
Vragen om hulp





Vragen om hulp

Vraagmodel verpleging
en verzorging

Crétien van Campen
Edwin van Gameren

Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, april 2003



Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.

Het Bureau heeft tot taak:

a wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samen-
hangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande
en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;

b bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van
voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;

c informaties te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal be-
leid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoe-
ring mogelijk te maken.

Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn, die het
beleid van meer dan één departement raken.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het
sociaal en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het Bureau te voeren beleid.
Omtrent de hoofdzaken van dit beleid treedt de minister in overleg met de minister van
Algemene Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2003
scp-onderzoeksrapport 2003/6
Zet- en binnenwerk: Trees Vulto, Schalkwijk
Omslagontwerp: Bureau Stijlzorg, Utrecht
isbn 90-377-0114-0

Sociaal en Cultureel Planbureau
Parnassusplein 5
2511 vx Den Haag
Telefoon (070) 340 70 00
Fax (070) 340 70 44

Website: www.scp.nl
E-mail: info@scp.nl



Inhoud

Voorwoord 7

1 Inleiding 9

1.1 Trajecten van hulpvragers 9

1.2 Inbedding in het verklaringsmodel zorg voor mensen met beperkingen 10

1.3 Begrippen en definities 12

1.4 Vraagstellingen 15

1.5 Opbouw van het rapport 16

2 Onderzoeksverantwoording 19

2.1 Inleiding 19

2.2 Selectie van rio’s 20

2.2.1 Registratie van gegevens door de rio’s 20

2.2.2 Representativiteit van de rio’s in de steekproef 22

2.3 Classificatie van de zorgadviezen 25

2.4 Kenmerken van de hulpvragers 29

2.4.1 Persoonskenmerken 30

2.4.2 Kenmerken van de aanmelding 31

2.4.3 Zorgkenmerken 32

2.4.4 Kenmerken van de hulpbehoefte 33

2.4.5 Andere informatie 34

2.5 Kenmerken van hulpvragers: schalen voor de beperkingen 35

2.6 Selectie van gegevens 37

2.7 Analyse en modellering 42

2.7.1 Het multinomiaal logit model 42

2.7.2 Duurmodellen 45

2.8 Samenvatting 51

3 Vragers van verzorging en verpleging 53

3.1 Inleiding 53

3.2 Leefsituatie 53

3.3 Hulpbehoefte 60

3.4 Geadviseerde zorg 63

3.5 Samenvatting 69

4 Determinanten van indicaties 73

4.1 Inleiding 73

4.2 Literatuur 73

4.3 Indicaties voor zorg thuis en opname 76



4.4 Indicaties voor zorgpakketten 80

4.5 Samenvatting 85

5 Determinanten van veranderingen in indicaties 87

5.1 Inleiding 87

5.2 Literatuur 88

5.3 Veranderingen in de tijd 91

5.4 Verklaring van veranderingen in het geïndiceerde pakket 97

5.5 Samenvatting 106

6 Beleidstoepassingen 109

6.1 Inleiding 109

6.2 Kansen op indicaties 109

6.3 Beslissing-ondersteunend systeem voor indicatieadviseurs 112

6.4 Kans op terugkeer 114

6.5 Plansysteem voor het rio-management 119

6.6 Toekomstscenario’s 121

6.7 Samenvatting 125

7 Samenvatting en slotbeschouwing 127

7.1 Inleiding 127

7.2 Profielen van hulpvragers 127

7.3 Handvatten voor vraagsturing 128

7.4 Risicogroepen onder hulpvragers 131

7.5 Ontwikkeling van beleidsinstrumenten 132

7.6 Bruikbaarheid van rio-gegevens 133

Bijlagen

A Gebruik van indelingen naar zorgproducten en zorgfuncties in dit rapport

(bij hoofdstuk 1) 137

B Constructie van de verklarende variabelen (bij § 2.4 en 2.5) 139

C Vergelijking van het ruwe en het geschoonde gino-rio2000-bestand (bij § 2.6) 157

D Berekeningen bij de beleidstoepassingen (bij hoofdstuk 6) 161

Literatuur 165

Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau 169



Voorwoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil graag over een instrument
beschikken waarmee ramingen van de vraag naar zorg gemaakt kunnen worden en
waarmee de mogelijke effecten van bestaand en voorgenomen beleid kunnen worden
geschat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie nu
zo’n instrument ontwikkeld voor de sector verpleging en verzorging: het Verklarings-
model zorg voor mensen met beperkingen. Het gehele traject van zorgbehoefte via
zorgvraag naar gebruik van awbz-gefinancierde voorzieningen voor verpleging en
verzorging heeft in het model een plaats gevonden.

Dit onderzoeksrapport gaat over een belangrijk onderdeel van het zorgtraject waar
toch nog maar weinig over bekend is: de vraag naar verpleging en verzorging. Het is
voor het eerst dat deze vraag op grote schaal op basis van gegevens van individuele
hulpvragers in kaart is gebracht. Met behulp van de registratiegegevens van vijftien
Regionale Indicatie Organen (rio) hebben we inzicht gekregen in de vraag naar
zorgdiensten in de sector verpleging en verzorging en in de factoren die de vraag be-
palen. Ook hebben we onderzocht welke factoren veranderingen in de vraag voorspel-
len. De in dit rapport ontwikkelde modellen lenen zich bovendien goed voor toepas-
sing binnen de rio’s zelf en in het beleid op regionaal en nationaal niveau.

De gegevens waarmee de analyses zijn uitgevoerd zijn afkomstig van rio’s die regi-
streren met behulp van de software van gino bv. Dit softwaresysteem is mede ont-
worpen voor wetenschappelijke analyses van de data die ermee worden verzameld.
Het aan de Rijksuniversiteit Groningen gelieerde onderzoeksinstituut argo heeft de
registraties ontsloten, geschoond en bewerkt tot een geanonimiseerd databestand dat
zich liet analyseren.

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de vijftien rio’s die hun gegevens
belangeloos aan het scp hebben verstrekt. Dank gaat daarnaast uit naar het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat de ontsluiting en bewerking van de
data heeft bekostigd. Medewerkers van gino bv en van onderzoeksinstituut argo
hebben de onderzoekers herhaaldelijk met raad en daad bijgestaan. Naast de auteurs
hebben Joost Timmermans, Isolde Woittiez, Jurjen Iedema en Alice de Boer bijdragen
geleverd.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Inleiding

1.1 Trajecten van hulpvragers

Wie in Nederland hulp van anderen nodig heeft voor verpleging of verzorging kan die
vragen aan vrienden of familie, een particuliere hulp inhuren, collectief gefinancierde
hulp aanvragen of kiezen voor een combinatie hiervan. Dit onderzoeksrapport gaat
over mensen die collectief gefinancierde verpleging of verzorging aanvragen en zich
daarvoor wenden tot een regionaal indicatieorgaan (rio). Regionale indicatieorga-
nen zijn in 1998 ingesteld met de taak de indicatiestelling uit te voeren voor mensen
die in aanmerking willen komen voor collectief gefinancierde verpleging en verzor-
ging. De financiering van deze zorg is in Nederland geregeld in de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (awbz).

Het aanbod van deze zorg is schaars en om deze eerlijk te verdelen dienen de rio’s
onafhankelijk en objectief te indiceren. Iedere hulpvrager die zich meldt bij een rio
wordt onderzocht door een indicatieadviseur. Tijdens een huisbezoek wordt op grond
van de lichamelijke en psychosociale beperkingen van de hulpvrager vastgesteld
welke hulp de persoon nodig heeft. Dit kan afwijken van wat de persoon vraagt. Na
het onderzoek geeft de indicatieadviseur een positief of negatief advies. Met een posi-
tief advies heeft de hulpvrager recht op awbz-zorg.

Afhankelijk van het type advies kiezen positief geïndiceerden een hulpvorm. Dat kan
zijn thuiszorg, een persoonsgebonden budget, opname in een verzorgings- of ver-
pleeghuis of een combinatie hiervan. Na keuze van een hulpvorm staat de hulpvrager
in de praktijk op een wachtlijst voor een voorziening. Zoals bekend wisselt de tijd die
iemand op een wachtlijst staat sterk. Is de hulpvrager eenmaal gebruiker geworden
dan kan na verloop van tijd behoefte ontstaan aan een andere hulpvorm, bijvoorbeeld
als gevolg van verbetering of verslechtering van de gezondheidstoestand. In dat geval
meldt een hulpvrager zich weer bij een rio en doorloopt de procedure opnieuw.

In dit rapport zal onderzocht worden welke achtergrondkenmerken van hulpvragers
een rol spelen bij positieve indicaties en herindicaties voor verpleging en verzorging.
Doel is inzicht te verkrijgen in de vraag naar verpleging en verzorging. Alvorens in te
gaan op de vraagstellingen van dit onderzoek wordt eerst in de volgende paragraaf
het bredere onderzoekskader besproken.
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1.2 Inbedding in het verklaringsmodel zorg voor mensen met beperkingen

Dit onderzoeksrapport maakt deel uit van het uitgebreider project van het Sociaal en
Cultureel Planbureau getiteld ‘Verklaringsmodel zorg voor mensen met
beperkingen’. Doel van het algemene project is inzicht te verkrijgen hoe mensen met
beperkingen hun verzorgingsproblemen oplossen en welke wegen ze daarbij bewan-
delen. Dit rapport ‘Vraagmodel verpleging en verzorging’ beperkt zich tot een deel
van de trajecten van hulpvragers, namelijk van de aanmelding bij een rio tot het po-
sitieve indicatiebesluit (zie omstippelde gebied in figuur 1.1).

De achtergrond van dit project is de wens van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over een instrument te beschikken waarmee vraagramingen kunnen
worden gemaakt en waarmee mogelijke effecten van bestaand en voorgenomen be-
leid kunnen worden ingeschat.

Het scp creëerde al eerder een model dat enige evaluatie van zorgbeleid mogelijk
maakt: het zogenoemde ouderenmodel (Van Gameren, Woittiez en Ooms 2001). Dit
model, onderdeel van het Ramingsmodel zorg, is door het cpb en scp ontwikkeld om
kostenramingen voor de gehele zorgsector op te stellen. Vanwege die brede invals-
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Figuur 1.1 Begrippenkader van de geïndiceerde vraag naar verpleging en verzorging
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hoek is het ramingsmodel globaal gebleven en is het niet mogelijk op specifieke ken-
merken van deelsectoren in te gaan. Bovendien heeft de ervaring inmiddels geleerd
dat het model op enkele belangrijke punten moet worden uitgebreid. Zo wordt de
vraag, een steeds belangrijker aspect van de zorg, daarin onderbelicht. Daarnaast is in
dat model nauwelijks rekening gehouden met de diversiteit binnen voorzieningen:
veelal bedienen deze een aantal verschillende cliëntgroepen met uiteenlopende dien-
sten.

De ambitie is een verklaringsmodel te ontwikkelen dat minder van de voornoemde
beperkingen kent. De algemene doelstellingen luiden: inzicht verwerven in de deter-
minanten van de behoefte aan, de vraag naar en het gebruik van zorgdiensten en het
zodanig modelleren hiervan dat het opstellen van vraagramingen alsmede het doorre-
kenen van effecten van zorgbeleid van de overheid mogelijk worden.1

Vanwege de complexiteit van de modelontwikkeling, maar ook vanwege de onduide-
lijkheid over de te verklaren variabelen in het model, is gekozen voor een modulaire
aanpak in deelprojecten. De integrale modellering vindt pas na uitvoering van die
deelprojecten plaats.2 De onderhavige studie is een geïntegreerd verslag van twee
deelprojecten over indicaties en herindicaties voor verpleging en verzorging.

De indicatiestelling vormt de poort tot de sector van verpleging en verzorging. Hier
vinden de toegang tot de zorg en in zekere zin de afstemming van vraag en aanbod
plaats. In Nederland reguleert de overheid grotendeels vraag en aanbod van door de
awbz gefinancierde verpleging en verzorging en spelen de marktmechanismen van
prijs en kwaliteit een bescheiden rol.

In de zorg vindt een geleidelijke overgang plaats van aanbodsturing naar vraagstu-
ring. Tot voor kort stelde de overheid door begrenzing van de financiële middelen de
capaciteit van het aanbod vast; dienstverlenende instellingen verdeelden dit aanbod
vervolgens zo goed mogelijk over vragers. Vanaf nu zal de vraag in veel sterkere mate
het aanbod en dus ook de kosten gaan bepalen. Daardoor neemt het belang sterk toe
van inzicht in de drijvende krachten achter de vraag en de mate waarin deze in ge-
bruik wordt omgezet.

De overgang naar vraaggestuurde zorg betekent vermoedelijk niet dat de overheid af-
ziet van kostenbeheersing; aangenomen mag worden dat zij zal willen voorkomen dat
de zorg een onevenredig groot beslag gaat leggen op de collectieve middelen. Vraag-
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1 In het onderzoeksproject wordt gezocht naar een alternatief voor de eenheid die tot op
heden in verklaringsmodellen wordt gebruikt: de voorziening. In de omschrijving van
de doelstellingen is hiervoor het begrip zorgdiensten gebruikt. Hoe die zorgdiensten
zijn samengesteld, is tevens object van onderzoek.

2 Zie projectvoorstel ‘Verklaringsmodel zorg voor mensen met beperkingen’, interne
notitie scp, november 2001.



sturing houdt dan tevens in dat de overheid waar mogelijk die vraag zal sturen. Dat is
een van de mogelijke invullingen van het begrip vraagsturing die nog niet eenduidig
in beleidstermen gedefinieerd zijn (cf. Rijckmans et al. 2002). De determinanten van
de vraag, de onderliggende behoefte en een eventueel volgend gebruik vormen aan-
grijpingspunten voor vraagsturing. Voorbeelden van determinanten van de vraag naar
zorg vormen de oplossingen in de informele sfeer van het sociale netwerk, maar ook
de eisen die gesteld worden aan het recht op toelating tot de dienstverlening (indica-
tie). Met het oog op de eventuele sturing is voor overheidsbeleid van belang dat de
aard en het gewicht van dit soort determinanten worden bepaald. Dan kan bijvoor-
beeld worden nagegaan welk effect stimulering van de informele hulp heeft op de
vraag naar zorgdiensten.

De wachtlijsten in de zorg worden als een groot maatschappelijk probleem gezien en
daarom heeft de overheid veel extra financiële middelen beschikbaar gesteld om dit
probleem op te lossen. Inmiddels is na veelvuldig onderzoek wel ongeveer bekend
hoeveel wachtenden er zijn, maar vaak is minder bekend welke soorten vragers op die
wachtlijsten staan. Toch is informatie daarover nodig voor een effectieve bestrijding
van wachtlijsten.

Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een wachtlijst waarover wel iets meer
bekend is: die van de thuiszorg. De groep wachtenden op thuiszorg bestaat in over-
grote meerderheid uit ouderen die problemen hebben met het uitvoeren van huishou-
delijke taken en die daarom vragen naar relatief eenvoudige en betrekkelijk goedkope
huishoudelijke hulp. Men zou dus beter van een wachtlijst ‘eenvoudige huishoude-
lijke hulp’ kunnen spreken dan van een wachtlijst thuiszorg.

Voor een evaluatie van de wachtlijstbestrijding moet de betreffende categorie oude-
ren herkenbaar zijn binnen de grote groep vragers naar en gebruikers van thuiszorg.
Voor toekomstig beleid is van belang te weten waar de vraag naar diensten door deze
ouderen vandaan komt en wat de determinanten van de vraag zijn. Gedifferentieerde
informatie over de vraag naar en het gebruik van diensten van de thuiszorg biedt kort-
om meer zicht op de mogelijke effecten van specifiek beleid zoals de bestrijding of
het voorkomen van wachtlijsten.

1.3 Begrippen en definities

Thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg, samen de sector Verpleging en
verzorging, vormen het grootste deel van de awbz-gefinancierde zorg, ofwel de care-
sector in de Nederlandse gezondheidszorg. Het gebruik en de kosten van de sector
Verpleging en verzorging nemen jaarlijks toe. In 2000 ontvingen 571.000 mensen ver-
pleging en verzorging en in 2001 637.00, een stijging van 12%. Het beslag op de
awbz-middelen bedroeg in 2000 7,6 miljard euro en in 2001 8 miljard euro, een stij-
ging van 6% (tk 2001/2002a).
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Een hulpvrager is in dit rapport gedefinieerd als een persoon met een positief indicatie-
besluit (of advies) van een regionaal indicatieorgaan. De vraag naar verpleging en ver-
zorging is dus gedefinieerd als geïndiceerde vraag.

Ter verduidelijking wordt het begrip ‘hulpvrager’ onderscheiden van de begrippen
hulpbehoevende, rio-cliënt, wachtende op zorg en gebruiker. Deze begrippen zijn
in een traject te plaatsen (zie figuur 1.2). Een hulpbehoevende wordt meestal gedefi-
nieerd als een persoon met lichamelijke of psychosociale beperkingen. Een rio-cliënt
is een hulpbehoevende die zich aanmeldt bij een rio met een (subjectieve) hulp-
vraag. Een rio-cliënt met een positieve indicatie is hiervoor gedefinieerd als een hulp-
vrager. Een hulpvrager die nog geen gebruikmaakt van de geïndiceerde zorg is een
wachtende op zorg en een hulpvrager die wel gebruikmaakt is vanzelfsprekend een
gebruiker.3

Het regionaal indicatieorgaan bepaalt of een persoon recht heeft op zorg en geeft posi-
tieve en negatieve indicatiebesluiten af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer
500.000 indicatiebesluiten voor verpleging en verzorging afgegeven. In 2000 werden
485.000 nieuwe indicaties afgegeven en in 2001 519.000, een groei van 7% (Dam en
Bakker 2002).4 Van de rio-cliënten krijgt 91% een positief advies, 6% een negatief
advies en 3% een gewijzigd advies (Schrijvers 2001: 41).

De indicatiestelling voor verpleging en verzorging heeft de afgelopen vijf jaar een flinke
verandering doorgemaakt. Historisch gezien bestond er al een stelsel van indicatie-
stelling afkomstig uit het armenwerk door kerkelijke instellingen, later de kruisorga-
nisaties, het gezinswerk en de bejaardenoorden en sinds 1998 de regionale indicatie
organen (rio’s) (Stavenuiter 1994; Jamin 1999; Meloen 2000; Dijkstra 2001). De his-
torische ontwikkeling heeft het gemaakt tot een typisch Nederlands stelsel dat ver-
schilt van buitenlandse stelsels (Hutten en Kerkstra 1996).

Inleiding 13

Figuur 1.2 Van hulpbehoefte naar zorggebruik

hulpbehoevende RIO-cliënt hulpvrager wachtende gebruiker

3 Een persoon kan tegelijkertijd wachtende en gebruiker zijn. Er zijn veel gevallen van
brugzorg, waarin iemand geïndiceerd is voor verblijf en verzorging in een instelling en
ter overbrugging thuiszorg krijgt. Hij is dan gebruiker van thuiszorg en wachtende op
verblijf en zorg in een instelling.

4 Nieuwe indicaties wil hier zeggen dat verlengingen van bestaande indicaties, veelal
omdat de geldigheidsduur is verstreken, niet meegeteld zijn.



Momenteel krijgt een nieuwe vorm van indiceren gestalte als een van de kernonderde-
len van de modernisering van de awbz. De ‘indicatiestelling nieuwe stijl’ houdt in dat de
hulpvraag door een onafhankelijke instantie, het regionaal indicatieorgaan, objectief
en intergraal wordt beoordeeld. Doel van een integrale, objectieve en onafhankelijke
indicatiestelling is dat beschreven wordt wat de hulpvrager nodig heeft (en niet wat er
beschikbaar is) in termen van een aanspraak op verpleging en verzorging en dat hij
vervolgens kan kiezen welke zorgaanbieder deze zorg gaat leveren (of dat hij de zorg
zelf regelt met een persoonsgebonden budget). De zorgverzekeraar (het zorgkantoor)
regelt de financiering van de aanspraak tussen hulpvrager en zorgaanbieder (of keert
een persoonsgebonden budget aan de hulpvrager uit).

Een indicatiebesluit is het besluit van het indicatieorgaan of en in welke omvang een
cliënt aanspraak kan maken op awbz-zorg. In de praktijk wordt onderscheid ge-
maakt tussen nieuwe indicaties en herindicaties. Herindicaties zijn te onderscheiden
in vervolgindicatie en hernieuwde indicaties. Vervolgindicaties zijn herindicaties bij
mensen die al zorg gebruiken en wier aanvraag uitsluitend is ingediend omdat de gel-
digheidstermijn van de bestaande indicatie is verstreken (Dam en Bakker 2002). Her-
nieuwde indicaties zijn indicaties voor mensen die al in zorg zijn en bij wie de be-
staande indicatie wordt gewijzigd in een andere combinatie van functies.

Een indicatiebesluit bestaat uit een aanspraak op een of verschillende zorgfuncties. Er
worden zeven functies onderscheiden: ondersteunende begeleiding, huishoudelijke
verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, behande-
ling, verblijf (tk 2000/2001; vws 2002b). Het indiceren in functies is per april 2003
formeel operationeel. Daarvoor werd geïndiceerd in producten. De gegevens die geana-
lyseerd zijn in deze studie zijn afkomstig uit een periode dat geïndiceerd werd in pro-
ducten. Voor verpleging en verzorging werd een twintigtal producten onderscheiden
met een indeling in de hoofdgroepen: zorg thuis, semi-murale zorg en opname (bio-
iii protocol). In de conversietabel van het ministerie van vws (2002b) zijn functies
vertaald in producten. De indeling in zorgpakketten die in dit rapport is geconstru-
eerd op basis van producten (zie § 2.3) blijkt voor 99% te reproduceren op basis van
functies (zie bijlage a).

De eerder gebruikte term zorgdienst verwijst naar een zorgfunctie of zorgproduct en
is te definiëren als een duidelijk omschreven vorm van hulp waarop een hulpvrager
aanspraak kan maken en die door een of verschillende zorgaanbieders verleend kan
worden.

De hulpvrager krijgt een of een aantal functies toegewezen. Aangezien met zeven
functies heel veel combinaties van indicatiebesluiten mogelijk zijn, is in deze studie
onderzocht of dit aantal terug te brengen is tot een beredeneerde systematiek van
veelvoorkomende productcombinaties of zorgpakketten waarin alle mogelijke combina-
ties een plaats krijgen.
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1.4 Vraagstellingen

De groep van mensen met beperkingen is in deze studie beperkt tot degenen die zich
bij een rio aangemeld hebben en een positieve indicatie ontvangen hebben. Binnen
deze groep worden verbanden gelegd tussen kenmerken van hulpvragers en de zorg-
diensten die gekozen of geadviseerd worden. Deze verbanden laten modellering van
de keuzen van positief geïndiceerden toe maar niet de modellering van het volume
van de vraag. De nadruk ligt hier op differentiatie van de vraag en minder op omvang
van de vraag. Het laatste onderwerp komt aan de orde in een ander deelproject.

Het eerdergenoemde doel van deze studie is inzicht te verwerven in de vraag naar ver-
pleging en verzorging. Op grond van de beschikbare rio-gegevens worden in deze
studie de volgende vraagstellingen onderzocht:
1 Wie zijn de vragers van welke zorgdiensten in de sector Verpleging en verzorging?
2 Welke factoren bepalen de vraag naar verschillende zorgdiensten?
3 Hoe verandert de vraag van hulpvragers naar zorgdiensten in de tijd en welke fac-

toren voorspellen deze veranderingen?
4 Welke beleidstoepassingen hebben modellen van de vraag naar verpleging en ver-

zorging?

De rio-gegevens die in dit rapport gebruikt worden, zijn afkomstig van dertien
rio’s die alle met dezelfde rio-software van gino bv werken. Uit de registratie
zijn alle aanvragen voor verpleging en verzorging getrokken tussen 1 januari 2000 en
15 februari 2001.5

Het is van belang op te merken dat het onderzoek waarvoor het gino-registratie-
systeem hier wordt gebruikt een afgeleide toepassingsmogelijkheid is. In eerste in-
stantie worden de gegevens geregistreerd door de rio’s om hun cliënten naar de
meest passende vorm van zorg te leiden. Informatie die voor het bepalen van het recht
op awbz-gefinancierde zorg niet van belang is, wordt niet geregistreerd. Dit impli-
ceert dat verschillende gegevens die mogelijk wel een rol spelen bij het indienen van
een aanvraag, zoals opleiding, inkomen, arbeidsmarktverleden, aanwezigheid van
een partner en een sociaal netwerk, persoonlijke wensen – bijvoorbeeld de wens geen
vreemden in huis te hebben – en daarmee ook voor een verklaringsmodel interessant
zijn, niet bekend zijn.

De gino-data verschillen hiermee van bestanden die direct zijn opgezet als onder-
zoeksbestand, waarbij moeite is gedaan om zoveel mogelijk relevante gegevens te ver-
krijgen voor een zo representatief mogelijk deel van de bevolking. Dat laatste is bij
een registratiebestand nooit het streven. Alleen cliënten die zich bij een rio melden,
komen in zo’n bestand voor. Omdat iedereen die van awbz-gefinancierde verpleging
en verzorging gebruik wil gaan maken, verplicht is een aanvraag bij een rio te doen,
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lopen we echter niet het risico dat we mensen missen die van de voorzieningen ge-
bruik willen maken. Daarentegen missen we per definitie de mensen die geen zorg-
aanvraag indienen, omdat ze bijvoorbeeld een alternatieve oplossing kiezen zoals
informele of particuliere hulp.

1.5 Opbouw van het rapport

De eerder geformuleerde onderzoeksvragen worden in afzonderlijke hoofdstukken
behandeld.

Hoofdstuk 2 bevat het meest technische deel van het rapport en kan desgewenst
overgeslagen worden door degenen die meer in de resultaten dan in de verantwoor-
ding geïnteresseerd zijn. In hoofdstuk 2 wordt verantwoord hoe de registratiegege-
vens van de rio’s opgeschoond en geordend werden. Van belang is de constructie
van een classificatie van combinaties van zorgdiensten of functies die in de volgende
hoofdstukken als te verklaren variabelen zal dienen. De classificatie bestaat uit acht
zorgpakketten die alle in theorie mogelijke combinaties van functies en producten in-
delen. Daarnaast wordt een algemene, grovere indeling van indicaties voor zorg thuis
en opname gehanteerd om het globale beeld niet uit het oog te verliezen.

In hoofdstuk 3 wordt de eerste vraagstelling onderzocht: Wie zijn de vragers van
welke zorgdiensten in de sector Verpleging en verzorging? Daarbij wordt een alge-
meen onderscheid gemaakt naar vragers van zorg thuis en opname en specifieker
naar vragers van zorgpakketten. Ingegaan wordt op vragen als: Naar welke persoons-
kenmerken verschillen de vragers van de diverse pakketten? Verschillen ze in het ge-
bruik van zorgvoorzieningen en hulpmiddelen? Hebben ze verschillende beperkingen
en aandoeningen? Dit hoofdstuk is het minst technische deel van het rapport en bevat
een beschrijving van vrijwel alle cliënten van rio’s die verpleging of verzorging vra-
gen (uitgesloten de kleine groep die een negatieve indicatie ontvangt).

Nadat in hoofdstuk 3 is vastgesteld in welke zin de vragers per zorgpakket verschil-
len, wordt in hoofdstuk 4 de tweede vraagstelling onderzocht, namelijk door welke
factoren deze verschillen te verklaren zijn. Door middel van multivariate analyses
wordt achterhaald voor welke hulpvragerkenmerken de vraag naar zorgpakketten ge-
voelig is. Dit resulteert in twee modellen: een algemeen model voor de verdeling van
positief geïndiceerden naar indicaties voor zorg thuis en opname en een specifieker
model voor de acht zorgpakketten.

In hoofdstuk 5 wordt de derde vraagstelling onderzocht op grond van gegevens over
achtereenvolgende indicaties van hulpvragers in de tijd. Eerst wordt beschreven welke
hulpvragers terugkeren bij een rio voor een hernieuwde indicatie. En vervolgens
wordt onderzocht welke factoren deze terugkeer kunnen voorspellen op het moment
van de initiële indicatie. De in dit hoofdstuk ontwikkelde duurmodellen bieden in-
zicht in welke factoren veranderingen in de vraag bepalen.
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Nadat in de tamelijk technische hoofdstukken 4 en 5 verschillende vraagmodellen
verpleging en verzorging op basis van rio-registraties zijn ontwikkeld, komt in
hoofdstuk 6 de vierde vraagstelling aan de orde: hoe deze modellen toegepast kunnen
worden om beleidsvragen te beantwoorden. Bij wijze van handreiking aan rio-me-
dewerkers en beleidsmakers wordt een drietal mogelijke beleidstoepassingen geïl-
lustreerd:
1 een beslissing-ondersteunend systeem als hulpmiddel voor indicatieadviseurs;
2 een plansysteem dat door het rio-management gebruikt zou kunnen worden om

te berekenen welk deel van de geïndiceerden binnen een jaar terugkeert bij het rio
met een vraag voor een andere indicatie; en

3 een simulatiemodel waarmee beleidsmakers op regionaal en landelijk niveau de
veranderingen in de verdeling van de vraag als gevolg van demografische ontwik-
kelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en beleidseffecten kunnen doorreke-
nen in de vorm van toekomstscenario’s.

In de slotbeschouwing worden de resultaten van de studie teruggekoppeld naar de
aanvankelijke vraagstellingen. Ook wordt ingegaan op vragen als: Hoe geschikt zijn
de rio-registraties voor het beantwoorden van onderzoeksvragen en het ontwikkelen
van vraagmodellen? En welke beleidsaanbevelingen kunnen gedaan worden op grond
van de bevindingen van deze studie?

Tot slot bij wijze van leeswijzer:  De hoofdstukken 1, 3, 6 en 7 hebben we getracht toe-
gankelijk te houden. In de hoofdstukken 2, 4 en 5 en de bijlagen zijn de gemaakte
keuzen en gebruikte analyses zo nauwkeurig mogelijk verantwoord.
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2 Onderzoeksverantwoording

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over de beschikbare gegevens en de analysemethoden die gebruikt
zijn. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de samenstelling van de steekproef,
de operationalisering van de variabelen en aan de methoden van analyse. De volgende
hoofdstukken zijn in principe ook leesbaar zonder hoofdstuk 2 gelezen te hebben.
Allerlei achtergronden bij de keuzes die gemaakt zijn in de hoofdstukken 3 tot en met
6 en daar slechts zijdelings worden aangestipt, worden in dit hoofdstuk verantwoord.
Het hoofdstuk is mede daardoor op een aantal punten tamelijk technisch van aard.

In paragraaf 2.2 gaan we kort in op de wijze van registratie van gegevens binnen de
rio’s, en de rol die de software van gino bv daarin speelt. Ook worden de rio’s in
de steekproef afgezet tegenover het landelijke beeld: welke regio’s zijn oververtegen-
woordigd, hoe zit het met de verhouding stad/platteland, enzovoort?

In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de constructie van de zorgpakketten, die in
hoofdstuk 4 als de te verklaren variabele worden gebruikt. In dit rapport proberen we
inzicht te verwerven in de vraag naar verpleging en verzorging. Omdat we gebruik
kunnen maken van de gegevens van indicatieorganen hebben we direct de beschik-
king over de gegevens van de vraag naar zorg. We gaan in op de wijze waarop de te
analyseren zorgpakketten worden geconstrueerd. Ten eerste gaat het om het begrip
‘vraag naar verpleging en verzorging’ en ten tweede bestaan er in de praktijk zoveel
vormen van verpleging en verzorging dat we die voor de analyses moeten terug-
brengen tot een hanteerbaar aantal.

Nadat we de zorgpakketten hebben geconstrueerd, beschouwen we de kenmerken
van cliënten die als determinanten van het geïndiceerde pakket kunnen fungeren. Dit
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de beschikbaarheid van gegevens in de
registraties van de rio’s, maar ook daarbij moet de veelheid aan informatie terugge-
bracht worden tot hanteerbare en interpreteerbare proporties. Zowel pragmatische,
inhoudelijke als statistische overwegingen spelen daarbij een rol. De keuzes en afwe-
gingen die we maken, komen in paragraaf 2.4 aan de orde. De beperkingen die men-
sen ondervinden, zullen een belangrijke rol als determinant spelen. Omdat er in de
gegevens zeer veel, verspreide, informatie over de beperkingen aanwezig is, wordt
hieraan apart aandacht besteed in paragraaf 2.5.

Daarmee zijn alle in de analyses te gebruiken variabelen besproken en kan de stap
naar de analyses gezet worden. Niet alle zorgaanvragen en niet alle mensen die een
aanvraag hebben ingediend, kunnen worden meegenomen in de analyses. In para-
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graaf 2.6 wordt aangegeven waarom een deel van de dossiers buiten beschouwing
blijft. Paragraaf 2.7 geeft een introductie in de methoden die bij de analyses van de
zorgvraag gehanteerd worden. In hoofdstuk 4 zal gebruikgemaakt worden van multi-
nomiale logit modellen (§ 2.7.1), terwijl in hoofdstuk 5 duuranalysetechnieken toege-
past worden (§ 2.7.2). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting in
paragraaf 2.8.

2.2 Selectie van rio ’s

2.2.1 Registratie van gegevens door de rio ’s
Voor het in dit rapport gepresenteerde onderzoek heeft het scp de beschikking ge-
kregen over de registratiegegevens van de rio’s die gebruikmaken van de software
van gino bv. Deze software, hierna te noemen ‘gino’,1 wordt gebruikt door onge-
veer een vijfde van de rio’s, zie tabel 2.1. We maken gebruik van gino, en niet van
de door meer rio’s gebruikte software van PreValent, omdat de gino-software ont-
sloten is voor onderzoek. In deze paragraaf wordt ingegaan op de ideeën achter en de
mogelijkheden met de registraties in gino. Over de landelijke spreiding van de be-
schikbare gegevens volgt meer in paragraaf 2.2.2.

Tabel 2.1 Automatiseringsprogramma’s binnen de RIO’s

naam mei 2000 (in %)

PreValent Informatiesystemen BV (RIO2000) 46

ZorgNed Automatisering BV (ZO-pakket) 26

Gino Software BV (GINO-RIO-pakket) 20

overige 5

onbekend 3

Bron: STIP (2000: 12)

gino is een registratiesysteem voor het vastleggen van cliëntgegevens van de thuis-
zorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Vanaf 1990 is gino ontwikkeld als
cliëntvolgsysteem, aanvankelijk als project van de Rijksuniversiteit Groningen (Noor-
delijk Centrum Gezondheidsvraagstukken, ncg) en sinds 1994 binnen een zelf-
standige onderneming. Doel was een informatiesysteem te ontwikkelen dat ook ge-
schikt is voor wetenschappelijk onderzoek van het hulpverleningsproces. De registra-
tieformulieren en vragenlijsten zijn gestandaardiseerd voor verschillende sectoren
(thuiszorg, verzorgingshuis en verpleeghuis) op basis van wetenschappelijke begrip-
penkaders (Van Linschoten et al. 1990; Moorer et al. 1999; Zijlstra et al. 1991). Door
gebruik te maken van gestandaardiseerde begrippenkaders en (elektronische) patiën-
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tendossiers, bij zowel de regionale indicatieorganen als bij de zorgverlenende instel-
lingen, zal het uiteindelijk mogelijk zijn regionale zorgnetwerken te realiseren waarin
zowel de vraag en de indicatiestelling als het feitelijk gebruik van zorg is terug te vin-
den. In een aantal regio’s worden al stappen in die richting gezet, maar die gegevens
zijn (nog) niet beschikbaar. Dit rapport is beperkt tot een analyse van de zorgvraagge-
gevens van de rio’s en gaat niet in op het feitelijk gebruik van voorzieningen.

Het centrale element in het gino-registratriesysteem voor de rio’s is het aanvraag-
dossier. Iedere aanvraag voor een awbz-gefinancierde zorg-, welzijns- of woonvoor-
ziening bij een rio wordt geregistreerd. De gegevens worden verzameld vanaf het
moment van aanmelding tot het moment van het indicatiebesluit, dat wil zeggen de
uitspraak van de indicatiecommissie of de persoon al dan niet recht heeft op de ge-
vraagde voorziening (of een andere voorziening krijgt geadviseerd). Het bestand be-
vat dus geen gegevens over gerealiseerde zorg en wachtlijsten.

Vanaf het moment van (telefonische) aanmelding worden gegevens over de huidige
toestand van de hulpvrager verzameld. Naast persoonsgegevens worden de reden
voor aanmelding en de aanmelder (bv. het ziekenhuis of het algemeen maatschappe-
lijk werk) genoteerd. Later wordt contact gezocht met de hulpvrager om de zorgbe-
hoefte te bepalen. Behalve naar de huidige gezondheid wordt in dat contact ook ge-
vraagd naar het gebruik van zorgdiensten. De zorgbehoefte wordt bepaald aan de
hand van meetinstrumenten voor beperkingen die zijn gebaseerd op de International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (icidh) (who, 1993). De
verzamelde gegevens vormen de grondslag voor het advies dat de indicatiesteller uit-
brengt aan de indicatiecommissie. De commissie neemt op basis van het advies een
indicatiebesluit. Het geadviseerde zorgpakket wordt afgeleid uit het indicatiebesluit.
De zorgindicatie is geformuleerd in termen van zorgproducten (vanaf 1 april 2003 in
zorgfuncties). Deze producten of functies worden bewust niet in termen van voorzie-
ningen of aanbieders geformuleerd, omdat ze door verschillende aanbieders geleverd
kunnen worden (bv. door een thuiszorginstelling, een verpleeghuis, of verpleegkun-
dige zorg betaald uit een persoonsgebonden budget).

Het gino-registratiesysteem is opgezet als een cliëntvolgsysteem: alle aanvragen en
indicaties worden geregistreerd, voorzien van datum. Ook de persoonlijke kenmer-
ken zijn bekend zoals leeftijd, burgerlijke staat, beperkingen, en aanwezige zorg.
Wanneer een nieuwe zorgaanvraag wordt gedaan, vindt ook registratie plaats van tus-
sentijdse wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden, voorzover ze van invloed
zijn op de afhandeling van de aanvraag. In hoofdstuk 5 zullen we gebruikmaken van
deze mogelijkheid om cliënten van de rio’s door de tijd heen te volgen.
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2.2.2 Representativiteit van de rio ’s in de steekproef

In 2000 was Nederland ingedeeld in 32 zorgkantoor- of awbz-regio’s, waarin één of
meer rio’s werkzaam waren. In totaal kende Nederland in 2000 85 rio’s. We be-
schikken over de gegevens van vijftien rio’s waar men gebruikmaakt van de software
van gino, die samen 87 gemeenten bedienen. Inmiddels hebben nog enkele rio’s
de gino-software in gebruik genomen, maar zijn er nog niet voldoende gegevens
beschikbaar om ze te kunnen vergelijken met de andere rio’s, omdat deze pas recent
gestart zijn met de software.

Per rio zijn alle aanvragen opgenomen vanaf de start van het systeem rond 1998 tot
en met 15 februari 2001. Niet alle rio’s zijn op hetzelfde moment met gino in zee
gegaan, maar van de vijftien indicatieorganen waarvan wij over de gegevens beschik-
ken, zijn in elk geval alle zorgaanvragen vanaf 1 januari 2000 beschikbaar. Het be-
stand dat hiermee gecreëerd wordt, noemen we het gino-rio2000 bestand. In pa-
ragraaf 2.6 wordt aangegeven hoe we de definitieve selectie van cliëntdossiers uit het
gino-rio2000 bestand maken.

Het bestand dat het scp heeft gekregen voor analyses is niet herleidbaar tot individu-
ele rio’s of cliënten. gino bv heeft wel informatie geleverd over de landelijke re-
presentativiteit van de beschikbare gegevens. Uit tabel 2.2 wordt duidelijk dat gino
zeer goed vertegenwoordigd is in de provincies Groningen, Friesland en Zeeland;
daar is zelfs sprake van een bijna volledige dekking. Het oosten van het land, en in
mindere mate het westen zijn ondervertegenwoordigd in de gino-rio-gegevens.2

Alleen het zuiden van het land is niet vertegenwoordigd: daar is (nog) geen rio dat
de software van gino geïnstalleerd heeft. Van de 87 gemeenten in het gino-
rio2000-bestand liggen er 54 in het noorden van het land, met in totaal bijna één
miljoen inwoners. Dat is 56% van het totale aantal inwoners in het werkgebied van de
rio’s die gino gebruiken. Landelijk bekeken woont slechts 10,5% van de bevolking
in het noorden (niet in tabel).

De laatste twee rijen van tabel 2.2 vergelijken de bevolkingstotalen van de gemeenten
in het gino-rio-bestand met de totale Nederlandse bevolking. We zien dat 11,2%
van de inwoners van Nederland woonachtig is in een gemeente die deel uitmaakt van
een van de rio-regio’s in het bestand. In de 87 gemeenten in ons bestand woont
12,1% van alle 65-plussers in Nederland: het zijn dus gemeenten die relatief wat meer
vergrijsd zijn. Overigens is ook de jeugd (0-19 jaar) beter vertegenwoordigd dan ge-
middeld in Nederland; de middengroep van 20 tot 64 jaar is derhalve iets minder ver-
tegenwoordigd in het verzorgingsgebied van de rio’s die van gino gebruikmaken.
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Tabel 2.2 Omvang en locatie van de werkgebieden van de RIO’s in het GINO-RIO2000-bestand

aantal
gemeenten

provincie lands-
deel

totaal
aantal

0-19
jaar

(in %)

20-64
jaar

(in %)

65-plus

(in %)

RIO A 9 Groningen Noord 126.510 25,7 60,0 14,3

RIO B 7 Groningen Noord 103.566 22,8 61,2 16,1

RIO C 4 Groningen Noord 57.902 27,9 60,0 12,2

RIO D 2 Groningen Noord 49.085 22,7 59,8 17,5

RIO E 1 Groningen Noord 33.143 23,2 62,1 14,7

RIO F 16 Friesland Noord 284.185 25,3 60,7 14,1

RIO G 6 Friesland Noord 199.204 25,3 59,8 14,9

RIO H 9 Friesland Noord 137.833 26,6 59,6 13,8

RIO I 2 Overijssel Oost 172.544 23,4 62,8 13,8

RIO J 6 Zeeland West 128.811 25,4 58,5 16,1

RIO K 3 Zeeland West 111.107 24,5 59,7 15,9

RIO L 7 Zeeland West 107.058 22,4 60,2 17,5

RIO M 1 Zeeland West 23.595 28,4 57,7 13,8

RIO N 11 Zuid Holland West 198.921 26,9 60,0 13,1

RIO O 3 Zuid Holland West 38.093 28,3 62,0 9,7

totaal 87 1.771.557 25,1 60,3 14,5

totaal Nederlandse bevolking 15.760.225 24,4 62,1 13,5

aandeel RIO-selectie op
bevolking (in %) 11,2 11,6 10,9 12,1

Bron: GINO BV

Tabel 2.3 deelt de gemeenten in het gino-rio2000-bestand in naar de mate van
verstedelijking. Zoals we mochten verwachten, vinden we een oververtegenwoordi-
ging van de zeer weinig stedelijke gebieden, die zich vooral in het noorden van het
land bevinden. Landelijk gezien woont 15,3% in een zeer weinig stedelijk gebied, op
basis van ons bestand bedraagt dit 39,7%. Dit gaat vooral ten koste van de zeer sterk
stedelijke gebieden: die zijn niet vertegenwoordigd in ons bestand. Inmiddels is ook
een van de grote steden met gino aan de slag gegaan, zodat de niet-vertegenwoordi-
ging van de grote steden binnen afzienbare tijd opgeheven kan worden.
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Tabel 2.3 Representativiteit GINO-RIO2000 naar mate van verstedelijking

aantal
gem.

aandeel in bevolking

GINO
(in %)

landelijk
(in %)

totaal
(aantal)

0-19 jaar
(in %)

20-64 jaar
(in %)

65-plus
(in %)

zeer sterk stedelijk 0 0,0 17,5 0 0,0 0,0 0,0

sterk stedelijk 5 19,4 25,2 344.558 23,3 62,4 14,3

matig stedelijk 10 17,9 20,3 317.410 24,5 60,0 15,5

weinig stedelijk 22 23,0 21,6 407.116 25,3 60,3 14,5

niet stedelijk 50 39,7 15,3 702.473 26,2 59,5 14,3

totaal 87 100,0 100,0 1.771.557 25,1 60,3 14,6

Bron: GINO BV

In tabel 2.4 worden onze gegevens gezet naast de gegevens zoals die verzameld zijn
door Dam en Bakker (2002). Zij hebben in het kader van een onderzoek naar de werk-
achterstanden van de rio’s alle 84 rio’s (in 2001) onder andere gevraagd hoeveel in-
dicaties ze gesteld hebben (de respons was 70%). De 59 rio’s uit dat bestand hebben
we naast de rio’s in het gino-rio2000-bestand gelegd. Het percentage indicaties
voor zorg thuis in de tien rio’s die zowel bij ons als in het bestand van Dam en Bak-
ker (2002) voorkomen, verschilt nauwelijks van elkaar, en wijkt ook nauwelijks af van
het percentage in het gehele bestand van Dam en Bakker. Hun bestand staat het niet
toe ‘zorg thuis’ verder op te delen. De (kleine) verschillen tussen de bestanden bij
semi- en intramurale zorg kunnen verklaard worden doordat wij ‘tijdelijke opname’
als aparte categorie registreren. Overigens heeft het bestand van Dam en Bakker
(2002) niet voldoende detail om analyses op cliëntniveau uit te voeren. De mate van
detaillering in onze gegevens is zo groot dat er alleen al daardoor belangrijke inzich-
ten in de werking van de indicatiestelling gegeven kunnen worden. Onze gegevens
zijn even gedetailleerd als in Portrait (2000), die de indicatiestelling in één enkel rio
bestudeert, terwijl wij over de gegevens van vijftien beschikken. Uit de vergelijkingen
leiden we af dat onze gegevens van de rio’s een goede afspiegeling vormen van de
indicaties zoals gedaan door alle rio’s in Nederland, zelfs al is de landelijke sprei-
ding van onze rio’s niet optimaal.
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Tabel 2.4 Representativiteit GINO-RIO2000 in vergelijking met een landelijk bestand

alle RIO’s (HHM) 10 RIO’s (HHM) 10 RIO’s (GINO-RIO2000)

(aantal) (%) (aantal) (%)a (aantal) (%)

zorg thuis 282.397 72 35.820 74 14.380 73

semi-murale zorg 12.545 3 1.063 2 790 4

verzorgingshuiszorg 51.810 13 6.318 13 2.147 11

verpleeghuiszorg 45.080 12 5.439 11 1.912 10

tijdelijke opname 570 3

totaal 391.832 100 48.640 100 19.799 100

a ‘Alle RIO’s’ staat hier voor de 59 RIO’s die de productverdeling van 2000 specificeren (respons 70%). Van de res-
ponderende RIO’s behoren er tien ook tot onze steekproef. Die tien worden in de laatste twee kolommen naast
elkaar gezet. De verschillen in de aantallen indicaties worden veroorzaakt door selecties die wij maken om tot het te
analyseren bestand te komen; in de vergelijking gebruiken we dus ons uiteindelijke analysebestand (zie § 2.6).

Bron: GINO-RIO2000; Dam en Bakker (2002)/Bureau HHM

2.3 Classificatie van de zorgadviezen

De registraties van de rio’s geven direct informatie over de producten die iemand
vraagt en de producten die hij of zij geïndiceerd krijgt. Het uiten van een wens kan
niet zonder meer gelijkgesteld worden aan de vraag naar zorg (zie het in hoofdstuk 1
besproken zorgtraject). Het is immers de taak van rio’s om, nadat een cliënt met een
wens naar het rio is gestapt, op objectieve wijze de benodigde zorg vast te stellen.
Pas na vaststelling hiervan spreken we van de vraag naar zorg. Dit is de vraag waar-
mee in de planning van capaciteit van zorgvoorzieningen rekening gehouden dient te
worden. Overigens wordt het overgrote deel van de adviezen van de rio’s, meer dan
90%, afgegeven in overeenstemming met de zorgaanvraag van de cliënt (Schrijvers
2001: 43).3 Een positief advies van het rio impliceert dat de geuite zorgwens reëel en
terecht is. Als het rio er anders over denkt, dan kan dit leiden tot een negatief advies,
of tot een positief advies voor een andere, meer passende functie. Overigens zullen we
ons richten op de positieve adviezen. Negatieve adviezen zijn in de registraties lastig
te interpreteren (in § 2.6 komen we terug op de negatieve adviezen).

