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Voorwoord

In dit werkdocument wordt verslag gedaan van de werkzaamheden die verricht zijn
in het kader van het Ramingsmodel zorg voor de sector geestelijke gezondheidszorg.
Het Ramingsmodel zorg is opgesteld door het cpb in samenwerking met het scp in
opdracht van het ministerie van vws. Dit werkdocument is bedoeld om inzicht te
bieden in de gebruikte methoden van modellering en heeft als doelgroep onderzoe-
kers die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een ramingsmodel. Het is dus niet
bedoeld voor beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in de toepassing van het model
ten behoeve van de ggz. Voor hen komt eind 2002 een onderzoeksrapport beschik-
baar, waarin naast de uitleg van het model ook de toepassingsmo gelijkheden aan de
orde komen. 

De geestelijke gezondheidszorg is sterk aan het veranderen; in plaats van afzonder-
lijke voorzieningen komen er steeds meer geïntegreerde instellingen waar verschil-
lende vormen van zorg worden aangeboden. Deze ontwikkelingen zijn nog steeds
gaande maar er zijn nog nauwelijks empirische gegevens over beschikbaar. Dat
maakt het onmogelijk om de nieuwe ontwikkelingen mee te modelleren. Vanwege
het tijdsbeslag dat gemoeid is met het opzetten van een zo omvangrijk model als het
Ramingsmodel zorg en vanwege het ontbreken van recente gegevens is als uitgangs-
punt van de modellering het jaar 1996 genomen. Dat betekent dat het model enigs-
zins gedateerd is. Ondanks deze kanttekeningen biedt het model, naar onze mening,
een goed uitgangspunt voor het globaal ramen van de vraag naar en het gebruik van
voorzieningen in de gezondheidszorg.

De opstellers van het werkdocument danken het Trimbos-instituut voor het beschik-
baar stellen van de nemesis-gegevens. De beschrijving van de sector (hoofdstuk 2)
is gebaseerd op de tekst van dr. Rob Bijl, de bepaling van de determinanten van het
gebruik is gebaseerd op schattingen die verricht zijn door drs. Kalinka van de Camp.
Dank is tevens verschuldigd aan dr. Sjoerd Sytema van de Rijksuniversiteit
Groningen voor het beschikbaar stellen van de gegevens uit het
PsychiatrischCasusRegister Drenthe.

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

In dit werkdocument wordt de modellering van de sector geestelijke gezondheids-
zorg ten behoeve van het Ramingsmodel zorg (rmz) beschreven. Het geeft achter-
grondinformatie bij de rapportage over de derde fase van het rmz, dat verschijnt als
cpb/scp-publicatie (2002). Die rapportage beschrijft de vernieuwingen met betrek-
king tot de modellering van de care-sectoren die in het rmz zijn doorgevoerd sinds
de publicatie van de vorige rapportage (cpb/scp 1999). Uitgebreide informatie over
de opzet van het rmz moet dan ook in de cpb/scp rapportage van 1999 worden
nagegaan. Woittiez et al. (2002) gaat specifiek in op de voor het rmz gemodelleerde
care-voorzieningen.

De totale kosten in de ggz-sector bedroegen in 1996 (het basisjaar van het model)
4,5 miljard gulden en in 1999 (het jaar met de meest recente gegevens) bijna 6 mil-
jard. Het grootste deel van deze kosten betreft de psychiatrische ziekenhuizen (apz),
ongeveer 60%. Daarnaast gaat ruim 15% naar de regionale instellingen voor ambu-
lante geestelijke gezondheidszorg (riagg) en ongeveer 5% naar de regionale instel-
lingen voor beschermd wonen (ribw). De overige voorzieningen hebben elk een
kleiner aandeel in de totale kosten. Voor een overzicht van de kosten van alle ggz-
voorzieningen, zie Woittiez et al. (2002) en paragraaf 2.5. Bij de ontwikkeling van
het model voor de geestelijke gezondheidszorg zullen we ons beperken tot de drie
genoemde voorzieningen.

