagd naar de een van de belang-
rijkste determinanten van het gebruik van verpleging en verzorging: beperkingen in 
huishoudelijke activiteiten. Daarom moest volstaan worden met de verklaring van het 
gebruik van enige vorm van hulp. 

De uitkomsten van de analyse staan in tabel D.1, uitgedrukt in odds ratio’s. Uit de 
tabel blijkt dat de determinanten van het gebruik van thuiszorg in 1982 dezelfde 
waren als nu. Ook de mate van samenhang (significantie) komt grotendeels over-
een 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 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.
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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. 

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-
gefinancierde 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 determinant inko-
men) 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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Tabel D.1 Determinanten van vormen van hulp 1982 en 1999 onder de bevolking van 55 jaar en 
ouder (Odds ratio’s)a

dummy potentiële vraagb gebruik thuiszorg opname verzorging
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
   weduwstaat 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 aandoeningen ** *** *** ** 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 n.s. = Niet-significant bij p>0,1; * = Licht significant met p<0,1; ** = Significant bij p<0,05; *** = Sterk significant bij 
p<0,01.

b Exclusief opname verpleging.

Bron: CBS (LSS55+1982); SCP (AVO’99; OII2000)
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Bijlage E Potentiële vraag naar verpleging en verzorging;
  raming 2000-2020; absolute aantallen

Tabel E.1 Potentiële vraag van personen van 30 jaar en ouder, naar plaats van de gevraagde hulp, 
2000-2020 (absolute aantallen x 1.000)

jaar bevolking potentiële vraag vraag naar zorg thuis vraag naar opname

2000 9810 1244 933 311
2005 10354 1370 1028 342
2010 10688 1475 1103 372
2015 10972 1589 1186 403
2020 11237 1733 1288 445

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

Tabel E.2 Potentiële vragers naar hulp aan huis van 30 jaar en ouder, naar type gevraagde hulp, 
2000-2020 (absolute aantallen x 1.000)

jaar bevolking
huishoudelijke 

hulp
persoonlijke ver-

zorging (plus)
verpleging

 (plus)
begeleiding 

(plus) dagopvang (plus)

2000 9810 396 207 246 44 40
2005 10354 435 225 275 49 44
2010 10688 466 240 299 52 47
2015 10972 503 257 323 54 50
2020 11237 544 281 351 56 56

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

Tabel E.3 Potentiële vraag naar opname van personen van 30 jaar en ouder, naar type intramurale 
opvang, 2000-2020 (absolute aantallen x 1.000)

jaar bevolking tijdelijke opname opname verzorging opname verpleging

2000 9810 39 125 142
2005 10354 42 136 158
2010 10688 45 148 173
2015 10972 49 158 190
2020 11237 53 174 211

Bron: SCP (AVO’99; OII2000); GINO-RIO2000
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Bijlage F Gebruik van verpleging en verzorging, 
  raming 2000-2020; absolute aantallen

Tabel F1 Gebruik van AWBZ-gefinancierde diensten door personen van 30 jaar en ouder, naar 
plaats van de gevraagde hulp, 2000-2020 (absolute aantallen x 1.000)

aantallen personen potentiële vraag totaal gebruik totaal hulp aan huis totaal hulp met opname

2000 9810 1434 603 449 155
2001 9945 1485 602 447 155
2002 10068 1512 611 453 158
2003 10179 1529 622 461 161
2004 10271 1555 627 464 164
2005 10354 1581 634 467 167
2010 10688 1704 662 480 182
2015 10972 1837 692 498 195
2020 11237 2000 737 529 208

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Tabel F2 Gebruik van AWBZ-gefinancierde diensten door personen van 30 jaar en ouder, naar type 
hulp, 2000-2020 (absolute aantallen x 1.000)

aantallen personen
huishoudelijke 

hulp
persoonlijke 

verzorging (plus)
verpleging 

(plus)
opname 

verzorging
opname 

verpleging

2000 9810 260 69 120 104 51
2001 9945 260 70 118 103 52
2002 10068 263 71 119 105 53
2003 10179 266 72 122 108 53
2004 10271 268 74 122 109 54
2005 10354 270 74 123 112 55
2010 10688 275 79 126 122 60
2015 10972 280 86 132 130 65
2020 11237 293 93 143 137 71

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)
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2003/6 Vragen om hulp. Vraagmodel verpleging en verzorging (2003). isbn 90-377-0114-0
2003/7 Vragen om hulp. Vraagmodel verpleging en verzorging. Samenvatting van het onderzoeks-

rapport (2003). isbn 90-377-0133-7
2003/9 Maten voor gemeenten 2003 (2003). isbn 90-377-0134-5 
2003/10 Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid halverwege de eerste planperiode 