Omdat de te ontwikkelen modellen zich (mede) richten op de mogelijkheden om de
toekomstige (geobjectiveerde) zorgvraag te ramen (zie § 1.2), stellen we de geadviseerde
functies centraal. Dit is de te verklaren variabele in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt
de waarschijnlijkheid van een verandering in de zorgvraag geanalyseerd. De tijdsduur
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de adviezen overeenkomt met de vraag waarmee de cliënt naar hetrio is gestapt.



sinds het eerste advies wordt daarbij gebruikt als analyse-eenheid. In onze gegevens
zijn er drie tijdstippen geregistreerd die potentieel voor analyse in aanmerking
komen. Ten eerste is er het tijdstip van aanmelding, van het indienen van een zorg-
aanvraag. Het tweede belangrijke tijdstip is het moment waarop het indicatiebesluit
wordt genomen. Ten derde, bij een positief besluit hoort ook een datum waarop de
zorg van start zou moeten gaan, die overigens niet hoeft samen te vallen met de
datum van het indicatiebesluit. In een compleet zorgaanvraagproces is nog een vierde
tijdstip van belang: de datum waarop het zorggebruik is gestart. Helaas is dit niet te
herleiden uit de beschikbare registratiegegevens.4 In aansluiting op de keuze voor de
geadviseerde functies als afhankelijke variabele nemen we de tijdstippen waarop de
indicatiebesluiten zijn genomen als tijdstip van analyse.

Er is voor gekozen alleen aanvragen voor verpleging en verzorging in de analyses mee
te nemen. Gevolg is dat aanvragen voor welzijns- en wvg-voorzieningen (waaronder
bv. de maaltijdvoorziening valt, hulpmiddelen zoals een rolstoel, tegemoetkomingen
in vervoerskosten, en ook woningaanpassingen) niet worden geanalyseerd. Deze
keuze wordt deels afgedwongen door het feit dat niet alle rio’s zich bezighouden
met de indicatiestelling voor deze voorzieningen. Wel kunnen we meenemen of
iemand op het moment van de aanvraag (voor verpleging en verzorging) al gebruik-
maakt van een welzijns- of eenwvg-voorziening. Daarover meer in de volgende para-
graaf, waar de verklarende variabelen worden beschreven.

Onder de overgebleven aanvragen bestaat nog een grote diversiteit aan zorgproduc-
ten, die bovendien ook als combinaties geïndiceerd kunnen worden. In tabel 2.5
geven we aan hoe we de negentien zorgproducten van het registratiebestand hebben
teruggebracht tot een achttal zorgproducten die de basis voor onze analyses vormen
(zie ook § 1.3). Bij de samenvoeging spelen inhoudelijke overwegingen een belang-
rijke rol, zorgproducten met vergelijkbare intensiteit en hulpvorm zijn samen-
genomen. Statistische overwegingen spelen ook een rol; als het aantal waarnemingen
voor de producten te klein wordt, dan valt er nauwelijks een verklaringsmodel voor op
te stellen. In de tabel staan de acht onderscheiden producten, globaal op volgorde van
licht naar zwaar. We beginnen met zorg thuis, oplopend in zwaarte van huishoude-
lijke verzorging, via persoonlijke verzorging, verpleging en sociale begeleiding naar
semi-murale zorg. Vervolgens komen de producten waar ook een verblijfsfunctie aan
verbonden is, oplopend van tijdelijke opname tot opname voor verzorging en opname
voor verpleging.
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ook hoofdstuk 1).



Tabel 2.5 Constructie van de te verklaren variabele: de zorgpakketten

zorgproducten in GINO de te analyseren zorgpakketten:a

huish.
zorg

pers.
verz.

verpl. soc.
beg.

semi-
mur.

tijd.
opn.

opn.
verz.

opn.
verpl.

huishoudelijke en verzorgende hulp x

lichamelijk verzorgende en reactiverende hulp x

verpleegtechnische hulp x

medisch-technische hulp x

psychosociale hulp x

advies, instructie en voorlichting x

tijdelijke opname x

intermitterende zorg (vakantieopname) x

nachtopvang x

dagverzorging voor ouderen x

extramurale verzorgingshuiszorg x

dagbegeleiding x

dagbehandeling somatiek x

dagbehandeling psychogeriatrie x

opname verzorgingshuis x

opname verpleeghuis somatiek x

opname verpleeghuis psychogeriatrie x

revalidatie x

terminale zorg x

a huish. zorg = huishoudelijke zorg; pers. verz. = persoonlijke verzorging; verpl. = verpleging thuis;
soc. beg. = sociale begeleiding; semi-mur. = semi-murale zorg; tijd. opn. = tijdelijke opname;
opn. verz. = opname voor verzorging; opn. verpl. = opname voor verpleging.

Het komt in de praktijk voor dat cliënten combinaties van producten geïndiceerd krij-
gen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp naast verpleging. In de analyses zijn uitslui-
tende eenheden nodig; combinaties zorgen voor complicaties. Er is daarom voor ge-
kozen zogenaamde ‘plus’-pakketten te analyseren: cliënten worden meegeteld bij het
zwaarste zorgproduct waarvoor men geïndiceerd is, omdat dat veelal de meeste zorg
en de meeste kosten mee zal brengen. Daarvoor wordt de volgorde van tabel 2.5 ge-
hanteerd, en wordt de term ‘zorgpakket’ gebruikt, ter onderscheiding van de (enkel-
voudige) zorgproducten. De cliënt die een indicatie voor zowel huishoudelijke hulp
als verpleging krijgt, telt in de analyses van de volgende hoofdstukken mee als een in-
dicatie voor het pakket ‘verpleging plus’. Overigens krijgt een ruime meerderheid van
de cliënten (85%) een enkelvoudig pakket geïndiceerd, dus met slechts één product
erin.
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Personen met een advies voor het zorgpakket ‘huishoudelijke verzorging’ vragen al-
leen huishoudelijke verzorging en geen andere producten. Dit is de grootste groep in
de classificatie, ongeveer een derde (zie § 3.4). Het zorgpakket ‘persoonlijke verzor-
ging plus’ bevat een advies voor persoonlijke verzorging, eventueel aangevuld met
huishoudelijke verzorging. Uit de gegevens blijkt dat ongeveer een vijfde deze combi-
natie vraagt. Ook bij de volgende pakketten vraagt de meerderheid alleen het enkel-
voudige in de naam genoemde product.5 Het zorgpakket ‘verpleging plus’ omvat ver-
pleegtechnische en medisch-technische hulp. Ook ‘advies, instructie en voorlichting’
wordt meegenomen bij dit pakket omdat het daarbij veelal gaat om advies bij ver-
pleegkundige handelingen. De genoemde producten kunnen vergezeld gaan van per-
soonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging. De classificatie is zo opgezet dat
ieder pluspakket in principe het genoemde product bevat, eventueel aangevuld met de
lichtere producten. Dat betekent bijvoorbeeld voor het zorgpakket ‘begeleiding plus’
dat de vragers van dit pakket een advies ontvangen voor (psychosociale) begeleiding,
eventueel aangevuld met advies voor verpleging, persoonlijke of huishoudelijke ver-
zorging. ‘Begeleiding plus’ vormt een enigszins vreemde eend in de bijt. Het klinkt
als een lichte vorm van zorg, maar het omvat gespecialiseerde verzorging, is vrij in-
tensief en wordt relatief vaak gegeven in combinatie met andere producten.6

Het zorgpakket ‘semi-murale zorg plus’ bevat adviezen voor dag- en nachtopvang,
eventueel aangevuld met zorg thuis uit de hiervoor genoemde pakketten. De pakket-
ten ‘tijdelijke opname plus’, ‘opname verzorging plus’ en ‘opname verpleging plus’
zijn pakketten waarbij de verblijfsfunctie essentieel is naast de te leveren verzorging
of verpleging. Bij het zwaarste pakket, opname voor verpleging, hebben we ook de
‘revalidatie en terminale zorg’ gevoegd, omdat deze zorg vaak verleend wordt door
een (tijdelijke) opname in een verpleeghuis.

In de praktijk blijkt dat in een klein aantal gevallen hulpvragers tegelijkertijd een ad-
vies krijgen voor opname en voor een thuiszorgproduct, bijvoorbeeld ‘opname
verzorging’ en ook ‘huishoudelijke zorg’. Dit zijn vreemde combinaties, omdat het
advies voor opname ook de bijbehorende (huishoudelijke en persoonlijke) verzorging
omvat. Mogelijk dat de combinatie geadviseerd wordt om het zorgkantoor informatie
te geven over de overbruggingszorg die gewenst is, totdat de noodzakelijk geachte
opname gerealiseerd kan worden. Omdat er op objectieve wijze is vastgesteld dat op-
name gewenst is, blijven het voor het model vragers van opname (zie ook § 5.3).
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5 Het product extramurale verzorgingshuiszorg waar een paar procent van de hulpvra-
gers naar vraagt is bij het product persoonlijke verzorging ondergebracht.

6 Het zorgpakket ‘begeleiding plus’, en in iets mindere mate ook ‘semi-murale zorg plus’
en ‘tijdelijke opname plus’, zijn moeilijker te plaatsen in de hiërarchie. Het zijn boven-
dien pakketten die relatief weinig geadviseerd worden. Op basis van de samenstelling
van de adviezen en de aantallen waarnemingen is tot de gehanteerde volgorde
gekomen.



De indeling in producten is onlangs vervangen door een indeling in zorgfuncties (tk
2000/2001; vws 2003). Die indeling onderscheidt een zevental functies:
1 huishoudelijke verzorging;
2 persoonlijke verzorging;
3 verpleging;
4 ondersteunende begeleiding;
5 activerende en adviserende begeleiding;
6 behandeling;
7 verblijf.
Het is de bedoeling dat de rio’s in termen van deze functies een advies uitbrengen,
waarna de zorgaanbieders (in samenspraak met cliënten en verzekeraars) een pas-
send pakket van zorgfuncties aanbieden. We kunnen de indeling niet integraal over-
nemen omdat de software waarmee onze gegevens zijn verzameld nog uitgaat van een
ander protocol. Overigens is de gehanteerde indeling van de zorgpakketten, geba-
seerd op producten, voor 99% te reproduceren op basis van zorgfuncties (zie
bijlage a).

Bij de pakketten waarin zorg thuis wordt geleverd is het ook van belang hoeveel zorg
er gevraagd wordt. Het maakt tenslotte verschil of iemand voor bijvoorbeeld vier uur
huishoudelijke zorg per week wordt geïndiceerd, of voor vier uur per dag. Onze gege-
vens zijn helaas niet rijk genoeg om het aantal uren zorg mee te kunnen nemen in de
analyses. Overigens zou het voor complicaties in de modellering zorgen als we dat
wel zouden willen doen. Door ons te concentreren op de zorgpakketten (zonder na-
dere specificatie van de hoeveelheid) sluiten we bovendien beter aan bij de indeling in
zorgfuncties.

2.4 Kenmerken van de hulpvragers

De gino-registraties bevatten een groot aantal kenmerken van de cliënten van de
rio’s. Zo zijn er de persoonskenmerken, waarbij het gaat om leeftijd, geslacht, bur-
gerlijke staat, huishoudenvorm en woonvorm. Vervolgens zijn er de kenmerken van
de aanmelding: er wordt geregistreerd wie de aanmelding heeft gedaan, en wat de re-
den van de aanmelding is. Tot slot is er informatie over de al aanwezige zorg, over het
gebruik van hulpmiddelen, en natuurlijk over de beperkingen en aandoeningen van
de zorgaanvragers. Dit betreft de registratie van medische diagnosen en van de beper-
kingen die cliënten ondervinden in het dagelijks leven. Over de wijze waarop de gere-
gistreerde beperkingen in de analyses meegenomen worden, wordt gerapporteerd in
de volgende paragraaf. De andere kenmerken komen aan de orde in deze paragraaf.

Bij de keuze van de verklarende variabelen hebben we te maken met verschillen tus-
sen de rio’s. gino is zo opgezet dat rio’s bij een aantal kenmerken zelf de te han-
teren categorieën kunnen bepalen. Dat is voor de betrokken rio’s prettig, want zij
kunnen de structuren blijven gebruiken die ze ontwikkeld hebben voordat er geauto-
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matiseerd werd. Voor het onderzoek in dit rapport zijn de daardoor ontstane verschil-
len echter niet handig, omdat vergelijkbare situaties onder verschillende benamingen
in de rio’s voorkomen, of omdat het ene rio veel gedetailleerder registreert dan een
ander. We hebben de veelheid aan benamingen zoveel mogelijk op inhoudelijke gron-
den tot een hanteerbaar aantal herkenbare categorieën teruggebracht. Behalve inhou-
delijke gronden spelen in een aantal gevallen ook statistische overwegingen een rol.
Sommige antwoordcategorieën komen zo weinig voor dat ze nauwelijks als afzonder-
lijke determinant zijn te analyseren, ook al is dat op inhoudelijke gronden wenselijk.
In deze paragraaf wordt kort aangegeven welke verklarende variabelen we in de analy-
ses meenemen en welke overwegingen bij de keuze een rol hebben gespeeld. Detail-
informatie over de constructie is te vinden in bijlage b.

2.4.1 Persoonskenmerken

Leeftijd en geslacht
Bij een objectieve beoordeling van de zorgbehoefte zouden leeftijd en geslacht geen
rol moeten spelen (Schrijvers 2001: 11). Immers, als er verschillen zijn naar leeftijd en
geslacht, dan moeten deze in principe te herleiden zijn tot verschillen in de kenmer-
ken die de behoefte rechtstreeks bepalen, zoals beperkingen. Het is echter te ver-
wachten dat leeftijd en geslacht een eigen rol spelen bij de vaststelling waartoe
iemand in de nabije toekomst zelf in staat is. Neem bijvoorbeeld een oude alleen-
staande man die nooit heeft leren koken. Dit is moeilijk te vangen in de beperkingen-
maten (zie § 2.5), maar is wel van belang voor de indicatie. Een indicator voor het
geslacht kan dit soort niet (goed) gemeten verschillen tussen mannen en vrouwen
ondervangen. Eenzelfde argument is er om ook de leeftijd in de analyses een rol te
laten spelen. Ook die kan verschillen oppakken die niet voldoende worden beschre-
ven door de diverse beperkingenmaten en andere verklarende variabelen. Van vrijwel
iedere cliënt is de geboortedatum en het geslacht bekend.

Burgerlijke staat en huishoudenvorm
Waar burgerlijke staat ingaat op de juridische situatie (is iemand gehuwd, ongehuwd,
gescheiden of verweduwd) slaat huishoudenvorm meer op de feitelijke woonsituatie
(en dan vooral of iemand alleenstaand of samenwonend is). Vooral onder ouderen
kan het voorkomen dat iemand wel gehuwd is maar niet samenwonend, omdat de
partner in een instelling is opgenomen. Ook andersom komt voor, bijvoorbeeld men-
sen die (na een eerdere scheiding of overlijden van een partner) gaan samenwonen
zonder in het huwelijk te treden. De feitelijke woonsituatie lijkt meer van belang voor
de behoefte aan zorg dan de formele situatie; voor de beschikbaarheid van zorg door
een huisgenoot doet het er niet toe of dit om de wettelijke echtgeno(o)t(e) gaat of om
een andere relatie. Wat wel verschil zou kunnen maken is of iemand altijd alleen-
staand/ongehuwd is geweest of dit pas na het overlijden van de partner is geworden.
In het laatste geval kan iemand meer moeite met de situatie hebben dan wanneer hij
of zij nooit anders gewend is geweest.
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Om deze redenen zijn de variabelen burgerlijke staat en huishoudenvorm voor de mo-
dellering gecombineerd en onderscheiden we drie categorieën:
1 samenwonend, al dan niet gehuwd;
2 alleenstaand wegens overlijden van de partner; en
3 alleenstaand om andere (of onbekende) reden.
Als vierde categorie hebben we ten slotte de mensen van wie informatie over de bur-
gerlijke staat en de huishoudenvorm ontbreekt.

Woonvorm
Het kenmerk woonvorm geeft aan in welk type woning iemand woont op het moment
van de aanvraag. In de analyses nemen we een tweetal redelijk scherp te onderschei-
den groepen mee:
1 mensen die in een ‘normale’ eengezinswoning, flat, of iets dergelijks wonen; en
2 mensen die beschikken over een (voor ouderen) aangepaste woning. Daaronder

vallen bijvoorbeeld aanleunwoningen, senioren- en bejaardenwoningen.
Daarnaast is er een restcategorie met mensen van wie de woonvorm onbekend is. In
de restcategorie bevinden zich ook de mensen die in een intramurale instelling ver-
blijven. Op inhoudelijke gronden zou deze afzonderlijk meegenomen moeten wor-
den, maar de bijbehorende aantallen (zie bijlage b, tabel b.2) zijn zo klein dat het op
statistische gronden niet haalbaar is. Alleen in hoofdstuk 3 wordt deze groep afzon-
derlijk beschouwd. Een woningkenmerk dat belangrijk kan zijn voor de zorgbehoefte
is of er trappen in een woning aanwezig zijn. Immers, een beperking in het traplopen
is geen probleem als de woning gelijkvloers is. Helaas is dit kenmerk slechts beperkt
aanwezig in de gegevens, zodat we gedwongen zijn dit buiten beschouwing te laten.

2.4.2 Kenmerken van de aanmelding

Aanmelder
In gino wordt geregistreerd wie de cliënt bij het rio heeft aangemeld. In principe
mogen we verwachten dat dit de kans op een (positieve) indicatie niet beïnvloedt, om-
dat een objectieve beslissing over zorgbehoefte niet op de aanmelder gebaseerd kan
worden. Daar staat tegenover dat het wel een aanwijzing kan zijn voor de ernst of het
type van de problemen. Daarom is besloten dit kenmerk ook mee te nemen in de ana-
lyses.

We onderscheiden een viertal categorieën:
1 aanmelding door de cliënt zelf;
2 aanmelding vanuit de directe omgeving van de cliënt (familie, vrienden, kennis-

sen);
3 aanmelding door een medische zorgverlener zoals de huisarts, het ziekenhuis of

een specialist;

Onderzoeksverantwoording 31



4 een restcategorie met aanmeldingen vanuit andere professionele zorgomgevingen
zoals welzijnswerk, ggz, verpleging en verzorging, maar ook met mensen van wie
de gegevens over de aanmelder ontbreken.

De aanmeldingen vanuit de sector verpleging en verzorging (thuiszorg, intramurale
zorg) maken deel uit van de restcategorie maar worden in de beschrijving van hoofd-
stuk 3 nog wel apart bekeken. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de woonvorm: op statis-
tische gronden kan het inhoudelijk wenselijke onderscheid niet meegenomen worden
in de analyses (zie bijlage b, tabel b.3).

Reden van aanmelding
Niet alleen de aanmelder is geregistreerd, maar ook de reden van aanmelding. In het
kader van de analyses zijn verscheidene redenen samengenomen tot vijf groepen. De
eerste groep is psychosociale redenen, waarbij we onder andere de redenen dementie,
gedragsproblemen, en overlijden van de partner samennemen. Dit is een tamelijk
brede categorie met redenen die deels in elkaars verlengde liggen (dementie kan bv.
leiden tot gedragsproblemen), maar die allemaal een belangrijke psychosociale com-
ponent kennen. De tweede onderscheiden categorie omvat mensen die aangemeld
worden vanwege een kortstondige ziekte (zoals een beenbreuk). Naar verwachting is
dat een duidelijk andere groep dan de groep die aangemeld wordt wegens een lang-
durige ziekte. Bij deze categorie voegen we ook de mensen die een (vaak eveneens
langdurige) lichamelijke handicap hebben. Ook de mensen met als reden nazorg zie-
kenhuis/verpleeghuis hebben waarschijnlijk een ziekte of een handicap, maar volgen
blijkbaar een specifiek zorgtraject. In elk geval is verdeling van deze groep over de ca-
tegorieën kort- en langdurende ziekte op inhoudelijke gronden niet mogelijk, omdat
we niet over nadere informatie beschikken. Op statistische gronden is er bovendien
geen probleem om de reden ‘nazorg’ afzonderlijk mee te nemen. Hetzelfde geldt voor
de laatste onderscheiden reden, ouderdom/verminderde zelfredzaamheid. Hier zijn
allerlei soorten problemen mogelijk die niet nader gespecificeerd zijn. Iedereen die
niet binnen één van deze vijf categorieën van redenen valt, is gerangschikt onder de
categorie ‘overige redenen’ (zie bijlage b, tabel b.4 voor de details).

2.4.3 Zorgkenmerken

Aanwezige zorg
Het is zeer wel mogelijk dat er op het moment dat er een zorgaanvraag bij het rio
wordt ingediend al van een of andere vorm van zorg of hulpverlening gebruikgemaakt
wordt. Behalve dat de aanwezige zorg een indicatie geeft over de herkomst van de
cliënt en het gevolgde zorgtraject, kan deze ook een indicatie geven van de aanvul-
lende zorg die nodig is. Indirect zegt het daarmee iets over de ernst van de problema-
tiek. Als er al een vorm van zorg aanwezig is, dan was er blijkbaar in het (recente) ver-
leden al sprake van een serieus probleem. We onderscheiden een zestal categorieën:
1 welzijnsvoorzieningen waaronder alarmering en maaltijdvoorziening;
2 particuliere hulp;
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3 informele hulp of mantelzorg;
4 een vorm van zorg thuis (incl. alpha-hulp en pgb’s); en
5 overige zorg, waaronder bijvoorbeeld ziekenhuizen, paramedische zorg, ggz en

maatschappelijk werk vallen.
Daarnaast is er een restcategorie, bestaande uit mensen die nog geen enkele vorm van
zorg gebruiken. Ook het (soms) geregistreerde gebruik van de huisarts wordt hieron-
der geschaard, omdat we het als normaal beschouwen dat mensen wel eens bij de
huisarts komen, ook als dit niet expliciet geregistreerd is.

Hulpmiddelen
Wat geldt voor de aanwezige zorg, geldt ook voor het gebruik van hulpmiddelen.
Enerzijds geeft het gebruik van hulpmiddelen een aanwijzing over de aanvullende
zorg die nodig is, en anderzijds geeft het informatie over de ernst van de problema-
tiek. Het aantal mogelijke hulpmiddelen is erg groot, maar we onderscheiden in de
analyses slechts twee hoofdcategorieën:
1 hulpmiddelen om de mobiliteit in stand te houden (verplaatsingshulpmiddelen zo-

als rolstoelen en loophulpmiddelen zoals krukken en rollators); en
2 hulpmiddelen die de algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl) verlichten zo-

als een aangepast bed of hulpmiddelen op het toilet en voor bad/douche.
De restcategorie omvat mensen die verzorgingshulpmiddelen gebruiken (vooral in-
continentie- of wondverzorgingsmateriaal), of voor wie geen gebruik van hulpmidde-
len is geregistreerd. Gebruik van verzorgingshulpmiddelen is bij ‘overig’ geteld, om-
dat het een relatief kleine categorie is, die bovendien vaak betrekking heeft op medi-
sche hulpmiddelen en niet zozeer op hulpmiddelen die (fysieke) beperkingen probe-
ren op te lossen. Alleen in paragraaf 3.3 wordt apart aandacht besteed aan de verzor-
gingshulpmiddelen.

2.4.4 Kenmerken van de hulpbehoefte

Medische diagnose
Behalve de informatie over het gebruik van zorg en van hulpmiddelen is er ook infor-
matie beschikbaar over de medische aandoeningen. In de analyses onderscheiden we:
1 nieuwvormingen (kanker);
2 endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten (bv. diabetes);
3 psychische stoornissen;
4 aandoeningen aan het zenuwstelsel en de zintuigen;
5 het hartvaatstelsel;
6 de ademhalingswegen (bv. cara);
7 het bewegingsstelsel en bindweefsel (bv. reuma);
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8 ongevalletsels (bv. gebroken heup) en vergiftigingen;7

9 overige diagnosen.
Een restcategorie wordt gevormd door mensen bij wie geen diagnose is ingevuld.
Deze restcategorie zou groter kunnen zijn dan op grond van prevalentiecijfers ver-
wacht mag worden, omdat de  indicatieadviseurs niet de kennis in huis hebben zelf
diagnosen te stellen, maar afhankelijk zijn van de melding door de cliënt. Medische
informatie kan ook opgevraagd worden bij huisarts of behandelend specialist, maar
dit zal zeker niet in alle gevallen gebeuren.

De wijze waarop de informatie over de ondervonden beperkingen in de analyses is
meegenomen komt aan de orde in paragraaf 2.5.

2.4.5 Andere informatie

Indicatieorgaan
Behalve de genoemde persoonsgebonden kenmerken wordt er in de analyses reke-
ning mee gehouden welk rio de indicatiestelling heeft gedaan. Dat zou in het sys-
teem geen verklaringskracht mogen hebben, omdat alle rio’s geacht worden hun in-
dicatiebesluiten op dezelfde criteria te baseren. Een toets op de gezamenlijke signifi-
cantie van deze instellingsindicatoren kan een eerste indruk geven of dit ook daad-
werkelijk gebeurt. Een sluitend bewijs is moeilijk te leveren, omdat er verschillen tus-
sen de regio’s (en daarmee in de zorgvragers) kunnen zijn die niet voldoende door de
individuele kenmerken worden gemeten. Eén van die verschillen zou het beschikbare
aanbod kunnen betreffen, al mag een rio hiermee bij het indiceren officieel geen re-
kening houden. Schrijvers (2001, hoofdstuk 8) geeft aan dat er verschillen bestaan in
het functioneren (snelheid van indicatiestelling en doelmatigheid) tussen rio’s die
deels terug te voeren zijn op de werkwijze van voor 1 januari 1998 (dus voor de invoe-
ring van rio’s). Hoewel dit niet direct iets zegt over de objectiviteit van de indicatie,
geeft het wel aan dat historisch gegroeide verschillen niet snel verdwijnen. Overigens
stelt de Algemene Rekenkamer in een onderzoek dat sommige rio’s bij de indicatie-
stelling wel degelijk rekening houden met de wachtlijsten bij zorgaanbieders (Reken-
kamer 2003). In de analyses houden we slechts rekening met de mogelijkheid dat er
verschillen tussen de rio’s bestaan, maar we verklaren (eventuele) verschillen verder
niet. Om dat te kunnen onderzoeken zijn meer gegevens nodig op regionaal niveau.

In een onderzoek met behulp van hypothetische patiëntcasussen laat Schrijvers (2001:
56) zien, dat kenmerken van de indicatieadviseur een rol spelen bij het indicatiebe-
sluit. Portrait (2000: 141) komt tot dezelfde conclusie op basis van de indicatiestel-
lingen van één enkel rio. Helaas beschikken wij niet over informatie over deze ken-
merken, zodat we niet kunnen nagaan of verschillen tussen indicatieadviseurs in de
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praktijk een grote rol spelen. Buijs et al. (2000) en Jörg (2003) komen op basis van hy-
pothetische casussen overigens tot de conclusie dat het er voor het vaststellen van het
recht op (thuis)zorg niet toe doet wie de indicatieadviseur is, maar dat er bij de vast-
stelling van het benodigde aantal uren zorg wel verschillen te vinden zijn die op de in-
dicatieadviseur zijn terug te voeren.

Hoe om te gaan met ontbrekende gegevens?
Voor een aantal van de genoemde kenmerken geldt dat er normaal gesproken bij ie-
dere aanmelding iets geregistreerd zou moeten zijn. Iedere hulpvrager heeft immers
een geslacht, een leeftijd en een burgerlijke staat. Ook voor het kenmerk woonvorm
geldt dat iedereen ergens woont (de classificatie ‘dakloos’ ontbreekt overigens), en
zonder aanmelder is er bij het rio ook geen aanvraag. Als er bij iemand informatie
over een of meer van deze variabelen niet is ingevuld dan weten we dat het om ontbre-
kende gegevens gaat die we samengenomen hebben in de categorie ‘overig’. Boven-
dien weten we van elk van deze kenmerken, dat er precies één aanwezig is. Voor het
geslacht van de mensen is dat vanzelfsprekend, maar het geldt ook voor de woon-
vorm en voor de aanmelder.

Bij kenmerken als aanwezige zorg, hulpmiddelen, of medische diagnosen ligt het an-
ders. Als daar niets is ingevuld dan kan het om ontbrekende (onterecht niet-ingevul-
de) informatie gaan, maar het kan evengoed zijn dat er geen zorg of hulpmiddelen
aanwezig zijn of geen diagnose is gesteld. Op advies van gino gaan we ervan uit dat
alle informatie die van belang is voor de indicatiestelling is ingevuld. Informatie over
de al beschikbare zorg of hulpmiddelen en medische diagnose mag van belang ge-
acht worden bij het doen van een (nieuwe) indicatiestelling. Daarom ligt het voor de
hand om, indien er niets is ingevuld, aan te nemen dat er geen zorg of hulpmiddelen
zijn, of dat er geen medische diagnose is gesteld. Bij deze kenmerken is het wel mo-
gelijk dat er meer dan één categorie is ingevuld. Het is immers zeer wel mogelijk dat
iemand beschikt over verschillende soorten zorg, over een aantal hulpmiddelen, of
lijdt aan diverse medische problemen.

2.5 Kenmerken van hulpvragers: schalen voor de beperkingen

In de vorige paragraaf zijn alle kenmerken van de hulpvragers besproken die als ver-
klarende variabelen in de analyses worden gebruikt, op één soort na: de beperkingen
die mensen ondervinden in het dagelijks leven. Beperkingen vormen een belangrijke
grondslag voor een aanspraak op verpleging en verzorging. Deze belangrijke gege-
vens vereisen meer bewerkingen om de geregistreerde beperkingen zo goed mogelijk
in de analyses mee te kunnen nemen. Dit is noodzakelijk omdat niet alleen de aanwe-
zigheid van een beperking is geregistreerd, maar ook de ernst van de beperking. Die
informatie willen we graag meenemen in de analyses. Daarnaast is in veel gevallen al-
leen de ernstigste beperking geregistreerd, en niet alle beperkingen die daar automa-
tisch mee verbonden zijn. Als in de registraties bijvoorbeeld wordt gevonden dat ie-
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mand moeite heeft met licht huishoudelijk werk, dan mogen we aannemen dat ook
zwaar huishoudelijk werk problemen oplevert, zelfs als dat niet expliciet is geregis-
treerd. Door gebruik te maken van statistische schaalconstructie-technieken kunnen
verantwoorde meetschalen voor de beperkingen gemaakt worden, die met de samen-
hang tussen de verschillende beperkingen rekening houden.

De beperkingen, zoals die in het gino-rio2000-bestand voorkomen, zijn geba-
seerd op de internationaal gebruikelijke indeling in het icidh-9 protocol (Internati-
onal Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps; who 1993). In deze
indeling wordt een onderscheid gemaakt naar rubrieken van beperkingen (bv.
‘beperkingen in het uitvoeren van de huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen’,
of ‘beperkingen in het psychisch functioneren’). Binnen elke rubriek hoort een aantal
meer gedetailleerde, specifiekere onderdelen die gezamenlijk aangeven of mensen in
meer of mindere mate beperkt zijn. Zo omvat de rubriek ‘beperkingen in het uitvoe-
ren van de huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen’ als onderdelen onder an-
dere ‘licht huishoudelijk werk’, ‘zwaar huishoudelijk werk’, ‘verzorgen van
maaltijden’, ‘afwassen’, en ‘boodschappen doen’.

In totaal worden er in het gino-rio2000-bestand twaalf rubrieken onderscheiden.
Deze twaalf rubrieken worden elk afzonderlijk in de analyses meegenomen. We ver-
melden ze hier, en voor elke rubriek wordt aangegeven wat de belangrijkste (meest
voorkomende) beperkingen binnen die rubriek zijn:
1 psychisch functioneren, bijvoorbeeld geheugenproblemen en oriëntatieverlies;
2 communicatie, bijvoorbeeld spreken en schrijven;
3 mobiliteit, bijvoorbeeld binnens- en buitenshuis verplaatsen, traplopen;
4 zelfverzorging (adl), bijvoorbeeld douchen, wassen aan een wastafel, kleden, toi-

letgang;
5 huishoudelijke vaardigheden (hdl), bijvoorbeeld licht en zwaar huishoudelijk

werk, het opmaken van de bedden, de boodschappen en de afwas;
6 interpersoonlijke relaties, waarbij eenzaamheid en sociaal isolement de meest

voorkomende problemen zijn;
7 zintuiglijke functies, problemen met het zien, horen en de tastzin;
8 lichamelijke functies, bijvoorbeeld hart- en longfuncties, uitscheiding (incontinen-

tie), en huid/wondproblemen;
9 beweging, het veranderen respectievelijk handhaven van lichaamshouding, zowel

het gaan zitten als het zitten zelf vallen hieronder;
10 elementaire cognitieve vaardigheden, zoals het maken van een dagindeling en pro-

bleemoplossende vaardigheden;
11 gedrag, bijvoorbeeld onrustneigingen, agressief gedrag en achterdocht; en
12 stemming, waaronder bijvoorbeeld depressies, lusteloosheid en rouw vallen.

In het onderzoek voor dit rapport worden de onderdelen van elke rubriek samengevat
in een zogeheten schaal. In eerste instantie wordt geprobeerd de hiërarchie van de be-
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perkingen daarin op te nemen (een Mokken-schaal, zie Moorer en Van Linschoten
2002). Op grond van eerdere bevindingen (zie referenties in bijlage b) viel te verwach-
ten dat het niet voor alle rubrieken gelukt is een hiërarchie in onderliggende beper-
kingen te vinden en de ernst van de beperkingen op te nemen. In dat geval wordt er
teruggevallen op een dichotome schaal die slechts aangeeft of een beperking al dan
niet aanwezig is.

Voor de rubrieken waarbinnen een hiërarchie gevonden wordt, hebben we deze ge-
bruikt om de onvolledige aanvraagdossiers aan te vullen. Een eenvoudig voorbeeld:
‘lopen’ en ‘traplopen’ geven allebei een beperking aan in iemands mobiliteit. Boven-
dien weten we dat bij een beperking bij ‘lopen’, er ook een beperking zal zijn bij het
‘traplopen’ – zelfs als dat niet expliciet is ingevuld. We vullen dan zelf de registratie
aan en nemen de (afgeleide) beperking in het traplopen mee in de bepaling van de
ernst van de beperking in de rubriek ‘mobiliteit’. Dat is mogelijk omdat er bij het con-
strueren van de hiërarchie rekening is gehouden met de ernst van de onderliggende
beperkingen. Daardoor wordt het mogelijk de ernst van de problematiek voor de ru-
briek als geheel mee te nemen in de analyses van hoofdstuk 4 en 5. Voor de rubrieken
psychisch functioneren, communicatie, mobiliteit, zelfverzorging (adl), huishoude-
lijke vaardigheden (hdl), en interpersoonlijke relaties is de mogelijke score dan ook
‘geen beperking’, een ‘lichte’, ‘matige’ of ‘ernstige’ beperking.

Voor de overige zes rubrieken is het niet mogelijk gebleken een hiërarchie in de sa-
menstellende beperkingen te vinden. Dat maakt het moeilijk om de ernst van deze zes
rubrieken goed te bepalen. In de analyses beperken we ons daarom tot het al dan niet
aanwezig zijn van een beperking met betrekking tot zintuiglijke functies, lichamelijke
functies, beweging (veranderen resp. handhaven van lichaamshouding), elementaire
cognitieve vaardigheden, gedrag en stemming.

2.6 Selectie van gegevens

De gegevens zoals het scp die aangeleverd heeft gekregen van gino, omvatten in to-
taal 156.226 aanvraagdossiers, waarbij een aanvraagdossier overeenkomt met een
zorgaanvraag. De gegevens hebben betrekking op een periode die varieert van onge-
veer één jaar voor de meer recent op de gino-programmatuur overgestapte rio’s tot
ruim vier jaar voor een enkel rio. Dat betekent dus dat er al voor de officiële oprich-
ting van het rio door de voorgangers hiervan van gino is gebruikgemaakt. In zo’n
lange periode zijn er mensen die meer dan één zorgaanvraag hebben ingediend. Alle
aanvragen van een persoon tezamen noemen we het cliëntdossier. Het aantal aan-
vraagdossiers is dus groter dan het aantal cliëntendossiers waarop ze betrekking heb-
ben. In totaal hebben we te maken met gegevens van 85.821 personen.
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Tabel 2.6 Selectie van cliëntdossiers voor de analyses

selectie aantal
verwijderd

aantal na
selectie

de oorspronkelijk door GINO aan het SCP geleverde dataset 156.226

verwijder de dossiers die door GINO niet zijn voorzien van het
label ‘te selecteren record’ 25.738 130.488

voeg alle aanvraagdossiers van één cliënt met dezelfde ad-
viesdatum samen 2.591 127.897

selecteer de dossiers waarbij een advies voor een functie bin-
nen de sector ‘verpleging en verzorging’ wordt gevraagd (sub-
jectief) of gegeven (objectief) 15.888 112.009

verwijder cliënten die een zorgaanvraag doen met als reden
‘zwangerschap’ 2.084 109.925

verwijder cliënten bij wie de geboortedatum onjuist is 223 109.702

verwijder cliënten bij wie de adviesdatum (waarschijnlijk) on-
juist is: adviezen voor 1 jan.1996 of na 15 febr. 2001 worden
verwijderd 45 109.657

verwijder cliënten bij wie de adviesdatum (waarschijnlijk) on-
juist is: adviezen meer dan 61 dagen voor of meer dan 366
dagen na de aanmelddatum worden verwijderd 2.809 106.848

verwijdering van diverse foutjes in de registraties Personen die
duidelijk te jong zijn om weduwe of alleenstaand te zijn, om
kinderen te hebben, om zelf de aanmelding bij het RIO te
doen of om als reden ‘ouderdom/verminderde zelfredzaam-
heid’ op te geven worden niet meegenomen in de analyses. 104 106.744

neem alleen de aanvraagdossiers mee waarbij ten minste één
beperking is ingevuld 53.286 53.458

verwijder negatieve adviezen 5.780 47.678

eerste indicaties
(hoofdstuk 3 en 4)

hernieuwde indicaties
(hoofdstuk 5)

aantal
verwijderd

aantal na
selectie

aantal
verwijderd

aantal na
selectie

verwijder opeenvolgende indicaties voor hetzelfde zorgpakket – 47.678 3.191 44.487

selecteer het eerste advies aan een cliënt in 2000
(incl. januari/februari 2001) 19.125 28.553 16.422 28.065

verwijder de cliënten van een tweetal RIO’s met zeer matige
registratie 506 28.047 506 27.559

Niet alle aanvraagdossiers worden in dit rapport gebruikt. In tabel 2.6 is aangegeven
welke selecties er zijn gemaakt. In deze paragraaf wordt ingegaan op de overwegin-
gen en de consequenties van de gemaakte keuzen.

In het onderzoek concentreren we ons op afgehandelde zorgaanvragen. Deze zijn
door gino voorzien van het label ‘te selecteren record’. Dossiers die niet voorzien
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zijn van dit label blijken vaak betrekking te hebben op gedeeltelijke wijzigingen, aan-
gebracht lopende het indicatieonderzoek, en worden niet meegenomen in onze ana-
lyses. In een aantal gevallen volgt de bijgewerkte, ‘te selecteren’ zorgaanvraag pas
maanden na de eerste aanvraag. Dikwijls betreft het dan aanvragen voor een opname
die schijnbaar in eerste instantie niet in behandeling is genomen, maar wel is geregis-
treerd. Bij de tweede, wel behandelde en wel te selecteren aanvraag is vaak dezelfde
aanmelddatum vermeld als in de niet te selecteren aanvraag.

In een aantal gevallen zien we dat er mensen zijn die op één dag twee afzonderlijk ge-
registreerde adviezen hebben ontvangen. Dat is mogelijk, omdat de rio’s aanvragen
registreren. Aanvragen voor verschillende producten kunnen daardoor (initieel) af-
zonderlijk zijn geregistreerd. Omdat onze modellen op persoonsniveau ontwikkeld
gaan worden, hebben we besloten zorgaanvragen die op dezelfde dag zijn uitgebracht
in elkaar te schuiven en zoveel mogelijk informatie uit de twee aanvragen mee te ne-
men. Uiteindelijk komt deze operatie erop neer dat er een pluspakket gevormd wordt
(zoals in § 2.3), waarbij het ‘zwaarst’ geïndiceerde product de doorslag geeft in de
analyses, en dat bij de beperkingenmaten de zwaarst geregistreerde ernst wordt mee-
genomen.

De tot nu toe gemaakte selecties hebben uitsluitend betrekking op administratieve
bijzonderheden. Alle bruikbare informatie is behouden gebleven. De volgende selec-
tie in tabel 2.6 is het gevolg van een keuze die we gemaakt hebben. In hoofdstuk 1 is
aangegeven dat de doelstelling is het modelleren van verpleging en verzorging. Dit
betekent dat aanvragen die uitsluitend betrekking hebben op wvg- of welzijnsvoor-
zieningen niet worden meegenomen in de analyses, zoals in paragraaf 2.3 al is bear-
gumenteerd.

Ook aanvragen die gerelateerd zijn aan zwangerschap nemen we niet mee in de analy-
ses. Dit betreft een duidelijk herkenbare, homogene groep met een specifieke proble-
matiek die afwijkt van het merendeel van de zorgaanvragen. De behoefte aan verple-
ging en verzorging voor zwangere vrouwen kan beter onderzocht worden in een af-
zonderlijk onderzoek onder jonge vrouwen. In ons onderzoek valt de groep in het niet
tussen de (veelal) ouderen die vanwege geheel andere oorzaken van verpleging en ver-
zorging gebruik willen maken.

Deze selecties zijn gebaseerd op logische overwegingen en keuzes die voortvloeien uit
het doel van het onderzoek. Nadere inspectie van de gegevens leert dat er bij een aan-
tal zorgaanvragen duidelijke fouten in de registratie zijn gemaakt. Zo treffen we een
klein aantal personen aan bij wie als geboortedatum 31 december 1799 is geregis-
treerd, of een geboortedatum na de adviesdatum. Verder zijn er mensen bij wie de ad-
viesdatum (waarschijnlijk) incorrect is. Een adviesdatum voor 1 januari 1996 hoeft
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niet onjuist te zijn, maar is wel onwaarschijnlijk, omdat de rio’s pas jaren later zijn
ingesteld.8 Een advies na 15 februari 2001 is niet mogelijk, omdat onze gegevens op
die datum door gino bij de betrokken rio’s zijn verzameld. Mensen bij wie geboor-
tedatum of adviesdatum onjuist zijn, nemen we niet mee. Verder zijn er nog een paar
cliëntdossiers waarbij duidelijk is dat er iets niet klopt, zo zijn bijvoorbeeld weduwen
van 15 jaar oud zeer onwaarschijnlijk. Ook deze cliënten worden verwijderd uit de
analyses (zie tabel 2.6). Het gaat overigens om kleine aantallen die nauwelijks gevol-
gen hebben voor de representativiteit, maar waardoor wel de betrouwbaarheid van de
resultaten vergroot wordt.

In principe moet een rio binnen zes weken na aanmelding een advies uitbrengen
(Dam en Bakker 2002). Het is echter te simpel om zorgaanvragen waarbij het verschil
groter is dan zes weken als ‘onjuist’ te benoemen. Bekend is dat rio’s niet altijd aan
deze termijn kunnen voldoen (Dam en Bakker 2002). Daarnaast zien we een opho-
ping van adviezen in een periode van anderhalve week vóór de aanmelddatum. Bij een
acuut probleem kan het gebeuren dat er eerst een (praktische) oplossing wordt ge-
zocht, voordat de normale weg naar het rio bewandeld wordt. Bij de formele afhan-
deling wordt vervolgens (blijkbaar) niet de datum waarop tot de acute oplossing is be-
sloten als aanmelddatum geregistreerd, maar de datum waarop de boeken van het
rio worden gecompleteerd. Ook zijn er adviezen waarbij de aanmelding en het ad-
vies ver uit elkaar liggen, maar die waarschijnlijk wel correct zijn. Deze zijn al in de
eerste selectie aan de orde gekomen: de eerste aanvraag heeft als label ‘niet selec-
teren’ meegekregen, en is in die selectieronde verwijderd. Maanden later zien we voor
dezelfde persoon een(zelfde) zorgaanvraag, nu wel met een positief advies maar nog
met de ‘oude’ aanmelddatum. We hebben daarom gekozen voor een tamelijk ruime
termijn: een advies dat ten hoogste twee maanden voor de aanmelddatum of één jaar
na de aanmelding is uitgebracht, wordt meegenomen in de analyses.

We hebben besloten ook de aanvraagdossiers waarbij niets is ingevuld bij de beper-
kingenmaten te verwijderen. Dit heeft tot gevolg dat we bijna de helft van de dossiers
kwijtraken. Dat is erg veel, zeker omdat de beperkingen een belangrijke grondslag
zijn voor het zorgadvies en de indicatie die door het rio wordt gegeven. Nu lijkt het
erop dat er veel gevallen zijn waarin wel een (positief) advies is uitgebracht, terwijl
daarvoor geen objectieve grond wordt aangegeven. Waarschijnlijk heeft de indicatie-
adviseur op basis van bijvoorbeeld de medische diagnose, het advies van een arts of
zorgverlener en met gebruik van zijn of haar professionele expertise een advies uitge-
bracht, zonder de moeite te nemen de beperkingen netjes te registreren. We hebben
bijvoorbeeld in de gegevens gezien dat het registreren van beperkingen vaker wordt
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gedaan na de training die indicatieadviseurs in mei 2000 van gino hebben gekre-
gen. In bijlage c wordt (kort) ingegaan op de gevolgen van de verwijdering van de
aanvraagdossiers zonder informatie over de beperkingen voor de representativiteit
van het uiteindelijke analysebestand. De drastische inperking van de gegevensverza-
meling blijkt betrekkelijk weinig gevolgen te hebben voor de verdeling van de advie-
zen over de pakketten.

Op deze plaats verwijderen we ook de negatieve adviezen uit de gegevensverzameling.
Nauwkeurig gezegd, we verwijderen de dossiers waarbij geen positief advies is gere-
gistreerd. Het is niet geheel duidelijk of dit ook exact overeenkomt met de formele af-
wijzing van de zorgaanvraag. Dat laatste wordt namelijk niet expliciet geregistreerd in
gino. Het kan dus ook zijn dat een (op zichzelf reële) zorgaanvraag niet gevolgd
wordt door een positief advies, bijvoorbeeld omdat een aanvraag wordt ingetrokken,
of de cliënt overlijdt voor de zorgaanvraag kan worden afgehandeld.

Een verdere selectie wordt gemaakt, omdat niet alle rio’s op hetzelfde moment zijn
gestart met het gebruik van de gino-programmatuur. Als we daarvoor niet corrige-
ren dan bestaat het risico dat we aanvragen met elkaar gaan vergelijken waar enkele
jaren tijdsverschil tussen zit. Veranderingen in regelgeving, in opvattingen over de
zorg en in registratiegedrag sturen dan gedeeltelijk de indicaties, en daarmee de uit-
komsten van onze analyses. Het opnemen van een tijdsindicator is niet voldoende om
het probleem te ondervangen, omdat we niet van alle rio’s dezelfde waarnemingspe-
riode hebben. Daarom is besloten alleen adviezen uitgebracht na 1 januari 2000 (tot
en met 15 februari 2001) in de analyses mee te nemen. Voor vrijwel alle rio’s be-
schikken we over gegevens over de gehele periode. Voor één rio is dat niet het geval,
en voor een ander rio ontbreken adviezen voor tijdelijke opname geheel en adviezen
voor intramurale verpleging of verzorging bijna in zijn geheel. Deze twee (kleine)
rio’s hebben we uit de gegevensverzameling verwijderd.