Tabel 1.1 geeft een beeld van de capaciteit en het gebruik van de drie voorzieningen.

Tabel 1.1 Enkele gegevens voorzieningen geestelijke gezondheidszorg, 1996 (RIAGG 1995)

voorziening capaciteit aantal cliënten gedurende het jaar cliënten langer dan
(aantal plaatsen) op 31-12 ingeschreven cliënten 1 jaar in voorziening

APZ 22.885 19.917 39.104 11.784
RIBW 5.556 5.252 1.281 4.254
RIAGG - 277.370 244.470 55.500

Bron: Ten Have et al. (1998)

Van de bijna 20.000 patiënten in psychiatrische ziekenhuizen op 31 december 1996 
is ongeveer 60% langer dan 1 jaar aanwezig, maar dit loopt de laatste tijd terug. Er
zijn in feite twee groepen patiënten te onderscheiden: de lang- en kortverblijvenden.
Bij de riagg is 20% van de cliënten langer dan 1 jaar aanwezig. Alleen bij de voor-
ziening beschermd wonen verblijven de meeste cliënten langere tijd in de voorzie-
ning.
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De sector geestelijke gezondheidszorg in Nederland is de laatste jaren erg veranderd.
In plaats van afzonderlijke voorzieningen komen er steeds meer geïntegreerde
instellingen waar verschillende vormen van zorg worden aangeboden. In 1993 waren
er 57 riagg’s, 40 ribw’s en 45 apz’en. In 2000 was dit aantal door fusies geredu-
ceerd tot 20 riagg’s, 25 ribw’s en 5 apz’en (als zelfstandige instellingen).
Daarnaast waren er 15 instellingen ontstaan door fusies tussen apz’en en riagg’s
en nog eens 11 door het samengaan van apz’en, riagg’s en ribw’s (Rigter et. al.
2001). Steeds vaker wordt er over zorgcircuits gesproken in plaats van over voorzie-
ningen. De zorgcircuits zijn ‘volwassenen en ouderen’, ‘kinderen en jeugdigen’ en
‘forensische psychiatrie’. De ontwikkeling van het model is gebaseerd op historische
gegevens. De nieuwe situatie in de ggz is nog in ontwikkeling en nog niet volledig
uitgekristalliseerd, waardoor er nog nauwelijks empirische gegevens beschikbaar
zijn. Vanwege deze redenen gaat het model nog niet uit van zorgcircuits, met alle
gevolgen van dien voor de toekomstwaarde van het model.

Hoofdstukindeling
Figuur 1.1 is een schematische weergave van het model met daarbij een aanduiding
van het hoofdstuk waarin een bepaald onderdeel van het model wordt besproken. In
hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van de sector gegeven. In hoofdstuk 3 wordt
ingegaan op de afleiding van de vraag naar de voorzieningen in de ggz. Deze aflei-
ding is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige versie van het rmz (cpb/scp, 1999),
zij het dat hier schattingen voor meer voorzieningen worden gepresenteerd.
Hoofdstuk 4 beschrijft het macromodel waarmee de vraag, het aanbod en het
gebruik van de voorzieningen aan elkaar gerelateerd worden. Hoofdstuk 5 beschrijft
de empirische invulling van dit model. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de con-
clusies in hoofdstuk 6.

10 Inleiding

Schematische weergave model en hoofdstukindelingFiguur 1.1
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2 Beschrijving van de problematiek binnen de sector 
in 1966

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij een beschrijving van de geestelijke volksgezondheid in
Nederland in 1996, het basisjaar van het model. Er wordt nagegaan welke psychische
stoornissen in welke mate voorkomen? Daarnaast geven wij de stand van zaken weer
van de zorgverlening aan mensen met psychische problemen. Welke voorzieningen
zijn te rekenen tot de sector geestelijke gezondheidszorg, wat is hun omvang en hoe-
veel cliënten of patiënten bereiken zij? Hoe is de financiering geregeld? Omdat
mensen met psychische problematiek zich voor hulp niet alleen wenden tot de
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg maar ook tot eerstelijnshulpverleners
en anderen, gaan wij ook in op het belang van die ‘niet-ggz-zorg’. 