(1998-2002) (2003). isbn 90-377-0054-3 
2003/14 Mobiel in de tijd. Op weg naar de auto-af hankelijke maatschappij, 1975-2000 (2003). 

isbn 90-377-0125-6 
2003/15 Beleid in de groei. Voortgang en uitkomsten van het lokale jeugdbeleid (2003). 

isbn 90-377-0058-6 

Onderzoeksrapporten 2004
2004/1 Emancipatie in estafette. De positie van vrouwen uit etnische minderheden (2004). 

isbn 90-377-0162-0
2004/2 De moraal in de publieke opinie. Een verkenning van ‘normen en waarden’ in bevolkings-

enquêtes (2004). isbn 90-377-0163-9
2004/3 Werkt verlof? Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van arbeidsduur 

(2004).  isbn 90-377-0144-2
2004/5 Maten voor gemeenten 2004 (2004). isbn 90-377-0179-5
2004/9 Moslim in Nederland. Een onderzoek naar de religieuze betrokkenheid van Turken en 

Marokkanen. Samenvatting (2004). isbn 90-377-0176-0
2004/10 Unequal Welfare States (2004). isbn 90-377-0185-x

Werkdocumenten (rechtstreeks te verkrijgen bij het scp)
89 Modellering van de care-sectorenin het Ramingsmodel Zorg (2003). isbn 90-377-0123-x 
90 Sociale activering. Een brug tussen uitkering en betaald werk (2003). isbn 90-377-0127-2 
91 Het sociale draagvlak voor de quartaire sector, 1970-2000 (2003). isbn 90-377-0131-0 
92 De vaststelling van de kerkelijke gezindte in enquêtes (2003). isbn 90-377-0136-1 
93 Midden in de media (2003). isbn 90-377-0130-2 
94 Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid (2003). isbn 90-377-0137-x 
95 Voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de landelijke jeugdmonitor (2004). 

isbn 90-377-0167-1
96 Nieuwe baan of nieuwe functie? Een studie naar de beloning van externe en interne mobiliteit 

(2004). isbn 90-377-0172-8
98 Landelijk ramingsmodel kinderopvang 2002-2010 (2003) isbn 90-377-0148-5
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99 Sociale uitsluiting. Een conceptuele en empirische verkenning (2003). isbn 90-377-0154-x
100 Het Nationale scholierenonderzoek (nso) en het Health Behaviour in School-aged Children-

onderzoek (hbsc) vergeleken (2004). isbn 90-377-0150-7
101 Schalen van fysieke en psychosociale beperkingen. Het meten van hulpbehoefte bij de indica-

tiestelling verpleging en verzorging (2003). isbn 90-377-0151-5
102 Vertrouwen in de rechtspraak; theoretische en empirische verkenningen voor een monitor 

(2004). isbn 90-377-0164-7
103 Bindingsloos of bandeloos. Normen, waarden en individualisering (2004). isbn 90-377-

0169-8
104 De veeleisende samenleving. De sociaal-culturele context van psychische vermoeidheid (2004).

isbn 90-377-0170-1
105 Cijferrapport allochtone ouderen (2004). isbn 90-377-0171-x
106 Moslim in Nederland. Een onderzoek naar de religieuze betrokkenheid van Turken en Marok-

kanen. isbn 90-377-0178-7 (set, 6 delen)
107 The Social State of the Netherlands. Summary (2004). isbn 90-377-0168-x
108 Naar een stelsel van sociale indicatoren voor het Integraal toezicht jeugdzaken. Advies in 

opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Open-
bare Orde en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs (2004). isbn 90-377-0186-8

109 Kosten en baten van extramuralisering (2004). isbn 90-377-0187-6

Overige publicaties

Tijdverschijnselen. Impressies van de vrije tijd (2003). isbn 90-377-0135-3 

Mantelzorg in getallen (2003). isbn 90-377-0146-9

Berichten uit het vyvarium (2003). isbn 90-377-0149-3

Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten groep (2003). isbn 90-377-0153-1

Hollandse taferelen (2004). Nieuwjaarsuitgave 2004. isbn 90-377-0155-8

Social Europe. European Outlook 1. Annex to the ‘State of the Union 2004’ (2004). 
isbn 90-377-0145-0

Does Leave Work? Summary (2004). isbn 90-377-0182-5

Destination Europe. Immigration and Integration in the European Union (2004). 
isbn 90-377-0198-1