Tot slot wordt het eerste indicatieadvies (na 1 januari 2000) van een cliënt geselec-
teerd. Opeenvolgende adviezen van dezelfde cliënt kunnen niet als onafhankelijk van
elkaar worden beschouwd. De informatie wordt wel gebruikt om vervolgindicaties
(verlengingen) en hernieuwde indicaties (veranderingen) te definiëren, maar in de
analyse van de indicatiestelling (hoofdstuk 4) wordt per persoon precies één advies
meegenomen. Na deze selecties blijven 28.047 adviezen over die betrekking hebben
op eenzelfde aantal personen. Deze worden gebruikt in het hoofdstuk waarin de be-
schrijving van de data wordt gegeven (hoofdstuk 3) en in de analyses van de indicatie-
stelling (hoofdstuk 4).

Voor de analyses in hoofdstuk 5 wordt een iets andere selectie gemaakt. Het thema
van dat hoofdstuk is het verwerven van inzicht in de kans dat iemand terugkomt bij
het rio en een advies krijgt voor een ander zorgpakket. Achtereenvolgende adviezen
waarbij niets verandert in de samenstelling van het zorgpakket (zogenaamde vervolg-
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indicaties) laten we buiten beschouwing en deze worden daarom verwijderd uit de te
analyseren dataset. Deze vervolgindicaties zijn deels het gevolg van administratieve
regels die binnen een rio gelden, bijvoorbeeld over de geldigheidsduur van een indi-
catie.9 Dat zal veel minder het geval zijn bij hernieuwde indicaties, indicaties waarbij
het geïndiceerde pakket van samenstelling verandert. Zelfs al wordt zo’n indicatie
geïnitieerd omdat een eerdere indicatie zijn geldigheid verloor, dan nog impliceert de
pakketverandering dat er (blijkbaar) voldoende wijzigingen in de persoonlijke om-
standigheden zijn geweest om een hernieuwde indicatie voor een ander pakket te
rechtvaardigen. De verwijdering van vervolgindicaties gebeurt nadat de aanvraagdos-
siers waarbij geen beperking is ingevuld, verwijderd zijn, maar voordat de selectie van
het eerste dossier in 2000 (of begin 2001) wordt gemaakt. Dat geeft een gegevensver-
zameling van 27.559 adviezen voor evenveel personen. Merk op dat deze 27.559 ad-
viezen geen deelverzameling van de in hoofdstuk 4 gebruikte 28.047 adviezen is; door
het schrappen van vervolgindicaties (waarbij ook de gegevens van vóór 1 januari 2000
worden betrokken) ontstaan er verschillen tussen de twee datasets. De verschillen in
samenstelling zijn overigens uiterst klein. Het in hoofdstuk 3 beschreven beeld geldt
ook voor de dataset die in hoofdstuk 5 wordt gebruikt.

2.7 Analyse en modellering

In hoofdstuk 4 en 5 worden analysetechnieken gebruikt die mogelijk niet bij elke le-
zer bekend zijn. Deze paragraaf geeft een korte introductie tot de toegepaste technie-
ken. In paragraaf 2.7.1 wordt ingegaan op het in hoofdstuk 4 gebruikte multinomiaal
logit model, en paragraaf 2.7.2 geeft een introductie tot de in hoofdstuk 5 toegepaste
duurmodellen. In hoofdstuk 4 wordt ook een (binomiaal) logit model gebruikt. Er
wordt van uitgegaan dat deze techniek bekend is. Indien dit niet het geval is, zij ver-
wezen naar bijvoorbeeld Cramer (1991). In deze paragraaf komt een aantal boxen voor
met technische details van de in de tekst beschreven modellen. De lezer die uitslui-
tend behoefte heeft aan een globaal idee van de in de analyses gebruikte modellen,
kan de boxen desgewenst overslaan.

2.7.1 Het multinomiaal logit model
De te verklaren variabele, de zorgpakketten die we in paragraaf 2.3 hebben geconstru-
eerd, is een zogenoemde discrete variabele: cliënten krijgen één van de acht zorgpak-
ketten toegewezen. De toewijzing van de pakketten kan geanalyseerd worden met be-
hulp van een multinomiaal logit model. Dat is een natuurlijke uitbreiding van het be-
kende logit model, dat is toegespitst op een discrete afhankelijke variabele die precies
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9 De geldigheidsduur varieert per rio en per voorziening, en kan uiteenlopen van een
aantal maanden tot zelfs jaren. Binnen een bepaalde bandbreedte zijn intensiveringen
van de thuiszorg (wat in zekere zin ook een overgang is, ook al blijft het type zorg
gelijk) mogelijk zonder herindicatie. Ook deze bandbreedte wordt door eenrio zelf
bepaald.



twee waarden kan aannemen (bv. iemand doet iets wel of niet). In deze paragraaf
wordt kort ingegaan op de eigenschappen van het multinomiale logit model. Voor
een uitgebreide discussie wordt verwezen naar Franses en Paap (2001).

Een multinomiaal logit model is geschikt voor een discrete afhankelijke variabele die
meer dan twee waarden kan aannemen, zoals het geval is bij de geconstrueerde zorg-
pakketten: een cliënt heeft de keuze uit acht verschillende pakketten. Het model laat
toe dat de verklarende variabelen een per pakket verschillend effect hebben op de
keuze. Dat betekent dat bijvoorbeeld opleidingsniveau een positief effect op de vraag
naar huishoudelijk hulp kan hebben, maar een negatief effect op de vraag naar ver-
zorgingshuiszorg. Box 1 geeft enige technische achtergronden van het multinomiaal
logit model.

Box 1 Multinomiaal logit model
Een multinomiaal logit model verklaart de kans dat individu i kiest voor alternatief k,
waar k = 1, 2, .., K. In ons geval is K gelijk aan acht, de acht zorgpakketten uit paragraaf
2.3. De keuze die individu i maakt, is afhankelijk van een aantal kenmerken, verzameld
in de vector xi. Merk op dat de kenmerken niet verschillen tussen de k alternatieven. Hoe
de kenmerken in xi uitwerken op de verschillende alternatieven wordt beschreven door
de te schatten parametervectoren �k. Door in het model voor de logistische functie te
kiezen zorgen we ervoor dat de kansen tussen nul en één liggen. Verder wordt door nor-
malisatie gegarandeerd dat de kansen optellen tot één. Normalisatie impliceert dat voor
een van de alternatieven, zeg voor pakket K, de bijbehorende parametervector op nul ge-
zet wordt, �K = 0. Dat geeft

voor k = 1, 2, .., K-1, en

als k = K.

Nu kan het model met standaard maximum likelihood methoden geschat worden, waar-
bij de log-likelihood functie gegeven wordt door , met
dik = 1 als individu i pakket k kiest en dik = 0 als hij niet voor k kiest.

De interpretatie van de modelparameters is minder eenvoudig dan in het binomiale
logit model, omdat er meer dan één vergelijking is. Hierdoor kunnen bij grondige in-
spectie van de resultaten verrassende conclusies optreden. In het binomiale model
(waarbij tussen K = 2 pakketten gekozen moet worden) kan zonder meer gesteld wor-
den dat een positieve waarde van de parameter die geschat is voor een verklarende va-
riabele, betekent dat een hogere waarde van deze verklarende variabele (bv. de leeftijd
van een cliënt) leidt tot een grotere kans op het optreden van een keuze voor het te
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verklaren pakket. In het multinomiale model met K = 8 pakketten zal deze redenering
in veel gevallen ook opgaan. Het kan echter gebeuren dat door een verandering van
een verklarende variabele de kans op het optreden van een ander pakket k’ nog sterker
stijgt dan de kans op pakket k toeneemt (�k’>�k). In dat geval neemt de kans op het op-
treden van pakket k relatief ten opzichte van het referentiepakket weliswaar toe, maar
daalt de kans relatief ten opzichte van pakket k’. Stel bijvoorbeeld, mannen hebben
ten opzichte van het referentiepakket (bv. huishoudelijke zorg) een grotere kans op
zowel opname in een verzorgingshuis als opname in een verpleeghuis. Als het posi-
tieve effect op kans op opname in een verpleeghuis echter veel sterker is dan het effect
op verzorgingshuisopname, dan kan het zijn dat de kans op een verpleeghuisopname
zo sterk toeneemt als er meer mannen zijn, dat de kans op een verzorgingshuisop-
name weliswaar toeneemt ten opzichte van de kans op huishoudelijke zorg, maar
over het geheel genomen toch moet dalen. Immers, de som van alle kansen is en blijft
gelijk aan één.

We zien dat de parameterschattingen een incompleet beeld van de resultaten geven,
een beeld dat gecompleteerd kan worden door naar de odds of relative risk ratio’s te
kijken. De odds ratio (in het binomiale geval) en de relative risk ratio (in het multino-
miale geval) van een coëfficiënt geeft aan, wat er gebeurt met de kans op een alterna-
tief als de betreffende verklarende variabele met een eenheid toeneemt, relatief ten
opzichte van een referentiepakket. In het multinomiale geval moet eigenlijk elk pak-
ket een keer als referentiepakket dienst doen om een volledig beeld te krijgen. Omdat
er steeds maar twee pakketten tegelijk met elkaar vergeleken kunnen worden, geeft
dit een overweldigende hoeveelheid getallen. We kunnen ook de gevolgen van een
verandering van de waarde van een verklarende variabele op de pakketkeuze in zijn
geheel beschouwen. Dat kan door naar de marginale effecten te kijken. Het marginale
effect vertelt ons hoeveel de kans dat pakket k gekozen wordt, verandert, wanneer de
verklarende variabele (een heel klein beetje) verandert, rekening houdend met de ver-
schuivingen die de verandering van de verklarende teweegbrengt in de andere pakket-
ten. Dat betekent dat door voor elk van de pakketten (inclusief het referentiepakket)
het marginale effect te berekenen, in acht getallen de gevolgen van de verandering in
een verklarende variabele voor alle acht pakketten vastgesteld kan worden. In het
voorbeeld met de rol van het geslacht in het model is het belang van de marginale ef-
fecten voor de interpretatie van de schattingsresultaten van een multinomiaal logit
model eigenlijk al duidelijk geworden. Box 2 geeft de technische achtergronden bij de
interpretatie van de schattingsresultaten.
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2.7.2 Duurmodellen
Analyse van overgangen (in econometrische handboeken vaak aangeduid als tran-
sities), waarbij het tijdstip van de overgang onderdeel van het te verklaren geheel is,
gebeurt vaak met zogenoemde duuranalysemethoden. De centrale term bij duuranaly-
ses is de ‘hazard’: de kans dat een gebeurtenis op een bepaald moment plaatsvindt,
gegeven dat deze nog niet eerder gebeurd is. Een voorbeeld uit de arbeidseconomie,
waar dit type modellen vaak gebruikt wordt, is de analyse van de overgangskansen
van werklozen naar een baan: hoe groot is de kans dat een werkloze een baan vindt na
t+1 weken, gegeven dat hij of zij in de voorafgaande t weken geen baan gevonden
heeft. Merk op dat het nadrukkelijk om een voorwaardelijke kans op een overgang gaat,
en niet om de kans dat iemand op tijdstip t+1 een baan heeft. In dit rapport gaat het
om de overgang tussen zorgpakketten: hoe groot is de kans dat iemand die een indi-
catie voor een pakket van zorgfuncties heeft gekregen (op een willekeurig tijdstip t0),
terugkeert bij het rio met een nieuwe zorgvraag na t+1 weken (gerekend vanaf t0),
gegeven dat hij of zij in de voorafgaande t weken geen hernieuwde indicatie heeft ge-
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Box 2 Interpretatie van de parameters in een multinomiaal logit model
De kans dat pakket k wordt gekozen ten opzichte van de kans op het referentiepakket K

wordt gegeven door                                                 . Met evenveel recht kan de kans op

pakket k afgezet worden tegen de kans op een ander pakket k’: .

Dit voert vrijwel naadloos naar de odds ratio’s, of liever de ‘relative risk ratio’s’, omdat
niet alleen naar het referentiepakket K gekeken moet worden. De ‘relative risk ratio’, de
verandering in de kans op pakketkeuze k relatief ten opzichte van pakket K als gevolg
van een verandering van xim met één eenheid, is gelijk aan exp(�km), de geëxponentieerde
waarde van de bij variabele m horende parameter. Dit is wat in binomiale logit modellen
de odds ratio wordt genoemd. In het multinomiale model kan ook het gevolg van een
verandering van xim met één eenheid bekeken worden voor de relatieve kansen tussen
twee willekeurige pakketen, k en k’. De ‘relative risk ratio’ wordt dan gegeven door
exp(�km – �k’m). Als �k’m > �km dan neemt de kans op pakket k af ten opzichte van de kans
op pakket k’, zelfs al is �km positief.

Het marginale effect van een verandering in xim op de kans dat individu i voor pakket k

kiest, wordt gegeven door de partiële afgeleide van de kans Pr[Yi = k| xi] naar xim te ne-
men, �Pr[Yi = k| xi]/�xim. Het marginale effect voor keuze k hangt niet alleen af van de pa-
rameters �k, maar ook van de parametervectoren van alle andere mogelijke
pakketkeuzen. Marginale effecten kunnen voor elk van de pakketten k = 1, 2, .., K (dus
inclusief het referentiepakket) berekend worden.
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had. De te verklaren variabele is daarmee dus de tijdsduur tot aan de hernieuwde indi-
catie. In de analyse zal er ook rekening mee worden gehouden voor welk pakket er
geïndiceerd wordt.

Een belangrijk kenmerk van de gegevens waarvoor duurmodellen worden gebruikt, is
dat de te analyseren duur niet voor iedereen waargenomen is. Voor een deel van de
waarnemingen weten we alleen maar dat de duur nog niet beëindigd is op het mo-
ment dat de dataverzameling is afgesloten. Om bij onze zorggegevens te blijven: er
zijn cliënten die niet met een nieuwe zorgvraag bij het rio terugkeren tijdens de
waargenomen periode. Uiteraard is het mogelijk dat ze zich later wel met een nieuwe
zorgvraag bij het rio zullen melden. In de duurmodellen worden niet alleen mensen
meegenomen voor wie een overgang is waargenomen, maar wordt ook rekening ge-
houden met de groep mensen waarvan we weten dat er binnen de waarnemingsperi-
ode geen overgang is geweest. Deze staan bekend als gecensureerde waarnemingen.

We zullen gebruikmaken van zogenoemde proportionele hazard (ph) duurmodellen.
Hierbij wordt er een ‘baseline hazard’ gespecificeerd die, voor elk tijdstip, de kans be-
schrijft dat iemand die op alle verklarende variabelen de waarde nul scoort, een over-
gang maakt naar een andere situatie. De baseline hazard is dus niet één getal, maar
een functie die aan elk tijdstip t een overgangskans koppelt. Het verloop van de func-
tie geeft de duurafhankelijkheid aan: we spreken van positieve duurafhankelijkheid,
als de kans op de overgang toeneemt (dus als de baseline hazard een stijgend verloop
kent), naarmate de eerste indicatie verder in het verleden ligt. Vertoont de baseline
hazard een dalende tendens, dan is de duurafhankelijkheid negatief. Door een
slimme constructie van de verklarende variabelen kan de baseline hazard zo ge-
schaald worden, dat die bijvoorbeeld geïnterpreteerd kan worden als de overgangs-
kans van een gemiddelde persoon in de dataset. In dit rapport zal de baseline zo ge-
construeerd worden, dat die de overgangskans van een ‘typische’ rio-cliënt zonder
gezondheidsproblemen weergeeft. In de ph-duurmodellen wordt aangenomen dat
de verklarende variabelen een proportionele, multiplicatieve invloed hebben op base-
line hazard. De geschatte parameters geven aan of iemand een hogere of lagere kans
op een overgang heeft dan de door de baseline hazard beschreven persoon; het pro-
centuele effect van een verklarende variabele op de baseline hazard is op elk tijdstip
even groot.

Een korte introductie tot de basisbegrippen van een standaard duurmodel staat in box
3. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar bijvoorbeeld Kiefer
(1988) en Lancaster (1990).
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Box 3 Basisterminologie duuranalyse
Uitgangspunt in de duuranalyses is de verdelingsfunctie f(.) van de duur T, de tijd tot aan
de overgang. T is de kansvariabele in de duurmodellen. Uit de verdelingsfunctie voor T

kunnen verschillende andere functies worden afgeleid die essentieel zijn in de duur-
analyses:
F(t) = Pr[T�t] = 0�

t f(s)ds De kans dat de duur T korter is dan t.

S(t) = 1 – F(t) = Pr[T�t] Survivor functie: kans dat de duur T

ten minste t is.

�(t) = = f(t) / S(t) Hazard functie: kans dat een duur
eindigt op tijdstip t, gegeven dat het
ten minste tot aan t heeft
voortgeduurd.

�(t) = 0�
t
�(�)d� = –lnS(t) Cumulatieve hazard functie, waaruit

volgt dat  S(t) = exp[ –0�
t
�(�)d� ].

Hoewel de verdelingsfunctie f(t) formeel de kern van de analyses vormt, worden de mo-
dellen veelal geïntroduceerd en geïnterpreteerd aan de hand van de hazard functie �(t).
Deze beschrijft de duurafhankelijkheid: als de hazard functie een positieve helling heeft,
dan spreken we van positieve duurafhankelijkheid. Dat wil zoveel zeggen dat hoe verder
de eerste indicatiestelling in het verleden ligt hoe groter de kans op een nieuwe indicatie
wordt. Een negatieve helling (negatieve duurafhankelijkheid) zegt daarentegen dat de
kans op terugkeer kleiner wordt, naarmate de eerste indicatie langer geleden is gedaan.
Gebruikelijke keuzes voor de structuur van de hazard functie zijn:
– exponentieel �(t) = � Geen duurafhankelijkheid.
– weibull �(t) = �� t�-1 Monotoon stijgende (�>1) of

dalende (0<�<1) duurafhankelijk-
heid; deze verdeling  reduceert tot de
exponentiële verdeling als � = 1.

– loglogistisch �(t) = ��t�-1 / (1 + �t�) Als � > 1: eerst stijgende, later da-
lende duurafhankelijkheid;
als 0 <�� 1: afnemende duurafhan-
kelijkheid.

De normale verdeling, die vaak wordt gebruikt bij andere econometrische modellen, is in
dit geval geen goed alternatief omdat de duur T per definitie positief moet zijn.
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Uitbreiding op de hiervoor beschreven standaardmodellering is mogelijk in drie rich-
tingen. Ten eerste kunnen we de modellen uitbreiden met zogenoemde niet-waarge-
nomen heterogeniteit (unobserved heterogeneity). Ten tweede kunnen we onderscheid
maken naar de verschillende bestemmingen die een overgang kan hebben (competing
risks). Een derde richting waarin het standaardmodel uitgebreid kan worden, is door
rekening te houden met het bestaan van meer dan één waarneming per persoon. De
eerste twee uitbreidingen zullen we in de analyses toepassen, daarom worden de con-
sequenties ervan hier kort besproken. Tot slot zullen we aangeven waarom we op dit
moment geen gebruik zullen maken van de herhaalde waarnemingen die we voor een
aantal personen wel hebben.

Niet-waargenomen heterogeniteit
Niet-waargenomen heterogeniteit is te vergelijken met de storingsterm in lineaire re-
gressiemodellen. Een extra kansvariabele houdt er rekening mee dat de beschikbare
verklarende variabelen niet alle variatie tussen de individuen beschrijven. Veelal wordt
aangenomen dat de heterogeniteit beschreven kan worden als een term die multipli-
catief inwerkt op de hazard functie. Tezamen met de eerdere aanname dat verkla-
rende variabelen een proportioneel effect op de baseline hazard hebben, leidt dit tot
een mixed proportional hazard (mph) model.

Heterogeniteit wordt meegenomen in de modellen omdat in een model waarin dit
(onterecht) niet gedaan wordt, de mate van negatieve duurafhankelijkheid overschat
wordt. Er worden transities aan duurafhankelijkheid toegeschreven die in feite op de
selectiviteit van de waarnemingen zijn terug te voeren. Met die selectiviteit wordt re-
kening gehouden door een extra kansvariabele mee te nemen. Deze heeft wel tot ge-
volg dat de proportionaliteit niet langer volledig opgaat, maar afhankelijk wordt van
de duur. Daarnaast worden negatieve (positieve) waarden van de parameters � over-
schat (onderschat) in een model waarin (ten onrechte) geen heterogeniteit wordt
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Vaak wordt aangenomen dat verklarende variabelen x de hazard proportioneel beïnvloe-
den. Dat leidt tot de Proportional Hazard (PH) specificatie: �(t; x,�) = �(x,�) �0(t). Daar-
bij wordt de duurafhankelijkheid uitsluitend gemodelleerd via de baseline hazard �0. De
verklarende variabelen x hebben op elk tijdstip t dezelfde multiplicatieve invloed �.
Meestal wordt � gespecificeerd als �(x, �) = exp(x’�). De log-likelihood functie van zo’n

duurmodel wordt gegeven door: logL = =

, met di=1 als individu i een transitie maakt en di=0 als hij dat niet

doet (en daarmee een gecensureerde waarneming vormt).
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meegenomen (Lancaster 1990: hoofdstuk 3). Parameters worden dus te dicht bij nul
geschat, als er geen rekening wordt gehouden met heterogeniteit.

Verschillende uitstroomrichtingen
In veel gevallen is niet alleen het tijdstip van een overgang van belang, maar is het ook
van belang onderscheid te maken naar de verschillende bestemmingen die een over-
gang kan hebben. Bijvoorbeeld, we willen niet alleen weten of en wanneer iemand te-
rugkomt met een nieuwe zorgvraag, maar ook of het dan om een lichtere of een
zwaardere voorziening gaat. De kansen op de verschillende uitstroomrichtingen kun-
nen immers verschillen. Als we daarmee rekening houden, komen we terecht bij de
zogenoemde competing risk modellen: zolang de zorgcliënt niet is teruggekomen, heeft
hij kans (‘risk’) op zowel een lichtere als een zwaardere voorziening. Pas op het mo-
ment dat er een nieuwe indicatie is geweest, wordt duidelijk wat het is geworden, en
tegelijkertijd ook wat het niet is geworden.
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Box 4 Niet-waargenomen heterogeniteit
Unobserved heterogeneity wordt geïntroduceerd als een individu-specifieke niet-waar-
neembare multiplicatieve factor ui (ui>0) in de hazard functie, �0(ti |ui) = ui �0(ti). Met be-
hulp van de formules uit box 3 kan afgeleid worden dat geldt S(t|u) = {S(t)}u en f(t|u) =
–S’(t|u) = u f(t) {S(t)}u-1. Omdat u niet waargenomen kan worden, moet deze ‘uitgeïnte-
greerd’ worden uit de likelihood functie. Daarvoor veronderstellen we dat er een verde-
ling van de heterogeniteit bestaat, g(u), die continu en positief is, verwachtingswaarde
één heeft en een eindige variantie. Verder nemen we aan dat u onafhankelijk is van de
exogene variabelen x en van de duur t. Een gebruikelijke keuze voor de verdeling van u is
de Gamma-verdeling met E[u]=1 en var[u]=�. In de limiet (��0) reduceert het model tot
een standaard model zonder heterogeniteit.
Schattingsresultaten kunnen heel gevoelig zijn voor de specificatie van de verdelingen
voor de duur f(t|u) en de heterogeniteit g(u) (Heckman en Singer 1984). Uit (economi-
sche) theorieën beschikbare informatie over deze verdeling moet zoveel mogelijk ge-
bruikt worden (Van den Berg 2001). Overigens geven Abbring en Van den Berg (2001)
een theoretische rechtvaardiging van de Gamma-verdeling, gebaseerd op convergentie-
theorie in plaats van ‘computational convenience’.



Herhaalde waarnemingen
Een overgang vindt niet voor eens en voor altijd plaats, maar kan tot een reeks van
overgangen leiden. De zorgvrager uit het eerdere voorbeeld die een nieuwe indicatie
krijgt kan later opnieuw andere zorg nodig hebben. Daarmee komt hij opnieuw in de
dataset voor, met een nieuw aanvraagdossier. In het algemeen zullen de twee waarne-
mingen van dezelfde persoon niet onafhankelijk van elkaar zijn. Het is waarschijnlijk
dat een deel van de individuele verklarende variabelen kunnen verklaren dat iemand
meer dan eens een zorgaanvraag indient. In de schattingsprocedure moet met deze af-
hankelijkheid rekening gehouden worden. Dit brengt enkele technische complicaties
mee.
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Box 5 Competing risks
Een model met verschillende uitstroomrichtingen wordt geconstrueerd door voor elke
uitstroomrichting k een latente survival time Tk (k = 1, .., K) te veronderstellen. Wat waar-
genomen wordt, is de uitstroomrichting k waarvoor de latente survival time minimaal is,
en de bijbehorende duur, mink {Tk}. De kans op een uitstroom naar k in het tijdsinterval
(t, t+	) is dus gelijk aan Pr[exit naar k in (t, t+	)] = Pr[t�Tk<t+	, alle andere {Tj}�t+	].
Voor alle andere uitstroomrichtingen houdt op dat moment de waarneming ook op,
maar dan als een rechts-gecensureerde observatie waarvan we weten dat de uitstroom in
de betreffende richting tot op dat moment niet heeft plaatsgevonden.

De hazard � uit box 3 bestaat nu uit een som van de hazards voor de verschillende

uitstroomrichtingen, �(t) = λ kk

K
t

=∑ 1
( ) , zodat de survivor functie S er nu uit komt te

zien als S t d
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k
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log-likelihood wordt daarmee (zie bv. Narendranathan & Stewart, 1991):
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∫∑ = 01

. We zien nu dat de log-likelihood van het model

gepartitioneerd kan worden in een som van termen die elk een functie zijn van de para-
meters van precies één uitstroomrichting. Deze eigenschap maakt dat een competing risks

model geschat kan worden door voor elke uitstroomrichting afzonderlijk een duurmodel
te schatten. Hierbij worden observaties die leiden tot een uitstroom in een andere rich-
ting, als rechts-gecensureerd beschouwd.

In een model waarin ook niet-waargenomen heterogeniteit wordt opgenomen (zie box 4)
gaat de partitionering van de log-likelihood alleen op als aangenomen wordt dat er geen
correlaties bestaan tussen de niet-waargenomen factoren voor de verschillende
uitstroomrichtingen.



Zoals we in paragraaf 2.6 hebben betoogd, beperken we ons voor de analyses op de
gino-rio-dataset tot de indicatieadviezen in 2000 (en het begin van 2001). De waar-
nemingsperiode beslaat dus niet meer dan 13,5 maand, en is voor veel mensen korter,
omdat (uiteraard) niet alle indicaties in januari 2000 zijn gedaan. In de analyses van
hoofdstuk 5 zullen we ons beperken tot de eerste hernieuwde indicatie van de cliënten
van de rio’s. We zullen dus geen gebruikmaken van de derde uitbreidingsmogelijk-
heid van de duurmodellen en ook niet verder ingaan op de (technische) consequenties
ervan.

De andere twee uitbreidingen, niet-waargenomen heterogeniteit en competing risks,
worden wel meegenomen. We verwachten niet dat we met de in gino-rio-geregi-
streerde gegevens alle individuele variatie kunnen verklaren. Er zijn waarschijnlijk
meer factoren die een rol spelen, en daarmee kan rekening worden gehouden door
een constructie voor de niet-waargenomen heterogeniteit mee te nemen. Daarnaast
zullen we onderscheid maken in hernieuwde indicaties voor zorg thuis en voor intra-
murale zorg: iemand die eenmaal een eerste indicatie voor een van de in paragraaf 2.3
gedefinieerde pakketten heeft gekregen, kan daarna voor elk ander pakket een her-
nieuwde indicatie krijgen. Dat levert een groot aantal overgangsmogelijkheden op
(waarvan een aantal slechts incidenteel voorkomt). Door de keuze voor slechts twee
competing risks blijft het model van hoofdstuk 5 behapbaar.

2.8 Samenvatting

In dit hoofdstuk is verantwoording afgelegd voor de keuzes die gemaakt zijn die uit-
eindelijk leiden tot de analyses in de volgende hoofdstukken. Aangegeven is dat we de
beschikking hebben over een mooie dataset bestaande uit de registratiegegevens van
een vijftiental regionale indicatie instellingen (rio’s). Het gaat om gedetailleerde ge-
gevens over alle zorgaanvragen van alle cliënten van de betreffende rio’s. Ondanks
het feit dat de landelijke spreiding niet optimaal is, de zuidelijke provincies ontbreken
bijvoorbeeld, kunnen we stellen dat de representativiteit redelijk is als gekeken wordt
naar de grootte en de stedelijkheidsgraad van de betrokken gemeenten. Alleen de
grote steden zijn niet vertegenwoordigd. Als de verdeling van de indicaties over de
verschillende vormen van zorg vergeleken wordt met die in een landelijk representa-
tief bestand, dan vinden we slechts kleine verschillen, zodat we constateren dat de ge-
gevens een goede afspiegeling vormen van de indicatiestelling in Nederland.

De gegevens die we in de analyses gebruiken, hebben betrekking op de periode van 1
januari 2000 tot en met 15 februari 2001. Alle zorgaanvragen gedurende deze periode
zijn bekend. Ze worden niet allemaal meegenomen in de analyses, een klein aantal is
verwijderd wegens duidelijke fouten in de registratie. Ernstiger is dat bij een verras-
send groot aantal van de dossiers geen informatie over de ondervonden beperkingen
bleek geregistreerd, terwijl dat toch de basis voor de indicatiestelling behoort te vor-
men. Overigens is er beter geregistreerd, nadat er een trainingssessie is gehouden.
We hebben geconstateerd dat het niet-registreren van beperkingen bij alle pakketten
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voorkomt en dat er geen sterke selectiviteit is. We hebben besloten de incomplete
aanvraagdossiers niet te betrekken in de analyses. Daardoor komt de rol van de beper-
kingen beter naar voren. De verschillen tussen de analyses met en zonder de incom-
plete aanvraagdossiers zijn overigens beperkt, er zijn geen schrikbarende verschillen
geconstateerd.

Dat vastgestelde hebbende, moeten we de ruwe dataset geschikt maken voor de analy-
ses. In eerste instantie is het dan van belang vast te stellen hoe de te verklaren varia-
bele, te weten de producten waarvoor iemand een indicatie krijgt, gedefinieerd moet
worden. In de registratiegegevens komt een groot aantal verschillende producten
voor, die we gecomprimeerd hebben tot een achttal ‘plus’ zorgpakketten voor verple-
ging en verzorging. In de analyses zullen we onderscheid maken tussen zorg thuis en
intramurale zorg. Zorg thuis wordt verder onderverdeeld in:
1 huishoudelijke verzorging;
2 lichamelijke verzorging ‘plus’;
3 verpleging ‘plus’;
4 sociale begeleiding ‘plus’; en
5 semi-murale zorg ‘plus’.
Vervolgens komen de pakketten waaraan ook een verblijfsfunctie verbonden is:
6 tijdelijke opname ‘plus’;
7 opname voor verzorging ‘plus’;
8 opname voor verpleging ‘plus’.

De beslissing van een indicatieadviseur om een cliënt een indicatie voor één van de
acht genoemde zorgpakketten te geven, zal gebaseerd worden op een groot aantal
kenmerken van de cliënt. Verwacht mag worden dat de aanwezigheid en de ernst van
stoornissen en beperkingen een belangrijke rol zal spelen. We hebben dan ook veel
moeite gedaan om deze gegevens uit de registratie zo goed mogelijk te vertalen naar
in het onderzoek bruikbare verklarende variabelen. Voor de meeste andere kenmer-
ken van de cliënten was dat eenvoudiger. Naast de beperkingen nemen we de volgen-
de individuele gegevens mee als verklarende variabelen in de analyses: leeftijd, ge-
slacht, burgerlijke staat, huishoudenvorm, woonvorm, aanmelder, reden van aanmel-
ding, aanwezige zorg, hulpmiddelen, en medische diagnose. Tot slot houden we er
rekening mee bij welk rio de indicatiestelling gedaan is.

In dit hoofdstuk is uitgebreid besproken hoe de gegevensverzameling tot stand is ge-
komen die in de volgende hoofdstukken wordt geanalyseerd. In hoofdstuk 4 wordt
een logit model en een multinomiaal logit model gebruikt om de determinanten die
een rol spelen bij de indicatiestelling in kaart te brengen, terwijl in hoofdstuk 5 een
duurmodel geschat wordt om na te gaan wanneer iemand na een eerste indicatie te-
rugverwacht mag worden voor een hernieuwde indicatie. Het hoofdstuk wordt afge-
sloten met een introductie in de gehanteerde methode.
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3 Vragers van verzorging en verpleging

3.1 Inleiding

Doel van dit hoofdstuk is een beschrijving te geven van de hulpvragers met een posi-
tief advies voor verpleging en verzorging.1 De eerste onderzoeksvraag van deze studie
luidt: ‘Wie zijn de vragers van welke zorgdiensten in de sector Verpleging en verzor-
ging?’ Deze vraag is te specificeren in de volgende deelvragen: Uit welke groepen in
de samenleving zijn de hulpvragers afkomstig? Zijn ze al ‘in zorg’ of is dit een nieuw
contact met de zorgverlening? Heeft men zichzelf aangemeld of is men doorverwe-
zen? Om welke redenen vraagt men hulp? Wat zijn precies de beperkingen waarvoor
men hulp vraagt? Zijn er achterliggende aandoeningen? Welke typen zorg worden ge-
vraagd? En verschillen de vragers per zorgtype? Op deze vragen wordt in dit hoofd-
stuk ingegaan in een verkenning van de vraag naar verzorging en verpleging.

De structuur van dit hoofdstuk volgt de stappen van een intake bij een rio:
1 Wanneer een hulpvrager zich (telefonisch) aanmeldt bij een rio, worden eerst

persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, huishoudenvorm) genoteerd. Aanvullend
wordt informatie verzameld over de achtergronden van de aanvraag (reden van
aanmelding, door wie is de persoon aangemeld en welke zorg en hulp ontvangt de
hulpvrager al). De leefsituatie van hulpvragers wordt in paragraaf 3.2 geschetst.

2 De aanmelding wordt in veel gevallen gevolgd door een huisbezoek. De indicatie-
adviseur bepaalt de objectieve hulpbehoefte van de hulpvrager (beperkingen, ach-
terliggende aandoeningen, aanwezige hulpmiddelen die de beperkingen ten dele
compenseren) en bespreekt de mogelijkheden van zorgverlening. De hulpbehoefte
van hulpvragers komt in paragraaf 3.3 aan de orde.

3 Tot slot brengt de indicatieadviseur advies uit aan de indicatiecommissie, die be-
sluit voor welke zorg de hulpvrager in aanmerking komt. In paragraaf 3.4 wordt
ingegaan op de vraag wie welke typen zorg vraagt.

3.2 Leefsituatie

De onderzochte databestanden van rio’s bevatten naast persoonskenmerken de vol-
gende gegevens. Ten eerste is geregistreerd wie de hulpvrager heeft aangemeld. Ten
tweede wordt een reden van aanmelding genoteerd. En ten derde wordt aan de hulp-
vrager gevraagd welke zorg hij of zij al ontvangt.
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1 De klanten die bij eenrio vragen om eenwvg-voorziening, een voorziening van het
welzijnswerk, een voorziening van de gehandicaptenzorg of van deggz blijven hier
buiten beschouwing. Zie de begripsomschrijving en afbakening in hoofdstuk 1 en 2.



Bij de presentatie van de gegevens wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen een
advies voor zorg thuis en een advies voor opname, omdat dit een wezenlijk verschil is
voor de hulpvragers zelf (opname is een ingrijpende levensgebeurtenis), voor de
rio’s (over een opname vindt veelal multidisciplinair overleg plaats) en voor de be-
leidsmakers (kosten van intra- versus extramurale zorg). Ongeveer driekwart van de
positief geïndiceerden ontvangt een indicatie voor zorg thuis en een kwart een indica-
tie voor opname.

Cliënten van rio’s zijn overwegend oud en mede daarom vaker vrouw dan man. De
gemiddelde leeftijd van geïndiceerden is 72 jaar en 70% is vrouw. De meerderheid van
de hulpvragers is tussen de zeventig en negentig jaar. Het aantal jeugdigen (jonger
dan 20 jaar) is zeer klein, waarbij aangetekend moet worden dat de kraamzorg buiten
beschouwing gelaten is (zie § 2.6). Zowel onder vragers van zorg thuis als van op-
name is een meerderheid vrouw. Een verschil is dat vragers van zorg thuis gemiddeld
jonger zijn dan vragers van opname. In figuur 3.1 zijn de leeftijdsverdelingen van de
twee typen vragers weergegeven. Daaruit blijkt dat de leeftijdspiek van vragers van op-
name hoger ligt.

Vervolgens is de leeftijdsverdeling per type advies nader gespecificeerd voor mannen
en vrouwen in figuur 3.2. Vrouwen met een advies voor zorg thuis hebben het groot-
ste aandeel in de hulpvraag. Opvallend is de vroege kleine piek in de verdeling bij
vrouwen in de dertig. Dit hangt vermoedelijk samen met extra hulpbehoefte rond de
zwangerschap, naast de behoefte aan kraamzorg waarvoor geen indicatie van een
rio nodig is. Volgen we de grafieklijn verder dan zien we een snelle stijging van ad-
viezen voor zorg thuis bij vrouwen van boven de zeventig. De andere drie groepen –
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vrouwen met een advies voor opname en mannen met een advies voor zorg thuis dan
wel een voor opname – zijn aanzienlijk kleiner. De leeftijdsverdeling van mannen en
vrouwen met een advies voor opname volgen een vergelijkbare curve – het aantal
mannen is alleen kleiner – die geleidelijk oploopt vanaf 60 jaar en een piek bereikt bij
80-89-jarigen. De leeftijdscurve van mannelijke hulpvragers met een advies voor zorg
thuis volgt op een lager niveau de curve van vrouwen met uitzondering van de kleine
vroege piek.

Onder hulpvragers zijn relatief veel alleenwonenden, vaak door verweduwing (tabel
3.1). Driekwart van de alleenstaande hulpvragers woont alleen omdat de partner is
overleden. Het percentage alleenstaanden onder vragers van opname is nog hoger.
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Figuur 3.2 Leeftijdsverdeling van vrouwelijke en mannelijke hulpvragers naar type 
                zorgadvies (aantallen, n=28.047)
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Tabel 3.1 Huishoudenvorm van hulpvragers naar zorgadvies in 2000 (verticaal gepercenteerd)

zorg thuis opname totaal

alleenwonend, waarvan 44 55 47

verweduwd 73 84 76

anders of onbekenda 27 16 24

samenwonend, waarvan 50 38 47

gehuwd 82 70 80

anders of onbekenda 18 30 20

onbekenda 6 7 6

n 21.415 6.632 28.047

a Onbekend = niet geregistreerd door het RIO.

Ongeveer een vijfde van de hulpvragers woont in een aangepaste woning zoals een se-
niorenwoning, een aanleunwoning of een woonzorgcomplex (tabel 3.2). Onder geïn-
diceerden voor opname is dit hoger, ongeveer een kwart. Een kleine groep hulpvra-
gers van 3% doet een aanvraag vanuit een instelling. Het betreft meestal een verlen-
ging van de (tijdelijke) opname, een verandering van instelling of zorgpakket of een
advies voor zorg thuis na ontslag uit de instelling.

Tabel 3.2 Huidige woonvorm van hulpvragers naar zorgadvies in 2000 (verticaal gepercenteerd)

zorg thuis opname totaal

normale woning 50 38 47

aangepaste woning 19 26 21

instelling 1 10 3

overig 7 7 7

onbekenda 23 19 22

n 21.415 6.632 28.047

a Onbekend = niet geregistreerd door het RIO.

Naast de leefsituatie valt het een en ander te zeggen over de herkomst van hulpvra-
gers. Vragen ze voor het eerst zorg? Komen ze uit andere sectoren van de gezond-
heidszorg? Aan de hand van de rio-registraties kan achterhaald worden wie de hulp-
vrager heeft aangemeld, wat de redenen van aanmelding waren, en welke zorg de
hulpvrager ontving op het moment van aanvraag.

De meeste hulpvragers melden zichzelf aan bij een rio of worden aangemeld
door hun familie, buren, kennissen of een ziekenhuis (zie tabel 3.3). In andere geval-
len wordt men aangemeld door een hulpverlener of hulpverlenende instantie, veelal
een huisarts of een thuiszorginstelling. Hulpvragers met een advies voor opname
worden vaker door een huisarts aangemeld.
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Tabel 3.3 Aanmelders van hulpvragers naar type zorgadvies in 2000 (verticaal gepercenteerd)

zorg thuis opname totaal

zelf 23 22 22

familie/buren/kennissen 16 19 17

huisarts 9 17 11

ziekenhuis 23 20 22

thuiszorg 14 2 11

verzorgingshuis/verpleeg-
huis

2 8 3

overigea 10 7 9

onbekendb 4 5 4

n 21.415 6.632 28.047

a Instellingen die niet in alle regio’s geregistreerd worden: onder meer RIAGG/GGZ, AMW, vrijwilligerswerk, gemeente
en zorgkantoor.

b Onbekend = niet geregistreerd door het RIO.

De redenen van aanmelding bij een rio bieden inzicht in de subjectieve hulpvraag
van de aanmelder. In tabel 3.4 zijn de redenen van personen met een positief advies
weergegeven. Bij 98% van de hulpvragers is een reden geregistreerd. Ongeveer een
kwart van de hulpvragers heeft hulp nodig vanwege verminderde zelfredzaamheid
door ouderdom. Een vrijwel even groot deel vraagt nazorg na behandeling in een zie-
kenhuis of verpleeghuis. Een kleiner deel is niet opgenomen geweest, maar heeft van-
wege een kort- of langdurende ziekte (of handicap) hulp nodig. Psychosociale rede-
nen vormen in 7% van de gevallen de reden. De meest genoemde psychosociale rede-
nen zijn beginnende dementie of cognitief verval en psychische redenen.

Uitsplitsing naar type advies laat verschillen zien tussen hulpvragers voor zorg
thuis en opname. Personen met een advies voor opname melden zich vaker (of wor-
den aangemeld) vanwege verminderde zelfredzaamheid en psychosociale redenen, in
het bijzonder op dementie duidend cognitief verval. Bijna tautologisch is dat ze vaker
als reden een verzoek tot opname opgeven. Hulpvragers met een advies voor zorg
thuis zijn vaker afkomstig uit een ziekenhuis of een revalidatieafdeling van een ver-
pleeghuis. Ze melden zich vaker vanwege een ziekte of handicap.
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Tabel 3.4 Redenena van aanmelding van hulpvragers naar type zorgadvies in 2000
(verticaal gepercenteerd)

zorg thuis opname totaal

ouderdom/verminderde zelfredzaamheid 18,8 40,2 23,9

nazorg ziekenhuis/nazorg verpleeghuis 26,1 18,7 24,3

langdurige ziekte 14,6 8,2 13,1

lichamelijke handicap 2,7 1,7 2,5

kortstondige ziekte 7,7 2,3 6,4

psychosociale redenen 6,1 9,1 6,8

psychische redenen 2,9 2,0 2,7

dementie/cognitief verval 1,0 5,4 2,0

overbelasting huisgenoten 1,5 1,3 1,4

echtscheiding/verlating 0,1 0,0 0,1

gedragsproblemen 0,2 0,2 0,2

overlijden partner/huisgenoot 0,4 0,2 0,4

opnamewens 0,7 9,8 2,9

terminaal 1,5 0,8 1,3

overig 20,0 9,5 17,5

geen reden geregistreerd 2,5 2,1 2,4

n 21.415 6.632 28.047

a Verschillende redenen per hulpvrager mogelijk.

Ongeveer de helft van de hulpvragers ontvangt op het moment van melding bij een
rio al een of meerdere vormen van hulp (tabel 3.5). Een kwart ontvangt thuiszorg en
4% verblijft in een verzorgings- of  verpleeghuis. Deze groep heeft dus al eerder een
indicatie gekregen voor verpleging en verzorging. Ze worden daarom hier aange-
merkt als personen met een herindicatie.2 Dertig procent van de hulpvragers ontvangt
informele of particuliere hulp, 10% ontvangt (para)medische hulp, 2% ontvangt gees-
telijke of maatschappelijke hulp, 11% ontvangt hulp van het welzijnswerk en 3% ont-
vangt een andere vorm van hulp.

Onder hulpvragers met een advies voor opname is het aantal personen dat een herin-
dicatie ontvangt (en dus al in zorg is) aanzienlijk groter. Van de hulpvragers had 35%
al thuiszorg en 11% verblijft reeds in een instelling. Bijna de helft van deze personen
komt dus voor een herindicatie bij een rio. Onder hulpvragers met het advies zorg
thuis ontving ongeveer een vijfde al thuiszorg en 2% is ontslagen uit een instelling.

Andere verschillen in zorggebruik zijn bijvoorbeeld, dat voor opname geïndi-
ceerden vaker informele en particuliere hulp ontvangen en meer gebruikmaken van
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welzijnswerkvoorzieningen. Het gebruik van medische en geestelijke hulp verschilt
weinig tussen beide groepen hulpvragers.

Tabel 3.5 Aanwezige zorg bij geïndiceerden op het moment van het zorgadvies in 2000
(verticaal gepercenteerd)a

zorg thuis opname totaal

thuiszorg 22 35 25

verzorgingshuiszorg 1 7 2

verpleeghuiszorg 1 4 2

informele hulp 21 28 22

particuliere hulp 8 10 8

ziekenhuis/medisch-specialistische zorg 6 7 6

paramedische zorg (fysio/ergotherapie e.d.) 4 3 4

GGZ/AMW 3 2 2

welzijn/ouderenzorg 10 16 11

overige zorg 3 3 3

geen zorg aanwezig/onbekend 48 34 45

n 21.415 6.632 28.047

a Percentages tellen op tot meer dan 100% omdat per hulpvrager verschillende vormen van zorg aanwezig kunnen
zijn.

Op basis van de gegevens over de aanwezige zorg en de adviezen voor de nieuwe of
vervolgzorg is een in- en uitstroomdiagram van klanten van rio’s gemaakt. In tabel
3.6 is een onderscheid gemaakt tussen hulpvragers die wel en geen gebruikmaken
van verpleging en verzorging. Binnen de groep die nog geen gebruikmaken van ver-
pleging en verzorging zijn vier groepen te onderscheiden:
1 hulpvragers die nog helemaal geen hulp ontvangen;
2 personen die alleen informele of particuliere hulp ontvangen;
3 hulpvragers die gebruikmaken van welzijnswerk, eventueel in combinatie met in-

formele of particuliere hulp (vandaar de toevoeging ‘plus’);
4 hulpvragers die gebruikmaken van hulpverlening uit de professionele gezond-

heidszorg met uitzondering van verpleging en verzorging. Dit zijn hulpvragers die
reeds in andere sectoren hulp ontvangen zoals de medische zorg, de paramedische
zorg en de geestelijke gezondheidszorg. De toevoeging ‘plus’ betekent hier dat ze
eventueel ook informele/particuliere hulp en welzijnswerk ontvangen.
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Tabel 3.6 In- en uitstroom van RIO-cliënten in 2000 (op totaal gepercenteerd, n=28.047)

instroom uitstroom

zorg thuis opname totaal

nieuw

geen zorg 37 8 45

alleen informele/particuliere hulp 10 2 12

welzijnswerk (plus) 4 1 5

(para)medische zorg, GGZ/AMW, overige zorg (plus) 8 2 10

gebruikers verpleging en verzorging

thuiszorg (plus) 16 8 24

verzorgings- of verpleeghuiszorg (plus) 1 2 4

totaal 76 24 100

Door het onderscheid tussen nieuwe hulpvragers en gebruikers zijn in feite twee stro-
men te onderscheiden in tabel 3.6. Ten eerste een werkelijk nieuwe instroom van
hulpvragers die voor het eerst een advies voor zorg thuis of opname krijgen. En ten
tweede een instroom van bestaande gebruikers van verpleging en verzorging. De sa-
menstelling van de nieuwe instroom en hun uitstroom naar adviezen voor zorg thuis
en opname staat in het bovenste omstippelde vlak. Ruim een derde van alle hulpvra-
gers heeft nog geen zorg en krijgt een advies voor thuiszorg. Een veel kleinere groep
van 8% stroomt van geen zorg direct uit naar advies voor opname.

Van de instroom van bestaande gebruikers van verpleging en verzorging stroomt
het merendeel uit naar een advies voor zorg thuis (zie onderste gestippelde vak).Van
de thuiszorggebruikers stroomt een derde uit naar een advies voor opname en twee
derde ontvangt een herindicatie voor zorg thuis.