Naast de ggz is er de sector maatschappelijke opvang. Hiertoe behoren de thuis-
lozenzorg, de algemene crisisopvang en de vrouwenopvang. Deze voorzieningen
worden niet awbz-gefinancierd, maar hebben wel cliënten die niet zelden (ook)
door de geestelijke gezondheidszorg gezien worden. De maatschappelijke opvang
kenmerkt zich door een ‘multiproblem’ cliëntengroep, waarvan een groot en toene-
mend deel ggz-geïndiceerd is. We besteden hier niet expliciet aandacht aan de
maatschappelijke opvang.

Voor de toekomst is het van belang zicht te hebben op de ontwikkelingen in de
vraag naar zorg door mensen met psychische problematiek. Relevante factoren zijn te
vinden zowel aan de vraagzijde (zoals ontwikkelingen in de geestelijke gezondheid van
de bevolking, of de mate waarin mensen hulp durven zoeken of recht op hulp menen
te hebben) als aan de aanbodzijde (zoals beschikbaarheid van voorzieningen, nieuwe
behandelmogelijkheden en nieuwe behandelopvattingen). In de laatste paragrafen
geven we de kwantitatieve trends in het (sterk toegenomen) ggz-gebruik sinds 1986
weer, alsook een beschrijving van weliswaar minder gemakkelijk te kwantificeren,
maar daarom niet minder relevante determinanten van het (toekomstig) zorggebruik.

Dit hoofdstuk, en ook de verdere modellering van de ggz in het kader van het rmz,
beperkt zich tot volwassenen. Een belangrijk deel van de gegevens is afkomstig van
de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (nemesis). nemesis is
een enquête die is afgenomen bij een representatieve steekproef uit de Nederlandse
bevolking van 18 tot en met 64 jaar. Eén van de doelstellingen van het onderzoek was
het bepalen van de determinanten van het ontstaan en het beloop van psychische
stoornissen en het gebruik van zorg. In het bijzonder is gekeken naar sociaal-demo-
grafische kenmerken, ingrijpende levensgebeurtenissen, ontvangen zorg, persoon-
lijkheids- en kwetsbaarheidkenmerken, en steun uit de sociale omgeving. In totaal
zijn 7.076 personen geïnterviewd (een respons van 69,7%). Door de computerge-
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stuurde afname is de partiële non-repons te verwaarlozen. De responsgroep is wat
betreft geslacht, burgerlijke staat en stedelijkheid een goede afspiegeling van de
Nederlandse bevolking, alleen de leeftijdscategorie 18 – 24 jaar was significant
ondervertegenwoordigd (zie voor een beschrijving van het bestand bijlage a).

In paragraaf 2.2 wordt de staat van de geestelijke gezondheid van de Nederlandse
bevolking weergegeven. In paragraaf 2.3 wordt beschreven of en in welke mate
mensen met psychiatrische stoornissen zorg gebruiken van algemene gezondheids-
voorzieningen en van de gespecialiseerde ggz-voorzieningen. In de paragraaf
daarna, paragraaf 2.4, komen de omvang, de kosten en de financiering van de ggz
aan de orde. In paragraaf 2.5 tenslotte wordt ingegaan op de ontwikkelingen en de
veranderingen binnen de ggz. 