3.3 Hulpbehoefte

Nadat de hulpvrager zich heeft aangemeld bij het loket van een rio, volgt in veel ge-
vallen een huisbezoek door een indicatieadviseur. Doel van het bezoek is het bepalen
van de hulpbehoefte van de hulpvrager. Op grond van dit onderzoek brengt de indica-
tieadviseur schriftelijk advies uit aan de indicatiecommissie voor welke producten of
functies van verpleging en verzorging de hulpvrager in aanmerking komt.

De hulpbehoefte werd in 2000 in de eerste plaats bepaald door lichamelijke en
psychische beperkingen. Daarnaast spelen leeftijd, huishoudenvorm, woonvorm en
hulpbronnen (met name informele en particuliere hulp) een rol bij de bepaling van de
adviezen (cf. Dijkstra 2001). Deze factoren werden hiervoor besproken. In deze para-
graaf wordt ingegaan op de beperkingen en de achterliggende stoornissen.
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De prevalentie van beperkingen onder hulpvragers is weergegeven in figuur 3.3. Bij
zes beperkingen is de ernst gespecificeerd en bij de andere zes beperkingen is de aan-
wezigheid ervan geregistreerd.

Beperkingen in huishoudelijke vaardigheden (hdl), in de zelfverzorging (adl) en in
de mobiliteit komen het meest voor onder hulpvragers; samen met het meer op stoor-
nissen gelijkende lichamelijk disfunctioneren en problemen met de lichaamshou-
ding. Psychosociale problematiek komt minder voor; zoals beperkte elementaire
cognitieve vaardigheden, moeilijk communiceren, psychische problemen, problema-
tische interpersoonlijke relaties en gedrags- en stemmingsstoornissen.

a Percentages tellen op tot meer dan 100% omdat hulpvragers verschillende beperkingen kunnen hebben.

Medische diagnosen
Medische diagnosen worden in enkele maar lang niet alle gevallen geregistreerd door
rio’s. Indicatieadviseurs zijn niet opgeleid om aandoeningen te diagnosticeren en
geven ook geen medische indicaties af. De informatie hierover is afkomstig van de
hulpvrager zelf, of, wanneer deze hiervoor toestemming geeft, van een arts. De medi-
sche informatie in rio-dossiers is zeker niet volledig.
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Figuur 3.3 Beperkingen van hulpvragers naar mate van ernst of aanwezigheid
                (in procenten, n=28.047)
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Tabel 3.7 geeft de prevalentie weer van aandoeningen onder hulpvragers op grond
van door indicatiestellers geregistreerde gegevens. De aandoeningen zijn geclassifi-
ceerd volgens hoofdgroepen van de International Classification of Diseases (who
1977). De tabel laat zien dat in ongeveer twee derde van de gevallen een medische di-
agnose is geregistreerd.

Ziekten van het hart en vaatstelsel en ziekten van het bewegingsstelsel en bind-
weefsel worden het meest geregistreerd. Hulpvragers met een advies voor opname
hebben vaker een aandoening. Vier op de tien vragers van opname hebben twee of
meer aandoeningen.

Tabel 3.7 Geregistreerde medische diagnosegroepen (ICD-9) bij hulpvragers naar type zorgadvies
in 2000 (verticaal gepercenteerd)a

zorg thuis opname totaal

infectie ziekten/parasitaire ziekten 1 1 1

nieuwvormingen 9 6 8

endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten 8 11 8

bloed en bloedvormende organen 2 3 2

psychische stoornissen 6 16 8

zenuwstelsel en zintuigen 9 16 11

hartvaatstelsel 18 30 21

ademhalingswegen 7 9 7

spijsverteringsstelsel 4 5 4

urogenitaal systeem 3 5 4

huid en subcutis 2 3 3

bewegingsstelsel en bindweefsel 20 24 21

symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden 1 1 1

ongevalletsels en vergiftigingen 9 11 9

aanvullende classificatie 2 4 3

overig 10 8 10

geen medische diagnose geregistreerd 37 31 35

één medische diagnose 34 25 32

twee of meer medische diagnosen 29 44 33

n 21.415 6.632 28.047

a Verschillende groepen per hulpvrager mogelijk.

Hulpmiddelen
Het gebruik van hulpmiddelen is een indicatie voor de hulpbehoefte van een persoon.
Tegelijkertijd is een hulpmiddel een compensatie voor een deel van de hulpbehoe-
vendheid. De aanwezigheid van een hulpmiddel is op zichzelf geen reden om een in-
dicatie af te geven. Iemand die een stok heeft omdat hij slecht ter been is, heeft
daarom nog geen thuiszorg nodig. De aanwezigheid van hulpmiddelen zal wel een
rol spelen in de algehele afweging van de indicatieadviseur.
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Hulpmiddelen zijn verdeeld over drie categorieën: mobiliteit, wonen en verzorging.
Tabel 3.8 laat zien dat, voorzover geregistreerd door rio’s, de meest aanwezige
hulpmiddelen onder geïndiceerden ten dienste staan van de voortbeweging. Dit is het
geval bij ongeveer een derde van de vragers van zorg thuis en de helft van de vragers
van opname. Veelgebruikte mobiliteitsmiddelen zijn de rollator (21%), rolstoel (8%),
een stok (9%) en krukken (5%) (zie tabel b.6 in bijlage b).

Een kleiner deel, rond de 14%, maakt gebruik van zogenoemde adl-hulpmiddelen
zoals een aangepast toilet (7%), bed (5%) of badkamer (5%). In het gebruik hiervan is
nauwelijks verschil tussen de twee typen hulpvragers.

Ongeveer 4% van vragers van zorg thuis en 7% van de vragers van opname maakt
gebruik van verzorgingsmiddelen zoals incontinentiemateriaal (2%), een stoma of
katheter (1%), zuurstofapparatuur (1%) en wondverzorgingsmateriaal (1%).

Bijna 60% van de hulpvragers gebruikt geen van deze hulpmiddelen. Onder vra-
gers van opname is dit aanzienlijk minder (47%).

Tabel 3.8 Hulpmiddelen van hulpvragers naar type zorgadvies in 2000 (verticaal gepercenteerd)

zorg thuis opname totaal

hulpmiddel bij mobiliteit 32 49 36

hulpmiddel wonen (adl) 13 15 14

hulpmiddel verzorging 4 7 5

geen hulpmiddel / onbekend 62 47 58

n 21.415 6.632 28.047

3.4 Geadviseerde zorg

Met ingang van 2003 geven rio’s indicaties voor zeven zorgfuncties af: huishoude-
lijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding,
activerende begeleiding, behandeling en verblijf. De functies komen in de plaats van
de productindelingen van de bio-protocollen (zie hoofdstuk 1).

Uit figuur 3.4 blijkt dat huishoudelijke verzorging het meest geadviseerde product
was in 2000, gevolgd door lichamelijke verzorging, verpleegtechnische hulp en op-
name in een verzorgingshuis. Een advies kan uit verschillende producten bestaan.
Van de hulpvragers krijgt 85% een advies voor één product, 13% voor twee producten
en 2% voor drie of meer producten.
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Omdat sommige hulpvragers verschillende producten geadviseerd krijgen, is de grote
hoeveelheid mogelijke combinaties van producten teruggebracht tot een berede-
neerde classificatie van zorgpakketten in figuur 3.5. De constructie van de classifica-
tie is uiteengezet in paragraaf 2.3. De classificatie is opgebouwd van alleen huishou-
delijke verzorging (het lichtste pakket) tot ‘opname verpleging plus’ (het zwaarste
pakket). Ieder volgend pakket kan naast het genoemde product ook de bovengelegen
producten bevatten (verpleging ‘plus’ bevat in ieder geval verpleging en mogelijk ook
huishoudelijke en/of persoonlijke verzorging).
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Figuur 3.4  Verdeling van indicatieadviezen door dertien RIO's in 2000 
                 (in procenten, n=28.047)
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Figuur 3.5  Verdeling van geadviseerde zorgpaketten door dertien RIO's in 2000 
                 (in procenten, n=28.047)
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Tabel 3.9 Enkele kenmerken van hulpvragers per geadviseerd pakket, 2000

huish.
verz.
thuis

lich.
verz.
thuis

(plus)

verpl.
thuis

(plus)

soc.
begel.
(plus)

semi-
mur.
zorg

(plus)

tijd.
opn.

(plus)

opn.
verz.

(plus)

opn.
verpl.
(plus)

totaal

hulpbehoefte
beperkingen

huishoudelijke vaardigheden (hdl) 89 59 47 49 58 64 76 49 67
zelfverzorging (adl) 21 84 51 22 64 81 63 83 55
mobiliteit 47 59 46 21 65 74 72 69 55
lichaamshouding 59 60 44 21 56 65 59 62 56
communicatie 6 11 8 9 28 18 15 33 12
psychisch functioneren 20 28 19 62 63 37 45 60 32
interpersoonlijke relaties 9 10 5 40 27 13 23 18 12
gedrag 2 5 3 11 16 7 7 22 6
stemming 10 10 7 34 26 16 20 20 13
cognitie 4 6 3 40 23 11 14 21 9
lichamelijke functies 53 64 68 41 54 58 59 65 60
zintuiglijke functies 17 25 24 6 38 36 47 34 26

medische diagnose
geen 38 37 35 47 35 31 35 25 35
nieuwvormingen 5 10 15 14 3 6 5 8 8
endocriene, voedings-, stofw.ziekten 6 7 11 3 9 11 11 11 8
psychische stoornissen 4 5 3 18 23 8 11 24 8
zenuwstelsel en zintuigen 8 9 12 4 15 13 18 15 11
hartvaatstelsel 16 20 18 5 28 28 31 30 21
ademhalingswegen 6 8 7 4 7 10 10 9 7
bewegingsstelsel en bindweefsel 26 20 13 4 17 24 26 21 21
ongevalsletsels en vergiftigingen 9 11 8 1 6 15 7 15 9

hulpmiddelen
geen 73 49 59 86 48 41 46 51 58
mobiliteit 24 44 29 8 48 55 51 44 36
wonen/adl 9 22 20 9 20 20 17 21 17
overig 1 2 5 1 2 2 2 2 2

persoonskenmerken
geslacht

man 17 34 39 23 39 31 30 34 29
vrouw 83 66 61 77 61 69 70 66 71
leeftijd (gemiddelde) 63 76 71 46 79 81 83 80 72
huishoudensvorm
samenwonend 52 44 51 75 54 35 31 47 47
alleenwonend verweduwd 28 39 31 8 34 49 53 35 35
alleenwonend anders 14 11 12 14 8 10 10 9 12
onbekend 5 6 6 3 5 6 7 9 6

woonvorm
normale woning (ref) 58 43 42 73 41 41 41 33 47
aangepaste (ouderen)woning 17 25 16 4 21 28 33 18 21
overig 25 33 42 22 38 31 25 49 33

n 8.417 6.602 4.517 781 1.098 946 3.029 2.657 28.047

66 Vragers van verzorging en verpleging



Wie zijn de vragers van de verschillende pakketten? Tabel 3.9 bevat een overzicht van
enkele kenmerken van geïndiceerden met positieve indicaties voor acht zorgpakket-
ten in 2000.

De gemiddelde leeftijd van hulpvragers is hoog, vooral bij intramurale adviezen. Een
uitzondering vormt het pakket begeleiding (plus), waar blijkbaar veel niet-ouderen
naar vragen, getuige de gemiddelde leeftijd van 46 jaar. Het aandeel vrouwen onder
hulpvragers schommelt bij alle pakketten rond de 70%. Uitzondering is het pakket
huishoudelijke verzorging waar 83% van de hulpvragers vrouw is. Of dit samenhangt
met andere persoonskenmerken, wordt onderzocht in hoofdstuk 4. Het aandeel ver-
weduwde alleenstaanden is het grootst onder vragers van ‘tijdelijke opname’ en
‘opname verzorging’. De vragers van de pakketten ‘lichamelijke verzorging plus’,
‘tijdelijke opname’ en ‘opname verzorging’ zijn vaker woonachtig in een aangepaste
(ouderen)woning.

Op grond van deze gegevens is het mogelijk een eerste typering van de hulpvragers
per zorgpakket te geven. Met overlap tussen de categorieën is in deze (bivariate) tabel
geen rekening gehouden. Daarvoor verwijzen we naar de multivariate analyses in
hoofdstuk 4.

Een prototype van een vrager van huishoudelijke verzorging is een chronische
zieke of gehandicapte vrouw van rond de zestig jaar die samenwoont in een een-
gezinswoning en beperkt is in het uitvoeren van huishoudelijk werk, lichaamsbewe-
gingen en zelfverzorging. Zij onderscheidt zich van het prototype vrager van het
pakket persoonlijke verzorging ‘plus’: een alleenwonende vrouw van rond de 75 jaar
die na ontslag uit een ziekenhuis behoefte heeft aan nazorg, omdat ze vergelijkbare
beperkingen heeft, maar in ernstiger mate. Vragers van het pakket verpleging ‘plus’
onderscheiden zich van de voorgaande typen door een medische diagnose, in veel ge-
vallen nieuwvormingen (kanker) en het gegeven dat een arts hen aangemeld heeft bij
een rio. Vragers van het pakket begeleiding ‘plus’ zijn wellicht de meest afwijkende
groep, omdat ze aanzienlijk jonger zijn dan de andere hulpvragers, gemiddeld 46
jaar. Vanzelfsprekend hebben ze last van psychische stoornissen en cognitieve
beperkingen.

Het prototype van een vrager van semi-murale zorg, eventueel in combinatie met zorg
thuis, onderscheidt zich sterk van de andere vragers van zorg thuis en lijkt meer op de
vragers van opname, met uitzondering van één essentieel kenmerk: de vrager woont
thuis.

De vragers voor verschillende vormen van intramurale zorg lijken sterk op elkaar.
Ze zijn gemiddeld rond de tachtig jaar, verweduwd, wonen in een aangepaste woning
en hebben meervoudige lichamelijke en psychosociale beperkingen. Er zijn ook enke-
le verschillen. Vragers van tijdelijke opname worden vaak aangemeld door een arts na
ontslag uit een ziekenhuis, waar ze veelal behandeld zijn voor hart- en vaatproblema-
tiek. Vragers van opname verzorging ‘plus’ worden aangemeld door de familie, vaak
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in verband met door ouderdom verminderde zelfredzaamheid. En vragers van op-
name verpleging ‘plus’ worden vaak aangemeld door een arts vanwege psychische
problematiek.

De typologie moet niet te strikt worden opgevat. Het is een duiding van opvallende en
onderscheidende kenmerken. Er is door de grote variatie onder hulpvragers veel over-
lap tussen de pakketvragers en ook binnen een groep pakketvragers zijn de individu-
ele verschillen niet te veronachtzamen.

Regionale verschillen
In figuur 3.6 worden de verdelingen van adviezen door de dertien instellingen weer-
gegeven. De verdeling van één instelling wijkt aanzienlijk af van de andere. Het lijkt of
in instelling J relatief veel meer adviezen voor intramurale zorg gegeven worden. Ana-
lyse van de selectiestappen in de gegevensbewerking (zie § 2.6) wees uit dat dit gege-
ven een gevolg is van een betere registratie van beperkingen bij adviezen voor opname
door medewerkers van instelling J, waardoor relatief meer hulpvragers met zo’n ad-
vies geselecteerd zijn. Dit heeft met uitzondering van deze figuur geen gevolgen voor
de andere analyses, omdat daar telkens wordt uitgegaan van de individuele hulpvra-
ger of van het totaalaantal hulpvragers en adviezen. De totale verdeling van adviezen
is representatief (zie § 2. 2).

Beschouwt men de overige twaalf instellingen, dan zijn er steeds duidelijk waar-
neembare verschillen. Zo varieert het aandeel adviezen voor huishoudelijke verzor-
ging tussen de 22% en 44%. En het aandeel adviezen voor het pakket opname
verpleging ‘plus’ varieert zelfs tussen de 5% en 16%. In de ene instelling worden drie-
maal zoveel adviezen voor dit pakket afgegeven als in een andere instelling. Deze ver-
schillen kunnen veroorzaakt worden door leeftijdsopbouw van de populatie van
hulpvragers, het voorkomen van beperkingen en aandoeningen en andere regionale
kenmerken. Hiervoor wordt gecontroleerd bij de multivariate analyses in hoofdstuk 4
en 5 door een instellingsindicator mee te nemen in de analyses.
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3.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is onderzocht wie de vragers van verpleging en verzorging zijn in Ne-
derland. De registraties van 28.047 personen met een positief advies voor verpleging
en verzorging in 2000 zijn daarvoor geanalyseerd. Personen met een negatief advies
(ongeveer 5%) en personen met alleen een advies voor woningaanpassingen of wel-
zijn (door slechts enkele rio’s geregistreerd) bleven buiten beschouwing.

Hulpvragers met een positief advies voor verpleging en verzorging zijn gemiddeld 72
jaar en het merendeel van de vragers is tussen de 70 en 90 jaar. Van de vragers is 70%
vrouw. Weduwen, weduwnaars en andere alleenstaanden zijn overtegenverwoordigd
in vergelijking met de rest van de bevolking. Slechts de helft van de vragers woont sa-
men of is gehuwd. Een groot deel van de vragers woont in een aangepaste (ouderen)
woning of in een instelling.

De herkomst van de hulpvragers is getraceerd aan de hand van de aanwezige zorg op
het moment van de aanvraag bij het rio. Ongeveer een kwart van de vragers komt
niet voor de eerste keer bij het rio. Zij ontvangen al thuiszorg of zorg in een verzor-
gings- of verpleeghuis en vragen een herindicatie.
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Van de groep (positief geïndiceerde) mensen die zich nieuw bij een rio meldt, ont-
vangt bijna de helft nog geen informele of formele zorg. Zij krijgen in de meeste ge-
vallen een advies voor zorg thuis. Een groot deel van de geïndiceeerden heeft al infor-
mele of particuliere hulp geregeld en krijgt veelal thuiszorg geadviseerd. Een kleine
groep vragers maakt gebruik van medische of paramedische zorg.

Globaal bezien is de verdeling van de vragers naar herkomst als volgt: bijna de
helft ontvangt nog geen zorg, een kwart komt voor een herindicatie verpleging en ver-
zorging, en de rest ontvangt al een of andere vorm van andere zorg.

De redenen om hulp te vragen lopen uiteen. Een kwart van de positief geïndiceerden
vraagt hulp vanwege ouderdom. Veelal leidt dit tot een advies voor opname. Een an-
der kwart heeft nazorg nodig na ontslag uit een ziekenhuis of verpleeghuis. In deze
gevallen wordt vaker een advies voor zorg thuis gegeven. Andere veelvoorkomende re-
denen zijn chronische ziekte, handicap, kortstondige ziekte en psychosociale rede-
nen.

De geobjectiveerde hulpvraag bestaat in de meeste gevallen uit beperkte vaardigheden
bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, de zelfverzorging (zoals wassen, aankle-
den en toiletgang), lichaamsbewegingen (binnens- en buitenshuis) en het hebben van
verschillende lichamelijke ongemakken (zoals incontinentie, ademhalingsproble-
men, pijn). Uit de gevallen waarin aandoeningen werden geregistreerd blijken ziekten
van het hart en vaatstelsel en bewegings- en bindweefsel het meest voor te komen.

Het meest geadviseerde pakket is ‘huishoudelijke verzorging’, gevolgd door een com-
binatie van huishoudelijke en persoonlijke verzorging (persoonlijke verzorging
‘plus’), en een combinatie van verpleging met de twee genoemde producten. Onder
de adviezen voor zorg thuis, ongeveer driekwart van alle adviezen, komen adviezen
voor begeleiding ‘plus’ weinig voor. Ook adviezen voor dag- of nachtopvang, eventu-
eel in combinatie met zorg thuis, (semi-murale zorg ‘plus’) komen weinig voor.

Onder de adviezen voor opname, ongeveer een kwart van het totaal, zijn de advie-
zen voor opname met verzorging (opname verzorging ‘plus’) en voor opname met
verpleging (opname verpleging ‘plus’) ongeveer gelijk verdeeld. Een kleine categorie
vormen de adviezen voor tijdelijke opname (tijdelijke opname ‘plus’).

Een punt van aandacht zijn de geconstateerde regionale verschillen in de verdeling
van de geadviseerde pakketten. Of deze verschillen verdwijnen na correctie voor leef-
tijdsopbouw, beperkingen en andere relevante factoren zal blijken in hoofdstuk 4.

Bij rio’s meldt zich een zeer heterogene groep van hulpvragers. In dit hoofdstuk
zijn de hulpvragers met een positief advies op een groot aantal kenmerken beschre-
ven. Om deze kenmerken enigszins handzaam samen te vatten, is getracht een aantal
typen hulpvragers te onderscheiden. Naarmate men de gemiddelde hulpvrager diffe-
rentieert naar specifieke pakketten, worden de profielen duidelijker.
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Over de gemiddelde hulpvrager is niet veel meer te vertellen dan dat het een vrouw is
van rond de zeventig jaar met beperkingen in de uitvoering van huishoudelijke vaar-
digheden, zelfverzorging en (lichaams)bewegingen. Achter deze gemiddelde hulp-
vrager gaan uiteenlopende typen vragers schuil. Allereerst is er een duidelijk onder-
scheid te maken tussen vragers van zorg thuis en vragers van opname.

De profilering wordt nog duidelijker wanneer men vragers per pakket typeert. Een
prototype van een vrager van huishoudelijke verzorging is een chronisch zieke of ge-
handicapte vrouw van rond de zestig jaar die samenwoont in een eengezinswoning en
beperkingen heeft bij het uitvoeren van huishoudelijk werk, lichaamsbewegingen en
zelfverzorging.

Een groot verschil is er met het prototype vrager van het pakket persoonlijke ver-
zorging (plus): een alleenwonende vrouw van rond de 75 jaar na ontslag uit een zie-
kenhuis die nazorg nodig heeft vanwege beperkingen die vergelijkbaar zijn met die
van de vrouw uit het eerste prototype, maar in ernstiger mate.

Het prototype van een vrager van semi-murale zorg, eventueel in combinatie met zorg
thuis onderscheidt zich sterk van de andere vragers van zorg thuis en lijkt meer op de
vragers van opname met uitzondering van één essentieel kenmerk: de vrager woont
thuis. De vragers voor verschillende vormen van intramurale zorg lijken sterk op el-
kaar.
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4 Determinanten van indicaties

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de vraag beantwoord welke personen vragen naar verple-
ging en verzorging. In dit hoofdstuk wordt de volgende vraag onderzocht: Welke fac-
toren bepalen de vraag naar verpleging en verzorging? De dossiers van 28.047 hulp-
vragers met een positief advies voor verpleging en verzorging in 2000 worden onder-
zocht. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vraag welke factoren veranderingen in de
vraag bepalen. Er is een belangrijk verschil in onderzoekstechniek. In dit hoofdstuk
worden indicaties op een tijdstip onderzocht en in hoofdstuk 5 worden indicaties van
individuele personen in de tijd onderzocht.

In dit hoofdstuk worden na een verkenning van de literatuur (§ 4.2) een algemeen
model en een specifiek model gepresenteerd. Er wordt gebruikgemaakt van (multino-
miale) logitmodellen. Het algemene model geeft de (marginale) effecten weer van
veranderingen in de kenmerken van hulpvragers (sociaal-demografisch, beperkingen
en aandoeningen, hulpmiddelen en aanwezige zorg, hulpvraag en aanmelding bij
rio) op de kans dat men een advies voor opname of zorg thuis ontvangt (§ 4.3). Ver-
volgens wordt het model gespecificeerd naar acht pakketten. De verbanden tussen
kenmerken van hulpvragers en kansen op deze pakketten worden besproken in para-
graaf 4.4. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting (§ 4.5).

4.2 Literatuur

In vergelijking met het aantal studies naar de determinanten van het gebruik van ver-
zorging en verpleging,1 is het onderzoek naar de determinanten van de vraag naar
verzorging en verpleging schaars. Gezien het typisch Nederlandse indicatiestelsel,
dat moeilijk te vergelijken is met stelsels in andere landen, worden hier alleen studies
van Nederlandse indicaties besproken (cf. Hutten en Kerkstra 1996).

Portrait (2000) onderzocht de gegevens van hulpvragers van 65 jaar en ouder bij het
regionaal indicatieorgaan Nijmegen in de periode 1998-1999. Zij onderzocht welke
factoren de doorslag gaven bij het toekennen van indicaties voor langdurige zorg. In
de analyses werden indicaties voor zorg thuis en indicaties voor intramurale zorg on-
derscheiden. Er werden drie typen kenmerken onderzocht: de gezondheidstoestand,
de demografische kenmerken en de sociaal-economische kenmerken van hulpvra-
gers.

73

1 Zie bijvoorbeeld de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van hetrivm (1997-
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Uit de resultaten blijkt dat de gezondheidstoestand de belangrijkste rol speelt bij de
bepaling van de indicaties. Hulpvragers met cognitieve stoornissen hebben een signi-
ficant grotere kans op een advies voor zorg thuis en een nog grotere kans op een ad-
vies voor opname. De aanwezigheid van een hart- en vaatziekte of diabetes vergroot
de kans op een advies voor zorg thuis maar heeft geen invloed op adviezen voor op-
name. Bij de aanwezigheid van artritis is het precies andersom: een grotere kans op
een advies voor opname en geen invloed op de kans op zorg thuis.

Demografische kenmerken hebben geen significante invloed op de keus voor zorg
thuis of opname. Een aantal sociaal-economische kenmerken is van invloed op advie-
zen voor zorg thuis, echter niet op adviezen voor opname. De aanwezigheid van infor-
mele of particuliere hulp verlaagt de kans op een advies voor zorg thuis. Mogelijk zijn
deze hulpvormen alternatieven voor formele thuiszorg. De mate van stedelijkheid
heeft een negatief effect: hulpvragers in stedelijke gebieden hebben een kleinere kans
op een advies voor (intensievere) zorg thuis (Portrait 2000: 127).

Dijkstra (2001: 60 e.v.) onderzocht de adviezen voor verzorgings- en verpleeghuizen
aan 206 ouderen in 1998 door het zorgloket Meppel, een voorloper van het regionaal
indicatieorgaan. Het model onderscheidt drie adviezen: voor een verzorgingshuis,
voor een somatisch verpleeghuis en voor een psychogeriatrisch verpleeghuis. Als ver-
klarende variabelen zijn leeftijd, geslacht, woonsituatie, huishoudenvorm en beper-
kingen opgenomen in het model.

Na multivariate analyse blijken alleen de beperkingen significant van invloed op de
adviezen. De aanwezigheid van lichamelijke beperkingen verlaagt de kans op een ad-
vies voor een verzorgingshuis en vergroot de kans op een advies voor een somatisch
verpleeghuis. De aanwezigheid van psychische beperkingen vergroot de kans op een
advies voor een psychogeriatrisch verpleeghuis.

In de bivariate analyses zijn ook de kenmerken geslacht, leeftijd, huishoudenvorm
en sociale beperkingen van invloed, maar deze effecten waren verdwenen, nadat in de
multivariate analyse gecontroleerd was voor overlappingen tussen de kenmerken.

Jörg (2003) legde indicatieadviseurs geconstrueerde ‘papieren’ gevallen van hulpvra-
gen voor door middel van een vignettenmethode. In totaal werden 1.273 vignetten
voorgelegd aan 212 indicatieadviseurs werkzaam bij achttien rio’s. Drie soorten
hulpvragen werden onderzocht: mensen die vroegen om huishoudelijke hulp, men-
sen die opname in een verzorgingshuis vroegen en aanvragen voor een scootmobiel.
Belangrijke determinanten voor een positief advies voor huishoudelijke hulp bleken
de afwezigheid van een partner, een uitgeput of afwezig mantelzorgsysteem. De fy-
sieke status bleek niet van invloed op de beslissing of de hulpvrager in aanmerking
kwam voor huishoudelijke hulp, maar wel op het aantal geïndiceerde uren. Bij posi-
tieve indicaties voor opname in een verzorgingshuis bleken de aanwezigheid van pro-
fessionele zorg en mantelzorg en het psychosociaal functioneren van de hulpvrager
belangrijke voorspellers van een positief advies.

74 Determinanten van indicaties



Van Campen en Woittiez (2003) onderzochten indicaties voor thuiszorg van 7.732
hulpvragers in een noordelijke regio in de periode 1992-1996. Een groot aantal thuis-
zorgproducten werd teruggebracht tot vier elkaar uitsluitende zorgpakketten (die de
basis vormen voor de in dit rapport gehanteerde classificatie): huishoudelijke verzor-
ging, persoonlijke verzorging (plus), begeleiding (plus), en verpleging (plus). Typen
hulpvragers (herkenbare groepen zoals chronisch zieken en ontslagen ziekenhuispa-
tiënten) en gecombineerde problematiek (bv. hdl, adl en psychosociale problematiek)
zijn als verklarende variabelen in het model opgenomen.

Door de marginale effecten van een multinomiaal logit model te schatten werd be-
paald welke kenmerken bij verandering een significant effect in de indicaties veroor-
zaken. De determinanten problematiek en de hulpvragergroepen waren beide van
invloed op de indicaties.

Samengevat verwachten we als belangrijkste determinanten van geïndiceerde vraag:
fysieke en psychosociale beperkingen, aandoeningen, aanwezigheid van informele,
particuliere of professionele hulp, huishoudenvorm, sociaal-economische kenmer-
ken, stedelijkheidsgraad en type hulpvrager.

Uit de literatuur blijkt dat het relevant is een onderscheid te maken tussen adviezen
voor zorg thuis en opname (Portrait 2000). Dit zijn echter geen homogene catego-
rieën. Binnen adviezen voor zorg thuis verschillen adviezen voor diverse zorgpakket-
ten zoals ‘verpleging plus’ en ‘begeleiding plus’ wezenlijk van elkaar (Van Campen en
Woittiez 2003). Binnen adviezen voor opname maakt het ook uit of het gaat om een
advies voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis (Dijkstra 2001).

In het hier te presenteren model is daarom een algemene en een specifieke variant ge-
construeerd. In de algemene variant bestaat de keuze uit zorg thuis of opname. Dit
sluit aan bij de praktijk van veel rio’s waar adviezen voor opname anders behandeld
worden en gevolgd worden door een multidisciplinair overleg van adviseurs en be-
roepsbeoefenaren. In de specifieke variant van het model worden de twee genoemde
categorieën uitgesplitst naar acht pakketten. Zie voor de constructie en beschrijving
van deze pakketten paragraaf 2.3 en paragraaf 3.4.

Met het beschikbare gino-rio2000-bestand (zie hoofdstuk 2) is het mogelijk de in
bestaande studies relevant gebleken kenmerken als variabelen op te nemen, met uit-
zondering van de variabele stedelijkheidsgraad. Daarnaast zijn twee extra kenmerken
ingebracht. Ten eerste gegevens over de manier van aanmelden: wat is de reden van
aanmelding en wie is de aanmelder. Door deze informatie op te nemen in het model
kan nagegaan worden wat de invloed is van de wijze van aanmelden op de door het
rio in het indicatiebesluit vastgelegde objectieve hulpvraag. Ten tweede is de indice-
rende instelling opgenomen als variabele. Dit biedt de mogelijkheid na te gaan of er
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door instellingen verschillend geïndiceerd wordt.2 Tot slot zijn ook de sociaal-demo-
grafische variabelen leeftijd, geslacht, huishoudenvorm en woonvorm standaard op-
genomen in het model.

Kort gezegd zijn de voordelen van de hier gepresenteerde modellen ten opzichte
van het bestaande onderzoek:
1 verschillende rio’s;
2 een landelijk beeld;
3 verfijning van de adviezen;
4 meer mogelijkheden om beleidsrelevante vragen door te rekenen met behulp van

simulaties.

4.3 Indicaties voor zorg thuis en opname

Door middel van logistische regressieanalyse zijn de kansen van hulpvragers op een
advies voor opname ten opzichte van de kans op zorg thuis geschat. De schattingsre-
sultaten, die bestaan uit marginale effecten en significanties, worden in tabel 4.2 ge-
presenteerd in de vorm van plussen en minnen. Een plus betekent dat de kans op een
advies op opname significant (p < 0,05) groter is bij aanwezigheid van het kenmerk
ten opzichte van de referentiecategorie zorg thuis. Een min betekent dat de kans klei-
ner is. Bij niet-significante kenmerken is niets vermeld.

De kansen op adviezen voor thuiszorg zijn de spiegelwaarden van de in de tabel
vermelde plussen en minnen. Achter het kenmerk ‘hulpmiddelen’ staat bijvoorbeeld
bij mobiliteit een plus en bij wonen/adl een min. De plus betekent dat bij een kleine
toename van het aandeel hulpvragers met een mobiliteitshulpmiddel (bijvoorbeeld
een rollator) het aandeel indicaties voor opname zal toenemen (en het aandeel indica-
ties voor zorg thuis vanzelfsprekend zal afnemen). De min betekent dat bij een toe-
name van het aandeel hulpvragers met een woningaanpassing de vraag naar zorg
thuis relatief toeneemt ten opzichte van de vraag naar opname. De laatste groep hulp-
vragers kan langer thuis blijven wonen door de woningaanpassingen.

De variabele leeftijd is continu opgenomen en een plus betekent hier dat de kans
op een pakket toeneemt met elk extra jaar. Bij beperkingen en aandoeningen is de re-
ferentiecategorie telkens de afwezigheid van de beperking of de aandoening. Bij de
andere variabelen is de referentiecategorie in de tabel aangeduid met (ref). Het ken-
merk instelling is niet weergegeven in de tabel, na de overweging dat coëfficiënten
van anonieme instellingscodes weinig informatie bieden voor de lezer. De uitkomsten
worden vanzelfsprekend wel besproken in de tekst.
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abele stedelijkheidsgraad niet worden opgenomen.



Tabel 4.1 Marginale effectena van persoonskenmerken op adviezen voor opname in vergelijking
met adviezen voor zorg thuis (n = 28.047)

kenmerk sign.

hulpbehoefte

beperkingen
huishoudelijke vaardigheden (hdl) –
zelfverzorging (adl) +
lichaamshouding +
mobiliteit +
communicatie +
psychisch functioneren +
interpersoonlijke relaties +
gedrag +
stemming +
cognitie
lichamelijke functies +
zintuiglijke functies +

aandoeningen
geen (ref)
nieuwvormingen
endocriene, voedings- en
stofwisselingsziekten +
psychische stoornissen +
zenuwstelsel en zintuigen +
hartvaatstelsel +
ademhalingswegen +
bewegingsstelsel en bindweefsel
ongevalletsels en vergiftigingen +
overig +

zorg

aanwezige zorg
geen (ref)
welzijnswerk
thuiszorg +
informele hulp
particuliere hulp

log-likelihood –10.974
LR (alleen constante) chi2(56) = 8.734, p < 0,0001
LR (zonder instellingsindicatoren) chi2(12) = 1.069, p < 0,0001
LR (zonder persoonskenmerken) chi2(8) = 1.499, p < 0,0001
pseudo-R2 0,28

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

+ = Significant grotere kans op indicatie voor opname (en kleinere kans op indicatie voor zorg thuis).
– = Significant kleinere kans op indicatie voor opname (en grotere kans op indicatie voor zorg thuis).
Lege cel = niet significant.
Naast de vermelde variabelen zijn indicatoren voor dertien RIO-instellingen meegenomen in het model.
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kenmerk sign.

hulpmiddelen
geen (ref)
mobiliteit +
wonen/adl –

aanmelding

aanmelder
zelf (ref)
familie en kennissen –
huisarts of ziekenhuis +
overig –

reden van aanmelding
overige redenen (ref)
psychosociale problemen
kortstondige ziekte –
langdurige ziekte/handicap –
nazorg zieken- of verpleeghuis –
ouderdom/verminderde zelfredzaamheid +

persoonskenmerken

geslacht
man (ref)
vrouw

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

huishoudenvorm
samenwonend (ref)
alleenwonend verweduwd +
alleenwonend anders +
onbekend +

woonvorm
normale woning (ref)
aangepaste (ouderen)woning
overig



Hulpbehoefte
In lijn met de besproken literatuur zijn beperkingen en aandoeningen significant van
invloed op de keuze tussen een advies voor zorg thuis of opname. De aanwezigheid
van vrijwel alle typen beperkingen verhoogt de kans op een advies voor opname, met
uitzondering van mobiliteitsproblemen en cognitieve beperkingen. Alleen de aanwe-
zigheid van beperkingen in huishoudelijke vaardigheden (hdl) (bij gelijke andere be-
perkingen en kenmerken) verlaagt de kans op een advies voor opname en verhoogt de
kans op een advies voor zorg thuis.

Wanneer er een medische diagnose is voor endocriene aandoeningen (m.n. diabe-
tes), psychische stoornissen, zenuwstelsel en zintuigen (neurologie), hartvaatstelsel,
ademhalingswegen (m.n. cara) en ongevalletsel (m.n. heupbreuk) verhoogt deze de
kans op een advies voor opname. De aandoeningen nieuwvormingen (kanker) en
ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel (bv. reuma) hebben geen effect op
het advies.

Zorg
De bevinding uit eerder onderzoek dat de aanwezigheid van professionele zorg de
kans op een advies voor opname verhoogt, wordt hier bevestigd. Opmerkelijk is dat
de invloed van informele en particuliere hulp in het algemene model niet wordt beves-
tigd. In de volgende paragraaf zal blijken dat ze wel van invloed zijn bij een specifie-
ker onderscheid naar adviezen voor zorgpakketten.

Daarnaast komt in dit onderzoek de aanwezigheid van hulpmiddelen als determi-
nant naar voren. Hulpvragers met een hulpmiddel ter bevordering van de mobiliteit
(bv. rolstoel of  rollator) hebben een grotere kans op een advies voor opname. Hulp-
vragers met een aanpassing van de woning hebben echter een grotere kans op een ad-
vies voor zorg thuis. Met andere woorden: woningaanpassingen helpen mensen
langer thuis te blijven.

Aanmelding
Opvallend is dat de manier van aanmelden van invloed is op het objectieve advies. De
reden van de hulpvrager om zich te melden bij een rio heeft vooral effect op de ad-
viezen voor zorg thuis. Meldt de hulpvrager (of de aanmelder) een kortstondige
ziekte, een langdurige ziekte of handicap, of de behoefte aan nazorg na ontslag uit
een zieken- of verpleeghuis, dan verhoogt dit de kans op een advies voor zorg thuis.
Meldt de hulpvrager zich met als reden verminderde zelfredzaamheid door ouderdom
dan verhoogt dit de kans op een advies voor opname.

Het blijkt tevens uit te maken door wie de hulpvrager wordt aangemeld. Aanmel-
ding door een arts of ziekenhuis verhoogt de kans op een advies voor opname. Dit
lijkt wederom vanzelfsprekend, omdat er in die gevallen meer aan de hand is met de
hulpvrager. Het model corrigeert echter voor andere kenmerken zoals beperkingen
en aandoening. De gecorrigeerde uitkomst geeft aan dat bij gelijke beperkingen en
aandoeningen een hulpvrager die aangemeld wordt door een arts of ziekenhuis, een
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grotere kans heeft op een advies voor opname. Beroepsbeoefenaren in de gezond-
heidszorg hebben dus invloed op de indicaties die de rio’s afgeven.

Ook de instelling waar de hulpvrager zich meldt, blijkt van invloed. Hoewel in the-
orie iedere burger gelijke toegang tot zorg heeft, wijzen de uitkomsten van het model
erop dat hulpvragers met gelijke kenmerken (beperkingen, leeftijd enz.) in vier
regio’s een grotere en in acht regio’s een kleinere kans hebben op een advies voor
opname in vergelijking met de gemiddelde instelling. Slechts één instelling wijkt niet
significant af van de gemiddelde instelling.

Vervolgens is een extra toets uitgevoerd waarbij de invloed van alle instellingen sa-
men is nagegaan. De hypothese dat de (regio van de) instellingen geen invloed (heeft)
hebben op het advies, werd verworpen (p < 0,0001). De toets wijst erop dat de instel-
ling waar de aanvraag wordt ingediend van invloed is op de kans op een advies voor
opname.

Persoonskenmerken
Net als in eerder onderzoek blijken sociaal-demografische kenmerken zoals leeftijd
en huishoudenvorm determinanten van indicaties. Woonvorm is in deze vergelijking
tussen adviezen voor zorg thuis en opname geen determinant, maar zal dat in de ver-
fijndere vergelijking van adviezen voor pakketten wel blijken te zijn (zie § 4.4). Naar-
mate de hulpvrager ouder is, is de kans op een advies voor opname groter. Dit lijkt
vanzelfsprekend. Omdat er in het model gecontroleerd is voor beperkingen, betekent
het dat leeftijd een zelfstandig effect heeft. Bij gelijke beperkingen heeft een negentig-
jarige meer kans op een advies voor opname dan een tachtigjarige. In vergelijking met
samenwonenden hebben alleenwonenden een grotere kans op een advies voor op-
name.

Een toets van de sociale kenmerken tezamen wijst erop, dat de sociale omstandig-
heden van de hulpvrager een substantiële invloed op het advies hebben (p < 0,0001),
naast hun beperkingen en aandoeningen.

Samengevat blijkt dat de keuze voor een advies zorg thuis of opname niet uitsluitend
bepaald wordt door ziekten en beperkingen, maar ook door de sociale situatie van
hulpvragers, de manier van aanmelden en de instelling waar de aanvraag ingediend
wordt. Dit is in overeenstemming met de bestaande literatuur. Een nieuw inzicht is de
significante invloed van de reden van aanmelding, de aanmelder en de instelling.

Determinanten van indicaties 79



4.4 Indicaties voor zorgpakketten

In het algemene model (vorige paragraaf) werden globaal de adviezen zorg thuis en
opname onderscheiden. In het specifieke model (deze paragraaf) zijn de kansen voor
verschillende functies geschat. Omdat adviezen bestaan uit enkele of een aantal pro-
ducten of functies is in paragraaf 2.3 een classificatie van functiecombinaties of pak-
ketten geconstrueerd die in paragraaf 3.4  is beschreven.

Tabel 4.2 is op dezelfde wijze opgebouwd als tabel 4.1, met dit verschil dat hier acht
in plaats van twee alternatieven worden onderscheiden. De plussen en minnen in de
tabel zijn op dezelfde wijze te lezen als die van tabel 4.1. Zie de toelichting aldaar. De
gebruikte techniek van het multinomiaal logit model is beschreven in paragraaf 2.7.1.
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Tabel 4.2 Marginale effectena van persoonskenmerken op geadviseerde zorgpakketten
(n = 28.047)

huish.
verz.

pers.
verz.

(plus)

verpl.
(plus)

begel.
(plus)

semi-
murale

zorg
(plus)

tijdel.
op-

name
(plus)

op-
name
verz.

(plus)

op-
name
verpl.
(plus)

hulpbehoefte
beperkingen

huishoudelijke vaardigheden (hdl) + – – + – + –
zelfverzorging (adl) – + + + – +
mobiliteit – – + + + +
lichaamshouding + – +
communicatie – + + +
psychisch functioneren – – + + + +
interpersoonlijke relaties – – + + + +
gedrag – +
stemming + – – + + +
cognitie + + + +
lichamelijke functies – + + – – – –
zintuiglijke functies – – + + + + +

aandoeningen
geen
nieuwvormingen – + + –
endocriene, voedings-, stofw.ziekten – – +
psychische stoornissen – + + +
zenuwstelsel en zintuigen – – + + +
hartvaatstelsel – + + + +
ademhalingswegen – + +
bewegingsstelsel en bindweefsel + + – + +
ongevalletsels en vergiftigingen – + + +
overig – + +

zorg
aanwezige zorg

geen
welzijnswerk + – + –
thuiszorg – + + + + + + +
informele hulp + – + + –
particuliere hulp – + + + + –
overig – – – + + + + +

hulpmiddelen
geen (ref)
mobiliteit – + – + + + + +
wonen/adl – + + – – –

aanmelding
aanmelder

zelf (ref)
familie en kennissen – + + – –
huisarts of ziekenhuis – + + + + – +
overig – + + + – +
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huish.
verz.

pers.
verz.

(plus)

verpl.
(plus)

begel.
(plus)

semi-
murale

zorg
(plus)

tijdel.
op-

name
(plus)

op-
name
verz.

(plus)

op-
name
verpl.
(plus)

reden van aanmelding
overige redenen (ref)
psychosociale problemen + + – + + +
kortstondige ziekte – + + + – – –
langdurige ziekte/handicap + + – – + –
nazorg zieken- of verpleeghuis – + + + – – –
ouderdom/verminderde zelfredzaamheid + – + + – + –

persoonskenmerken
geslacht

man (ref)
vrouw + – – + – –

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

leefsituatie
samenwonend (ref)
alleenwonend verweduwd – – + +
alleenwonend anders + – + + +
onbekend – – + +

woonvorm
normale woning (ref)
aangepaste (ouderen)woning + – –
overig – + + + + – +

aantal hulpvragers 8.417 6.602 4.517 781 1.098 946 3.029 2.657

log-likelihood –32.938
LR (alleen constante) chi2(392) = 35.112, p < 0,0001
LR (zonder instellingsindicatoren) chi2(84) = 2.767, p < 0,0001
LR (zonder persoonskenmerken) chi2(56) = 3.295, p < 0,0001
pseudo-R2 0,35

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

+ = Significant grotere kans op een indicatie voor het aangegeven zorgpakket.
– = Significant kleinere kans op een indicatie voor het aangegeven zorgpakket.
Lege cel = niet significant.
Naast de vermelde variabelen zijn indicatoren voor dertien RIO-instellingen meegenomen in het model.

Hulpbehoefte
Net als in het algemene model en eerder onderzoek blijken ook in het specifieke mo-
del beperkingen en aandoeningen significant van invloed op adviezen. Het voordeel
van het specifieke model is dat het inzicht biedt in de verschillende verbanden met
zorgpakketten.

Hulpvragers met alleen beperkingen in huishoudelijke vaardigheden hebben van-
zelfsprekend  een grote kans op een advies voor ‘huishoudelijke verzorging’. Heeft de
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hulpvrager problemen met de zelfverzorging dan is de kans op een advies voor een
zwaarder pakket groter, in het bijzonder persoonlijke verzorging plus. Hulpvragers
met problemen met het voortbewegen binnens- en buitenshuis (mobiliteit) hebben
een grotere kans op een advies voor intramurale zorg. Heeft men moeite met opstaan
en zitten, het bewaren van de lichaamshouding, of is men bedlegerig dan heeft men
eerder kans op ‘huishoudelijke verzorging’ dan op de andere pakketten.

Beschouwt men het patroon van positieve en negatieve coëfficiënten van de psy-
chosociale beperkingen dan valt op dat de plussen aan de rechterzijde en de minnen
aan de linkerzijde oververtegenwoordigd zijn. Globaal betekent dit dat psychosociale
beperkingen de kansen op adviezen voor intramurale oplossingen vergroten.

Aandoeningen van hulpvragers maken verschil voor de kansen op pakketten.
Hulpvragers met nieuwvormingen (kanker) of een endocriene ziekte (m.n. diabetes)
krijgen vaker verpleging plus dan andere pakketten geadviseerd. Hulpvragers met
psychische stoornissen, neurologische aandoeningen en hart- en vaatziekten krijgen
vaker een intramuraal advies.

Zorg
Ook hier laat het specifieke model zien dat de aanwezigheid van informele, particu-
liere en professionele hulp verschillende effecten heeft per zorgpakket. Hulpvragers
die al thuiszorg ontvangen, maken meer kans op een zwaarder pakket dan alleen
huishoudelijke hulp. Opvallend zijn de verschillende kansen van hulpvragers die
reeds informele en particuliere hulp ontvangen. Bij de aanwezigheid van informele
hulp is de kans groot op een advies voor huishoudelijke verzorging en in mindere
mate op een advies voor (tijdelijke) opname verzorging (plus). Hulpvragers met parti-
culiere hulp maken echter zeer veel kans op een advies voor persoonlijke verzorging
plus en een zeer kleine kans op huishoudelijke verzorging. Dat betekent dat hulpvra-
gers met gelijke beperkingen en andere kenmerken bij de aanwezigheid van infor-
mele hulp veel vaker huishoudelijke hulp krijgen en bij aanwezigheid van particuliere
hulp het pakket persoonlijke verzorging plus geadviseerd krijgen. De aanwezigheid
van andere vormen van zorg (ziekenhuis, paramedische zorg, ggz/amw, verzor-
gingshuis en verpleeghuiszorg) vergroten de kans op adviezen voor semi-murale en
intramurale oplossingen.

De aanwezigheid van hulpmiddelen toont tevens een gevarieerd patroon per zorg-
pakket. Hulpvragers met hulpmiddelen ten dienste van de voortbeweging hebben
meer kans op adviezen voor intramurale pakketten en op het pakket persoonlijke ver-
zorging (plus). Hulpvragers met woningaanpassingen maken meer kans op een ad-
vies voor het pakket persoonlijke verzorging (plus) .

Aanmelding
Evenals in het algemene model is de manier van aanmelden (reden en aanmelder) in
het specifieke model gerelateerd aan de adviezen. Bovendien zijn redenen van aan-
melding nu duidelijker te koppelen aan zorgpakketten. Hulpvragers met psychosoci-
ale problemen komen in aanmerking voor vrijwel alle pakketten, met uitzondering
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van verpleging (plus). Bij hulpvragen in verband met kortstondige ziekten, langdu-
rige aandoeningen en handicaps en nazorg na ontslag uit een zieken- of verpleeghuis
komt men vaker in aanmerking voor een advies voor persoonlijke verzorging (plus) of
verpleging (plus). Ouderen die hulp vragen vanwege verminderde zelfredzaamheid
hebben vooral kans op een advies voor ‘huishoudelijke verzorging’, met als alternatief
een advies voor een verzorgingshuis. Net als bij het algemene model is het duidelijk
dat behalve de objectieve hulpbehoefte (beperkingen) de wijze van aanmelden van in-
vloed is op het advies.

Meldt de hulpvrager zichzelf aan dan is kans op een advies huishoudelijke verzor-
ging zeer groot (af te leiden uit de negatieve coëfficiënten voor dit pakket bij de an-
dere aanmelders). Aanmelding door een ander dan de hulpvrager zelf vergroot de
kans op een zwaarder pakket, vooral persoonlijke verzorging (plus) en verpleging
(plus). Aanmelding door een arts leidt in veel gevallen tot een advies voor opname
verpleging (plus). Hier blijkt wederom de eerder gesignaleerde invloed van hulpverle-
ners op indicaties door rio’s.

De instelling waar de hulpvrager zich meldt, is ook in het specifieke model een de-
terminant. Zowel de toets op individuele instellingen als de toets op alle instellingen
samen (p < 0,0001) bewijzen dit. Dit betekent dat er regionale verschillen zijn in de
kansen van hulpvragers (met gelijke kenmerken) op adviezen voor pakketten.

Persoonskenmerken
In lijn met het algemene model en eerder onderzoek zijn geslacht, leeftijd, huishou-
denvorm en woonvorm determinanten van adviezen voor de meeste onderscheiden
zorgpakketten. De extra informatie is te vinden in de verbanden tussen persoonsken-
merken en zorgpakketten. Zo hebben vrouwen een grotere kans op huishoudelijke
verzorging en mannen een grotere kans op de pakketten ‘persoonlijke verzorging
(plus)’, verpleging (plus), semi-murale zorg (plus) en opname verzorging (plus). De
kansen op adviezen voor tijdelijke opname (plus) en opname verpleging (plus) zijn
voor mannen en vrouwen gelijk.

In het specifieke model wordt ook het gedifferentieerde effect van leeftijd per zorg-
pakket duidelijker. Naarmate de hulpvrager ouder is, maakt hij meer kans op de pak-
ketten ‘persoonlijke verzorging (plus)’, opname verzorging (plus) en opname
verpleging (plus). Alleenwonenden hebben meer kans op een advies voor opname, zo-
als al bleek in het algemene model (tabel 4.1). In vergelijking met hulpvragers in een
normale (eengezins)woning hebben hulpvragers wonend in een aangepaste
(ouderen)woning een grotere kans op een advies voor ‘persoonlijke verzorging (plus)’.

Een toets van de sociale kenmerken tezamen wijst erop dat behalve hun beperkin-
gen en aandoeningen de sociale omstandigheden van de hulpvrager een substantiële
invloed op het advies hebben (p < 0,0001).

Profielen van hulpvragers
Aansluitend bij de profielen van pakketvragers die in hoofdstuk 3 geschetst zijn, to-
nen de tabellen 4.1 en 4.2 de meest saillante kenmerken van hulpvragers.
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Uit tabel 4.1 is af te leiden dat de leeftijd van de hulpvrager en de aanwezigheid van
(medische) zorg een significante rol spelen bij adviezen voor opname.

In tabel 4.2 is te zien hoe veranderingen in de determinanten meewegen in de ver-
anderingen van de vraag naar zorgpakketten. De vraag naar het pakket huishoudelijke
verzorging neemt toe door een toename van vrouwelijke hulpvragers die aangemeld
worden vanwege ouderdom, met beperkingen in het uitvoeren van huishoudelijke ta-
ken en lichaamsbewegingen.

De vraag naar het pakket persoonlijke verzorging (plus) neemt toe door een toe-
name van de groep mannelijke hulpvragers die zichzelf niet kunnen verzorgen en
aangemeld worden door familie en kennissen.

De vraag naar het pakket verpleging (plus) neemt toe door een toename van de
groep mannelijke hulpvragers met lichamelijke disfuncties als gevolg van kanker,
stofwisselingsziekten (zoals diabetes) en aandoeningen aan zenuwstelsel en zintui-
gen, die zijn aangemeld door een arts vanwege een kortstondige ziekte.

De vraag naar het pakket begeleiding (plus) neemt toe door een toename van hulp-
vragers met cognitieve beperkingen en psychosociale problemen. De vraag naar semi-
murale zorg (plus) neemt toe door een toename van de groep oudere hulpvragers met
psychische stoornissen. De vraag naar tijdelijke opname (plus) neemt toe door een
toename van de groep oudere hulpvragers met een ongevalletsel (bv. een gebroken
heup) die aangemeld worden door een arts. De vraag naar opname verzorging (plus)
neemt toe door een toename van de groep oudere hulpvragers met verminderde zelf-
redzaamheid. De vraag naar opname verpleging (plus) neemt toe door een toename
van de groep oudere hulpvragers met psychische stoornissen of een ongevalletsel die
aangemeld worden door een arts.

4.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is onderzocht welke factoren de vraag naar verpleging en verzorging
bepalen. Met andere woorden: wie krijgt welk pakket?

Uit eerder onderzoek naar indicatieadviezen blijkt dat in ieder geval de adviezen
voor zorg thuis en opname onderscheiden moeten worden en verdere differentiatie
naar verschillende pakketten is gewenst. De in de literatuur gevonden determinanten
bestrijken een breed terrein. Naast beperkingen en aandoeningen blijken sociale om-
standigheden van belang bij de keuze van een zorgadvies.

In de onderhavige studie werden in de groep van 28.047 hulpvragers met een posi-
tieve indicatie voor verpleging en verzorging in 2000 met behulp van (multinomiale)
logistische regressietechniek verbanden onderzocht tussen indicatieadviezen ener-
zijds en sociaal-demografische kenmerken, beperkingen en aandoeningen, aanwe-
zige zorg en hulpmiddelen, redenen van aanmelding, aanmelders en instellingen
anderzijds. De verbanden werden gemodelleerd in een algemeen en een specifiek mo-
del. In het algemene model werden adviezen voor zorg thuis en voor opname als af-
hankelijke variabelen onderscheiden. In het specifieke model werden acht zorgpak-
ketten onderscheiden.

Determinanten van indicaties 85



Sociaal-demografische kenmerken (leeftijd, huishoudenvorm), lichamelijke en
psychosociale beperkingen, verschillende aandoeningen, de aanwezigheid van zorg
(thuiszorg, informele hulp, medische zorg), de reden van aanmelding, de aanmelder
en de rio-instelling blijken allen significant van invloed op de keuze tussen een ad-
vies voor zorg thuis of opname. In vergelijking met de resultaten van eerder onder-
zoek kwamen uit deze studie drie nieuwe determinanten naar voren: de reden van
aanmelding, de aanmelder en de instelling waar de aanvraag wordt ingediend. Deze
determinanten zeggen iets over de manier van aanmelding door hulpvragers.

Bij de keuze voor een van de pakketten (het specifieke model) bleken de eerderge-
noemde determinanten ook alle van invloed. Bovendien heeft onder de sociaal-demo-
grafische kenmerken woonvorm nu ook een significante invloed op de keuze voor een
advies.

In hoofdstuk 3 zijn enkele typen hulpvragers per pakket geschetst. In dit hoofdstuk
was het mogelijk op grond van de determinanten te bekijken welke hulpvragerken-
merken zwaar wegen in de keuze voor een pakket.

Bij de keuze voor zorg thuis of opname speelt naast leeftijd de aanwezigheid van
zorg (bijvoorbeeld thuiszorg of medische zorg) een zwaarwegende rol.

Bij de keuze tussen de pakketten spelen ook de beperkingen, aandoeningen en de
manier van aanmelden (reden van aanmelding en aanmelder) een zwaardere rol. Per
pakket zijn wel enkele zwaarwegende factoren aan te wijzen die grote invloed hebben
op veranderingen in de vraag. Zo speelt bij veranderingen in de vraag naar huishoude-
lijke hulp de ernst van de beperkingen in huishoudelijke taken en mobiliteit een door-
slaggevende rol. Bij de vraag naar persoonlijke verzorging (plus) zijn dit vaak mannen
die zichzelf niet kunnen verzorgen.

De vraag naar verpleging (plus) is gevoelig voor toe- en afnamen van de groep
mannelijke hulpvragers met lichamelijke disfuncties als gevolg van kanker, stofwisse-
lingsziekten (zoals diabetes) en aandoeningen aan zenuwstelsel en zintuigen.

De vraag naar het pakket begeleiding (plus) neemt vanzelfsprekend toe door een
toename van relatief jongere hulpvragers met cognitieve beperkingen en psychosoci-
ale problemen. Zijn ze ouder dan neemt de vraag naar semi-murale zorg (plus) toe.

De vraag naar opname neemt toe bij een groter aantal hulpbehoevende ouderen.
Zijn er psychische problemen dan neemt de vraag naar opname verpleging (plus) toe.
Hebben de ouderen een heup gebroken of ander ongevalletsel, dan neemt de vraag
naar tijdelijke opname toe. Zijn er verschillende problemen dan heeft het effect op
langdurige opname verpleging (plus).

Door een combinatie van de profielen van pakketvragers uit hoofdstuk 3 en de daar-
binnen zwaarwegende vragerkenmerken wordt een stap in de richting van een typolo-
gie gezet in de slotbeschouwing in hoofdstuk 7.
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5 Determinanten van veranderingen in indicaties

5.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de beschrijving en de verkla-
ring van de vraag naar verpleging en verzorging op één moment in de tijd. Aan de
hand van de kenmerken van de zorgvrager op het moment van de indicatiestelling is
nagegaan bij welke functies ondersteuning noodzakelijk is en waarvoor een indicatie
moet worden afgegeven. Daarmee zijn veranderingen in de vraag naar zorg door de
cliënten buiten beeld gebleven. Dat is niet ongebruikelijk in onderzoek naar het ge-
bruik van of de vraag naar zorgvoorzieningen, en wordt veelal ingegeven door de
gegevens waarover de onderzoekers kunnen beschikken. Wij verkeren in de gelukkige
omstandigheid dat we de beschikking hebben over gegevens waarmee ook verande-
ringen in de zorgvraag in kaart gebracht kunnen worden. Het gino-rio-registratie-
systeem is een cliëntvolgend systeem, waarbij nieuwe zorgaanvragen bovenop de al
bestaande registraties komen. Zo wordt met het vorderen van de tijd een dossier op-
gebouwd waarin alle veranderingen geregistreerd zijn die zich in de zorgvraag van
cliënten voordoen. Deze informatie wordt in dit hoofdstuk gebruikt om te onderzoe-
ken welke typen cliënten bij het rio terugkeren met een zorgaanvraag voor een ander
pakket van zorgfuncties dan waarvoor men in eerste instantie is geïndiceerd. Dat is
interessant voor de rio’s, omdat die daarmee van hun huidige cliënten kunnen in-
schatten wie ze terug kunnen verwachten binnen een bepaalde periode.

Het idee achter de modellering van de kans dat iemand overstapt van het ene zorg-
pakket naar een ander pakket (de ‘overgangskans’) is, dat een eenmaal gekozen
oplossing voor een gezondheidsprobleem niet voor de rest van iemands leven zal blij-
ven gelden. Iemand dient een eerste aanvraag bij een rio in omdat hij of zij hulp no-
dig heeft om in één of meer functies te voorzien, die niet meer zelf (of door mensen in
de omgeving) verzorgd kunnen worden. Vervolgens vindt er een indicatieprocedure
plaats. Na een positieve indicatie wordt de zorgvraag – eventueel na verblijf op een
wachtlijst – omgezet in gebruik van een voorziening die past bij het geadviseerde
zorgpakket (zie hoofdstuk 1, figuur 1.2). Van beide, van wens noch van gebruik mag
worden verwacht dat deze tot in lengte van dagen de passende oplossing zullen blij-
ven. Mensen worden ouder, de gezondheidstoestand verbetert of – waarschijnlijker –
verslechtert, de omgeving verandert. Dit alles kan tot gevolg hebben dat de bestaande
indicatie en/of voorziening niet meer optimaal is. Mensen zullen opnieuw de afwe-
ging maken wat ze aan zorg nodig hebben, ze uiten een nieuwe zorgwens en dienen
een nieuwe zorgaanvraag in. Wanneer dit precies gebeurt, hangt van velerlei factoren
af, waaronder de uitgangssituatie. Het verschil in startpositie kan andere keuzemoge-
lijkheden en (mogelijk) andere uitkomsten meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een
dementerende oudere. Als deze thuis verblijft dan mag verwacht worden dat op een
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gegeven moment opname in een verpleeghuis onvermijdelijk wordt, omdat de thuis-
zorg de benodigde zorg niet meer kan leveren. Als dezelfde dementerende oudere al
eerder in een verzorgingshuis is opgenomen, dan kan de doorstroming naar een ver-
pleeghuis mogelijk langer achterwege blijven. Vaak zijn in een verzorgingshuis voor-
zieningen aanwezig om toch enigszins aan de benodigde zorg tegemoet te komen.

Met behulp van het cliëntvolgende gino-rio2000-registratiesysteem wordt de
vraag naar zorg door de tijd heen in kaart gebracht. We analyseren de lengte van de
periode opeenvolgende tussen twee indicaties voor zorgpakketten. In hoofdstuk 2 is al
aangegeven dat de rio’s slechts registreren wanneer een indicatie voor een pakket is
uitgebracht, en niet wanneer het gebruik ervan is begonnen. Daardoor is het niet mo-
gelijk de gebruiksduur te analyseren. Wat we analyseren zijn de veranderingen in de
geobjectiveerde vraag naar zorgpakketten en de tijdstippen waarop dit resulteert in een
nieuwe indicatie door een rio. Het model dat in paragraaf 5.4 wordt geschat, geeft
inzicht in de ‘terugkeerkans’ van cliënten die bij een rio een indicatie voor een zorg-
pakket hebben gekregen: wanneer kunnen mensen terugverwacht worden met een
nieuwe aanvraag, en wat vragen ze dan? Anders geformuleerd: welke determinanten
voorspellen veranderingen in de geïndiceerde vraag naar zorg?

Paragraaf 5.2 gaat uitgebreider in op de probleemstelling en besteedt aandacht aan de
literatuur die betrekking heeft op de overgangen tussen zorgvoorzieningen voor ver-
pleging en verzorging. In paragraaf 5.3 worden de gebruikte definities van (her)indi-
caties nog eens scherp gesteld, en worden enkele beschrijvende tabellen gegeven, in
aansluiting op de in hoofdstuk 3 gemaakte beschrijvingen. In paragraaf 5.4 worden
de resultaten van de modellen gepresenteerd en besproken. Het hoofdstuk wordt af-
gesloten met een samenvatting (§ 5.5).

5.2 Literatuur

Zoals in de inleiding is aangegeven, wordt in onderzoek veelal gekeken naar het ge-
bruik van of de vraag naar voorzieningen op een gegeven moment in de tijd. De litera-
tuur over de vraag naar voorzieningen is besproken in paragraaf 4.2. Wanneer de situ-
atie op één tijdstip wordt bestudeerd, kan uit het oog worden verloren dat het proces
dat geleid heeft tot vraag en/of gebruik, invloed heeft op de uiteindelijke, geobser-
veerde, voorziening. Dat veel ouderen tijdens hun ‘zorgcarrière’ van meer dan één
voorziening voor verpleging en verzorging gebruikmaken, wordt bijvoorbeeld aan-
getoond in Van Gameren et al. (2001), waarin cijfers (afkomstig uit diverse bronnen)
over de herkomst van instromers in een voorziening en de bestemming van uitstro-
mers uit een voorziening worden gegeven. Schrijvers (2001: 15) geeft aan dat slechts
43% van de aanvragen bij rio’s een eerste aanvraag betreft, bij de overige aanmel-
dingen zijn de cliënten al bekend bij het rio. In tabel 3.6 hebben we gezien dat zo’n
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28% van de rio-adviezen gegeven wordt aan mensen die al gebruikmaken van zorg
bij verpleging en verzorging.1 Dit alles geeft aan dat veranderingen in de zorgbehoefte
een frequent voorkomend verschijnsel zijn en rechtvaardigt een onderzoek dat zich
richt op de overgangen tussen zorgvoorzieningen.

In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat er betrekkelijk weinig onderzoek beschikbaar is
naar de determinanten van de zorgvraag. Onderzoek naar de determinanten van het
gebruik van zorg is (internationaal) wel veel gedaan, maar zeker in de Nederlandse si-
tuatie (met zijn wachtlijsten) mogen vraag en gebruik niet aan elkaar gelijk worden
gesteld. In dit hoofdstuk ligt, zoals gezegd, de nadruk op veranderingen in de vraag
naar zorg. Het zal geen verbazing wekken dat er nauwelijks onderzoek naar verande-
ringen in de vraag voorhanden is. In Nederland is er, naast de rio-gegevens, wel een
aantal gegevensverzamelingen beschikbaar die in principe aanknopingspunten geven
om veranderingen in de zorgvraag te analyseren. Daarbij kan gedacht worden aan het
lasa (Longitudinal Aging Study Amsterdam, zie bv. Deeg et al. (1998)) of het glas (Gro-
ningen Longitudinal Aging Study, zie bv. Kempen et al. (1998)). In beide onderzoeken
wordt uitgebreid gerapporteerd over de veranderingen in (fysieke, cognitieve, emotio-
nele en sociale) beperkingen, maar er wordt relatief weinig aandacht besteed aan de
mate waarin de veranderingen in beperkingen leiden tot veranderingen in de zorg-
vraag. Onderzoek naar overgangskansen tussen (indicatiestellingen voor) verpleging
en verzorging met gegevens uit lasa of glas is ons niet bekend.

Internationaal is er vooral in de Verenigde Staten onderzoek naar overgangskansen te
vinden. Hierbij gaat het dan overigens om het gebruik van voorzieningen en niet om
de vraag. Verder is er natuurlijk sprake van grote verschillen tussen de voorzieningen
in Nederland en de Verenigde Staten, wat de vergelijkbaarheid niet ten goede komt
(zie bv. Norton (2000) voor een beknopte internationale vergelijking van de voorzie-
ningen). In een aantal onderzoeken gaat het niet direct om overgangen tussen voor-
zieningen voor verpleging en verzorging, maar meer om overgangen van een alge-
mene voorziening (bv. een ziekenhuis) naar een verpleeghuis. We laten hier enkele
van deze onderzoeken de revue passeren.

Greene et al. (1992) vragen zich af of (diverse vormen van) zorg aan huis ertoe bijdra-
gen dat er minder behoefte is aan opname in een verpleeghuis (nursing home). Ze pre-
senteren logit-schattingen van de kans op een overgang van de thuissituatie naar een
verpleeghuis, en constateren dat diensten aan huis (variërend van een rolstoel tot ver-
pleeghulp) inderdaad de kans op opname verkleinen, maar ook dat elk van de midde-
len slechts voor een specifieke doelgroep werkt. In feite modelleren ze niet de over-
gangskans, maar de kans dat iemand die aan het begin van het onderzoek thuiswo-
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nend was, gedurende de zes daaropvolgende maanden voor ten minste dertig dagen
in een verpleeghuis verbleef. De precieze timing van de overgang blijft onduidelijk.
Ook is het zeer goed mogelijk dat mensen slechts tijdelijk zijn opgenomen, maar
daarna weer naar huis zijn teruggekeerd. De gino-rio2000-gegevens stellen ons in
staat ook het tijdstip van de overgang te analyseren.

Een model waarin veranderingen in het gebruik van zorg thuis verklaard worden, is
ontwikkeld door Morris et al. (1996). Ze stellen vast dat veranderingen in de beperkin-
gen die mensen ondervinden, een voorspellende waarde hebben voor veranderingen
in het aantal uren dat gebruik wordt gemaakt van thuiszorg. Daarnaast spelen facto-
ren als de omvang en samenstelling van het sociale netwerk en de beperkingen aan
het begin van de waarnemingsperiode een rol. Vele andere gegevens, zoals gezond-
heids- en demografische variabelen, komen helaas niet terug in het model dat de ver-
andering in het gebruik van thuiszorg verklaart. Een belangrijk verschil tussen het
model van Morris et al. (1996) en ons model is, dat wij aan het begin van de waarne-
mingsperiode willen voorspellen wie een grote kans heeft later met een zorgvraag te-
rug te komen. Daarnaast kijken we niet alleen naar zorg thuis, maar wordt ook de in-
tramurale zorg meegenomen in de analyses.

Onderzoek dat nauwer aansluit bij het onderzoek in dit rapport is gedaan door Bauer
(1996) en door Temkin-Greener en Meiners (1995). Bauer (1996) doet onderzoek naar
de determinanten van de duur tot aan een verpleeghuisopname, vanaf het moment
dat er gebruik wordt gemaakt van thuiszorg. Haar belangrijkste conclusies zijn dat de
kans op een opname het grootst is voor de oudste mensen in de steekproef, en voor
mensen met een blanke huidskleur. Van de aandoeningen en beperkingen leidt alleen
dementie tot een versnelde opname in een verpleeghuis. Beschikbaarheid van infor-
mele zorg speelt nauwelijks een rol. Temkin-Greener en Meiners (1995) schatten
duurmodellen voor de overgangen tussen verpleeghuizen en thuiszorg, in beide rich-
tingen. Ze vinden verschillen tussen de bevolking die recht heeft op gefinancierde
(Medicaid-)zorg en mensen die het zelf moeten betalen. Dit wijst erop dat de sociale
achtergrond (bv. inkomen en opleiding) van belang is. Ze vinden dat alleen dementie
voor beide groepen een verhoogde kans op een overgang van thuiszorg naar verpleeg-
huis geeft. Voor mensen met recht op financiering door Medicaid zijn bovendien re-
cente ziekenhuisopnamen wegens een beroerte of een heupfractuur van voorspel-
lende waarde voor een verpleeghuisopname. Het onderscheid naar verzekeringsvorm
is in de Nederlandse situatie niet of nauwelijks relevant, omdat in principe iedere
burger recht kan doen gelden op awbz-gefinancierde zorg.

Bestaand onderzoek (over veranderingen in het gebruik) geeft dus niet heel veel aan-
knopingspunten voor de uitkomsten die we mogen verwachten. Dementie is het enige
wat we echt mogen verwachten als determinant, en ook leeftijd lijkt belangrijk. Ver-
der zien we in eerder onderzoek een grote variatie in methoden, te verklaren variabe-
len (welke overgangen zijn er precies in kaart gebracht) en verklarende variabelen.
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5.3 Veranderingen in de tijd

Pakketwijzigingen
In dit hoofdstuk is de tijdsduur tussen twee indicaties de te verklaren variabele. In pa-
ragraaf 2.6 is beschreven waarom we ons in de analyses concentreren op de her-
nieuwde indicaties, waarbij een verandering in de samenstelling van het geconstru-
eerde zorgpakket (zie paragraaf 2.3) is te vinden. Vervolgindicaties (verlengingen van
hetzelfde ongewijzigde advies) blijven buiten beschouwing. De tijd begint te lopen bij
de eerste indicatiestelling in 2000, en eindigt bij de eerste hernieuwde indicatie. Of op
15 februari 2001, als er voor die tijd geen hernieuwde indicatie is geweest. Dat is im-
mers de datum waarop onze dataverzameling is afgesloten. We weten niet wat er
daarna met de rio-cliënten is gebeurd. In figuur 5.1 worden de drie typen waarne-
mingen (aanvraagdossiers) weergegeven. De bovenste lijn staat voor de dossiers
waarbij voor het eind van de dataverzameling geen hernieuwde indicatiestelling heeft
plaatsgevonden. Deze worden op 15 februari 2001 afgekapt. De schattingsmethode
houdt er rekening mee dat deze cliëntdossiers nog niet heropend zijn (zie § 2.7.2). De
middelste lijn staat voor de gevallen met precies één hernieuwde indicatie tijdens de
waarnemingsperiode. De door deze twee lijnen gekarakteriseerde dossiers vormen
samen de overgrote meerderheid (92% van de dossiers). Een relatief klein aantal dos-
siers wordt gesymboliseerd door de derde lijn in de figuur: er zijn cliënten die tijdens
de waarnemingsperiode meer dan één hernieuwde indicatie krijgen. In dit geval ne-
men we uitsluitend de periode tot aan de eerste hernieuwde indicatiestelling mee in
de analyses. De resterende tijd wordt genegeerd (zie § 2.7.2). Merk op dat ook bij de
middelste lijn iets vergelijkbaars gebeurt: na elke indicatie begint in principe een
nieuwe periode, die kan uitlopen op een hernieuwde indicatie of op een afkapping.

Onze gegevens beslaan een periode van ongeveer een jaar, terwijl de gemiddelde ver-
blijfsduur in bijvoorbeeld een verpleeghuis zo’n drie jaar is (NVVz/NZi 1998). Dit ver-
oorzaakt geen problemen, omdat er in de analyses rekening wordt gehouden met de
mensen die geen overgang maken. We moeten bedenken dat het model weliswaar ge-
bruikt kan worden om overgangskansen over drie jaar te berekenen, maar dat die erg
onbetrouwbaar zullen zijn, omdat het te ver buiten de analyseperiode (van ongeveer
een jaar) ligt.

We weten niet precies wat er voor of na de afhandeling van een zorgaanvraag met
een cliënt gebeurt. Van cliënten met twee of meer zorgaanvragen weten we dat er in
de tussentijd geen veranderingen zijn geweest die een nieuwe zorgaanvraag noodza-
kelijk maken. Immers, zou dit wel zijn gebeurd, dan was er al eerder een nieuwe aan-
vraag geregistreerd. De onzekerheid over de periode voor de eerste (geregistreerde)
zorgaanvraag en na de laatste is in figuur 5.1 aangegeven door gebruik te maken van
onderbroken lijnen. We weten met zekerheid dat er vanaf het tijdstip van de laatste
zorgaanvraag tot en met 15 februari 2001 geen nieuwe aanvraag meer is ingediend.
Dit kan betekenen dat de geïndiceerde zorg is verleend en (nog steeds) voldoende
blijkt te zijn. Ook kan het zijn dat de zorgverlening is beëindigd, bijvoorbeeld omdat
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de gezondheidstoestand is verbeterd en zorg niet meer nodig is, maar ook kan het
zijn dat de cliënt inmiddels is overleden. Hierover hebben we helaas slechts beperkte
informatie. De impliciete aanname achter de analyses is daarom dat mensen in leven
blijven tijdens de analyseperiode.2

Tijdsduur tussen indicaties
In hoofdstuk 3 is een uitgebreide beschrijving gegeven van de gegevens die in dit rap-
port zijn gebruikt. Daarbij is gefocust op een (bivariate) beschrijving van de gegevens
die in hoofdstuk 4 geanalyseerd zijn. In veel gevallen is daarbij een gedetailleerder on-
derscheid gemaakt dan in de uiteindelijke multivariate analyses. In dit hoofdstuk
wordt een dataset gebruikt die licht afwijkt van de dataset in hoofdstuk 4. In para-
graaf 2.6 is aangegeven waardoor de verschillen ontstaan, en dat het voor de beschrij-
ving van de gegevens nauwelijks verschil maakt. Er wordt nu echter wel een extra di-
mensie aan toegevoegd: de tijdsduur tussen de indicaties. In hoofdstuk 3 is dit nog
niet aan de orde gekomen, er is voor gekozen alle duuraspecten in dit hoofdstuk te
concentreren.

In hoofdstuk 2 is een achttal zorgpakketten geconstrueerd. In tabel 5.1 worden de
aantallen indicaties voor de verschillende pakketten aangegeven die in de analyses van
dit hoofdstuk gebruikt worden. Tevens wordt aangegeven hoeveel van deze mensen
binnen de waarnemingsperiode zijn teruggekomen en een nieuw advies voor een ge-
wijzigd pakket hebben gekregen. In de tabel staat dus aangegeven wat er gebeurt ná
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     uiteindelijk in de analyses gebruikt.

Figuur 5.1 Tijdassen

1 jan. 2000 15 feb. 2001

lijn 1

lijn 2

lijn 3

2 We zijn ons ervan bewust dat dit een sterke aanname is. Overigens is de periode waar-
over we mensen kunnen volgen maximaal (ruim) een jaar, en gemiddeld ongeveer een
half jaar. Het aantal mensen dat binnen een half jaar na indicatiestelling overlijdt, zal
beperkt zijn, zodat de resultaten niet al te sterk beïnvloed worden. Van overledenen is
het zeker dat ze niet terugkomen voor een herindicatie, zodat bevindingen scherper
gesteld kunnen worden indien overlijdensgegevens beschikbaar zouden zijn. Als we in
de toekomst de beschikking krijgen over dossiers die een langere periode beslaan, dan
is het noodzakelijk ook (expliciet) rekening te houden met uitstroom door overlijden.



het eerste uitgebrachte zorgadvies na 1 januari 2000. Links staat het zorgpakket aan-
gegeven waarvoor mensen in eerste instantie geïndiceerd zijn, dit noemen we de her-
komst. Iemand die na een eerste advies terugkomt bij het rio met een nieuwe aan-
vraag, krijgt bij die aanvraag opnieuw een zorgadvies. Dit advies noemen we de be-
stemming: welk advies krijgt iemand die opnieuw bij een rio aanklopt, gegeven zijn
voorgaande advies. Dit zorgpakket staat aan de bovenzijde aangegeven, onder de noe-
mer bestemming. Als iemand na een eerste advies niet meer bij een rio is geweest dan
is er wel een herkomst bekend maar (nog) geen bestemming: het betreft een (nog gel-
dig, of voldoende) advies dat nog niet is gevolgd door een hernieuwde indicatie.

In totaal hebben we te maken met 27.559 personen die na 1 januari 2000 een (initieel)
advies voor een zorgpakket hebben gekregen. Daarvan hebben er 5.717 (20,7%) voor
15 februari 2001 een hernieuwde indicatie gehad. Het merendeel van de cliënten heeft
dus nog geen pakketwijziging gehad. Het percentage pakketwijzigingen is vooral laag
na een initiële indicatie voor huishoudelijke verzorging of sociale begeleiding (onge-
veer 11%). Personen met een indicatie voor tijdelijke opname krijgen in bijna 50% van
de gevallen binnen de waarnemingsperiode te maken met een pakketwijziging. Ook
adviezen voor semi-murale zorg worden relatief vaak gevolgd door een pakketwijzi-
ging (34,1%). Opvallend is dat de hernieuwde indicaties in alle richtingen plaatsvin-
den. Er zijn zowel mensen die na een initieel advies voor een ‘lichte’ vorm van zorg
een hernieuwde indicatie voor een ‘zwaar’ pakket krijgen, als mensen die een over-
gang in omgekeerde richting maken.

Tabel 5.1 Opeenvolgende adviezen voor zorgpakketten, absolute aantallena

herkomst bestemming aantal
her-

opende
dossiers

nog geen
her-

nieuwde
indic.

totaal
aantal
cliënt-

dossiers

pakket-
wijzigin-

gen
(in %)

huish.
zorg

lich.
verzorg.

verpl.
thuis

soc.
begel.

semi-
mur.

tijdel.
opn.

opn.
verz.

opn.
verp.

huish.z. 0 318 228 28 54 38 131 76 873 7.304 8.177 11,7

lich.vz. 270 145 349 11 160 142 415 304 1.796 4.629 6.425 28,0

verpl.thuis 165 261 135 8 57 65 130 118 939 3.500 4.439 21,2

soc.begel. 26 8 14 4 11 2 4 11 80 693 773 10,3

semi-mur. 34 92 48 6 9 25 54 109 377 727 1.104 34,1

tijd. opn. 43 125 54 1 21 14 128 69 455 494 949 47,9

opn. verz. 93 201 112 3 77 88 20 113 707 2.333 3.040 23,3

opn.
verpl. 51 174 75 2 44 27 100 17 490 2.162 2.652 18,5

totaal 682 1.324 1.015 63 433 401 982 817 5.717 21.842 27.559 20,7

a Hernieuwde indicaties zijn gedefinieerd als pakketwijzigingen. Dat er in de tabel toch overgangen op de hoofd-
diagonaal worden geteld komt door de ‘plus’ in de constructie van de pakketten (zie paragraaf 2.3). Een initiële
indicatie voor bijvoorbeeld lichamelijke verzorging, gevolgd door een hernieuwde indicatie voor lichamelijke
verzorging plus huishoudelijke zorg telt dus wel mee als een overgang, omdat er een verandering in de samen-
stelling van het pakket plaatsvindt.
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In de analyses van dit hoofdstuk gaat het niet alleen om het geadviseerde pakket,
maar ook en vooral om de duur tot aan een volgend advies. Tabel 5.1 geeft aan hoe-
veel adviezen er zijn uitgebracht, terwijl tabel 5.2 aangeeft hoeveel dagen er gemid-
deld tussen twee opeenvolgende adviezen hebben gezeten.

Uit tabel 5.2 valt af te lezen dat een pakketwijziging gemiddeld bijna drie maanden na
een eerdere indicatie volgt (82,1 dagen). Snellere pakketwijziging vindt vooral plaats
na een initiële indicatie voor een tijdelijke opname. Gemiddeld volgt dan de her-
nieuwde indicatie al binnen twee maanden. Mensen met een indicatie voor huishou-
delijke zorg, voor verpleging thuis of voor semi-murale zorg krijgen na gemiddeld
meer dan drie maanden een indicatie met een pakketwijziging. Als we kijken naar de
verschillen tussen bestemmingen (de onderste regel van de tabel), dan zien we weinig
onderscheid. Pas als we herkomst en bestemming combineren vinden we grotere ver-
schillen. We vinden bijvoorbeeld relatief zeer snelle uitstroom uit de tijdelijke opvang
naar huishoudelijke zorg en lichamelijke verzorging, en naar sociale begeleiding.
Ook een nieuwe tijdelijke opname (gecombineerd met een andere vorm van zorg
thuis) volgt snel na de eerste indicatie. De stap van semi-murale zorg naar een op-
name voor verzorging of verpleging wordt wel vaak gemaakt (tabel 5.1), maar niet
snel (tabel 5.2). Iets soortgelijks zien we bij de stromen tussen opnamen voor verzor-
ging en verpleging.

Tabel 5.2 Tijdsduur tussen twee opeenvolgende adviezen voor zorgpakketten
(steekproefgemiddelden, in dagen)

herkomst bestemming aantal
heropende

dossiers

nog geen
hernieuwde

indic.
huish.

zorg
lichl.
verz..

verpl.
thuis

social
begel.

semi-
muraal

tijdel
opn.

opn.
verzorg.

opn.
verpl.

huish.z. – 92,1 86,5 124,3 104,6 96,3 104,5 121,1 97,0 170,0

lich.vz. 81,6 96,5 80,9 66,7 76,0 73,1 79,4 70,4 79,0 176,9

verpl.thuis 80,3 80,7 93,4 60,8 72,9 50,1 88,6 74,1 80,0 178,9

soc.begel. 125,9 90,9 91,7 71,3 66,4 28,5 100,3 71,4 94,3 175,6

semi-mur. 97,0 88,7 105,7 114,7 140,1 69,1 107,0 109,9 100,7 175,1

tijd. opn. 45,4 51,4 54,7 18,0 92,1 56,9 55,8 78,0 58,5 173,3

opn. verz. 63,0 82,3 80,1 20,0 98,0 72,2 121,3 108,2 84,8 173,0

opn. verpl. 59,2 60,8 60,2 28,0 75,7 86,4 102,3 82,2 72,4 190,3

totaal 77,2 80,6 82,1 92,2 84,9 71,2 85,7 87,1 82,1 175,6

De gemiddelde duur tot een pakketwijziging is berekend over een selectieve (en soms
erg kleine) steekproef. Alleen mensen die al een pakketwijziging hebben gehad, kun-
nen namelijk meegenomen worden. Cliënten van wie het eerste aanvraagdossier nog
niet is gevolgd door een hernieuwde indicatie zijn buiten beschouwing gebleven. In
de laatste kolom van tabel 5.2 staat de duur van deze nog niet heropende dossiers
weergegeven: de gemiddelde duur vanaf de initiële zorgaanvraag tot aan de afkapping
op 15 februari 2001. Behalve dat het aantal nog niet heropende dossiers groter is dan
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de pakketwijzigingen (tabel 5.1), zien we in tabel 5.2 ook dat de duur ervan langer is
dan die van de wel heropende dossiers. We zien weinig verschil tussen de diverse ini-
tiële indicaties. In de analyses van de tijd tot een pakketwijziging wordt – uiteraard –
rekening gehouden met deze groep mensen die nog geen pakketwijziging heeft ge-
had.

Er is een omvangrijke groep mensen die na een indicatie voor opname (verzorging of
verpleging) een pakketwijziging krijgt voor een vorm van zorg thuis (huishoudelijke
zorg, lichamelijke verzorging of verpleging, zie tabel 5.1). De daadwerkelijke uit-
stroom van tehuisbewoners terug naar de thuissituatie is niet zo groot als deze cijfers
doen vermoeden (Van Gameren et al., 2001). Het kan zijn dat een eerste indicatie voor
opname weliswaar terecht is, maar niet op korte termijn in een daadwerkelijke op-
name kan resulteren door plaatsgebrek. Als een vorm van overbruggingszorg kan dan
zorg thuis gegeven worden, terwijl men op de wachtlijst voor de opname blijft staan.
In de praktijk ontvangt zo’n 60% van de wachtenden op zorg overbruggingszorg, een
percentage dat oploopt tot 72% bij wachtenden voor een verzorgingshuisopname en
80% voor verpleeghuizen (vws 2001a). In de dagelijkse praktijk is geconstateerd dat
een groot deel van de zorgbehoevenden tevreden is met de overbruggingszorg en –
ondanks de eerder objectief vastgestelde behoefte – geen gebruik meer wenst te ma-
ken van de geïndiceerde opname (vws 2001a). Bij een nieuwe indicatie wordt dan
mogelijk formeel vastgesteld dat de (oorspronkelijke) overbruggingszorg overeen-
komt met subjectieve vraag en vervolgens (alsnog) wordt geïndiceerd. Voor overbrug-
gingszorg is geen indicatie door het rio nodig, het gaat om een tijdelijke oplossing,
om het (tijdelijke) gebruik van een (lichtere) voorziening, terwijl de vraag uitgaat naar
(een) zwaardere functie(s).3 We kunnen eventuele indicaties voor overbruggingszorg
niet onderscheiden in onze gegevens, we beschikken namelijk niet over een indicator
die aangeeft of een (deel van een) advies in feite om overbruggingszorg gaat. Pakket-
ten waarin naast een indicatie voor opname ook een advies voor thuiszorg wordt ge-
geven, kunnen wijzen op overbruggingszorg.

Samengevat geven de tabellen 5.1 en 5.2 de indruk dat pakketwijzigingen niet vaak
plaatsvinden. Over het geheel genomen volgt in gemiddeld een vijfde deel van de indi-
caties een pakketwijziging binnen de waarnemingsperiode. Als er hernieuwde indica-
tie volgt, dan gebeurt dat gemiddeld wel al binnen korte tijd na de eerdere indicatie,
binnen minder dan drie maanden. In de laatste kolom van tabel 5.2 zien we dat de
nog niet heropende dossiers gemiddeld gedurende 175 dagen in de steekproef voor-
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12,5% van de mensen met een advies voor een opname tegelijk een advies voor zorg
thuis. Dit kan erop wijzen dat bij de indicatiestelling toch met overbruggingszorg wordt
rekening gehouden. Zogenoemde second best-oplossingen zijn niet expliciet in de
gegevens te onderscheiden.



komen (voordat ze op 15 februari 2001 worden afgekapt), veel langer dan de dossiers
waarin wel een pakketwijziging is geregistreerd.4

Modellering
Voor de analyses van de volgende paragraaf zijn we gedwongen het aantal te onder-
scheiden zorgpakketten verder terug te brengen dan tot nu toe gedaan is. Het aantal
mogelijke overgangen tussen de acht pakketten is 64, elk met een eigen kans en met
eigen determinanten. Zoals in tabel 5.1 is getoond, komt een deel van deze over-
gangen zelden of nooit voor. Voor een deel van de overgangen is het aantal waarne-
mingen zo klein dat toeval een te grote rol speelt om op zinvolle wijze determinanten
te kunnen bepalen. Bovendien is het praktisch onhaalbaar de resultaten op inzichte-
lijke wijze te presenteren. Daarom hebben we besloten de acht pakketten terug te
brengen tot twee – net als in het beschrijvende hoofdstuk 3 en in paragraaf 4.3: zorg
thuis (bestaande uit lichamelijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging
thuis, sociale begeleiding, en semi-murale zorg), en intramurale zorg (bestaande uit
tijdelijke opname, opname voor verzorging, en opname voor verpleging). We delen
de steekproef dus in tweeën, en schatten afzonderlijke duurmodellen voor initiële in-
dicaties voor zorg thuis en voor intramurale zorg. Dat is mogelijk omdat de twee te
onderscheiden steekproeven elkaar niet overlappen. Omdat we alleen de eerste over-
gang modelleren en eventueel volgende overgangen buiten beschouwing hebben ge-
laten, zijn er geen mensen die eerst in zorg thuis zitten en (later) nog een keer mee-
draaien in de analyses met een initiële indicatie voor intramurale zorg.

De verklarende variabelen die in de analyses worden gebruikt, zijn gelijk aan die in
hoofdstuk 4. De constructie ervan is uitgebreid besproken in hoofdstuk 2. Bij de ana-
lyse van de overgangen worden twee extra verklarende variabelen gebruikt. We nemen
de datum van de eerste indicatie mee. Hierdoor houden we er rekening mee dat een
indicatie die later in het jaar heeft plaatsgevonden een kleinere kans zal hebben om
met een overgang te eindigen, simpelweg omdat de periode tot aan 15 februari 2001
korter is. Verder wordt in de analyses het precieze pakket waarvoor de cliënt in eerste
instantie is geïndiceerd als (extra) verklarende variabele in het model opgenomen.

De waarden van de variabelen worden gemeten aan het begin van een waarnemings-
periode, dus op het moment van de initiële indicatie. Op basis van deze gegevens, de
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4 Als we aannemen dat er geen seizoenseffect is voor het indienen van zorgaanvragen bij
de rio’s, dan mogen we verwachten dat de gemiddelde lengte op 206 dagen uitkomt,
de helft van de totale waarnemingsperiode. Het verschil wijst erop dat er relatief weinig
waarnemingen uit de eerste maanden van 2000 meedoen in de analyses. Dit effect ont-
staat waarschijnlijk door de training in mei 2000, waarna er minder dossiers afvallen bij
de selectie (tabel 2.6). Als we minder streng selecteren dan komt de lengte van de niet-
beëindigde perioden uit op 210 dagen. Overigens blijkt de kortere gemiddelde lengte
van de waarnemingsperiode voor mensen die nog geen hernieuwde indicatie hebben
gehad, weinig uit te maken voor de schattingsresultaten.



enige gegevens die bij het rio bekend zijn zolang iemand niet is terugkomen bij het
rio, wordt de kans op een verandering in het geïndiceerde pakket geanalyseerd. De
persoonlijke omstandigheden van de cliënt op het moment van de hernieuwde indica-
tie worden pas duidelijk op het moment dat die indicatie gedaan wordt, maar kunnen
uiteraard niet gebruikt worden om een verwachting over de terugkeerkans uit te spre-
ken. Het model geeft inzicht in de termijn waarop iemand met een eerdere indicatie
terugverwacht mag worden bij het rio met een nieuwe zorgvraag.

5.4 Verklaring van veranderingen in het geïndiceerde pakket

Voor beide deelsteekproeven, dus afzonderlijk voor initiële indicaties voor zorg thuis
respectievelijk voor intramurale zorg, schatten we een model dat de waarschijnlijk-
heid beschrijft dat iemand een hernieuwde indicatie krijgt voor zorg thuis of voor in-
tramurale zorg op een (willekeurig) moment t, gegeven dat er tot aan het tijdstip t nog
geen herindicatie is geweest.5 Steeds is de referentiecategorie de groep mensen die op
het tijdstip t nog geen hernieuwde indicatie heeft gekregen (maar die mogelijk wel la-
ter krijgt). De eerste twee kolommen in tabel 5.3 presenteren de schattingsresultaten
voor de dossiers waarbij de initiële indicatie is uitgegaan naar zorg thuis, en de laatste
twee kolommen zijn van toepassing wanneer de eerste indicatie voor intramurale
zorg is geweest. De tabel toont de geschatte waarden van de modelparameters. Posi-
tieve waarden betekenen dat de aanwezigheid van het betreffende kenmerk, of een
hogere waarde van de betreffende variabele, leidt tot een verhoogde kans op het (snel)
optreden van de boven de kolommen aangegeven overgang. Coëfficiënten die signifi-
cant zijn op een 95% betrouwbaarheidsniveau zijn vet afgedrukt, cursief geeft een be-
trouwbaarheid van 90% aan.
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5 In de analyses gebruiken we een Mixed Proportional Hazard model, waarin rekening
gehouden wordt met duurafhankelijkheid en niet-waargenomen heterogeniteit. Door
de twee mogelijke uitstroomrichtingen hebben we te maken met een Competing Risks
Model. Voor meer uitleg over de technieken en de interpretatie van de parameterschat-
tingen wordt verwezen naar paragraaf 2.7.2. De kansen waarover in tekst gesproken
wordt en de duur (die de te verklaren variabele is) hebben een één-op-één relatie met
elkaar. Door de gekozen methode kunnen we bij de bespreking van de resultaten zon-
der bezwaar over kansen spreken. Overigens is formeel gezien de ‘(voorwaardelijke)
kans op tijdstip t’ gelijk aan nul. In paragraaf 2.7.2 is meer nauwkeurig aangegeven dat
het gaat om de voorwaardelijke kans op een overgang in een tijdsinterval (t, t+dt) waar-
bij dt ‘heel klein’ is. In hoofdstuk 6 zullen de beleidstoepassingen gepresenteerd wor-
den aan de hand van de cumulatieve (voorwaardelijke) kansen.