2.2 Geestelijke gezondheid

In Nederland had in 1996 bijna een kwart (23,5%) van alle volwassenen gedurende
langere of kortere tijd te kampen met psychiatrische problemen. Het gaat daarbij om
psychiatrische stoornissen volgens medische criteria, zoals depressies (bij 7,6%) ,
angststoornissen (bij 12,4%) en stoornissen samenhangend met misbruik en afhan-
kelijkheid van alcohol of drugs (bij 8,9%). Er zijn duidelijke verschillen tussen
mannen en vrouwen. Bij vrouwen komen meer depressies (9,7%, mannen 5,7%) en
angststoornissen (16,6%, mannen 8,3%) voor. Bij de verslavingsstoornissen is het
net andersom: mannen 14,1%, vrouwen 3,5% (Bijl et al, 1997b). In absolute aan-
tallen gaat het jaarlijks dus om bijna 2,5 miljoen mensen met psychiatrische stoor-
nissen. Daarnaast is er een nog veel grotere groep die met wat ‘lichtere’ problemen
zoals neerslachtigheid of spanningen op het werk of in de relatie te maken krijgt.

12 Beschrijving van de sector: stand van zaken

Tabel 2.1 Lifetime, 12-maands en 1-maandsprevalentie van DSM-III-R stoornissen naar geslacht, per-
centages (tussen haakjes standaardfout)a

mannen vrouwen totaal
12- 1- 12- 1- 12- 1-

ooit maands maands ooit maands maands ooit maands maands

A stemmingsstoornissen 13,6 (0,6) 5,7 (0,4) 2,8 (0,3) 24,5 (0,7) 9,7 (0,5) 5,0 (0,4) 19,0 (0,5) 7,6 (0,3) 3,9 (0,2)
B angststoornissen 13,8 (0,6) 8,3 (0,5) 6,5 (0,4) 25,0 (0,7) 16,6 (0,6) 12,9 (0,6) 19,3 (0,5) 12,4 (0,4) 9,7 (0,4)
C stoornissen 

middelengebruik totaal 29,7 (0,8) 14,1 (0,6) 9,2 (0,5) 7,4 (0,4) 3,5 (0,3) 2,4 (0,3) 18,7 (0,5) 8,9 (0,3) 5,8 (0,3)
D schizofrenie 0,4 (0,1) 0,2 (0,1) 0,1 (0,1) 0,3 (0,1) 0,2 (0,1) 0,2 (0,1) 0,4 (0,1) 0,2 (0,1) 0,2 (0,0)
E eetstoornissen 0,2 (0,2) 0,2 (0,1) 0,1 (0,1) 1,3 (0,2) 0,6 (0,1) 0,4 (0,1) 0,7 (0,1) 0,4 (0,1) 0,3 (0,1)
F ten minste één 
NEMESIS-DSM-III-R-diagnose 42,5 (0,8) 23,5 (0,5) 15,9 (0,6) 39,9 (0,8) 23,6 (0,7) 17,0 (0,6) 41,2 (0,6) 23,5 (0,5) 16,5 (0,4)

a Gebaseerd op een steekproef van 7.076 personen (46,7% mannen en 53,3% vrouwen). Door middel van poststratificatie werd
gewogen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en stedelijkheid, waardoor vergelijking met de Nederlandse bevolking mogelijk
werd. Zie ook Bijl et al, 1997b 

Bron: Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS): Bijl et al, 1997b 
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Psychische problematiek komt in de doorsnee bevolking dus veel vaker voor dan
menigeen denkt en is zeker niet beperkt tot een kleine groep. Ooit in het leven (dat
wil zeggen tot aan het moment van het interview) had 41,2% van de mensen een psy-
chiatrische episode meegemaakt (zie regel f in tabel 2.1).