Tabel 5.3 Parameterschattingen van de duurmodellena

thuis thuis thuis intra intra thuis intra intra

hulpbehoefte
beperkingen

(geen) (ref) (ref) (ref) (ref)
psychisch functioneren 0,154 0,309 0,093 0,136
mobiliteit 0,048 0,086 –0,074 –0,079
zelfverzorging (adl) 0,081 0,135 0,005 0,083
huish. vaard. (hdl) 0,022 0,005 0,027 0,124
interpersoonlijke relaties 0,060 0,216 –0,075 –0,037
lichamelijke functies –0,070 0,030 –0,244 –0,219
lichaamshouding –0,129 –0,060 0,252 0,039
gedrag 0,184 0,462 –0,394 0,113

medische diagnose
(geen) (ref) (ref) (ref) (ref)
nieuwvormingen 0,545 0,050 –0,049 –0,186
psychische stoornissen 0,123 0,402 –0,309 –0,039
zenuwstelsel, zintuigen 0,218 0,365 –0,356 0,020
hartvaatstelsel 0,094 0,188 –0,055 0,179
ademhalingswegen 0,157 0,020 –0,030 0,466
bewegingsst., bindweefs –0,184 0,148 0,165 –0,114
overig 0,128 0,149 –0,007 0,178

zorg
aanwezige zorg

geen (ref) (ref) (ref) (ref)
welzijnswerk 0,090 0,197 0,087 0,111
thuiszorg 0,605 0,716 0,265 0,017
particuliere hulp 0,238 0,353 0,061 0,294
overig 0,180 0,244 –0,347 0,011
informele hulp 0,333 0,529 0,530 0,301

hulpmiddelengebruik
(geen) (ref) (ref) (ref) (ref)
wonen/adl 0,247 0,064 –0,042 0,264
mobiliteit 0,177 0,343 0,403 0,635

initiële indicatie
huishoudelijke zorg (ref) (ref) — —
lichamelijke verzorging 0,346 0,760 — —
verpleging thuis 0,447 0,454 — —
sociale begeleiding 0,130 0,077 — —
semi-murale zorg 0,401 0,447 — —
tijdelijke opname — — (ref) (ref)
opname verzorging — — –0,711 –1,783
opname verpleging — — –1,197 –2,376

tijdstip van initiële indicatie –0,228 –0,033 –0,354 –0,779
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thuis thuis thuis intra intra thuis intra intra

aanmelding
aanmelder

cliënt zelf (ref) (ref) (ref) (ref)
overig, onbekend 0,022 0,411 0,082 0,439
familie, kennissen 0,210 0,467 0,074 0,202
huisarts, ziekenhuis 0,177 0,586 0,240 0,605

reden van aanmelding
(overig) (ref) (ref) (ref) (ref)
psychosoc. probl. 0,204 0,490 0,211 0,160
kortstondige ziekte 0,287 0,085 0,772 0,823
langdurige ziekte 0,233 0,223 –0,315 0,468
nazorg ziekenh,/verpleegh. 0,151 –0,032 0,849 0,510
ouderdom/verminderde
zelfredzaamheid 0,054 0,253 –0,055 0,212

persoonskenmerken
geslacht
man (ref) (ref) (ref) (ref)
vrouw –0,088 –0,124 0,067 –0,095

leeftijd
leeftijd (–70) 0,006 0,071 –0,031 0,016
leeftijd (–70) kwadraat 0,000 –0,001 0,000 0,000

huishoudenvorm
samenwonend (ref) (ref) (ref) (ref)
onbekend 0,005 0,137 0,055 0,068
alleenw., verweduwd 0,144 0,405 0,241 0,695
alleenwonend anders 0,185 0,476 0,058 0,389

woonvorm
normale woning (ref) (ref) (ref) (ref)
overig, onbekend –0,006 –0,164 –0,589 –0,276
aangepaste woning 0,082 0,084 –0,003 0,126

constante –7,753 –9,681 –5,401 –7,714
duurafhankelijkheid (�) 0,935 0,878 0,984 1,134
heterogeniteit (�) 3,241 2,082 4,889 5,542

aantal cliënten 20.918 20.918 6.641 6.641
aantal overgangen 2.441 1.624 1.076 576
log-likelihood –9.787 –6.443 –4.114 –2.336
LR (alleen constante) chi2(55) = 1.051 chi2(56) = 2.449 chi2(53) = 534 chi2(54) = 490

(p < 0,0001) (p < 0,0001) (p < 0,0001) (p < 0,0001)
LR (zonder instellings-
indicatoren)

chi2(12) = 312
(p < 0,0001)

chi2(12) = 110
(p < 0,0001)

chi2(12) = 85
(p < 0,0001)

chi2(12) = 25
(p < 0,0001)

pseudo-R2 0,05 0,16 0,06 0,10

a Vetgedrukte parameters zijn significant op 5%, cursief gedrukte parameters op 10%. Zie hoofdstuk 2 voor een
beschrijving van de gebruikte variabelen. Er is besloten beperkingen met de zintuigen, communicatie, stemming en
cognitie niet mee te nemen in de analyses, omdat ze in geen enkele vergelijking significant bleken te zijn.
Endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten en ongevalletsels en vergiftigingen konden samengenomen worden
met de categorie overige aandoeningen zonder de verklaringskracht van het model te beïnvloeden. Niet weerge-
geven in de tabel, maar wel meegenomen in de analyses, zijn de indicatoren voor de RIO’s.

Determinanten van veranderingen in indicaties 99



Voor we aan de bespreking van de individuele kenmerken beginnen, wordt eerst aan-
dacht besteed aan enkele variabelen die het algemene beeld van het model bepalen.
Met het oog daarop is het interessant naar het verloop van de kans op een overgang
voor een gemiddelde zorgvrager te kijken (de baseline hazard, zie paragraaf 2.7.2
voor meer gedetailleerde uitleg over de gebruikte technieken). Dit verloop wordt on-
der andere bepaald door de duurafhankelijkheid, weergegeven door de parameter �.
Een negatieve duurafhankelijkheid (een waarde van � tussen 0 en 1) wil zoveel zeggen
dat hoe verder de eerste indicatiestelling in het verleden ligt, hoe kleiner de kans op
een nieuwe indicatie wordt. In de analyses varieert deze (directe) duurafhankelijkheid
van licht negatief indien de eerste indicatie voor zorg thuis is geweest, tot licht posi-
tief (een � groter dan 1) voor de overgang tussen twee intramurale indicaties. Dit bete-
kent dat hoe langer het geleden is dat iemand een indicatie voor zorg thuis heeft ge-
kregen, hoe kleiner de kans wordt dat hij of zij nog een hernieuwde indicatie krijgt.
Bij een eerste indicatie voor intramurale zorg heeft de tijdsduur sinds deze indicatie
geen gevolgen voor de kans op een hernieuwde indicatie voor zorg thuis, maar de
kans op een hernieuwde indicatie voor (een andere vorm van) intramurale zorg wordt
groter naarmate de initiële indicatie langer geleden is.

Een tweede belangrijke factor voor de algemene beschrijving van de kans op een over-
gang wordt gegeven door de parameter �, die aangeeft hoeveel heterogeniteit tussen
de cliënten overblijft, nadat gecontroleerd is voor alle andere determinanten (zie
§ 2.7.2). De waarde van � in tabel 5.3 is aan de hoge kant. Dit impliceert dat er veel
verschillen zijn tussen de cliënten van de rio’s die niet goed beschreven kunnen wor-
den met de verklarende variabelen die ons ter beschikking staan.6 Dit wordt nog eens
benadrukt door de relatief lage waarden van de pseudo-R2 in de verschillende deel-
modellen. Merk op dat we in het model gegevens hebben die aan het begin van de
waarnemingsperiode zijn gemeten, en dat die gebruikt worden om te voorspellen
wanneer een cliënt terugkomt. Allerlei ontwikkelingen in bijvoorbeeld de gezondheid
van de cliënten worden dus niet meegenomen, die informatie is immers nog niet be-
kend op het moment dat het rio de inschatting van de terugkeerkans moet maken.
De lr-toets van het geschatte model tegen een model met alleen een constante (waar-
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6 In de figuren van paragraaf 6.4, waarin een beleidstoepassing van dit model wordt
besproken, lijkt het of de duurafhankelijkheid veel sterker negatief is. Wat de figuren
tonen is echter niet de (directe) duurafhankelijkheid, zoals weergegeven door de para-
meter α, maar de duur zoals die in de steekproef gevonden wordt. De grote heterogeni-
teit (weergegeven door ξ) werkt door in de kans op overgang op de verschillende tijd-
stippen. Immers, mensen die op basis van niet-waargenomen karakteristieken een
grote kans op een overgang hebben, zullen sneller een overgang maken. Daardoor ont-
staat in feite een selectieve steekproef. Als de heterogeniteit niet meegemodelleerd
wordt, dan zal deze selectiviteit (oneigenlijk) geïnterpreteerd worden als duurafhan-
kelijkheid, terwijl deze in feite veroorzaakt wordt door niet-gemeten heterogeniteit tus-
sen de zorgvragers.



bij dus eigenlijk voor iedere cliënt een gelijke overgangskans wordt verondersteld)
geeft aan dat het uitgebreide model het veel beter doet.

Voor alle overgangen vinden we dat er verschillen tussen de rio’s bestaan in de kans
dat er een hernieuwde indicatie wordt gegeven.7 Alleen bij de overgang van intramu-
raal naar intramuraal is het verschil iets minder scherp. De verschillen kunnen ver-
oorzaakt zijn door bijvoorbeeld regionale verschillen in zorgaanbod of door verschil-
len in de wijze van indiceren (zie ook het slot van § 2.4). In de tabel wordt ook het ka-
lendereffect getoond: hoe later in het jaar de initiële indicatiestelling heeft plaatsge-
vonden, hoe kleiner de kans op een hernieuwde indicatie. Dit kan deels verklaard
worden doordat latere indicaties door de wijze van dataconstructie worden afgebro-
ken op 15 februari 2001 en dus per definitie een kleinere kans op een overgang heb-
ben. Alleen bij overgangen van een indicatie voor zorg thuis naar een indicatie voor
intramurale zorg is het kalendereffect niet significant.

Van zorg thuis naar zorg thuis
Een hernieuwde indicatie voor een anders samengesteld pakket van zorgvoorzie-
ningen thuis, na een initiële indicatie voor zorg thuis, is waarschijnlijker als de cliënt
problemen ondervindt met het psychosociaal functioneren (bijvoorbeeld door een
vorm van dementie) of bij de zelfverzorging (adl). Beperkingen bij (het veranderen en
handhaven van) de lichaamshouding leiden echter tot een kleinere kans op een her-
nieuwde indicatie voor zorg thuis. Blijkbaar is in dat geval de eerste indicatie voor re-
latief lange tijd voldoende (op overgang naar intramuraal hebben beperkingen bij de
lichaamshouding geen effect). Andere beperkingen dragen niet bij aan de verklaring
van de kans op een hernieuwde indicatie. Er zijn dus minder beperkingen die een rol
spelen dan bij de eerste indicatie (§ 4.3). Merk op dat mobiliteitsbeperkingen bij het
(eerste) advies geen verschil maken in de afweging tussen zorg thuis en een advies
voor opname (tabel 4.1), maar dat als er toch een advies voor zorg thuis wordt gege-
ven, er een licht verhoogde kans is dat iemand snel een nieuw advies voor zorg thuis
ontvangt.

Als er op het moment van de eerste indicatie een medische diagnose is geregistreerd
voor nieuwvormingen (kanker) of voor problemen met het zenuwstelsel (bv. Parkin-
son) of de zintuigen, dan kan de cliënt snel terugverwacht worden bij het rio. Dit
zijn ziekten die snel tot verslechtering van de toestand van de cliënt leiden. Een diag-
nose voor ziekten aan het bewegingsstelsel of bindweefsel leidt er echter toe dat een
terugkeer minder snel te verwachten is. Hieronder bevinden zich bijvoorbeeld men-
sen die herstellen na een val. Ook de heterogene groep ‘overige diagnosen’ (met o.a.
ziekten aan het spijsverteringsstelsel of het urogenitaal systeem) leidt tot een ver-
snelde hernieuwde indicatie. Een diagnose voor een psychische stoornis heeft geen
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7 Weergegeven door de lr-toets van het model met de instellingsindicatoren tegen het
model zonder deze indicatoren.



effect; mogelijk dat psychische problematiek beter wordt opgepakt door de beper-
kingenmaat. Ook wanneer als reden ‘psychosociale redenen’ wordt vermeld, draagt
dit niet bij aan de verklaring van de terugkeerkans. Kort- of langdurende ziekte als re-
den van aanmelding leidt wel tot een versnelde terugkeer voor een hernieuwde indica-
tie. De langdurige ziekten waar het dan om gaat, zijn blijkbaar niet zo stabiel dat lan-
ge tijd met dezelfde zorg kan worden volstaan; een relatief snelle verslechtering van
de situatie ligt dan voor de hand. Enigszins verrassend is misschien dat ook kortston-
dige ziekten tot een snelle terugkomst leiden. Hierbij zal het eerder om verbeteringen
van de gezondheid gaan. Nadere inspectie van de gegevens leert dat het vooral gaat
om overgangen naar een lichtere vorm van zorg thuis.

Een terugkeer voor een hernieuwde indicatie binnen dertien maanden is ook waar-
schijnlijker als de initiële indicatie is gedaan door familieleden of vrienden van de
cliënt, tegenover aanmeldingen door de cliënt zelf. Aanmeldingen door professionals
(huisarts, ziekenhuis) leiden ook tot snellere terugkeer, al is het statistisch verband
hier minder sterk. Eerder hebben we al gezien dat aanmeldingen door huisarts of zie-
kenhuis ook tot een grotere kans op een advies voor intramurale zorg leiden (tabel
4.1). Het alleen voeren van een huishouden, na verweduwing of om een andere reden,
verhoogt de kans dat er snel een hernieuwde indicatie wordt afgegeven. Blijkbaar
geeft de aanwezigheid van een partner voldoende mogelijkheden om langer met een-
maal toegewezen zorg toe te kunnen.

Tegelijkertijd vinden we dat cliënten die bij de initiële indicatie al een vorm van zorg
thuis ontvangen (professionele thuiszorg, particuliere of informele zorg), een ver-
hoogde kans op een hernieuwde indicatie hebben. Waar de aanwezigheid van een
partner een uitstellende werking heeft, heeft hulp van anderen een versnellende wer-
king. Het effect is het sterkst als er al formele thuiszorg aanwezig is. De kans op een
hernieuwde indicatie is overigens het kleinst als de initiële indicatie is uitgegaan naar
huishoudelijke hulp (het ‘lichtste’ zorgpakket). Gebruik van hulpmiddelen bij de al-
gemene dagelijkse levensverrichtingen (adl) of bij de mobiliteit voorspellen ook dat
iemand sneller terugverwacht mag worden voor een nieuwe indicatie. In tabel 4.1 za-
gen we dat het gebruik van adl-hulpmiddelen de kans op een indicatie voor zorg thuis
vergroot. Het lijkt erop dat deze hulpmiddelen ertoe bijdragen dat mensen langer
thuis kunnen blijven wonen en gebruik van intramurale zorgvoorzieningen kunnen
uitstellen, maar dat er wel serieuze problemen zijn die leiden tot snellere terugkeer
met een nieuwe zorgvraag.

Hoge leeftijd heeft een (klein) positief effect op de kans op een nieuwe indicatie. Hoe
ouder men wordt, des te groter de kans op terugkeer bij het rio. De kwadratische
term, die significant negatief is, geeft aan dat het leeftijdseffect minder sterk wordt
naarmate mensen ouder worden. Het geslacht heeft geen significant effect op de te-
rugkeerkans.
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Van zorg thuis naar intramurale zorg
Overgangen van een indicatie voor zorg thuis naar een indicatie voor intramurale zorg
worden voor een groot deel bepaald door dezelfde determinanten als de overgangen
naar een nieuwe indicatie voor zorg thuis.

Hiervoor hebben we gevonden dat beperkingen in het psychisch functioneren en bij
de zelfverzorging de kans op een hernieuwde indicatie voor zorg thuis vergroten. Nu
vinden we dat deze factoren de kans op een hernieuwde indicatie voor intramurale
zorg nog sterker vergroten. Het eerder gevonden zwak positieve effect van mobili-
teitsbeperkingen is een stuk sterker wanneer het om overgangen naar intramurale
zorg gaat. Het negatieve effect van problemen met de lichaamshouding vinden we nu
niet meer terug. Wel vinden we een groot en sterk positief effect op de kans op terug-
keer voor een intramurale indicatie van gedragsproblemen en beperkingen bij het in-
terpersoonlijk functioneren, problemen die samenhangen met dementie. Die consta-
tering is in lijn met Temkin-Greener en Meiners (1995), die vinden dat dementie een
plaatsing in een verpleeghuis kan verklaren. Ook het gebruik van hulpmiddelen om
de mobiliteit te waarborgen verhoogt de overgangskans. Adl-hulpmiddelen hebben
hiervoor geen voorspellende waarde, waar we eerder vonden dat ze wel leiden tot een
versnelde terugkeer voor een hernieuwde indicatie voor zorg thuis.

Opnieuw vinden we dat aanmeldingen gedaan door de cliënt de kleinste kans geven
op snel een hernieuwde indicatie. Dit effect is bij nieuwe indicaties voor intramurale
zorg bovendien een stuk sterker dan eerder gevonden bij de overgang naar een
nieuwe indicatie voor zorg thuis. Het verschil is ook veel groter dan bij de initiële aan-
melding (in tabel 4.1). Hier krijgen mensen die zelf de aanmelding hebben gedaan
minder vaak de indicatie ‘zorg thuis’ dan mensen die door een professionele hulpver-
lener zijn aangemeld, maar vaker dan mensen die door familieleden zijn aangemeld.
Blijkbaar zijn mensen die zelf de aanmelding doen nog in een zodanig goede conditie
dat ze niet snel terugverwacht hoeven te worden. De aanwezigheid van andere zorg-
voorzieningen heeft een sterk positieve invloed op de kans op terugkeer voor een in-
tramuraal advies, zo mogelijk nog sterker dan op de terugkeerkans voor zorg thuis.
Het is niet verrassend dat (ook) de kans op een hernieuwde indicatie voor intramurale
zorg het kleinst is,wanneer de initiële indicatie was uitgegaan naar huishoudelijke
zorg. Opmerkelijker is dat deze overgang het snelst verwacht mag worden na een ini-
tiële indicatie voor lichamelijke verzorging. De overstap van verzorging thuis naar
verzorging in een intramurale situatie is blijkbaar kleiner, of vaker noodzakelijk dan
in het geval van verpleging.

Bij de medische diagnosen zien we wel enkele verschillen in vergelijking met de over-
gang naar een nieuwe indicatie voor zorg thuis. Alleen het positieve effect van ziekten
aan het zenuwstelsel en de zintuigen, en van de heterogene groep ‘overig’ blijft be-
staan. Daar komt bij dat ook psychische stoornissen en ziekten aan het hartvaatstelsel
tot een verhoogde kans op een intramurale indicatie leiden (gegeven de initiële indi-
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catie voor zorg thuis). Ziekten aan het bewegingsstelsel of bindweefsel, met een nega-
tief effect op de kans op terugkeer voor zorg thuis, hebben een (zwak) positief effect
op een hernieuwde indicatie voor intramurale zorg. Aanmeldingen wegens psychoso-
ciale redenen of in verband met langdurige ziekte leiden tot versnelde terugkeer voor
een advies voor intramurale zorg. Hetzelfde geldt voor aanmeldingen wegens ouder-
dom/verminderde zelfredzaamheid. Leeftijd heeft een veel sterker positief effect op de
kans dat iemand snel terugkomt voor een hernieuwde indicatie voor intramurale
zorg, vergeleken met het effect op de terugkeer voor zorg thuis. Het kwadratische ef-
fect is opnieuw negatief, maar is veel minder groot in verhouding tot het positieve li-
neaire leeftijdseffect. Er is een (statistisch zwak) effect van het geslacht: vrouwen lij-
ken een kleinere kans te maken op een overgang van zorg thuis naar intramurale zorg
dan mannen.

Van intramurale zorg naar zorg thuis
Het beeld wordt enigszins anders wanneer we de groep cliënten analyseren die in eer-
ste instantie een indicatie voor intramurale zorg hebben gekregen. Het meest in het
oog springend is dat er veel minder variabelen zijn die een statistisch significant ef-
fect hebben.

Informele hulp speelt nog een grote rol in een verhoging van de kans op een nieuwe
indicatie voor zorg thuis. In mindere mate geldt dit ook voor thuiszorg. De aanwezig-
heid van overige voorzieningen verkleint echter de kans op een indicatie terug naar de
thuissituatie aanzienlijk, waar het eerder een positief effect had. Dat is niet vreemd
omdat onder ‘overig’ zich ook de mensen bevinden die al in een verzorgings- of ver-
pleeghuis wonen.8 Dit zien we ook terug in de rol die de woonvorm speelt; ook daar
heeft de categorie ‘overig’, met daarin onder andere tehuisbewoners, een negatief ef-
fect. Voor tehuisbewoners zal de terugkeer naar een eigen woning vrijwel uitgesloten
zijn, omdat die niet meer beschikbaar is.

De rol van beperkingen is geheel anders dan bij de overgangen na een initiële indica-
tie voor zorg thuis. Daar vonden we dat problemen met de lichaamshouding een ne-
gatief effect hebben op de kans op een hernieuwde indicatie voor zorg thuis. Nu, na
een initiële intramurale indicatie vinden we een positief effect op dezelfde overgang.
Beide wijzen erop dat mensen met lichaamshoudingsproblemen prima thuis opge-
vangen kunnen worden, en dat er niet snel verslechtering van de probleemsituatie op-
treedt. Lichamelijke beperkingen en probleemgedrag hebben juist een sterk negatief
effect op de kans op een overgang van intramuraal naar zorg thuis. Eenmaal geïndi-
ceerd voor intramurale zorg mag niet verwacht worden dat ze snel terugkeren naar
een thuissituatie. Alle andere beperkingenmaten hebben geen significante effecten.
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We vinden geen significant effect van de aanmelder. Iemand die zichzelf heeft aan-
gemeld en daarbij intramurale zorg kreeg toegewezen, heeft een even grote kans op
een herindicatie voor zorg thuis als iemand die door bijvoorbeeld het ziekenhuis is
aangemeld. Vooral als de initiële indicatie voor intramurale zorg is gedaan omdat er
sprake was van een kortstondige ziekte of behoefte aan nazorg (na een ziekenhuis- of
verpleeghuisopname), mogen we iemand relatief snel terugverwachten met een aan-
vraag voor zorg thuis. Cliënten die een (tijdelijke) opname hebben geadviseerd gekre-
gen, bijvoorbeeld na een ongeval, keren snel naar de thuissituatie terug, maar wel met
een zeker niveau van zorg thuis. Dit zien we ook terug in de rol van de initiële indica-
tie: als die voor tijdelijke opname is geweest, dan is een hernieuwde indicatie veel
waarschijnlijker dan wanneer een (voltijds) opname is geadviseerd.

Een beetje onlogisch lijkt dat weduwen een grotere kans hebben dan samenwonen-
den om, na een intramurale indicatie, een hernieuwde indicatie voor zorg thuis te
krijgen. Mogelijk dat weduwen gemakkelijker een indicatie voor (tijdelijke) opname
krijgen na bijvoorbeeld een heupbreuk, omdat de eerste opvang thuis ontbreekt. Zo-
dra de breuk begint te helen, kan revalidatie vanuit huis plaatsvinden, maar met hulp
van thuiszorg. Voor samenwonenden is de kans om een intramurale indicatie te krij-
gen in alle gevallen veel kleiner dan voor de andere groepen (zie tabel 4.1). Dus als ze
eenmaal intramuraal zijn geïndiceerd, is het waarschijnlijk dat er echt geen andere
oplossing meer is.

De overgang van intramuraal naar zorg thuis is de enige waarbij leeftijd een negatief
effect heeft. Hoe ouder hoe minder waarschijnlijk het wordt dat men nog een indica-
tie voor een ‘lichte’ vorm van zorg thuis zal krijgen, zodra er eenmaal een indicatie
voor intramurale zorg is geweest.

Van intramurale zorg naar intramurale zorg
De kans op een hernieuwde indicatie voor een andere vorm van intramurale zorg
wordt deels door dezelfde factoren verklaard als de kans op een hernieuwde indicatie
voor zorg thuis (na een initiële indicatie voor intramurale zorg), maar er zijn ook dui-
delijke verschillen. Beperkingen doen bij deze overgang bijna niets meer. Alleen be-
perkingen bij de huishoudelijke taken (hdl) hebben significant voorspellende krach-
ten, en verder zijn de beperkingen bij het psychosociaal functioneren significant op
10%. Voor de medische diagnosen geldt dat alleen problemen met de ademhalings-
wegen een verklarende kracht hebben. Voor zowel hdl-beperkingen als aandoeningen
aan de ademhalingswegen geldt dat die bij geen van de eerder besproken overgangen
van belang waren. In tabel 4.1 is bovendien gevonden dat hdl-beperkingen de kans op
een initiële indicatie voor opname verkleinen. Nu vinden we dat wanneer die eenmaal
is afgegeven, er een relatief grote kans is dat hij snel gevolgd wordt door een her-
nieuwde indicatie voor intramurale zorg. Hdl-beperkingen zullen er niet toe leiden
dat iemand een overgang maakt van een verzorgingshuis naar een verpleeghuis. Ze
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kunnen er wel aan bijdragen dat een eenmaal afgegeven indicatie voor een tijdelijke
opname wordt omgezet in een definitieve opname.

De rol van hulpmiddelen en de rol van de reden van eerste aanmelding is gelijk aan
die bij de overgang van intramurale zorg naar zorg thuis. Hulpmiddelen bij de mobili-
teit vergroten de kans op een snelle hernieuwde indicatie, en hetzelfde geldt voor aan-
meldingen wegens een kortstondige ziekte of voor nazorg na ziekenhuis- of verpleeg-
huisopname. Deze redenen impliceren dat in eerste instantie voor een kortstondige
oplossing gekozen wordt, zodat een snelle opvolging door een hernieuwde indicatie
voor een meer definitieve oplossing niet verrassend genoemd mag worden. De defini-
tieve oplossing kan dan zowel in de thuissituatie als in een tehuis worden gevonden.
Een soortgelijk verhaal kan gehouden worden voor de bevinding dat de kans op een
snelle hernieuwde indicatie het grootst is na een initieel advies voor tijdelijke op-
name.

Opnieuw vinden we dat, net als bij de overgang van intramuraal naar zorg thuis, we-
duwen een grotere kans hebben om na een initiële indicatie voor intramurale zorg
snel een hernieuwde indicatie voor intramurale zorg te krijgen. Nu lijkt hetzelfde ge-
vonden te worden voor andere alleenstaanden, al is voor die groep het verband statis-
tisch zwakker. De woonvorm is niet meer significant, al komt de groep ‘overig’ met
daarin onder andere tehuisbewoners er dichtbij. Die hebben een verlaagde kans op
een hernieuwde indicatie voor een ander intramuraal zorgpakket, maar het verband is
statistisch zwak. Leeftijd noch geslacht levert een statistisch significante bijdrage aan
de verklaring van de kans op een hernieuwde indicatie voor een andere vorm van in-
tramurale zorg.

5.5 Samenvatting

Noch van de gezondheidstoestand van rio-cliënten, noch van hun zorgvraag mag
verwacht worden dat die over de tijd constant blijft. In dit hoofdstuk is gebruikge-
maakt van het tijdsaspect dat in de gino-rio2000-gegevens zit. gino is een cliënt-
volgend systeem, waarbij elke nieuwe zorgaanvraag wordt toegevoegd aan het be-
staande cliëntdossier. Dit maakt het mogelijk om veranderingen in de zorgaanvraag
van individuele cliënten te volgen. We zijn nagegaan welke determinanten kunnen
voorspellen wie er terugverwacht mag worden bij het rio, en welke zorgvraag er dan
geïndiceerd wordt.

De eerste beschrijvende verkenningen leren dat ongeveer een vijfde deel van de hulp-
vragers die na 1 januari 2000 een positief advies hebben ontvangen, voor 15 februari
2001 terugkeert bij het rio met een nieuwe zorgvraag. Daarbij krijgen ze een indica-
tie voor een ander zorgpakket dan bij de initiële indicatie; verlengingen van eerste ad-
viezen zijn uitgesloten van de analyses. Tachtig procent komt dus niet terug, bijvoor-
beeld omdat de ontvangen zorg voldoende is en er geen reden tot aanpassing is, of
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omdat de cliënt inmiddels is overleden. In het eerste geval is het uiteraard mogelijk
dat de cliënt later alsnog terugkomt; met deze mogelijkheid wordt in de analyses re-
kening gehouden. Het percentage cliënten van wie we een hernieuwde indicatie ob-
serveren, varieert overigens sterk over de verschillende zorgpakketten, van ongeveer
10% bij sociale begeleiding tot bijna 50% van de mensen die in eerste instantie tijde-
lijke opname geadviseerd kregen.

Vervolgens hebben we de determinanten geanalyseerd van de lengte van de periode
tussen twee indicatiestellingen. Wanneer voor alle individuele kenmerken gecontro-
leerd wordt, vinden we dat hoe langer het geleden iemand een indicatie voor zorg
thuis heeft gekregen, hoe kleiner de kans dat hij of zij nog een hernieuwde indicatie
krijgt. Dit ligt anders wanneer de eerste indicatie voor intramurale zorg is geweest.
Dan heeft het tijdsverloop geen gevolgen voor de kans op een hernieuwde indicatie
voor zorg thuis. De kans dat er hernieuwde indicatie voor intramurale zorg wordt ge-
geven, neemt toe naarmate de initiële indicatie langer geleden is. De uitkomsten leren
ons dat er vrij veel onverklaarde variantie overblijft. Dat is niet zo heel vreemd, omdat
we op basis van kenmerken bij de initiële indicatie proberen te voorspellen welke
zorg iemand in de toekomst nodig heeft. Toch is er uit de resultaten een aantal her-
kenbare groepen rio-cliënten te destilleren die sneller terugverwacht mogen worden
met een veranderde hulpvraag. Deze kunnen als risicogroepen worden beschouwd.

In de groep die in eerste instantie een indicatie voor zorg thuis heeft gehad, zien we
dat alleenwonenden, mensen met psychosociale problemen en mensen met beper-
kingen in de zelfverzorging sneller terugkeren voor een nieuwe indicatie voor zorg
thuis. Ook vinden we dat mensen die al een vorm van zorg (awbz-zorg, particuliere
of informele hulp) of hulpmiddelen gebruiken, sneller plegen terug te komen. Een
hogere leeftijd gaat ook samen met een iets grotere kans op terugkeer. Bijna al deze
factoren werken nog iets sterker door op de kans dat deze groep terugkeert voor een
indicatie voor intramurale zorg. Alleen het gebruik van hulpmiddelen bij de zelfver-
zorging geeft geen verhoging van de kans om terug te komen voor intramurale zorg.
Beperkingen in de mobiliteit, en gedrags- en interpersoonlijke problemen verhogen
wel sterk de kans dat iemand na een eerste indicatie voor zorg thuis terugkomt voor
een indicatie voor intramurale zorg, maar hebben geen effecten voor de kans dat er
een andere vorm van zorg thuis wordt geadviseerd.

Voor de mensen die in eerste instantie een indicatie voor intramurale zorg hebben
gehad spelen de beperkingen een kleine rol bij het voorspellen van het moment van
terugkeer. Mensen die een opnameadvies hebben gekregen wegens gedragsproble-
men of een lichamelijke disfunctie hebben een sterk verminderde kans dat een vol-
gende indicatie voor zorg thuis is. Problemen met het handhaven en/of veranderen
van de lichaamshouding verhogen die kans juist. Deze overgang is alleen geschikt
voor mensen met wie het beter gaat. Belangrijke voorwaarde blijkt de aanwezigheid
van informele hulp voor de opvang thuis. Uit de redenen voor aanmelding is op te

Determinanten van veranderingen in indicaties 107



maken dat het hier gaat om mensen die veelal een kortstondige ziekte hebben door-
gemaakt of na ontslag uit een ziekenhuis in een verpleeginstelling gerevalideerd heb-
ben. Naarmate de hulpvrager ouder is, is de kans op een indicatie voor zorg thuis na
een indicatie voor opname kleiner.
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6 Beleidstoepassingen

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 en 5 zijn verklaringsmodellen van de vraag naar verzorging en verple-
ging gepresenteerd. Daarmee zijn de eerste drie onderzoeksvragen (zie § 1.4) beant-
woord. De vierde en laatste onderzoeksvraag is welke beleidstoepassingen deze mo-
dellen hebben. In dit hoofdstuk staan enkele voorbeelden waarin is aangegeven op
welke wijze de modellen kunnen worden toegepast bij het beleid. Daarbij kan het
gaan om instellingsbeleid door de rio’s, maar ook door zorgkantoren en zorgaan-
bieders en overheden op regionaal en landelijk niveau.

In paragraaf 6.2 wordt het ‘zorgpakkettenmodel’ uit hoofdstuk 4 toegepast om de
kansen op zorg voor individuele gevallen in te schatten. Twee voorbeelden zullen in
het bijzonder besproken worden. Daarna wordt in paragraaf 6.3 aangegeven hoe dit
gebruikt zou kunnen worden in een beslissing-ondersteunend systeem, waarmee elk
gewenst voorbeeld doorgerekend kan worden. Paragraaf 6.4 maakt weer gebruik van
de twee voorbeelden van paragraaf 6.2, maar gaat nu in op de kans dat ze terugkeren
met een nieuwe indicatie, nadat ze een initiële indicatie hebben gehad. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van de parameterschattingen van het model uit hoofdstuk 5. In para-
graaf 6.5 wordt aangegeven hoe de voorbeelden gebruikt kunnen worden om tot een
planningsysteem voor de rio’s te komen, waarmee zij het aantal in de nabije toe-
komst te verwachten zorgaanvragen kunnen inschatten. In paragraaf 6.6 staan twee
voorbeelden hoe de modellen toegepast kunnen worden om effecten van demografi-
sche en maatschappelijke ontwikkelingen op de verdeling van de vraag te simuleren.
Paragraaf 6.7 sluit het hoofdstuk af met een samenvatting.

6.2 Kansen op indicaties

Het zorgpakkettenmodel uit hoofdstuk 4 biedt de mogelijkheid de kansen op de acht
onderscheiden zorgpakketten van een hulpvrager of een groep hulpvragers met ver-
gelijkbare kenmerken te bepalen. De kansen van twee (hypothetische) personen wor-
den vergeleken met de gemiddelde hulpvrager.

De eerste persoon, mevrouw A, is een vijftigjarige getrouwde vrouw die na ontslag uit
het ziekenhuis hulp vraagt bij een rio. In het ziekenhuis is ze behandeld voor een ge-
broken been, waarna het ziekenhuis haar heeft aangemeld bij het rio. De vrouw
heeft ernstige mobiliteitsbeperkingen en matige adl-beperkingen.

Meneer B is een negentigjarige alleenstaande, verweduwde man met vermoedelijk de-
mentie. Hij heeft ernstige cognitieve beperkingen, matige psychosociale en matige
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communicatieve beperkingen en vertoont soms vreemd gedrag. Hij heeft geen aan-
doeningen, ontvangt nog geen zorg en is aangemeld door een familielid.

De keuze voor deze twee personen is betrekkelijk willekeurig. Ze kunnen ingewisseld
worden voor andere hulpvragers, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien. Wel
is bewust gekozen voor twee geheel verschillende hulpvragers, om een indruk te ge-
ven van het spectrum van mogelijke adviezen.

In figuur 6.1 zijn de kansen van de gemiddelde hulpvrager en de twee beschreven
hulpvragers op acht onderscheiden indicaties (zorgpakketten) weergegeven (zie bij-
lage d.1 voor een uitleg van de berekeningswijze). De kansen zijn weergegeven in
proporties (0-1). Uit de figuur blijkt dat de kansen op een indicatie voor de diverse
zorgpakketten bij de vijftigjarige vrouw en de negentigjarige man sterk afwijken van
de kansen van de gemiddelde hulpvrager. De vrouw heeft vooral kans op indicaties
voor de zorgpakketten ‘persoonlijke verzorging (plus)’ en ‘verpleging (plus)’. Opval-
lend is dat ze in mindere mate ook kans maakt op een advies ‘opname verpleging
(plus)’. Dit heeft met haar ontslag uit het ziekenhuis te maken. Een deel van de hulp-
vragers revalideert na een ziekenhuisopname in een verpleeghuis.
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De negentigjarige man heeft een grote kans op een advies voor ‘opname verpleging
(plus)’ en in mindere mate op ‘semi-murale zorg (plus)’. Wordt hij opgenomen, of
blijft hij thuis wonen met dag- of nachtopvang, eventueel aangevuld met thuiszorg of
informele hulp? De keuze is te simuleren door extra informatie in te voeren over de
aanwezige zorg. In figuur 6.2 is te zien dat indien de man thuis informele en particu-
liere hulp zou krijgen, de kans op ‘persoonlijke verzorging plus’ en ‘semi-murale
zorg (plus)’ toeneemt en de kans op ‘opname verpleging (plus)’ afneemt. Ook andere
mogelijkheden zijn te simuleren: er kan bijvoorbeeld iemand bij de man in huis gaan
wonen. Als hij samenwoont, dan wordt de kans op een advies voor opname nog klei-
ner en de kans dat hij thuis kan blijven dus groter. Dit voorbeeld illustreert hoe niet
alleen extra zorg maar ook de huishoudenvorm van invloed is op de zorgvraag van
een individuele hulpvrager.
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6.3 Beslissing-ondersteunend systeem voor indicatieadviseurs

In de vorige paragraaf zijn twee voorbeelden besproken, maar het spreekt vanzelf dat
het model voor praktisch elke nieuwe hulpvrager gebruikt kan worden om de kansen
op indicaties te berekenen. Het model kan daarmee een hulpmiddel voor indicatiead-
viseurs zijn om in een nieuw individueel geval van een hulpvrager een suggestie te
doen voor een passend advies.

In het model zijn de beslissingen van bijna 30.000 intakes opgeslagen. Voor een (be-
ginnende) indicatiesteller is het wellicht handig het oordeel te kunnen vergelijken
met een gemiddeld oordeel van haar collega’s. Een indicatiesteller die op huisbezoek
is bij de hiervoor beschreven mevrouw A of meneer B zou de kansenfiguur kunnen
gebruiken om het oordeel te toetsen aan dat van collega’s. Ze hoeft daarvoor geen ex-
tra gegevens in de computer in te voeren, want de gegevens waarvan het model ge-
bruikmaakt, zijn dezelfde gegevens die ze noteert voor de aanvraag. Dit sluit aan bij
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de wens om eenvoudige aanvragen te standaardiseren. Voor complexe aanvragen
blijft de deskundigheid van de indicatieadviseur van groot belang. Merk op dat het
voorgestelde systeem werkt op basis van statistisch veel voorkomende verbanden en
niet op grond van inhoudelijke overwegingen. Dat laatste is de reden dat dit systeem
geen normen voor indicatieadvisering beoogt te stellen.

Tussen wens en uitvoering liggen nog wel enkele stappen. Het model is beschikbaar,
maar het zal omgevormd moeten worden tot een praktisch hulpmiddel. Een techni-
sche voorbereiding voor een eerste praktijktoets vergt, voor zover we dat nu kunnen
overzien, de volgende investeringen:

Het model is gebaseerd op gino-data, dus hoeven rio’s die gebruikmaken van
gino-software geen extra gegevens in te voeren. Een indicatieadviseur die de elek-
tronische gino-formulieren van een cliënt invult, heeft automatisch ook alle beno-
digde gegevens voor het model ingevoerd. Het ontwikkelen van programmatuur is
een eenmalige investering, maar daarna is het mogelijk met een druk op de knop de
geschatte kansen op indicaties voor de betreffende cliënt te genereren.

Indicatieadviseurs van rio’s die andere softwarepakketten gebruiken, zullen een
aantal extra gegevens moeten invoeren (die standaard wel in gino maar niet in de
andere pakketten zitten, zoals gegevens over de ‘reden van aanmelding’). Dit vereist
een extra of een aangepast invoerformulier in de programmatuur dat tevens vertaalre-
gels moet bevatten van de invoerformaten van het betreffende pakket naar invoerfor-
maten van het model. De investering in programmatuur en tijd van de indicatiesteller
zal hier groter zijn dan bij rio’s met gino-software. Dit vormt nu nog een reëel
probleem, maar onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (vws) is recentelijk een flinke stap in de goede richting gezet. vws heeft een
standaardformulier laten ontwikkelen waaraan de leveranciers van rio-software ge-
bonden zijn. Zodra alle leveranciers van rio-software dezelfde formulieren en in-
voerformaten gebruiken, kan het model daarop aangesloten worden. Dit vergt wel
een aanpassing en een nieuwe doorrekening. De invoer voor het model is formeel
aanwezig in de nieuwe standaardformulieren. Het zal in de praktijk van de manier
van registreren door rio’s afhangen (bv. voorgecodeerde velden of tekstvelden), in
hoeverre het model aangepast moet worden. Het belangrijkste knelpunt zal vermoe-
delijk de volledigheid van de cliëntdossiers zijn, zoals al eerder in deze studie bleek.

Een beslissing-ondersteunend systeem in de indicatiestelling voor verpleging en ver-
zorging zou uniek zijn. Voorzover ons bekend zijn alleen in de Verenigde Staten en
Canada vergelijkbare systemen ontwikkeld. In beide gevallen wordt gebruikgemaakt
van gegevens uit het Resident Assessment Instrument, een softwarepakket dat op en-
kele plaatsen in Nederland gebruikt wordt of gaat worden bij het opnemen en volgen
van patiënten in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg (Frijters et al.
2001). De Canadese en Amerikaanse expertsystemen zijn bedoeld om tijdens de eerste
telefonische aanmelding de urgentie van de vraag en de globale richting van de vraag
te bepalen, bijvoorbeeld naar zorg thuis, opname in een instelling of ondersteunende
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diensten (Hirdes et al. 2002; Fries et al. 2002). De ervaring met het gebruik van het
systeem is dat het veel (kostbare) huisbezoeken bespaart, omdat telefonisch al een se-
lectie gemaakt kon worden van hulpvragers die wel en die niet in aanmerking komen
voor langdurige zorg. Daarnaast blijken de uitkomsten van het systeem bruikbaar als
richtlijn voor indicatieadviseurs.

6.4 Kans op terugkeer

In deze paragraaf wordt bekeken, wanneer mensen die eenmaal een indicatie hebben
gekregen, bij het rio verwacht kunnen worden voor een nieuwe, andere indicatie.
Daarbij wordt aangesloten bij de voorbeelden van paragraaf 6.2. In deze paragraaf
worden, naast de kans op terugkeer van een gemiddelde hulpvrager, de terugkeer-
kans van dezelfde vijftigjarige vrouw (mevrouw A) en negentigjarige man (meneer B)
geëvalueerd. Voor de beschrijving van deze personen wordt verwezen naar paragraaf
6.2. De kansen op terugkeer worden berekend aan de hand van de schattingsresulta-
ten van het model van hoofdstuk 5 waarmee veranderingen in de indicaties zijn gea-
nalyseerd.

Voor de kans op terugkeer is een iets ander model geschat. Er wordt nu niet alleen ge-
keken voor welke vorm van zorg er geïndiceerd wordt, maar ook naar het tijdstip
waarop iemand terugkomt met een nieuwe indicatie. Daarom worden de uitkomsten
op een andere wijze weergegeven dan in de voorgaande paragrafen. De meest inzich-
telijke wijze om de resultaten uit hoofdstuk 5 naar voren te brengen is door een viertal
figuren te presenteren. Figuur 6.3 bestaat uit de twee figuren die van toepassing zijn
als de eerste indicatie voor zorg thuis is geweest. In dat geval zijn er twee transities
mogelijk, van zorg thuis naar zorg thuis en van zorg thuis naar intramurale zorg. Als
de initiële indicatie voor intramurale zorg is geweest, dan moet naar figuur 6.4 wor-
den gekeken om de kansen op een hernieuwde indicatie voor zorg thuis respectieve-
lijk voor intramurale zorg af te lezen. In de figuren wordt steeds op de horizontale as
de tijd sinds de initiële indicatie gemeten (in dagen). De verticale as geeft de kans
weer dat iemand is teruggekomen voor een hernieuwde indicatie.

Voor we naar mevrouw A en meneer B gaan, kijken we eerst naar de terugkeerkansen
van de gemiddelde hulpvrager. De middelste curve in de figuren geeft de kans op te-
rugkeer aan voor een hulpvrager met de gemiddelde kenmerken (de ‘gemiddelde
hulpvrager’). Voor deze hulpvrager is het relatief onwaarschijnlijk dat er een indicatie
voor intramurale zorg volgt, indien de eerste indicatie voor zorg thuis is geweest. De
middelste curve in figuur 6.3b is na een jaar nog niet boven de 6% gekomen. Voor de
andere transities ligt de kans veel hoger, variërend van een kans van 15% dat na een
intramurale indicatie opnieuw voor intramurale zorg wordt geïndiceerd (figuur 6.4b)
tot ongeveer 27% kans dat er een indicatie voor zorg thuis volgt binnen een jaar na
een initiële indicatie voor intramurale zorg (figuur 6.4a). De kans dat er na een eerste
indicatie voor intramurale zorg binnen een jaar een hernieuwde indicatie volgt, is
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daarmee ruim 40% (som van de kansen in de figuur 6.4a en b),1 waarbij het dus waar-
schijnlijker is dat het zal gaan om een herindicatie voor zorg thuis dan voor een an-
dere vorm van intramurale zorg. De kans dat er binnen een jaar na een eerste indicatie
voor zorg thuis een nieuwe volgt voor een ander pakket van zorg thuis is ongeveer
20% (figuur 6.3a). In figuur 6.1 is al te zien geweest dat voor een gemiddelde hulpvra-
ger het initiële advies in het merendeel van de gevallen een advies voor zorg thuis is
geweest (77%), terwijl in slechts 23% van de gevallen figuur 6.4 (hernieuwde indicatie
na een indicatie voor intramurale zorg) relevant is.
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1 De curves in de twee onder elkaar afgebeelde figuren mogen bij elkaar opgeteld worden.
De bovenste figuur geeft de kans op uitstroom richting zorg thuis, de onderste op uit-
stroom naar intramurale zorg. De totalen tellen niet op tot 100%. Wat overblijft, is de
kans dat iemand nog geen hernieuwde indicatie heeft gehad. Dit omvat redenen zoals
dat het huidige zorgniveau voldoende is of binnen de afgesproken bandbreedte, maar
ook overlijden is een reden om geen nieuwe indicatie te krijgen. De kansen van figuur
6.3 en 6.4 mogen niet worden opgeteld, omdat ze op verschillende steekproeven zijn
geschat en dus gedrag van andere mensen (namelijk met een andere eerste indicatie)
beschrijven.



NB Op de horizontale as staat de tijd t (gemeten in dagen) sinds de initiële indicatie. Langs de verticale as staat de
kans dat iemand een hernieuwde indicatie heeft gehad na t dagen (eigenlijk cumulatieve hazard, zie § 2.7.2,
box 3).

Op het eerste gezicht gebeurt er misschien weinig spectaculairs, maar wanneer de
twee voorbeelden uit paragraaf 6.2 aangehaald worden (mevrouw A en meneer B) dan
zie we interessante verschillen optreden.
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De vijftigjarige vrouw met relatief lichte problemen (mevrouw A) heeft een kans van
ongeveer 85% dat ze in eerste instantie een advies voor zorg thuis heeft ontvangen
(zie figuur 6.1). Als ze echter toch een indicatie voor intramurale zorg gehad heeft,
dan is het erg waarschijnlijk dat ze snel alsnog een indicatie voor zorg thuis krijgt. Fi-
guur 6.4a geeft aan dat de kans meer dan 50% is dat ze deze nieuwe indicatie binnen
een jaar ontvangt. Deze situatie zal zich vooral voordoen bij revalidatiecliënten die na
een (kortdurende) opname in een verpleeghuis thuis verder kunnen revalideren, maar
daarbij wel hulp van de thuiszorg nodig hebben. De kans dat er binnen een jaar een
hernieuwde indicatie voor een ander pakket met intramurale zorg volgt, is niet hoger
dan 6% (figuur 6.4b). Figuur 6.3b laat zien dat het erg onwaarschijnlijk is dat me-
vrouw A, nadat ze een indicatie voor zorg thuis heeft gehad, later alsnog terugkomt
voor intramurale zorg. De kans dat ze in dat geval, na een jaar, is teruggekomen voor
een hernieuwde indicatie voor een anders samengesteld pakket van zorg thuis, is on-
geveer 15%. Optellen van de beide curves in de onderdelen 6.3a en b geeft aan dat er
zo’n 85% kans is dat mevrouw A niet binnen een jaar een hernieuwde indicatie nodig
heeft. Een rio hoeft cliënten zoals mevrouw A, als ze een advies voor zorg thuis heb-
ben gekregen, niet snel terug te verwachten. Dat ligt anders als het eerste advies voor
intramurale zorg is geweest: dan is de kans op terugkeer binnen een jaar ongeveer
60% (som van de kansen in figuur 6.4a en b), waarbij de kans op een herindicatie
voor een vorm van zorg thuis vele malen groter is dan de kans dat er opnieuw voor in-
tramurale zorg geïndiceerd wordt.

Beleidstoepassingen 117



NB Zie figuur 6.3. In (b) valt meneer B vrijwel samen met de gemiddelde hulpvrager.

In het geval van de dementerende negentigjarige man (meneer B) is het beeld afwisse-
lender. Allereerst moeten we vermelden dat hij een veel grotere kans op een initiële
indicatie voor intramurale zorg heeft (zo’n 51%, zie figuur 6.1). Figuur 6.4 is dus veel
vaker relevant dan bij mevrouw A. Als hij inderdaad een initiële indicatie voor intra-
murale zorg heeft gehad, dan is de kans op een hernieuwde indicatie voor een ander
pakket van intramurale zorg kleiner dan de kans dat de hernieuwde indicatie voor
zorg thuis zal zijn; na een jaar ongeveer 14% (figuur 6.4b) versus 20% (onderdeel a).
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Een extra blik op de data leert dat het merendeel van de verwijzingen naar zorg thuis
gericht is op een semi-murale voorziening (evt. in combinatie met thuiszorg). Er res-
teert nog bijna 65% kans dat hij binnen een jaar niet is teruggekomen voor een her-
nieuwde indicatie. Dat kan betekenen dat meneer B nog voldoende heeft aan de eer-
der toegewezen zorg, maar ook als hij inmiddels is overleden, telt dit mee als ‘nog
geen herindicatie gehad’. Merk op dat meneer B nauwelijks verschilt van een gemid-
delde hulpvrager (die intramurale zorg geadviseerd heeft gekregen). De verschillen
met een gemiddelde hulpvrager (met advies zorg thuis) en met mevrouw A worden
groter als meneer B in eerste instantie een indicatie voor zorg thuis heeft gehad (fi-
guur 6.3). In dat geval mag hij met ruim 70% waarschijnlijkheid binnen een jaar te-
rugverwacht worden voor een hernieuwde indicatie. Dan kan het gaan om een her-
nieuwde indicatie voor een pakket van zorg thuis (waarvan dan semi-murale zorg het
meest waarschijnlijk is), maar de kans dat er een indicatie voor intramurale zorg
volgt, is nog veel groter. Een verslechtering van zijn conditie door een langzaam ver-
ergerende vorm van dementie ligt hieraan waarschijnlijk ten grondslag.

6.5 Plansysteem voor het rio-management

Net als bij het in paragraaf 6.3 beschreven beslissing-ondersteunend systeem is het
mogelijk de kans op terugkeer van individuele hulpvragers te bepalen, nu op basis
van de uitkomsten van het model waarmee veranderingen in indicaties zijn bestu-
deerd. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de indicatiesteller erop
te wijzen of iemand snel terugverwacht mag worden of juist minder snel, gegeven de
kenmerken op het moment van de indicatiestelling en gegeven het advies dat de indi-
catiesteller gaat afgeven. Daarmee geeft het model meer inzicht in de consequenties
van een indicatie, niet alleen in de mate waarin het past bij de problematiek maar ook
in de termijn waarop het passend zal blijven zijn. Of iemand daadwerkelijk terug-
komt, zal natuurlijk ook afhangen van de ontwikkelingen in de gezondheid na de in-
dicatiestelling, maar die (persoonsgebonden) ontwikkeling is nog niet bekend op het
moment van indicatiestelling. Er kan alleen gezegd worden of iemand met de opge-
geven kenmerken gemiddeld sneller of langzamer terugverwacht mag worden, dit op
grond van de waargenomen terugkeerkansen (waarin in principe de gemiddeld te ver-
wachten gezondheidsontwikkelingen zijn verdisconteerd).

Op een iets meer geaggregeerd niveau is de kans op terugkeer ook interessant voor
het rio-management, omdat het van belang kan zijn een inschatting te hebben van
het aantal hulpvragers dat binnen (zeg) een jaar terugverwacht mag worden. Daar-
voor is het niet noodzakelijk om te weten wie er precies terug zal komen; over de
groep als geheel kunnen betrouwbaardere uitspraken gedaan worden dan op indivi-
dueel niveau. Het model kan gebruikt worden om een planningssysteem te ontwikke-
len, waarmee rio-managers kunnen berekenen welk deel van de hulpvragers binnen
bijvoorbeeld een jaar terugverwacht mag worden voor een hernieuwde indicatie. Uit
gesprekken met rio-directeuren bleek dat zij in de praktijk enkele basisgegevens uit
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hun systeem weten op te diepen: leeftijd, geslacht, advies zorg thuis, advies opname.
Het lijkt erop dat alle andere gegevens – ondanks de registratie ervan – niet zo een-
voudig tot bijvoorbeeld jaarlijkse totalen zijn om te rekenen. Met de jaargegevens over
het aantal hulpvragers, hun adviezen (zorg thuis of opname) en de verdeling naar
leeftijd en geslacht is het al mogelijk te bepalen welk deel van de hulpvragers binnen
een jaar terugkeert voor een hernieuwde indicatie (uitgesplitst naar zorg thuis en op-
name). Zelfs zonder deze gegevens is het mogelijk een inschatting te maken, die dan
in feite neerkomt op het vermenigvuldigen van de aantallen afgegeven adviezen voor
zorg thuis en voor intramurale zorg met de respectievelijke kansen zoals die in figuur
6.3 en 6.4 voor de gemiddelde hulpvrager zijn weergegeven.

Een voorbeeld hoe het plansysteem gebruikt kan worden. Stel, een rio neemt in een
periode van een maand vijfhonderd indicatiebesluiten. Daarvan gaan er driehonderd
naar vrouwen, en tweehonderd naar mannen (dus minder vrouwen dan het landelijk
gemiddelde van 70%, zie hoofdstuk 3). De gemiddelde leeftijd van de vijfhonderd
hulpvragers in dit rio is iets hoger dan landelijk, 74 jaar. Van de vijfhonderd indica-
tiebesluiten hebben er vierhonderd betrekking op zorg thuis en honderd op intramu-
rale zorg. Uit het systeem (van dit hypothetische rio) is niet zo eenvoudig te halen of
indicaties voor zorg thuis en intramurale zorg aan mannen of aan vrouwen zijn gege-
ven. We nemen daarom aan dat de verhouding zorg thuis/intramuraal gelijk is voor
mannen en vrouwen. Omdat in dit voorbeeld de andere kenmerken niet op het niveau
van het betrokken (hypothetische) rio beschikbaar zijn, wordt daarvan aangenomen
dat het gemiddelde in dit rio niet afwijkt van het gemiddelde dat over alle (geanaly-
seerde) rio’s is berekend. Hier wordt al duidelijk dat hoe preciezer de informatie is
die uit het systeem gehaald kan worden, hoe nauwkeuriger de uitkomsten. Het model
(van tabel 5.3) kan nu gebruikt worden om de kansen op terugkeer voor een herindi-
catie van zowel mannen als vrouwen van 74 jaar oud te bepalen, op basis van zowel de
initiële als de hernieuwde indicatie: de middelste kolommen van tabel 6.1. Door ver-
volgens de kansen te vermenigvuldigen met de genoemde aantallen indicatiebeslui-
ten, worden de in de laatste drie kolommen van tabel 6.1 weergegeven aantallen men-
sen verkregen: het aantal mensen dat binnen drie maanden, een half jaar en een heel
jaar terugverwacht mag worden met een zorgaanvraag die leidt tot een hernieuwde in-
dicatie. Tabel 6.1 laat zien dat 172 van de 500 cliënten (34,5%) die een indicatiebesluit
hebben gekregen, binnen een jaar terugverwacht mogen worden. Een zestigtal cliën-
ten (12%) komt zelfs al binnen drie maanden terug. Met deze gegevens in het achter-
hoofd kan een manager inschatten hoeveel indicatieadviseurs er nodig zijn om de
hernieuwde indicaties af te handelen. Dit deel van het model geeft geen inzicht in de
benodigde aantallen indicatieadviseurs om de initiële indicaties te doen, maar daar-
voor kan het statische model gebruikt worden (vergelijk § 6.3), in combinatie met
scenario’s over de ontwikkeling van de zorgvraag (zie de volgende paragraaf).
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Tabel 6.1 Voorbeeld van een planningssysteem: te verwachten aantallen hernieuwde indicaties

initiële
indic.

aantal
initiële

indic.

richting
v. her-

nieuwde
indic.

terugkeerkansen verwacht aantal hernieuwde
indicaties

binnen
3 mnd.

binnen
6 mnd.

binnen
12 mnd.

binnen
3 mnd.

binnen
6 mnd.

binnen
12 mnd.

mannen thuis 240 thuis 0,078 0,136 0,224 19 33 54

intra 0,032 0,058 0,102 8 14 24

intra 60 thuis 0,130 0,209 0,309 8 13 19

intra 0,043 0,084 0,151 3 5 9

vrouwen thuis 160 thuis 0,072 0,127 0,210 12 20 34

intra 0,028 0,051 0,091 5 8 15

intra 40 thuis 0,137 0,217 0,319 5 9 13

intra 0,040 0,078 0,141 2 3 6

totaal 500 60 105 172

waarvan: thuis 44 74 119

intra 16 30 54

6.6 Toekomstscenario’s

Het zorgpakkettenmodel (zie hoofdstuk 4) kan gebruikt worden om de effecten van
beleidsvoornemens te simuleren. Hier wordt een voorbeeld gegeven van een simulatie
waarin de effecten van twee toekomstscenario’s op de verdeling van de geïndiceerde
vraag naar verzorging en verpleging worden berekend. Dit zijn met nadruk simulaties
en geen ramingen of voorspellingen.

De simulaties zijn gebaseerd op fictieve aannamen en sluiten aan bij twee belangrijke
vraagstukken voor de toekomst: de vergrijzing en de anticipatie daarop van de over-
heid.

Scenario i
De populatie van hulpvragers die al overwegend grijs is, vergrijst verder.

Aannamen:
1a De gemiddelde leeftijd van hulpvragers stijgt van 72 naar 77 jaar.
1b Als gevolg van 1a neemt ook de prevalentie van beperkingen en aandoeningen

toe.
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en veranderen sociaal-demografische kenmerken, de aanwezigheid van
zorg en hulpmiddelen en de hulpvraag en het type aanmeldingen.2

1c Het aantal hulpvragers dat zich bij een rio meldt, neemt toe met 10%.3

De invoer voor dit scenario is weergegeven in bijlage d.2.

Scenario ii
Scenario ii volgt scenario i, maar kent aanpassingen voor maatschappelijke ontwik-
kelingen. Een nadeel van scenario i is dat het geen rekening houdt met veranderende
omstandigheden. Impliciet wordt aangenomen dat de 77-jarige van nu dezelfde ken-
merken heeft als de 77-jarige van de toekomst. Door maatschappelijke veranderingen
(bijvoorbeeld andere leef- en woonvormen) en beleidseffecten (bijvoorbeeld vermin-
dering van de wachtlijsten en veranderingen in het gebruik van informele en particu-
liere hulp) is het minder aannemelijk dat de 77-jarige hulpvrager in de toekomst een
kopie is van de 77-jarige hulpvrager van nu. Om rekening te houden met deze veran-
deringen is een aantal extra (fictieve) aannamen opgenomen in scenario ii, die in-
gegeven zijn door verschillende bronnen, variërend van geruchten tot prognoses.

Aannamen:
2a De gemiddelde leeftijd van hulpvragers stijgt van 72 naar 77 jaar.
2b Het aandeel verweduwde hulpvragers neemt toe.
2c Het aandeel andere alleenstaanden zal in de toekomst toenemen (5 procentpun-

ten) in plaats van afnemen.
2d Als gevolg van een toename van het aanbod van aangepaste ouderenwoningen

neemt het deel van de hulpvragers in zo’n woonvorm sterk toe (12 procentpun-
ten).

2e De fysieke aandoeningen en beperkingen van ouderen verbeteren sterk: de toe-
komstige 77-jarige is fysiek even gezond en fit als een huidige 72-jarige.

2f De psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen nemen ongewijzigd
met de leeftijd toe.

2g Door het wegwerken van de wachtlijsten neemt het deel hulpvragers dat al
thuiszorg ontvangt op het moment van aanmelding bij een rio, sterk toe (met
10 procentpunten).
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2 In feite zijn de verschillen tussen de gemiddelde kenmerken van een 72- en een 77-
jarige ingevoerd (zie bijlaged.2). De grootste veranderingen zijn toenamen van de
alleenwonende verweduwden (9 procentpunten), bewoners van aangepaste (oude-
ren)woningen (6 procentpunten), personen met adl-beperkingen (7 procentpunten),
met psychische beperkingen (11 procentpunten), met ziekten van hartvaatstelsel (5 pro-
centpunten), met mobiliteitshulpmiddelen (7 procentpunten), en met een hulpvraag
vanwege ouderdom en verminderde zelfredzaamheid (6 procentpunten). Dit is een
grove techniek om vergrijzing te simuleren, die voorlopig voor het illustratieve doel vol-
doet. Verfijndere methoden zijn mogelijk.

3 Het model schat de verdeling van de vraag, niet het volume. Vandaar dat volumegroei
een aanname is.



2h Door verlofregelingen voor werkenden en mantelzorgondersteuning neemt het
aanbod van informele hulp toe en daarmee het deel van de hulpvragers dat al in-
formele hulp ontvangt (met 10 procentpunten).

2i Het aantal hulpvragers dat zich bij een rio meldt, neemt met 10% toe.
De aannamen 2a, b, f en i volgen scenario I, de andere wijken daarvan af. Een be-
schrijving van de invoer van scenario ii is opgenomen in bijlage d.2.

De effecten van de twee scenario’s op de vraag naar zorgpakketten is berekend met
het zorgpakkettenmodel uit hoofdstuk 4. De resultaten zijn weergegeven in twee figu-
ren. Figuur 6.5 bevat de huidige verdeling van de vraag naar zorgpakketten, en een
toekomstige verdeling op basis van het demografische scenario i. Figuur 6.6 is een
vergelijking van het demografische scenario i en scenario ii dat de demografische
ontwikkeling combineert met maatschappelijke veranderingen. Merk op dat de verde-
ling van zorgpakketten van ieder van de twee toekomstscenario’s optelt tot 1,10 van-
wege de toename van het aantal indicaties voor verpleging en verzorging met 10%.

Effecten van scenario i
Een toename van de vraag met 10% gecombineerd met een vergrijzing van de bevol-
king en de verdere vergrijzing van de hulpvragers leidt tot toename van de vraag naar
intramurale zorg en een afname van de vraag naar huishoudelijke verzorging thuis.
De vraag naar zorg thuis in het geheel blijft ongeveer gelijk, doordat vooral de vraag
naar het pakket ‘persoonlijke verzorging (plus)’ stijgt.

De verklaring ligt in de toename van de beperkingen en aandoeningen. Door de
zwaardere problematiek verschuift een deel van de vraag naar ‘huishoudelijke verzor-
ging’ naar het zwaardere pakket ‘persoonlijke verzorging (plus)’ en kan een deel van
de hulpvragers niet meer zelfstandig thuis blijven wonen en vraagt opname aan bij
een rio.

Welke determinanten dragen het meest bij aan deze verschuivingen in de vraag?4

Leeftijd is de belangrijkste factor in de vraagverschuiving van zorg thuis naar opname.
De vraagverschuiving van ‘huishoudelijke verzorging’ naar ‘persoonlijke verzorging
(plus)’ wordt naast de toegenomen gemiddelde leeftijd verklaard door een toename
van hulpvragers met adl-beperkingen.
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4 Een tabel met de afzonderlijke bijdragen van de determinanten is niet weergegeven van-
wege de omvang.



Effecten van scenario ii
Scenario ii combineert de demografische doorrekening met verschillende maat-
schappelijke ontwikkelingen en beleidseffecten (zie de eerder geformuleerde aanna-
men). De uitkomsten in figuur 6.6 laten zien dat door toevoeging van de maatschap-
pelijke ontwikkelingen en beleid de demografische effecten afgezwakt worden. De in
scenario i gesimuleerde groei van de vraag naar intramurale zorg is minder sterk in
scenario ii. En in de vraag naar zorg thuis wordt de verschuiving van ‘huishoudelijke
verzorging’ naar ‘persoonlijke verzorging (plus)’ minder groot. De correctie wordt
verklaard door de verbetering van de fysieke gezondheid van ouderen, vooral de adl-
beperkingen nemen minder toe. Opmerkelijk is dat de vraag naar ‘verpleging (plus)’
licht stijgt. Aan dit effect dragen de toename van leeftijd en van het aantal thuiszorg-
gebruikers bij.
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huidige vraag

Figuur 6.5 Effecten van toekomstscenario I (demografisch) op de geïndiceerde vraag naar 
                verpleging en verzorging
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* De aannamen van het scenario staan in de tekst.

0 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,350,15

zorg thuis

opname

alleen huishoudelijke hulp

persoonlijke verzorging (plus)

verpleging (plus)

begeleiding (plus)

semi-muraal (plus)

tijdelijke opname  (plus)

opname verzorging (plus)

opname verpleging (plus)



Het model biedt mogelijkheden om de invoer te variëren en verschillende varianten
achter het bureau uit te proberen. Dan kan blijken, dat met andere aannamen minder
gewenste effecten van de vergrijzing, zoals een toegenomen vraag naar intramurale
zorg, gecorrigeerd kunnen worden. Hier liggen de mogelijkheden voor beleidssimu-
laties. Voor beleidsmakers kan het model een hulpmiddel zijn om snel effecten van
voorgenomen beleid zichtbaar te maken in termen van ‘als (we hier ingrijpen), dan
(zullen dit de effecten op de vraag zijn)’. Dit verleidt de gebruiker wellicht het model
te beschouwen als een toekomstmachine met knoppen, waaraan naar hartelust ge-
draaid kan worden. Daarbij past de waarschuwing dat de uitkomsten nooit absoluut
zijn zoals ramingen, maar relatief en het realiteitsgehalte nauw samenhangt met wat
de gebruiker invoert.

6.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn mogelijke beleidstoepassingen van de modellen uit hoofdstuk 4
en 5 onderzocht. Er blijken op verschillende niveaus van beleid en in de praktijk inte-
ressante beleidstoepassingen mogelijk. Dit zijn met nadruk nog mogelijkheden, geen
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Figuur 6.6 Effecten van twee toekomstscenario's op de geïndiceerde vraag naar 
                verpleging en verzorging
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ervan is gerealiseerd. De technische en praktische uitvoering van de beleidstoepas-
singen dient nog te worden onderzocht.

Een eerste mogelijke toepassing is een beslissing-ondersteunend systeem voor indi-
catieadviseurs. Dit systeem is een rekenmodel dat bijna 30.000 intakes gebruikt om in
een nieuw individueel geval van een hulpvrager een suggestie te doen voor een pas-
send advies. Op basis van het zorgpakkettenmodel, beschreven in hoofdstuk 4, kan
een applicatie ontwikkeld worden die gekoppeld wordt aan de software waarmee de
indicatieadviseur haar gegevens registreert. Op het beeldscherm verschijnt dan een fi-
guur (zoals figuur 6.1) met de kansen van de individuele hulpverlener op de acht on-
derscheiden zorgpakketten. Aangezien het model rekent met beoordelingen van indi-
catieadviseurs kan de indicatieadviseur dit als een suggestie beschouwen van
collega’s die vergelijkbare gevallen hebben behandeld.

Een tweede mogelijke toepassing is een plansysteem voor het rio-management. Het
plansysteem is een rekenmodel dat op basis van jaargegevens over het aantal indica-
ties voor zorg thuis en opname en de leeftijds- en geslachtsverdeling van de hulpvra-
gers voorspelt hoeveel hulpvragers binnen een jaar terugkeren bij een rio voor een
hernieuwde indicatie. Dit kan gebruikt worden om de werklast bij een rio te plan-
nen.

Een mogelijke toepassing op regionaal en landelijk niveau is het simulatiemodel voor
toekomstscenario’s. Het simulatiemodel kent een inputzijde en een outputzijde. Aan
de inputzijde zit een groot aantal knoppen, die de belangrijkste determinanten van de
vraag vertegenwoordigen. Aan de outputzijde worden veranderingen in de vraag naar
verpleging en verzorging zichtbaar in de vorm van de verdeling van acht zorgpakket-
ten. In dit hoofdstuk zijn twee toekomstscenario’s getoond. Het eerste scenario ging
uit van demografische ontwikkelingen en het tweede scenario ging uit van demografi-
sche en maatschappelijke ontwikkelingen. De uitkomst van het eerste scenario liet
vooral een toename van de vraag naar opname zien, terwijl het tweede scenario duide-
lijk maakte dat door maatschappelijke ontwikkelingen en beleid de vraag naar op-
name minder snel zal toenemen door relatief meer vraag naar zorg thuis.

Het model bevat enkele tientallen knoppen om aan te draaien en dat maakt verfijnde
scenario’s mogelijk. Een belangrijke beperking blijft dat de volumegroei van de totale
vraag naar verpleging en verzorging nog niet berekend kan worden. Daarvoor is een
model in ontwikkeling bij het scp. Een andere beperking zijn de data. De rio-dos-
siers zijn nog te vaak te onvolledig, wat de betrouwbaarheid van de voorspellingen
kan aantasten. Dit neemt niet weg dat de verklaringskracht van bijvoorbeeld het zorg-
pakkettenmodel nu al goed te noemen is. Deze kan door betere registraties door
rio’s alleen maar verder toenemen.
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7 Samenvatting en slotbeschouwing

7.1 Inleiding

In de slotbeschouwing van deze studie, die teven een samenvatting is,  worden de
conclusies getrokken en per paragraaf toegelicht. Verder wordt nog eens overdacht in
hoeverre het gelukt is de onderzoeksvragen te beantwoorden met rio-data en welke
aanbevelingen voor beleid gedaan kunnen worden.

Het doel van deze studie is inzicht te verwerven in de vraag naar verpleging en verzor-
ging. Op grond van bijna 30.000 cliëntdossiers van dertien rio’s is een viertal vraag-
stellingen onderzocht. De doelstelling is in dit rapport uiteengelegd in een aantal
stappen. Eerst is gekeken wie de hulpvragers zijn, wat ze vragen en of er herkenbare
groepen per gevraagde zorgfuncties te onderscheiden zijn. Ten tweede is onderzocht
wat de determinanten of achterliggende factoren van de vraag zijn. Ten derde zijn de
verbanden tussen determinanten en gevraagde zorgfuncties gemodelleerd. En ten
vierde zijn mogelijke beleidstoepassingen van de ontwikkelde modellen verkend.

Op grond van de resultaten van de analyses in de hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn
de volgende conclusies te trekken:
– De groep hulpvragers voor verpleging en verzorging is heterogeen. Zodra men de

vraag differentieert naar zorgpakketten, krijgen hulpvragers meer profiel en zijn
verschillende groepen hulpvragers per zorgpakket te onderscheiden.

– Naast beperkingen en aandoeningen is de leefsituatie van hulpvragers een belang-
rijke determinant van indicaties voor verpleging en verzorging. Tevens van invloed
zijn de reden van aanmelding, de aanmelder, de al aanwezige zorg en het rio.

– Onder hulpvragers zijn (risico)groepen te onderscheiden, die snel terugkeren bij
een rio met een veranderde hulpvraag.

– De ontwikkelde modellen bieden verschillende beleidstoepassingen zoals een be-
slissing-ondersteunend systeem voor indicatieadviseurs, een plansysteem voor
rio-managers en toekomstscenario’s voor beleidsmakers.

7.2 Profielen van hulpvragers

De eerste onderzoeksvraag luidde: ‘Wie zijn de hulpvragers van verpleging en verzor-
ging’. Door de beperkingen van de data zijn alleen uitspraken te doen over hulpvra-
gers die een positieve indicatie kregen. Een vergelijking van hulpvragers met positieve
en negatieve adviezen zou een welkome aanvulling op deze studie zijn. Zo’n verge-
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lijking kan inzicht bieden in de praktische criteria voor positieve indicaties en of deze
overeenkomen met de formele indicatiecriteria.1

De onderzochte groep van positief geïndiceerden voor verpleging en verzorging is he-
terogeen van samenstelling. In het algemeen is eigenlijk alleen te zeggen dat de hulp-
vragers ouder zijn, gemiddeld ongeveer zeventig jaar, en vaker vrouw. Op andere ken-
merken is de variatie groot.

Zodra men groepen per zorgpakket gaat bekijken, worden de profielen homo-
gener.

Onderscheidt men globaal vragers van zorg thuis en vragers van opname dan
wordt al duidelijk dat de eerste groep relatief minder oud is, en vaker samenwoont in
een eengezinswoning in vergelijking met de tweede groep. De tweede groep is relatief
ouder en woont vaker alleen in een aangepaste woning.

Een nauwkeuriger profilering is mogelijk, wanneer de vragers per zorgpakket worden
beschouwd. Een prototypische vrager van huishoudelijke verzorging is een chronisch
zieke of gehandicapte vrouw van ongeveer zestig jaar die samenwoont in een eenge-
zinswoning en beperkt is in het uitvoeren van huishoudelijk werk, lichaamsbewe-
gingen en zelfverzorging. Een typische vrager van het pakket persoonlijke verzorging
‘plus’ is een alleenwonende vrouw van ongeveer 75 jaar die na ontslag uit een zieken-
huis nazorg nodig heeft, omdat ze vergelijkbare beperkingen als de hiervoor ge-
noemde vrouw heeft, maar in ernstiger mate.

Vragers van begeleiding ‘plus’ zijn wellicht de meest afwijkende groep, omdat ze
aanzienlijk jonger zijn dan de andere hulpvragers, namelijk gemiddeld 46 jaar. Ze
hebben last van psychische stoornissen en cognitieve beperkingen

Het prototype van een vrager van semi-murale zorg, eventueel in combinatie met zorg
thuis, onderscheidt zich sterk van de andere vragers van zorg thuis en lijkt meer op de
vragers van opname met uitzondering van één essentieel kenmerk: de vrager blijft
thuis wonen.

De vragers van verschillende vormen van intramurale zorg lijken sterk op elkaar.
Ze zijn gemiddeld ongeveer tachtig jaar, verweduwd, wonen in een aangepaste wo-
ning en hebben meervoudige lichamelijke en psychosociale beperkingen.

7.3 Handvatten voor vraagsturing

De tweede onderzoeksvraag betreft de determinanten die de vraag naar verpleging en
verzorging bepalen. Aangezien we de beschikking hebben over een bestand met al-
leen positieve indicatieadviezen, dus zonder negatieve adviezen, is het niet mogelijk
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de determinanten van de beslissingen van positieve versus negatieve adviezen te bepa-
len. Wel kan worden onderzocht, wat de determinanten van de adviezen ofwel de keu-
zen van hulpvragers voor zorgfuncties of pakketten zijn. In hoofdstuk 4 zijn twee mo-
dellen ontwikkeld. Een algemeen model over de keuze zorg thuis versus opname en
een specifiek model over de keuze voor de acht zorgpakketten. De determinanten bie-
den inzicht in (verschuivingen in) de samenstelling van de vraag naar verpleging en
verzorging. In feite zijn dit handvatten voor eventuele vraagsturing door de overheid.

Eerder zagen we dat ongeveer driekwart van de indicaties voor zorg thuis is en een
kwart voor opname. Welke determinanten bepalen deze verdeling en wanneer zal bij-
voorbeeld de vraag naar opname toenemen ten koste van de vraag naar zorg thuis (of
omgekeerd)? Naast beperkingen en aandoeningen blijken de sociale leefsituatie, de
aanwezigheid van zorg, de reden van aanmelding, de aanmelder en het rio bepalend
voor de verhouding.

De vraag naar opname zal toenemen ten koste van de vraag naar zorg thuis, wanneer
de groep hulpvragers gemiddeld ouder wordt, bestaat uit meer mannen, meer alleen-
wonenden, meer mensen met ernstiger lichamelijke en psychosociale beperkingen,
meer mensen met aandoeningen zoals diabetes, psychische en neurologische stoor-
nissen, meer mensen met een hulpmiddel, meer mensen die al thuiszorg of informele
hulp hebben, meer mensen die hulp vragen vanwege verminderde zelfredzaamheid
en meer mensen die aangemeld worden door een arts of ziekenhuis.

Ook bij de verdeling naar zorgpakketten speelt een breed scala aan determinanten
een rol, zij het dat determinanten per pakket verschillen. De meeste vraag is er naar
de zorgpakketten ‘huishoudelijke verzorging’ en ‘persoonlijke verzorging plus’. De
vraag naar het eerste pakket zal bijvoorbeeld relatief toenemen (ten opzichte van de
andere pakketten), wanneer het aandeel hulpvragers met voornamelijk beperkingen
in de huishoudelijke sfeer en de mobiliteit toeneemt. De vraag naar het tweede pakket
neemt relatief toe, wanneer het aandeel mannen dat zichzelf niet kan verzorgen toe-
neemt.

Dit biedt handvatten voor een eventuele sturing van de vraag naar verpleging en ver-
zorging. Het verdient aanbeveling de vraag niet alleen te sturen op ziektebestrijding
en preventie (volgens een biomedisch model), maar ook op leefsituatie en draag-
kracht, zoals het sociale netwerk, hulp, zorg en andere vormen van ondersteuning;
dus meer volgens sociaal-medisch model. Een tweede aanbeveling is de vraag gediffe-
rentieerd per zorgpakket te sturen, want de determinanten verschillen per pakket.
Met andere woorden, richt het beleid niet te zeer op de gemiddelde hulpvrager, maar
houdt rekening met verschillen tussen pakketvragers en zelfs met verschillen tussen
hulpvragers binnen een pakket.
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Uit de analyses blijkt dat een complex geheel van de genoemde factoren verschuivin-
gen in de vraag bepaalt. Enigszins verrassend was dat de hulpvrager, de aanmelder en
de instelling, ook na controle voor andere kenmerken, significant van invloed blijken.
De resultaten geven aanleiding om enkele doelstellingen van de indicatiestelling
nieuwe stijl te heroverwegen.

Kern van de modernisering van de awbz is de indicatiestelling ‘nieuwe stijl’, die
gekenmerkt wordt door objectiviteit, onafhankelijkheid en integraliteit. Aan de inte-
graliteit (het verbreden van de rio-taken naar welzijn, wonen,wvg, ggz en gehan-
dicaptenzorg) is in dit rapport geen aandacht besteed, omdat er over het jaar 2000
alleen nog maar betrouwbare gegevens van indicaties voor verpleging en verzorging
beschikbaar zijn. De kenmerken van objectiviteit en onafhankelijkheid konden voor
het eerst op grote schaal en met geavanceerde statistische technieken onderzocht
worden.

Uit de analyses blijkt dat er niet helemaal objectief wordt geïndiceerd. In de objective-
ring van de hulpvraag spelen naast beperkingen, aandoeningen en leefsituatie nog
een aantal factoren mee, die niet zouden mogen meewegen in het advies. Dit zijn de
reden van aanmelding en de aanmelder. In dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bij
gelijke beperkingen, een hulpvrager die aangemeld wordt door een arts, een zwaarder
pakket geadviseerd krijgt.

Overigens blijkt uit ander onderzoek dat er binnen een rio veel variatie bestaat bij
het indiceren. De verschillen zijn ten dele terug te voeren op verschillen tussen beoor-
delaars (Portrait 2000; Schrijvers 2001) en op verschillen in het aantal geïndiceerde
uren (Buijs et al. 2000, Jörg 2003).

Jörg (2003), die haar dissertatie wijdde aan de objectiviteit van de indicatiestelling,
komt op grond van analyses van beleidsmateriaal, interviews met indicatieadviseurs
en een grootschalige vignettenstudie tot de conclusie dat de indicatieadviseurs tijdens
hun werk twee petten dragen. Enerzijds hebben ze een adviesfunctie en komen ze op
voor de belangen van de hulpvrager. Anderzijds hebben ze een poortwachtersfunctie
en moeten ze beslissen over het wel of niet doorlaten tot awbz-zorg. De spanning als
gevolg van deze belangentegenstelling maakt een objectief oordeel moeilijk. Indica-
tieadvieurs blijken in de praktijk de ruimte te nemen om aan de hand van de wensen
van hulpvragers en eigen inzichten de adviezen te moduleren. Door de afwezigheid
van heldere eenduidige criteria voor objectieve indicatiestelling wordt hun deze
ruimte ook geboden.

Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat sociale (leef)omstandigheden,
naast het hebben van een beperking of een aandoening, een grondslag voor een posi-
tieve indicatie en dus een aanspraak op verpleging en verzorging vormen. Sociale om-
standigheden zijn minder objectief te meten en het oordeel zal sterk afhangen van de
inzichten van de indicatieadviseur. Dit is een reden om niet zo zwaar te tillen aan de
objectiviteit, in termen van meetbaarheid, van de indicatiestelling. Misschien moet
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meer gewicht gegeven worden aan objectiviteit in termen van de professionele blik
van de indicatieadviseurs, zoals bij artsen gewoon is.

Ten aanzien van de doelstelling van onafhankelijkheid kan op grond van de analyses
geconcludeerd worden, dat er verschillen zijn tussen rio’s. Gelijke hulpvragers
(voorzover dat gemeten kon worden) hebben bij rio’s verschillende kansen op zorg-
pakketten. Of deze verschillen te maken hebben met het zorgaanbod in de regio, met
de visie van de rio’s, met verschillen in werkwijze van indicatieadviseurs of andere
factoren kon in dit onderzoek niet vastgesteld worden, omdat de instellingen ano-
niem deelnamen. Een aanbeveling voor toekomstig onderzoek is de verschillen tus-
sen rio’s nader te verklaren.

Enerzijds zou kunnen worden begonnen met een kwantitatief onderzoek naar
regioverschillen. Anderzijds is het aan te bevelen kwalitatief onderzoek te verrichten
onder hulpvragers en indicatieadviseurs met vragen als: Zijn volledige onafhanke-
lijkheid en objectiviteit wel gewenst, wanneer men rekening wil houden met persoon-
lijke voorkeuren van hulpvragers en regionale verschillen in zorgstructuren?

7.4 Risicogroepen onder hulpvragers

In hoofdstuk 5 werden indicaties van hulpvragers in de tijd onderzocht aan de hand
van de derde vraagstelling: Hoe verandert de vraag van hulpvragers in de tijd en welke
factoren voorspellen de veranderingen? Van de groep hulpvragers die in 2000 een posi-
tief advies ontvingen, is nagegaan of ze voor half februari 2001 een tweede veranderd
advies ontvingen. Verlengingen van eerste adviezen na verloop van de geldigheidster-
mijn werden uitgesloten. Tachtig procent van de hulpvragers kreeg geen hernieuwde
indicatie. Dit kan verschillende redenen hebben: de ontvangen zorg is voldoende en er
is geen reden voor aanpassing van de zorg, mensen zijn overleden, er is geen zorg
meer nodig of mensen kregen pas na februari 2001 een hernieuwde indicatie.

Binnen de groep met een hernieuwde indicatie (20%) gaat ruim 40% van een indi-
catie voor zorg thuis naar een andere indicatie voor zorg thuis, ruim een kwart van
zorg thuis naar opname, bijna een vijfde van opname naar zorg thuis en een tiende
verandert van indicatie voor opname.

Uit de resultaten van de duurmodellen blijkt dat er herkenbare (risico-)groepen van
rio-hulpvragers zijn die snel terugkeren bij een rio met een veranderende hulp-
vraag. Mensen die in de tijd vaker van vraag veranderen, zullen meer begeleiding no-
dig hebben om te voorkomen dat ze van de ene naar de andere wachtlijst schuiven in
plaats van geholpen te worden. In de praktijk bestaan al enkele initiatieven, zoals het
toewijzen van een trajectbegeleider of wachtlijstbemiddelaar aan deze mensen.

De risicogroepen zijn te verdelen in twee hoofdgroepen. Hulpvragers die binnen
zorg thuis van pakket veranderen en hulpvragers die tussen zorg thuis en instellings-
zorg wisselen. In de eerste groep hebben alleenwonenden, mensen met psychosociale
problemen, mensen met beperkingen in de zelfverzorging een verhoogd risico.
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De hulpvragers met deze kenmerken keren snel terug. Dat zegt echter nog weinig
over verbetering of verslechtering van de gezondheid van de hulpvrager. Dat kan wel
gezegd worden bij de groep hulpvragers die na een initiële indicatie voor zorg thuis,
snel terugkeert met een vraag voor opname. Belangrijke determinanten van deze
vraagverandering zijn hoge leeftijd, ernstige psychosociale problematiek, ernstige be-
perking in de zelfverzorging, gedrags- en interpersoonlijke problemen, mobiliteits-
beperkingen en andere beperkingen.

Tot slot is er een groep die we misschien niet als risicogroep moeten aanmerken,
omdat het daarmee beter gaat. Zij keren na een indicatie voor opname snel terug bij
het rio met een vraag voor zorg thuis. Belangrijke voorwaarde blijkt de aanwezig-
heid van informele hulp voor de opvang thuis. Uit de redenen voor aanmelding valt
op te maken dat het hier gaat om mensen die veelal een kortstondige ziekte hebben
gehad, of na ontslag uit een ziekenhuis in een verpleeginstelling gerevalideerd heb-
ben. Er is echter een factor die de overgang negatief beïnvloedt en dat is de leeftijd.
Naarmate de hulpvrager ouder is, wordt de kans op een indicatie voor zorg thuis na
een indicatie voor opname kleiner.

7.5 Ontwikkeling van beleidsinstrumenten

De vierde vraagstelling luidt: ‘Welke beleidstoepassingen hebben modellen van de
vraag naar verpleging en verzorging?’ De in hoofdstuk 4 en 5 ontwikkelde modellen
verklaren de verdeling van de vraag over zorgpakketten. Om ramingen van de vraag te
kunnen maken dienen tevens modellen over het volume ontwikkeld te worden. Dit is
onderwerp van lopend onderzoek in een ander deelproject van het overkoepelende
project ‘Verklaringsmodel zorg voor mensen met beperkingen’. De combinatie van
determinanten van volume(groei) en verdeling over pakketten biedt mogelijkheden
ramingen van de vraag naar verpleging en verzorging te maken.

Het ramingvraagstuk voorlopig terzijde gelaten, zijn in hoofdstuk 6 verschillende an-
dere beleidstoepassingen van de modellen onderzocht. De volgende toepassingen
zijn modelmatig gezien mogelijk, maar geen ervan is nog gerealiseerd. Daarvoor
dient eerst nog de technische en praktische uitvoering ervan te worden onderzocht.

Een eerste mogelijke toepassing is een beslissingsondersteunend systeem voor indi-
catieadviseurs. Dit systeem is een rekenmodel dat bijna 30.000 intakes gebruikt om in
een nieuw individueel geval van een hulpvrager een suggestie te doen voor een pas-
send advies. Dit sluit aan bij de wens om eenvoudige aanvragen te standaardiseren.
Voor complexe aanvragen blijft de deskundigheid van de indicatieadviseur van groot
belang. Merk op dat het voorgestelde systeem werkt op basis van statistisch veel voor-
komende verbanden en niet op grond van inhoudelijke overwegingen. Dat laatste is
de reden dat dit systeem geen normen voor indicatieadvisering beoogt te stellen.
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Een tweede mogelijke toepassing is een plansysteem voor het rio-management. Met
dit rekenmodel kan op basis van jaargegevens over het aantal indicaties voor zorg
thuis en opname en de leeftijds- en geslachtsverdeling van de hulpvragers voorspeld
worden hoeveel hulpvragers binnen een jaar terugkeren bij een rio voor een her-
nieuwde indicatie. Deze informatie kan gebruikt worden bij het plannen van de werk-
last in de komende jaren. Dit is natuurlijk maar een deel van het verhaal. Daarnaast is
ook een rekenmodel nodig waarmee de volumegroei geschat wordt van het aantal
nieuwe hulpvragers dat zich meldt bij rio’s.

Ten slotte is een simulatiemodel ontwikkeld, dat toegepast kan worden bij de doorre-
kening van toekomstscenario’s op regionaal en landelijke niveau. In hoofdstuk 6 zijn
twee voorbeelden van toekomstscenario’s doorgerekend. Het eerste scenario gaat uit
van alleen demografische ontwikkelingen en het tweede gaat uit van demografische
en maatschappelijke ontwikkelingen. De uitkomst van het eerste scenario laat vooral
een toename van de vraag naar opname zien, terwijl het tweede duidelijk maakt dat
door maatschappelijke ontwikkelingen en beleid de vraag naar opname minder snel
zal toenemen door relatief meer vraag naar zorg thuis. Het onderliggende
verklaringsmodel kent een voor dit soort modellen redelijk hoge verklaringskracht.
Een beperking van het model, die al eerder is genoemd, is dat het model de volume-
groei van de vraag naar verpleging en verzorging niet berekent. Aan de ontwikkeling
van zo’n model wordt in het kader van het eerdergenoemde overkoepelende project
gewerkt. In de genoemde voorbeelden werd een bepaalde groei verondersteld.

Een andere beperking is dat de modellen gebonden zijn aan wat rio’s registreren.
Het opleidingsniveau van de hulpvrager wordt bijvoorbeeld niet geregistreerd, terwijl
dit een goede voorspeller van zorgvraag blijkt in verschillende scp-publicaties (cf.
Timmermans et al. 1997). Vanuit het oogpunt van beleidsinformatie en planning ver-
dient het aanbeveling een vraag naar opleiding op te nemen in de registratie. Een in-
komensvraag is al wel opgenomen in de registratie, maar bleek uit onze gegevens vrij-
wel nooit ingevuld te zijn. Het vragen naar de hoogste opleiding is minder beladen
dan het vragen naar het inkomen en is naar onze mening een beter alternatief.

7.6 Bruikbaarheid van rio-gegevens

De voor deze studie gebruikte rio-data bestaan uit alle registraties van zorgaanvra-
gen van dertien rio’s tussen 1 januari 2000 en 15 februari 2001. De registraties van
rio’s zijn een rijke bron voor onderzoek gebleken, zij het dat slecht ingevulde cli-
ëntdossiers nog een ernstige beperking vormen. De registratie bevat veel informatie
over de persoonlijke en sociale leefsituatie van de hulpvragers, hun beperkingen en
aandoeningen en de zorg die ze nodig hebben. De registratie kan ook veel informatie
bieden over de trajecten die hulpvragers doorlopen, al is die informatie momenteel
nog onvoldoende. Om meer inzicht te krijgen in hulpvragertrajecten of patiënten-
carrières, verdient het aanbeveling de rio-gegevens uit te breiden met wachtlijstge-
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gevens en gebruiksgegevens van hulpvragers. Daarmee kan de cirkel van hulpvraag –
wachtlijst – gebruik – veranderde hulpvraag gesloten worden.

Versterking van de registratiefunctie van de indicatiestelling is een concrete manier
om gestalte te geven aan de awbz-brede zorgregistratie, een belangrijke doelstelling
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het project modernise-
ring van de awbz (vws 2002a).

De kwaliteit van de rio-gegevens is nog zeer wisselend. Voor dit onderzoek voldeed
slechts 60% van de beschikbare gegevens aan de eisen voor onderzoek. De andere
40% van de cliëntdossiers was te onvolledig ingevuld om te gebruiken. Een vergelij-
king van de bruikbare gegevens met de alle gegevens op de ingevulde items en verge-
lijking met externe gegevens wees overigens uit dat de steekproef voldoende repre-
sentatief was. Door betere registratie is hier nog veel kwaliteitswinst te behalen. Be-
langrijke onderwerpen die we daardoor moesten laten liggen, waren de vergelijking
van negatieve en positieve indicaties en vergelijkingen van bestaand zorggebruik en
nieuwe zorgvraag.

In dit onderzoek zijn naast bekende ook enkele geavanceerde analysetechnieken toe-
gepast, zoals multinomiale logistische regressies en proportionele hazard analyses.
De omvang van de rio-data is vele malen groter dan gewoonlijk in onderzoeksbe-
standen en biedt daardoor mogelijkheden voor verfijnde analyses. Bovendien zijn de
rio-data zeer geschikt voor analyses in de tijd, denk aan trajecten van hulpvragers.
Naast de in hoofdstuk 5 toegepaste duurmodeltechnieken, kan men denken aan pa-
neldatatechnieken, waarmee weer andere vragen over de overgangen tussen zorgpak-
ketten en de determinanten ervan beantwoord kunnen worden.

Een groot deel van de onderzoekstijd is gaan zitten in het terugbrengen van de grote
hoeveelheid informatie van rio’s tot begrijpelijke en handzame elementen, die ge-
bruikt konden worden voor de modellering. Zo is een classificatie van zorgpakketten
ontwikkeld die de duizenden mogelijke combinaties van zorgproducten terugbracht
tot een indeling in acht zorgpakketten: huishoudelijke verzorging, persoonlijke ver-
zorging ‘plus’, verpleging ‘plus’, begeleiding ‘plus’, semi-murale zorg ‘plus’, tijde-
lijke opname ‘plus’, opname verzorging ‘plus’ en opname verpleging ‘plus’. De zorg-
pakketindeling is vergeleken met de nieuwe indeling in zorgfuncties en blijkt ge-
schikt om vrijwel alle combinaties van zorgfuncties te classificeren.

De grootste vraag gaat uit naar zorg thuis en daarbinnen naar huishoudelijke en
persoonlijke verzorging. Binnen de vraag naar opname, ongeveer een kwart van alle
aanvragen, is de meeste vraag naar opname met verzorging of verpleging, zorgfunc-
ties die door verzorgings- en verpleeghuizen aangeboden worden.

Een ander belangrijk element voor de modellering is, dat op basis van rio-registra-
ties van beperkingen van hulpvragers wetenschappelijke schalen zijn ontwikkeld voor
de beperkingen huishoudelijke vaardigheden (hdl), zelfverzorging (adl), mobiliteit,
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psychisch functioneren, communicatie en interpersoonlijke relaties. De eerste drie
beperkingen kwamen het meest voor onder hulpvragers en bleken zeer bepalend te
zijn voor welk zorgpakket geadviseerd werd. In samenwerking met het onderzoeks-
bureau argo uit Groningen heeft het scp deze schalen ontwikkeld. Dit bevestigt
nog eens de bruikbaarheid van rio-data voor wetenschappelijk onderzoek. Dat met
een kleiner aantal vragen nauwkeuriger de beperkingen van de hulpvrager bepaald
worden, is een praktisch voordeel van deze schalen boven de bestaande registraties.

Samengevat kunnen we stellen dat de modellen belangrijke inzichten leveren over de
vraag naar verpleging en verzorging. Toch kunnen ze op een aantal punten verbeterd
worden. Ten eerste zal een verbeterde registratie van aanvragen door rio’s ten goede
komen aan de modellen. Ten tweede dienen deze verdelingsmodellen aangevuld te
worden met volumemodellen. Ten derde kan de indeling in acht zorgpakketten ver-
fijnd worden naar enkelvoudige en meervoudige indicaties (bijvoorbeeld het zorgpak-
ket persoonlijke verzorging ‘plus’ splitsen in alleen persoonlijke verzorging en een
combinatie van persoonlijke en huishoudelijke verzorging). En ten vierde kunnen de
modellen uitgebreid worden van verpleging en verzorging naar de bredere taak van
rio’s inclusief indicaties voor welzijn, wonen, hulpmiddelen, gehandicaptenzorg en
geestelijke gezondheidszorg. Van belang is dat de oorspronkelijke doelstelling van
een integrale indicatiestelling gehandhaafd blijft, waarbij per hulpvraag een integrale
indicatie van op elkaar afgestemde zorgfuncties en woon- en welzijnsvoorzieningen
afgegeven wordt.

De in dit rapport ontwikkelde modellen dienen ter ondersteuning van beleid op ver-
schillende niveaus: van ondersteuning van professionele indicatieadviseurs bij het be-
oordelen van hulpvragers tot ondersteuning van ambtenaren van het ministerie van
vws bij het simuleren van beleidsvarianten en hun gevolgen. Bij een versterking van
de integrale indicatiestelling en een verbeterde uniforme registratie bieden de rio’s
een unieke bron van beleidsinformatie voor de toekomst, vooral in het kader van de
beleidsdoelstelling van een awbz-brede zorgregistratie. In de vws-brochure Klanten
kiezen (april 2002: 21) staat hierover het volgende:

‘De awbz-brede zorgregistratie is in de modernisering een belangrijk instrument
om de vraagsturing te ondersteunen. Realisatie maakt het in de komende jaren
mogelijk met één druk op de knop informatie te krijgen over het aantal cliënten dat
een zorgvraag heeft, de indicaties die zijn afgegeven, de cliënten die een persoons-
gebonden budget krijgen, de cliënten die in zorg zijn, de duur van de zorgverle-
ning en de cliënten waarvoor de geïndiceerde zorg niet beschikbaar is of maar ten
dele.’