Als in tabel 2.1 per kolom de prevalentiepercentages worden opgeteld blijkt dat
het totaal veruit de prevalentie van het hebben van tenminste 1 stoornis (de onderste
regel van tabel 2.1) overschrijdt. Dit duidt op aanzienlijke comorbiditeit. In tabel 2.2
wordt de mate van comorbiditeit aangegeven. Van de 41,2% respondenten die ooit in
hun leven 1 of meerdere stoornissen hadden meegemaakt – overigens niet noodza-
kelijkerwijs tegelijkertijd – had 22,9% er slechts 1 meegemaakt, 9,3% twee, 4,5%
drie en 4,7% vier of meer. Anders gezegd, bijna de helft (45%) van de respondenten
met een lifetimeprevalentie van psychiatrische morbiditeit had meer dan 1 psychiatri-
sche stoornis gehad. Comorbiditeit komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

2.3 Gebruik van zorg door mensen met psychiatrische stoornissen

Slechts een klein deel van de mensen met psychische problemen, ook als het om
ernstige psychiatrische beelden gaat, zoekt hiervoor contact met de gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg. Onderstaande tabel 2.3 laat zien dat in 1996 23,5% van
de Nederlanders psychiatrische problemen hadden. Van hen komt 26,9% vanwege
hun psychische klachten bij de eerstelijnszorg terecht, en dan met name bij de huis-
arts. Het grootste gedeelte behandelt de eerstelijnszorg (meestal dus de huisarts)
zelf, een klein deel verwijst hij door. Zodat maar 3,1% van de mensen met psychiatri-
sche stoornissen in contact komen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg,
zoals de riagg, psychiatrische polikliniek of vrijgevestigde therapeuten.
Uiteindelijk wordt 0,2% van de mensen met psychiatrische stoornissen opgenomen
in een psychiatrisch ziekenhuis. Slechts zeer weinig mensen met psychiatrische
stoornissen ontvangen dus gespecialiseerde psychiatrische hulp. De algemene
indruk is dat in 1996 de meeste mensen niet gemakkelijk en niet snel hulp zochten
in de geestelijke gezondheidszorg. Veruit de meeste mensen lijken hun problemen
zelf op te kunnen lossen op eigen kracht met hulp van familie, vrienden of ken-
nissen, of de huisarts helpt hen voldoende zodat doorverwijzing naar de gespeciali-
seerde geestelijke gezondheidszorg niet nodig is. 

Beschrijving van de sector: stand van zaken 13

Tabel 2.2 Lifetime- en 12-maandscomorbiditeit, naar geslacht (in procenten)

mannen vrouwen totaal
life 12-maands life 12-maands life 12-maands

Tenminste één DSM-III-R diagnose 42,5 23,2 39,9 23,3 41,2 23,3
1 diagnose 27,4 17,3 18,3 13,3 22,9 15,3
2 diagnoses 8,2 3,4 10,4 5,5 9,3 4,4
3 diagnoses 3,6 1,2 5,3 2,6 4,5 1,9
4 + diagnoses 3,3 1,5 6,1 2,2 4,7 1,9

Bron: NEMESIS: Ravelli et al. 1998  
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Uit tabel 2.3 (regel c) blijkt dat slecht een derde (33,9%) van de mensen met een
psychiatrische stoornis enigerlei hulp ontvangt in een periode van 12 maanden; twee
van de drie dus niet. Bij de mensen bij wie sprake is van psychiatrische comorbiditeit
– twee of meer stoornissen in het jaar voorafgaande aan het interview – is dat per-
centage 55,5% (tabel 2.3, regel e). In het onderzoek waaruit deze cijfers komen (het
nemesis-onderzoek, Bijl en Ravelli, 1998) is nadrukkelijk gevraagd of mensen voor
zichzelf in verband met emotionele of psychische problemen of problemen in ver-
band met alcohol- of druggebruik hulp gezocht hebben. Deze wijze van vragen bete-
kent dat de cijfers waarschijnlijk minder ‘vervuild’ zijn door mensen die voor licha-
melijke klachten naar (bijvoorbeeld) de huisarts zijn geweest of die met een ander
(bijvoorbeeld kind of partner) zijn meegeweest naar een hulpverlener. 