De rio-registraties waarvan in dit rapport is gebruikgemaakt, zijn een geschikt be-
ginpunt voor een awbz-brede zorgregistratie. De Rekenkamer (2000, 2001) heeft al
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eerder opgemerkt dat er te weinig gebeurt met de rio-gegevens. Er moet echter nog
wel veel gebeuren, voordat de in de brochure beschreven knop ingedrukt kan worden.

Dit onderzoeksrapport is een eerste aanzet geweest om gebruik te maken van de rio-
gegevens in beleidsanalyses en bij beleidsaanbevelingen. Tijdens het uitvoeren van
het onderzoek is duidelijk geworden, dat er heel veel mogelijkheden zijn om de gege-
vens nuttig te gebruiken, maar ook dat het nog relatief veel moeite kost om de gege-
vens voldoende op orde te krijgen om de beschikbare informatie daadwerkelijk uit de
systemen naar boven te halen.

Om in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden, zou ten
eerste de gegevensopslag gestandaardiseerd moeten worden en ten tweede op grote
schaal ontsloten moeten worden voor beleidsdoeleinden, zoals vraaganalyses en on-
derzoek. Ten derde zouden softwareleveranciers van zorgregistratiesystemen gesti-
muleerd moeten worden software te koppelen aan, of onderdeel te maken van een
overkoepelend cliëntvolgsysteem, zodat dossiers van een patiënt niet bij elke instel-
ling opnieuw aangemaakt hoeven te worden en gefragmenteerd en verspreid infor-
matiebrokken van hulpvragers liggen opgeslagen.
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Bijlage A Gebruik van indelingen naar zorgproducten
en zorgfuncties in dit rapport
(bij hoofdstuk 1)

Met ingang van 1 april 2003 wordt in zeven zorgfuncties voor verpleging en verzor-
ging geïndiceerd (vws 2003).Ten tijde van de registratie van de gegevens die voor dit
rapport zijn gebruikt, werd geïndiceerd in een twintigtal producten volgens de bio-
iii indeling. De bio-iii is in 1999 opgesteld door het Breed Indicatie Overleg (bio)
(bio 1999).

In dit rapport is gewerkt met de productenindeling en hierop is de classificatie van
zorgpakketten gebaseerd. Na de fase van analyse, maar nog voor de publicatie, ver-
schenen de conversietabellen verpleging en verzorging, die het mogelijk maken func-
ties te vertalen in producten (voorzover bekend niet in omgekeerde richting). De con-
versietabellen verschenen te laat om de analyses opnieuw uit te voeren. Ter controle is
wel onderzocht in welk opzicht de classificatie van zorgpakketten zou veranderen
wanneer de indeling in zorgfuncties gehanteerd wordt. Hoeveel positief geïndi-
ceerden zouden in een ander zorgpakket ingedeeld worden?

Voor de analyses in dit rapport zijn negentien producten gebruikt (zie figuur 3.4 in
hoofdstuk 3). Deze negentien producten zijn teruggebracht tot acht hoofdgroepen.
De combinaties van deze acht hoofdgroepen zijn ondergebracht in een classificatie
van acht zorgpakketten (zie tabel 2.5 in hoofdstuk 2).

De toewijzing van producten aan zeven zorgfuncties gebeurt grotendeels op de-
zelfde manier, maar wijkt in enkele gevallen af.1 De toewijzing is gelijk voor de func-
ties huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende
begeleiding algemeen (in dit rapport ‘begeleiding’). De verschillen zitten in de toewij-
zing van dag- en nachtopvang, tijdelijke opname en opname verzorgingshuis en op-
name verpleeghuis. Deze zijn gesplitst in combinaties van zorgfuncties. Dit sluit aan
bij de in dit rapport gehanteerde classificatie van zorgpakketten, die gebaseerd zijn
op productcombinaties. Echte verschillen in toewijzing zijn: Het onderdeel nachtop-
vang van het pakket semi-murale zorg plus wordt ingedeeld bij de zorgfunctie ‘tijde-
lijk verblijf’, net als de onderdelen revalidatie en terminale zorg van het pakket
‘opname verpleging plus’.

137

1 Interpretatieverschillen zijn mogelijk. We hebben gebruikgemaakt van functie-naar-
product vertalingen om product-naar-functie vertalingen te maken.



De conclusie is dat de groep met een advies voor nachtopvang, revalidatie of termi-
nale zorg in een ander zorgpakket terechtkomt, wanneer de definities van zorgfunc-
ties worden gehanteerd. Het betreft hier 351 personen ofwel 1,3% van de in de analy-
ses meegenomen rio-cliënten.

Tot slot bevat tabel a.1 een voorstel voor een zorgpakketindeling volgens zorgfunc-
ties. De in dit rapport gehanteerde classificatie zou hiervoor enigszins aangepast
moeten worden.

Tabel A.1 Verdeling van zorgpakketten volgens product- en zorgfunctiedefinities
(dertien RIO’s in 2000)

n (%) n (%)

huishoudelijke verzorging thuis 8.417 30 huishoudelijke verzorging 8.417 30

persoonlijke verzorging thuis (plus) 6.602 24 persoonlijke verzorging (plus) 6.602 24

verpleging thuis (plus) 4.517 16 verpleging (plus) 4.517 16

sociale begeleiding thuis (plus) 781 3 onderst. begeleiding algemeen (plus) 781 3

semi-murale zorg (plus) 1.098 4 onderst. begeleiding dagdelen (plus) 1.098 4

tijdelijke opname (plus) 946 3 tijdelijk verblijf (plus) 1.294 5

opname verzorging (plus) 3.029 11 langdurig verblijf (plus) 3.032 11

opname verpleging (plus) 2.657 9 langdurig verblijf behandeling 2.306 8

totaal 28.047 100 28.047 100
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Bijlage B Constructie van de verklarende variabelen
(bij § 2.4 en 2.5)

Alle in dit onderzoeksrapport gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het gino-
rio2000-bestand dat door gino bv aan het scp is geleverd. In deze bijlage wordt
schematisch aangegeven hoe de oorspronkelijke variabelen uit de gino-rio-data-
base zijn omgezet in de variabelen die in de analyses worden gebruikt. In de tekst
(§ 2.4 en 2.5) zijn de geconstrueerde variabelen besproken.

B.1 Persoonskenmerken

Leeftijd en geslacht
In de modellen wordt de leeftijd (in jaren) van de cliënten op 1 januari 2000 meegeno-
men als een continue variabele, waarbij we zowel een lineaire als een kwadratische
component toelaten. Voor de duuranalyses in hoofdstuk 5 is het van belang dat varia-
belen geschaald zijn rond het gemiddelde (zie § 2.7.2). Omdat de gemiddelde leeftijd
van de cliënten ongeveer 70 jaar is, wordt van de leeftijd (in jaren) 70 jaar afgetrokken.
Deze gecorrigeerde leeftijd wordt ook gebruikt om de kwadratische term te construe-
ren. De kwadratische term zorgt ervoor dat de leeftijd een wat flexibeler rol kan spe-
len in het verklaringsmodel. Het effect van een hogere leeftijd hoeft dan niet mono-
toon toe of af te nemen, maar kan zich vanaf een bepaald moment versnellen of ver-
tragen, zodat ‘een jaartje ouder’ op hogere leeftijd meer (of juist minder) gevolgen
heeft dan op lagere leeftijd.

Burgerlijke staat en huishoudenvorm
De indeling van deze gecombineerde variabele vindt in eerste instantie plaats op de
feitelijke huishoudenvorm. Pas in tweede instantie wordt naar de juridische situatie
(burgerlijke staat) gekeken. In de analyses gebruiken we vier variabelen:
1 samenwonend, al dan niet gehuwd (samen);
2 alleenstaand wegens overlijden van de partner (al_wd);
3 alleenstaand om andere (of onbekende) reden (al_an);
4 mensen bij wie informatie over de woonsituatie ontbreekt (onbek).
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Tabel B.1 Constructie variabelen huishoudenvorm

oorspronkelijke
GINO-variabele
leefvorm

oorspronkelijke GINO-
variabele
burgerlijke staat

aant. obs.

sm_ghb sm_anb al_wda,b al_ana,b onbeka,b

eenoudergezin,
inwonend,
niet zelfstandig,
samenwonend gehuwd 10.451 X

( ” ) alleenstaand, gescheiden,
ongehuwd, samenwonend 1.402 X

( ” ) verweduwd 1.254 X

( ” ) onbekend 163 X

alleenwonend,
partner in AWBZ-
instelling gehuwd 248 X

( ” ) alleenstaand, gescheiden,
ongehuwd, samenwonend 2.811 X

( ” ) verweduwd 9.770 X

( ” ) onbekend 253 X

onbekend gehuwd 350 X

( ” ) alleenstaand, gescheiden,
ongehuwd, samenwonend 150 X

( ” ) verweduwd 513 X

( ” ) onbekend 682 X

a Variabelen zoals gebruikt in de analyses.
b Variabelen zoals gebruikt in hoofdstuk 3.

Woonvorm
In de registraties van de diverse rio’s komen in totaal veertig verschillende woonvor-
men voor. Omdat rio’s zelf invloed hebben op de benaming van de woonvormen die
ze onderscheiden, zien we grote verschillen tussen de rio’s in aantallen woonvor-
men, en komen vergelijkbare typen woningen voor onder verschillende namen. In de
analyses maken we veel minder onderscheid:
1 een ‘normale’ standaard eengezinswoning, flat, of iets dergelijks (norml);
2 een (voor ouderen) aangepaste woning (ouder);
3 een bijzondere woonvorm (zoals een woonboot), een intramurale instelling, of

geen informatie over de woonvorm beschikbaar (ovrig).
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Tabel B.2 Constructie variabelen woonvorm

oorspronkelijke GINO-variabelen aant. obs. normla,b oudera,b

instlb ovrigb onbekb

(deels) aangepaste woning 47 X
(deels) aangepaste woning, miva-woning 312 X
aanleun/inleunwoning 1.634 X
aanleunwoning 93 X
adl-clusterwoning 9 X
afwijkende woning 81 X
appartement 129 X
bejaardenwoning 716 X
bejaardenwoning, eengezins 40 X
bejaardenwoning, meergezins, flat 73 X
bejaardenwoning, meergezins, portiek 3 X
boerderij 146 X
bovenwoning 8 X
bungalow 103 X
eengezinswoning 9.397 X
eigen woning 78 X
flat, appartement 2.900 X
flat/appartement 255 X
flat/appartement zonder lift 96 X
gedeeltelijk aangepaste woning 7 X
gelijkvloerse woning 0 X
gezinsvervangend tehuis 0 X
huurwoning 3 X
levensloopbestendige woning 116 X
meergezinswoning, flat 99 X
meergezinswoning, portiek 8 X
overig 1.830 X
rolstoelgeschikte woning 3 X
seniorenwoning 2.104 X
serviceflat 558 X
verpleeghuis 100 X
verzorgingshuis 576 X
vph 11 X
vrijstaande woning 41 X
vzh 108 X
woning met trappen 36 X
woonboot 1 X
woonvorm voor gehandicaptenc 62 X
woonwagen 1 X
wozoco 45 X
missings 6.218 X

a Variabelen zoals gebruikt in de analyses.
b Variabelen zoals gebruikt in hoofdstuk 3.
c Onduidelijk of het om verstandelijk of lichamelijk gehandicapten gaat. Als het om lichamelijk gehandicapten gaat,

ligt een indeling bij de aangepaste woningen voor de hand. We zijn van de veronderstelling uitgegaan dat het om
verstandelijk gehandicapten gaat en dat er een instellingsvorm aanwezig is.
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B.2 Kenmerken van de aanmelding

Aanmelder
Ook voor deze variabele is het aantal categorieën te groot om zonder meer mee te ne-
men in de analyses. Ze variëren van cliënten die zichzelf aanmelden of door huisgeno-
ten aangemeld worden tot cliënten die al van een zorgvoorziening gebruikmaken en
via die instelling een nieuwe aanvraag doen. We brengen het aantal terug tot vier cate-
gorieën:
1 aanmelding door de cliënt zelf (zelf);
2 aanmelding vanuit de directe omgeving van de cliënt (familie, vrienden, kennis-

sen) (omgev);
3 aanmelding door professionele (medische) zorgverlener zoals de huisarts, het zie-

kenhuis of een specialist (h_zkh);
4 aanmelding vanuit een andere professionele zorgomgeving zoals welzijnswerk,
ggz, verpleging en verzorging, inclusief cliënten van wie informatie over de aan-
melder ontbreekt (ovrig).
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Tabel B.3 Constructie variabelen aanmelder

oorspronkelijke GINO-variabelen aant. obs. zelfa,b omgeva,b h_zkha ovriga

huisab ziekhb tzorgb izorgb ovrigb onbekb

algemeen maatschappelijk werk 354 X

ambulante zorg 1 X

cliënt zelf 6.283 X

dagbehandeling pg 1 X

dagbehandeling somatisch 1 X

echtgenoot/echtgenote 0 X

familie/buren/kennissen 4.708 X

fysiotherapeut 2 X

gemeente 8 X

ggz 3 X

huisarts 3.056 X

huisgenoot 0 X

indicatieorgaan 20 X

jeugdzorg 5 X

overig 2.004 X

overige familie/kennissen 0 X

Riagg/ggz 64 X

sociale dienst 0 X

specialist 79 X

tz 3.012 X

verpleeghuis 479 X

verzorgingshuis 497 X

vrijwilligerswerk 27 X

ziekenhuis 6.206 X

zorgkantoor 134 X

99 1.103 X

missings 0 X

a Variabelen zoals gebruikt in de analyses.
b Variabelen zoals gebruikt in hoofdstuk 3.
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Reden van aanmelding
In de databases van gino komen vijftien antwoordmogelijkheden voor. Eén van
deze mogelijkheden, namelijk ‘zwangerschap/bevalling’ wordt gebruikt om waarne-
mingen eruit te filteren (zie § 2.6). De andere redenen zijn samengenomen in de vol-
gende categorieën:
1 psychosociale redenen, inclusief dementie, gedragsproblemen, overlijden van de

partner (psych);
2 kortstondige ziekte (kziek);
3 langdurige ziekte of lichamelijke handicap (lziek);
4 nazorg ziekenhuis/verpleeghuis (nazrg);
5 ouderdom/verminderde zelfredzaamheid (ouder);
6 overige redenen, geen informatie over de reden (ovrig).
Er kan meer dan één reden van aanmelding worden opgegeven.

Tabel B.4 Constructie variabelen reden van aanmelding

oorspronkelijke GINO-variabelen aant. obs. psycha kzieka lzieka nazrga oudera ovriga

dementie/cognitief verval 563 X

echtscheiding/verlating 20 X

gedragsproblemen 68 X

kortstondige ziekte 1.807 X

langdurige ziekte 3.675 X

lichamelijke handicap 693 X

nazorg ziekenhuis/nazorg verpleeghuis 6.825 X

opname 802 X

ouderdom/verminderde zelfredzaamheid 6.701 X

overbelasting huisgenoten 400 X

overlijden partner/huisgenoot 107 X

psychische redenen 745 X

terminaal 367 X

zwangerschap/bevallingb 0 – – – – – –

overig 4.921 X

missings/geen reden aangegeven 678 X

a Variabelen zoals gebruikt in de analyses.
b Mensen voor wie als reden ‘zwangerschap/bevalling’ is geregistreerd, zijn uit de analyses verwijderd (zie § 2.6).
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B.3 Zorgkenmerken

Aanwezige zorg
De 27 categorieën uit de gino-software vatten we voor de analyses samen in een zes-
tal categorieën:
1 welzijnsvoorzieningen/ouderenzorg, waaronder alarmering en maaltijdvoorzie-

ning (welzn);
2 particuliere hulp (parti);
3 informele hulp (inform);
4 een vorm van zorg thuis (incl. alpha-hulp en pgb’s) (thuis);
5 overige zorg, bijvoorbeeld ziekenhuizen, paramedische zorg, ggz en maatschap-

pelijk werk (ovrig);
6 geen gebruik van zorg, geen informatie over zorggebruik (geen).
Er kan meer dan één vorm van aanwezige zorg worden opgegeven.
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Tabel B.5 Constructie variabelen overige aanwezige zorg

oorspronkelijke
GINO-variabelen

aant.
obs.

wel-
zna,b

par-
tia,b

thuisa,b ovriga in-
forma,b

geena

ziekhb parmdb psychb opvzhb opvphb ovrigb geenb

aaw-hulp 118 X
adl-zorg focus 9 X
alarmering 1.089 X
algemeen
ziekenhuis 451 X
alpha-hulp 998 X
diëtetiek 28 X
ergotherapie 73 X
fysiotherapie 961 X
gecoördineerd
ouderenwerk 26 X
ggz/Riagg 455 X
huisarts 2 X
jgz 14 X
logopedie 35 X
maaltijdvoorzie-
ning/eetpunt 2.586 X
maatschappelijk
werk 228 X
mantelzorg 1.122 (X)c

meerzorg 48 X
particuliere hulp 2.310 X
pgb 6 X
revalidatie
opname 11 X
specialist 1.246 X
tz 5.825 X
verpleging en
verzorging 181 X
vph 365 X
vrijwilligerswerk 101 X
vzh 680 X
z. overig 926 X
missings/geen
zorg aanwezig 14.397 X

a Variabelen zoals gebruikt in de analyses.
b Variabelen zoals gebruikt in hoofdstuk 3.
c De aanwezigheid van informele hulp is slecht geregistreerd in dit gegevensblok. Voor de analyses wordt aanwezig-

heid van informele zorg gedefinieerd op basis van variabele ‘ovz16’ (mantelzorg) uit dit blok, en op basis van
diverse andere variabelen uit het GINO-blok Mantelzorg. In dat blok kan aangegeven worden of er inwonende of
uitwonende mantelzorgers zijn, en wat hun huidige inzet, belasting en inzetbaarheid zijn. Als één of meer van deze
vragen positief beantwoord is, dan nemen wij aan dat er mantelzorg aanwezig is (en krijgt de variabele ‘inform’ de
waarde 1). De 1.122 observaties in de tabel slaan alleen op de variabele ‘ovz16’. Door het GINO-blok Mantelzorg
te gebruiken wordt dit aantal opgehoogd tot 6.300 observaties waarbij informele zorg aanwezig is. Dit leidt tot een
afname van het aantal mensen bij wie geen zorggebruik is geregistreerd. Overigens bestaat er binnen de RIO’s
onduidelijkheid over de rol die mantelzorg moet spelen bij de indicatiestelling (Schrijvers en Ravelli 2000: 28).
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Hulpmiddelen
In de gino-software is ruimte voor 43 verschillende soorten hulpmiddelen. In de
analyses voegen we deze samen tot:
1 hulpmiddelen bij mobiliteit (verplaatsingshulpmiddelen zoals rolstoelen en loop-

hulpmiddelen zoals krukken en rollators) (mobil);
2 hulpmiddelen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl) zoals een aange-

past bed, bij toiletgang of douchen (adl);
3 verzorgingshulpmiddelen, geen hulpmiddelengebruik, geen informatie (geen).
Er kunnen voor een cliënt verschillende hulpmiddelen geregistreerd worden.
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Tabel B.6 Constructie variabelen hulpmiddelengebruik

oorspronkelijke GINO-variabelen aant. obs. mobila,b adla,b geena

verzob onbekb

aanwezige hulpmiddelen 0
verplaatsingshulpmiddelen 0 X

handbewogen rolstoel 1.969 X
elektrische rolstoel 205 X
scootermobiel 613 X
driewielfiets 20 X
fiets 47 X
? 10 X

loophulpmiddelen 0 X
stok 2.547 X
krukken 1.321 X
looprek 672 X
rollator 5.844 X
vierpoot 138 X
overig loophulpmiddel 188 X

hulpmiddel bij adl 0 X
stahulp 35 X
optrekapparaat/papegaai 676 X
aangepast bed 1.459 X
aangepaste huiskamerstoel 232 X
werkstoel 104 X
aangepaste tafel 70 X
transferhulpmiddel 55 X
tillift 204 X
hulpmiddel voor toiletgang 1.949 X
hulpmiddel voor douchen/baden 1.270 X
overig adl-hulpmiddel 768 X
overig verplaatsingsmiddel 423 X

verzorgingsmiddelen 0 X
cont.amb.peritonaal dialyse 5 X
incontinentiemateriaal 686 X
urinestoma of verblijfskatheter 301 X
anus praeternaturalis 79 X
tracheacanule 18 X
zuurstofapp. (katheter) 143 X
pijnbestrijdingsapp. 13 X
infuus 17 X
maagsonde 61 X
wondverzoringsmateriaal 367 X
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oorspronkelijke GINO-variabelen aant. obs. mobila,b adla,b geena

verzob onbekb

onbekend 1 564 X
onbekend 2 8 X
onbekend 3 14 X
onbekend 4 46 X
missings/geen hulpmiddelengebruik 16.353 X

a Variabelen zoals gebruikt in de analyses.
b Variabelen zoals gebruikt in hoofdstuk 3.

B.4 Kenmerken van de hulpbehoefte

Medische diagnose
De 112 coderingen die de gino-software hiervoor kent, hebben we gereduceerd tot
scores op een zestiental hoofdcategorieën gebaseerd op internationaal gebruikelijke
icd-9 protocollen (who, 1977). Een aantal daarvan komt zo weinig voor in de regis-
tratiegegevens dat we deze niet afzonderlijk kunnen meenemen in de analyses. Het
toeval zou dan een te grote rol gaan spelen. Verdere samenvoeging van diagnosen
leidt tot de volgende tien categorieën die in de analyses worden meegenomen:
1 nieuwvormingen;
2 endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten;
3 psychische stoornissen;
4 zenuwstelsel en zintuigen;
5 hartvaatstelsel;
6 ademhalingswegen;
7 bewegingsstelsel en bindweefsel;
8 ongevalletsels en vergiftigingen;
9 overige diagnosen (med_ov);
10 geen medische diagnose (med_geen).
Er kunnen voor een cliënt verschillende medische diagnosen geregistreerd worden.
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Tabel B.7 Constructie variabelen medische diagnose

oorspronkelijke GINO-variabelen aant.
obs.

variabelen zoals gebruikt in de analyses

med
1

med
2

med
4

med
5

med
6

med
7

med
11

med
13

med_
ov

med_
geen

infectieziekten/parasitaire ziekte 286 X
nieuwvormingen 2.359 X
endocriene, voedings- en stofwis-
selingsziekten 2.370 X
bloed en bloedvormende organen 612 X
psychische stoornissen 2.276 X
zenuwstelsel en zintuigen 3.111 X
hartvaatstelsel 5.796 X
ademhalingswegen 2.018 X
spijsverteringsstelsel 1.167 X
urogenitaal systeem 1.095 X
huid en subcutis 717 X
bewegingsstelsel en bindweefsel 5.823 X
symptonen en onvoll. omschreven
ziektebeelden 150 X
ongevalletsels en vergiftigingen 2.627 X
aanvullende classificatie 709 X
overig 2.755 X
missings/geen medische diagnose 9.943 X

Beperkingenschalen (deel 1)
In de gino-rio-database zijn 129 coderingen voor de beperkingen beschikbaar, ge-
baseerd op het icidh-9 protocol (International Classification of Impairments, Disa-
bilities and Handicaps;who, 1993). Voor elk van de 129 codes wordt niet alleen de
aan- of afwezigheid vastgesteld, maar ook de ernst van de betreffende beperking.
Omdat verwacht mag worden dat beperkingen een belangrijke rol spelen, is het van
belang deze informatie zo goed mogelijk in de analyses mee te nemen. Voor de con-
structie van de beperkingenschalen is gebruikgemaakt van Mokken-schaalanalyses
(Eggen en Sanders 1993).

Vergelijkbare analyses zijn al eerder uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.
Hier doet men al ruim tien jaar onderzoek naar schaalconstructies voor lichamelijke,
cognitieve en sociale beperkingen op basis van gino-data (Zijlstra et al. 1991). Voor
drie typen problematiek zijn daarbij hiërarchische beperkingenschalen geconstru-
eerd: een adl- en een hdl-schaal voor lichamelijk functioneren, en een gost-schaal
(geheugen- en oriëntatiestoornissen) voor cognitief functioneren, elk met als scores
‘geen beperking’, ‘licht’, ‘matig’ of ‘ernstig beperkt’. Zijlstra et al. (1991: 149) merken
op dat schaalconstructie van psychosociale items geen resultaat opleverde, omdat de
items geen duidelijk cumulatief karakter hebben. Op basis van een eerdere versie van
de gino-rio-gegevens is in Van Campen et al. (2000, Statistische bijlage ii) gecon-
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cludeerd dat de overige items geen aanleiding geven tot constructie van continue of
hiërarchische schalen. Met factoranalyse zijn toen wel dichotome schalen gevonden
die aansluiten bij de icidh-indeling.

Voor een zestal van de in de gino-rio-database onderscheiden groepen van beper-
kingen kan aangetoond worden dat er een Mokken-schaal op gebaseerd kan worden
(Moorer en Van Linschoten, 2002). Dit betekent dat de onderliggende items niet al-
leen bij elkaar passen en (ongeveer) hetzelfde meten, maar ook dat er een hiërarchie
in valt te onderscheiden. Dit betreft de schalen:
1 psychisch functioneren (psyf);
2 communicatie (comm);
3 mobiliteit (mob);
4 zelfverzorging (adl);
5 huishoudelijke vaardigheden (hdl);
6 interpersoonlijke relaties (intf).

Bij de schaalconstructie is gekeken naar de mate waarin de items binnen een rubriek
een schaal vormen. In het algemeen kunnen we stellen dat op basis van een Mokken-
schaalanalyse de schaalscores bepaald kunnen worden door het sommeren van de
scores op de items, voorzover ze tot de schaal behoren. Op basis van de hiërarchie die
tussen de items wordt gevonden in de Mokken-analyses, zijn de ontbrekende items
aangevuld. Er zijn echter aanvragen waarvoor in het geheel geen score is geregi-
streerd bij de items, maar uitsluitend bij de rubrieksscore. Dat kan gezien worden als
een ‘algemene’ score voor de betreffende rubriek/schaal. Om zowel aanvraagdossiers
die alleen een ‘algemene’ score als dossiers met een schaalscore in de analyses te kun-
nen meenemen, moet een imputatieronde worden uitgevoerd waarbij deze twee groe-
pen in elkaar worden geschoven.

In het kort komt de imputatie erop neer dat de schalen zoals die in Moorer en Van
Linschoten (2002) zijn geconstrueerd worden teruggebracht tot een algemene ru-
brieksscore. Voor de algemene rubrieksscores zijn vier waarden mogelijk: 0 = geen
beperking aanwezig, 1 = lichte, 2 = matige, en 3 = ernstige beperking. De (gesom-
meerde) schaalscores kunnen zonder probleem teruggebracht worden naar dezelfde
range door de schaalscore te delen door het aantal items waaruit de schaal bestaat.
Dit geeft echter een (geïmputeerde) rubrieksscore die niet alleen de waarden 0, 1, 2 en
3 kan aannemen, maar ook een aantal tussenliggende waarden. Om de vergelijkbaar-
heid met de rubrieksscore zo groot mogelijk te houden, worden de gebroken waarden
afgerond naar het naast hoger gelegen gehele getal. Dat betekent bijvoorbeeld dat ie-
mand die gemiddeld een beperking van 2,4 scoort toch een ‘3’ (ernstige beperking)
krijgt toegewezen. Toepassing van de gebruikelijke afrondingsregels zou betekenen
dat iemand die gemiddeld 0,3 scoort (omdat er één of twee lichte beperkingen aanwe-
zig zijn) toch een overall score ‘0’ (geen beperking) krijgt toegewezen. Door de geko-
zen wijze van afronding komt deze persoon toch als licht beperkt in de analyses voor.
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Een vergelijking van de mensen die zowel op een algemene rubrieksscore hebben als
scores op de onderliggende beperkingenmaten, geeft aan dat door deze wijze van af-
ronden het grootste aantal mensen verkregen wordt bij wie de geïmputeerde ru-
brieksscore overeenkomt met de werkelijk ingevulde waarde. Uiteraard wordt bij deze
mensen de werkelijke rubrieksscore in de analyses gebruikt en niet de geïmputeerde
score die op basis van de items geconstrueerd is.

Tabel B.8 Constructie beperkingenschalen op basis van Mokken-analyses

oorspronkelijke GINO-variabelen type aant.
obs.

variabelen zoals gebruikt in de analyses

psyf comm mob adl hdl intf

stoornissen en beperkingen hoofdas 1.235

psychisch/cognitief hoofdas 9.828 IMP

bewustzijn item 1.052 X

aandacht item 1.358 X

denken item 1.425 X

waarnemen item 1.002 X

ziektebesef/-inzicht item 2.492 X

geheugen en inprenting item 3.512 X

oriëntatieverlies tijd item 1.884 X

oriëntatieverlies plaats item 1.433 X

oriëntatieverlies persoon item 1.122 X

communicatie hoofdas 5.735 IMP

formuleren en uitzenden hoofdas 0 –

spreken item 1.379 X

schrijven item 1.032 X

telefoneren item 919 X

non-verbaal item 400 X

ontvangen en begrijpen hoofdas 0 –

luisteren item 684 X

lezen item 765 X

taalproblemen item 479 X

mobiliteit hoofdas 12.400 IMP

zich verplaatsen binnenshuis item 8.632 X

zich verplaatsen buitenshuis item 8.758 X

traplopen item 6.467 X

risico op vallen item 5.359 X

gebruik van vervoermiddelen Item 1.655 NS

beoordelen verkeerssituatie item 814 NS

plannen van vervoer item 719 NS
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oorspronkelijke GINO-variabelen type aant.
obs.

variabelen zoals gebruikt in de analyses

psyf comm mob adl hdl intf

zelfverzorging (adl) hoofdas 14.062 IMP

wassen aan de wastafel item 6.126 X

douchen item 6.653 X

baden item 1.700 X

toiletgang item 3.759 X

kleden item 5.923 X

ov. lichamelijke verzorging item 3.844 X

eten/drinken item 2.427 X

zelfverwaarlozing item 1.227 NS

huishoudelijke vaardigheden (hdl) hoofdas 15.628 IMP

licht huishoudelijk werk item 6.591 X

zwaar huishoudelijk werk item 9.696 X

bedden item 7.303 X

afwas item 3.957 X

verzorgen v.d. maaltijden item 5.449 X

dag. boodschappen doen item 6.020 X

verzorgen van de kleding item 5.751 X

hanteren fysieke omgeving item 1.867 X

verzorgen van huisgenoten item 1.678 X

verzorgen van (huis)dieren item 950 X

onderhoud (huis/tuin) item 2.412 NS

organiseren huishouden item 2.039 NS

interpersoonlijke relaties hoofdas 4.895 IMP

met partner/huisgenoot item 811 X

met familieleden item 848 X

met anderen dan familie item 483 X

functioneren in gezin item 411 X

act. in andere verbanden item 419 X

contactstoornissen item 404 X

sociaal isolement item 1.015 X

eenzaamheid item 1.032 X

NB ‘NS’ geeft aan dat een item geen deel uitmaakt van de Mokken-schaal en bijgevolg niet meedoet bij de constructie
van de beperkingenmaat. ‘IMP’ geeft de rubrieken aan.

Bron: GINO-RIO2000; Moorer en Van Linschoten (2002: Tabellen 18a en 18b)
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Beperkingenschalen (deel 2)
Zoals aangegeven is niet voor alle beperkingenmaten een Mokken-schaal te maken.
Dat is vooral problematisch bij het aanvullen van de niet-ingevulde items, en bij het
combineren van de items met de rubrieksscores. Immers, als er geen hiërarchie in de
items te ontdekken is, dan hebben we ook geen basis waarop we de imputatie van de
items kunnen bepalen. Dat impliceert weer dat we niet voldoende gegevens hebben
om de schaalscores (de som van de itemscores) te bepalen, waardoor de samenvoe-
ging met de rubrieksscores problematisch wordt. Kort samengevat hebben we geen
voldoende harde basis om het niveau van de beperkingen (geen, licht, matig of
ernstig) te bepalen. We beperken ons daarom tot variabelen die aangeven of een be-
paalde beperking al dan niet aanwezig is: als op de rubrieksscore, of op (ten minste)
één van de bijbehorende items, is aangegeven dat er een probleem is, dan is duidelijk
dat de beperking aanwezig is. De volgende zes beperkingenschalen worden op deze
wijze geconstrueerd:
1 zintuiglijke functies (zin);
2 lichamelijke functies (lich);
3 beweging (bew);
4 elementaire cognitieve vaardigheden (cogn);
5 gedrag (gedr);
6 stemming (stem).

Voor elk van deze beperkingenmaten kunnen we concluderen dat de bijbehorende
items een redelijke tot grote onderlinge samenhang vertonen, met Cronbach’s α’s
tussen 0,55 en 0,90 (Eggen en Sanders 1993). Alleen voor de schaal ‘zintuiglijke
functies’ gaat dit niet op; zien, horen, en tastzin (de drie items die onder zintuiglijke
functies vallen) moeten eigenlijk als afzonderlijke beperkingen meegenomen worden.
Dat geeft echter een probleem bij het samenvoegen met de rubrieksscores. Er zijn na-
melijk mensen van wie we alleen weten dat er een probleem met de zintuigen is (om-
dat de rubriek is ingevuld), maar niet precies welk probleem (omdat de items niet zijn
ingevuld). Deze mensen kunnen alleen meegenomen worden als we horen, zien en
tastzin toch sommeren tot een schaal ‘zintuiglijke functies’.
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Tabel B.9 Constructie overige beperkingenschalen (zonder Mokken-analyses)

oorspronkelijke GINO-
variabelen

aant.
obs.

variabelen zoals gebruikt in de analyses

zin bew lich gedr stem cogn werk bijz

gedrag hoofdas 0 IMP

zwerfneigingen item 817 X

onrust overdag item 1.079 X

onrust ’s nachts item 1.343 X

afw. gedrag/decorumverlies item 888 X

agressief gedrag item 871 X

achterdocht Item 919 X

stemming hoofdas 0 IMP

lusteloosheid/apathie item 1.696 X

angsten item 1.435 X

depressie (moedeloosheid) item 2.011 X

euforie item 513 X

rouw/verdriet item 1.652 X

elem. cogn. vaardigheden hoofdas 0 IMP

dagindeling maken/plannen item 2.017 X

sturen/bijsturen item 1.734 X

probleemoplossende
vaardigh. item 1.927 X

herkennen van risico’s item 1.099 X

zintuiglijke functies hoofdas 7.522 IMP

zien item 3.398 Xa

horen item 2.880 Xa

tastzin/sensibiliteit item 637 Xa

lichamelijke functies hoofdas 12.882 IMP

uitscheiding hoofdas 0 –

obstipatie item 1.540 X

diarree item 1.083 X

incontinentie feces item 1.650 X

incontinentie urine item 3.339 X

hart- en longfuncties hoofdas 0 –

ademhalingsproblemen item 3.191 X

uithoudingsvermogen item 6.881 X

vochtretentie item 1.811 X

voedingsstoornissen hoofdas 0 –

voedingsallergie item 710 X

eetstoornis item 1.783 X

stofwisselingsstoornis item 1.264 X
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oorspronkelijke GINO-
variabelen

aant.
obs.

variabelen zoals gebruikt in de analyses

zin bew lich gedr stem cogn werk bijz

huid en sensibileit hoofdas 0 –

decubitus item 1.364 X

wond(verzorging) item 2.465 X

allergie item 853 X

overig hoofdas 0 –

pijn item 4.895 X

vochthuishouding item 1.342 X

verzorgingsmiddelen item 6 X

beweging hoofdas 12.429 IMP

veranderen lichaamshouding hoofdas 0 –

verzitten/verliggen item 3.284 X

gaan liggen en v.v. item 3.826 X

gaan zitten/opstaan item 6.200 X

knielen/hurken/bukken item 8.581 X

handhaven lichaamshouding hoofdas 0 –

zitten item 2.450 X

staan item 5.913 X

overig hoofdas 0 –

evenwicht item 5.500 X

transfervaardigheden item 4.604 X

bewegen/hanteren
voorwerpen item 4.892 X

tillen item 7.429 X

werk/opleiding/vrije tijd hoofdas 1.938 IMP

hanteren psych./cognit.
eisen item 191 X

hanteren fysieke aspecten item 172 X

psychosociale vaardigheden item 180 X

hanteren omstandigheden item 291 X

bijzondere risico’s hoofdas 1.861 IMP

overmatig alcoholverbruik item 103 X

drugsgebruik item 57 X

suïcidaal item 70 X

gevaar voor zichzelf/
anderen item 127 X

besmettingsgevaar item 64 X

a Moeten eigenlijk als afzonderlijke variabele meegenomen worden, maar dan missen we de cliënten bij wie alleen de
hoofdas (‘beperking met zintuiglijke functies’) is ingevuld.
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Bijlage C Vergelijking van het ruwe en het
geschoonde gino-rio2000-bestand
(bij § 2.6)

Deze studie ving aan met een omvangrijk bestand van circa 150.000 aanvragen bij
vijftien rio’s. In hoofdstuk 2 (§ 2.6) is verantwoord welke keuzes en selecties zijn
gemaakt ten aanzien van het gegevensbestand. De meest ingrijpende keuze werd in-
gegeven door de kwaliteit van de data, in het bijzonder de registratie van de beperkin-
gen. In veel dossiers blijkt wel advies te zijn uitgebracht, maar gegevens over de be-
perkingen (wat toch de grondslag voor het advies behoort te zijn) ontbreken. In para-
graaf 2.6 is gemeld dat ervoor gekozen is deze incomplete dossiers niet mee te nemen
in het uiteindelijke analysebestand. Tabel 2.6 laat zien dat er met deze wijze van selec-
teren 28.047 cliëntdossiers overblijven.

Het aantal verwijderde cliëntdossiers is te groot om zonder meer door te laten gaan.
Hoe ziet het onderzoeksbestand eruit als de selectie op de aanwezigheid van ten min-
ste één beperking niet wordt gemaakt? In dat geval houden we 44.110 dossiers over.
Welke gevolgen heeft deze selectie voor de steekproef? In tabel c.1 zijn het (ruwe) be-
stand van 44.110 hulpvragers en het geschoonde bestand van 28.047 hulpvragers ver-
geleken op een aantal essentiële persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, huishouden-
vorm, woonvorm en zorgadvies. Tot slot is bekeken of het aantal ontbrekende waar-
den afneemt door de selectie. Hiervoor zijn twee indicatoren genomen: het percen-
tage hulpvragers voor wie geen beperking en het percentage hulpvragers voor wie
geen medische diagnose is geregistreerd.
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Tabel C.1 Vergelijking van het ruwe en het geschoonde GINO-RIO2000-bestand (in procenten)

ruwe bestand geschoonde bestand verschil

geslacht

man 30 29 –1

vrouw 70 71 1

leeftijd

0-9 jaar 0 0 0

10-19 jaar 0 0 0

20-29 jaar 2 2 0

30-39 jaar 6 6 0

40-49 jaar 6 5 0

50-59 jaar 7 6 –1

60-69 jaar 11 11 0

70-79 jaar 29 29 0

80-89 jaar 32 34 2

≥ 90 jaar 6 7 0

huishoudenvorm

alleenstaand, verweduwd 25 35 10

alleenstaand, anders 9 12 3

samenwonend/gehuwd 37 47 10

onbekend 29 6 –23

woonvorm

eengezinswoning, flat o.i.d. 34 47 14

aangepaste (ouderen)woning 14 21 7

bijzondere woonvorm/onbekend 52 32 –20

zorgadviezen

huishoudelijke verzorging thuis 30 30 0

lichamelijke verzorging thuis (plus) 23 24 1

verpleging thuis (plus) 20 16 –4

sociale begeleiding (plus) 3 3 0

semi-murale zorg (plus) 3 4 1

tijdelijke opname (plus) 3 3 0

opname verzorging (plus) 9 11 2

opname verpleging (plus) 9 9 0

niet geregistreerd/onbekend

geen beperking 46 1 –45

geen medische diagnose 59 35 –24

totaal (n) 44.110 28.047
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Uit de tabel blijkt dat de verdeling van de steekproef naar geslacht en leeftijd door de
selectie nauwelijks is veranderd. Bij de variabelen huishoudenvorm en woonvorm
neemt de categorie onbekend (ofwel niet geregistreerd) aanzienlijk af. Daardoor ne-
men de andere categorieën toe, waarbij de onderlinge verhoudingen nauwelijks ver-
anderen. De cliënten die verwijderd worden door de selectie op aanwezigheid van in-
formatie over beperkingen, is dus geen specifieke groep, maar is evenredig verdeeld
over de persoonskenmerken.

De verdeling van zorgadviezen verandert nauwelijks met uitzondering van het pakket
‘verpleging plus’. Dat betekent dat de in deze studie ontwikkelde modellen mogelijk
een onderschatting geven van het aandeel adviezen voor ‘verpleging plus’.

Tot slot blijkt uit de twee indicatoren voor ontbrekende waarden (geen beperking of
geen diagnose geregistreerd) hetzelfde wat gevonden werd bij de variabelen huishou-
denvorm en woonvorm, namelijk dat door de selectie het aantal slecht ingevulde
cliëntdossiers aanzienlijk (20% tot 45%) afneemt.
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Bijlage D Berekeningen bij de beleidstoepassingen
(bij hoofdstuk 6)

D.1 Berekening van de kansen op indicaties

De kansen in figuur 6.1 zijn berekend door gebruik te maken van de coëfficiënten die
achter tabel 4.2 liggen. In de tabel zijn uitsluitend de significante marginale effecten
weergegeven met een plus (positief effect op de kans op het betreffende pakket) of
een min (negatief effect). Voor de berekening van de kansen in figuur 6.1 zijn uiter-
aard alle coëfficiënten gebruikt.

Door de waarden van de verklarende variabelen zo te kiezen dat de gewenste persoon
beschreven wordt, en die te vermenigvuldigen met de bijbehorende parameters, kan
de kans voor de betreffende persoon op elk van de onderscheiden pakketten berekend
worden. De formules waarmee dat gedaan wordt, zijn al gegeven in paragraaf 2.7.1,
box 1, waarbij voor elke �k

m in de formule de geschatte waarde uit tabel 4.2 wordt in-
gevuld.

De hypothetische personen die in hoofdstuk 6 als voorbeeld worden genomen, de
vijftigjarige vrouw respectievelijk de negentigjarige man, worden beschreven door de
in tabel d.1 vermelde kenmerken en de genoemde waarden. Dit zijn de waarden die
voor de xi

m in de formules van box 1 gehanteerd zijn. Voor alle niet-genoemde ken-
merken is de waarde gelijk aan nul en is daarmee de referentiecategorie (zie tabel 4.2)
van toepassing.
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Tabel D.1 Invoer voor de hypothetische personen van hoofdstuk 6

determinant 50-jarige vrouw 90-jarige man

persoonskenmerken

vrouw 1 0

leeftijd (–70) –20 20

kwadraat leeftijd (–70 jaar) 400 400

huishoudenvorm

alleenwonend verweduwd 0 1

hulpbehoefte

beperkingen

zelfverzorging (adl) 2 0

mobiliteit 3 0

communicatie 0 2

psychisch functioneren 0 2

gedrag 0 1

cognitie 0 1

medische diagnose

ongevalletsels en vergiftigingen 1 0

aanmelding

reden van aanmelding

psychosociale problemen 0 1

nazorg ziekenhuis of verpleeghuis 1 0

aanmelder

familie en kennissen 0 1

huisarts of ziekenhuis 1 0

Dezelfde hypothetische personen zijn gebruikt voor de berekening van de kansen op
hernieuwde indicaties (figuur 6.3 en 6.4). Die kansen zijn uiteraard gebaseerd op het
achterliggende duurmodel van tabel 5.3. De in de figuren afgebeelde cumulatieve
hazard is afgeleid uit de formules van box 3 (§ 2.7.2), �(t) = 0�

t u �0(�) �(x,�) d�.
Omdat de heterogeniteitsterm u niet-waargenomen is (zie § 2.7.2, box 4) en dus voor
de individuele cliënten niet bekend is, wordt de ‘gemiddelde’ curve genomen over de
geschatte verdelingsfunctie van de heterogeniteit.

D.2 Invoer voor scenario i en ii

Tabel d.2 bevat de gegevens die gebruikt zijn als invoer voor het berekenen van de
toekomstscenario’s i en ii in paragraaf 6.6. In scenario i is per determinant het ver-
schil tussen de huidige waarde en de waarde in de kolom scenario i vermenigvuldigd
met de marginale effecten van de zorgpakketten (zie tabel 4.2 in hoofdstuk 4). Dit le-
vert per determinant een verandering in de vraag naar zorgpakketten op. De verande-
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ring in de verdeling van de vraag is de som van de uitkomsten van alle determinanten.
Toekomstscenario ii komt op vergelijkbare wijze tot stand; in dit geval is het verschil
tussen de waarden in de kolommen huidig en scenario ii ingevoerd.

Tabel D.2 Invoer voor de toekomstscenario’s in hoofdstuk 6

determinant huidig scenario I scenario II

persoonskenmerken

vrouw 0.72 0.70 0.72

leeftijd (–70) 72.00 77.00 77.00

kwadraat leeftijd (–70 jaar) 4.00 49.00 49.00

huishoudensvorm

alleenwonend verweduwd 0.33 0.42 0.42

alleenwonend anders 0.13 0.09 0.18

onbekend 0.03 0.05 0.03

woonvorm

aangepaste (ouderen)woning 0.19 0.25 0.31

overig 0.32 0.28 0.32

hulpbehoefte

beperkingen

huishoudelijke vaardigheden 1.57 1.48 1.57

zelfverzorging (adl) 1.05 1.13 1.05

mobiliteit 1.13 1.20 1.13

lichaamshouding 0.60 0.59 0.60

communicatie 0.20 0.21 0.20

psychisch functioneren 0.39 0.49 0.49

interpersoonlijke relaties 0.14 0.18 0.18

gedrag 0.04 0.05 0.05

stemming 0.12 0.13 0.13

cognitie 0.07 0.07 0.08

lichamelijke functies 0.64 0.61 0.64

zintuiglijke functies 0.22 0.25 0.22

medische diagnose

nieuwvormingen 0.10 0.09 0.10

endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten 0.09 0.12 0.09

psychische stoornissen 0.05 0.06 0.06

zenuwstelsel en zintuigen 0.09 0.13 0.09

hartvaatstelsel 0.22 0.27 0.22

ademhalingswegen 0.09 0.09 0.09

bewegingsstelsel en bindweefsel 0.22 0.23 0.22

ongevalletsels en vergiftigingen 0.11 0.10 0.11

overig 0.22 0.22 0.22

Bijlage D 163



determinant huidig scenario I scenario II

zorg

hulpmiddelengebruik

mobiliteit 0.31 0.38 0.31

wonen/adl 0.16 0.14 0.16

aanwezige zorg

welzijnswerk 0.09 0.13 0.09

thuiszorg 0.23 0.26 0.33

informele hulp 0.21 0.22 0.31

particuliere hulp 0.06 0.10 0.06

overig 0.13 0.15 0.13

aanmelding

reden van aanmelding

psychosociale problemen 0.05 0.05 0.05

kortstondige ziekte 0.06 0.08 0.06

langdurige ziekte/handicap 0.19 0.16 0.19

nazorg zieken- of verpleeghuis 0.31 0.25 0.31

ouderdom/verminderde zelfredzaamheid 0.20 0.26 0.20

aanmelder

familie en kennissen 0.14 0.17 0.14

huisarts of ziekenhuis 0.38 0.34 0.38

overig 0.25 0.26 0.25

NB Alle determinanten in proporties met uitzondering van leeftijd (in jaren) en de beperkingen huishoudelijke vaardig-
heden, zelfverzorging, mobiliteit, communicatie, interpersoonlijke relaties en psychisch functioneren (score 0-3).
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