De eerstelijnszorg wordt het meest bezocht, namelijk door 26,9% van de mensen met
een of meer psychiatrische stoornissen. Binnen de eerstelijnszorg is de verdeling als
volgt: 22,4% van de mensen met een stoornis komt bij de huisarts, 6,9% (ook) bij de
bedrijfsarts, 5,7% (ook) bij het algemeen maatschappelijk werk en 0,9% (ook) bij
een crisisdienst. De ambulante GGZ is bezocht door 15,1%. Een opname in de semi- of
intramurale GGZ heeft 1,3% van alle mensen met een of meerdere stoornissen meege-
maakt in het afgelopen jaar. Alternatieve zorg is verkregen door 8,0% van de mensen
met een stoornis en paramedische zorg door 4,4%.

Het zorggebruik naar type stoornis verschilt opvallend. Twee op de drie (63,8%)
mensen met stemmingsstoornissen (depressies) hebben enigerlei hulp ontvangen.
Relatief vaak, bij 53,5%, was dat eerstelijnszorg, ongeveer een derde van de mensen
met stemmingsstoornissen heeft de ambulante ggz bezocht. Mensen met stem-
mingsstoornissen komen relatief veel in contact met alle vormen van zorgverlening,
ongeacht hun sekse, hun leeftijd of het al dan niet aanwezig zijn van comorbiditeit,
zoals blijkt uit de hoge odds ratio’s die verkregen zijn met logistische regressie-
analyses (niet in de tabel). In het bijzonder geldt dit voor depressie in engere zin en
bipolaire stoornis (d.i. manisch depressiviteit).

Mensen met angststoornissen gebruiken minder zorg dan mensen met stemmings-
stoornissen, 40,5% heeft enigerlei zorginstantie bezocht. 31,6% heeft de eerstelijns-
zorg bezocht in de afgelopen 12 maanden, 18,0% de ambulante ggz. Tussen de
diverse angststoornissen zijn echter aanzienlijke verschillen te constateren. Mensen
met enkelvoudige en met sociale fobieën komen weinig in zorg, de odds ratio’s zijn
niet significant. Mensen met agorafobie, een obsessief-compulsieve stoornis, een
paniekstoornis of een gegeneraliseerde angststoornis hebben daarentegen wel een
verhoogde kans om in contact te komen met de hulpverlening.

Mensen met alcoholmisbruik of -afhankelijkheid komen weinig in zorg. 17,5% heeft
enigerlei hulp gehad in 12 maanden tijd. 12,3% van deze groep heeft de eerstelijns-
zorg bezocht, 8,7% de ambulante ggz. Uit de logistische regressie analyses volgen
niet-significante odds ratio’s, wat betekent dat er geen verschil bestaat in de kans

14 Beschrijving van de sector: stand van zaken
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om in contact te komen met de hulpverlening door mensen met en mensen zonder
alcoholgerelateerde stoornissen. Drugsmisbruik en -afhankelijkheid leidt daarentegen tot
een aanzienlijk hogere zorgconsumptie. 37,1% van deze groep heeft in een jaar tijd
enigerlei hulp ontvangen vanwege de psychische problemen, 25,6% is in contact
geweest met de ambulante ggz en 30,0% met de eerstelijnszorg. Ook hier geldt dat
de odds ratio’s voor eerstelijns- en ggz-bezoek niet significant zijn.

Ook mensen met schizofrenie komen relatief weinig in contact met de hulpverle-
ning. Nog niet de helft (46,7%) heeft enigerlei vorm van hulpaanbod bezocht. 
35,7% van de mensen met schizofrenie heeft het afgelopen jaar vanwege psychische
klachten een bezoek gebracht aan de eerstelijnszorg, 40% heeft de ambulante ggz
bezocht. In vergelijking met andere diagnoses komt schizofrenie echter vaak onder
ogen van de ambulante ggz (odds ratio = 6,97).

Mensen met eetstoornissen gebruiken verhoudingsgewijs veel zorg. 50% is in
contact geweest met de eerstelijnszorg, ruim een derde met de ambulante ggz.

Comorbiditeit van psychiatrische stoornissen (regel e in tabel 2.3) geeft een sterk
verhoogde kans op zorgconsumptie. 55,5% van de mensen met meer dan één
stoornis ontvangt enigerlei zorg en met name de eerstelijnszorg wordt veel bezocht.
Waar tabel 2.3 significante verschillen laat zien in zorggebruik naar stoornissen, zijn
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Tabel 2.3 12-maandszorggebruik in verband met emotionele problemen of problemen in verband met
alcohol- of druggebruik, per 12-maands-DSM-III-R diagnose (in procenten)

12-maands eerste- ambulante para- semi- en alter- enigerlei
prevalentie lijns GGZ** medische intra- natieve zorg**

(standaard- zorg** zorg** murale zorg** (standaard-
fout) GGZ** fout)

A totale populatie (N = 7.076) 10,6* 5,9* 1,8* 0,4 3,5* 14,6 (0,4)*
B geen stoornis 76,5 (0,5) 5,6* 3,1* 1,0* 0,2 2,2* 8,7 (0,4)*
C 1 of meer stoornissen 23,5 (0,5) 26,9* 15,1* 4,4* 1,3 8,0* 33,9 (1,2)*
D precies 1 stoornis 15,6 (0,4) 18,8* 8,3* 2,4* 0,2 5,3* 23,3 (1,3)*
E 2 of meer stoornissen 7,7 (0,3) 43,5 28,9 8,5 3,9 13,4* 55,5 (2,1)*
F stemmingsstoornissen 7,6 (0,3) 53,5 33,3 8,9* 3,1 15,5 63,8 (2,1)
G angststoornissen 12,4 (0,4) 31,6 18,0 6,1 2,2 9,3 40,5 (1,7)*
H alcoholmisbruik of -afhankelijkheid 8,2 (0,3) 12,3* 8,7* 1,5 1,2 3,4 17,5 (1,6)*
I drugsmisbruik of -afhankelijkheid 1,3 (0,1) 30,0* 25,6 10,1* 9,0 9,0 37,1 (5,2)*
J eetstoornissen 0,4 (0,1) 50,0 34,6 8,0 15,4 24,0 64,0 (9,7)
K schizofrenie 0,2 (0,1) 35,7 40,0 14,3 7,1 13,3 46,7 (13,6

* Pearson chikwadraat-toets op sekseverschillen, significantie p < 0.05. Voor alle categorieën significant hoger percentage vrouwen
dat hulp zoekt.

** eerstelijnszorg: huisarts; bedrijfsarts; crisisdienst; algemeen maatschappelijk werk.
ambulante GGZ: RIAGG; polikliniek psychiatrie; CAD; vrijgevestigde psychiater, psycholoog of psychotherapeut.
paramedische zorg: thuiszorg; fysiotherapeut.
semi- en intramurale GGZ: psychiatrisch ziekenhuis; verslavingskliniek; psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis; RIBW
(beschermd wonen); deeltijdbehandeling.
alternatieve zorg: alternatieve hulpverleners; traditionele genezer; zelfhulpgroep; telefonische hulpdienst; dominee, pastoor,
imam.
enigerlei zorg: hulp gezocht bij één van bovengenoemde voorzieningen.

Bron: NEMESIS (gewogen data)
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het in alle gevallen vrouwen die meer zorg gebruiken. Significante verschillen tussen
mannen en vrouwen zijn met name te vinden in het gebruik van de eerstelijnszorg.
19,6% van de mannen met 1 of meer stoornissen heeft de eerstelijnszorg bezocht om
psychische redenen tegen 34,5% van de vrouwen. Ook het bezoek aan de ambulante
ggz (een tweedelijnsvoorziening) verschilt tussen mannen en vrouwen: 12,2% van
de mannen met tenminste één psychische stoornis heeft daar een bezoek gebracht
tegen 18,1% van de vrouwen. Alle zorgvoorzieningen tezamen genomen geeft ook
een duidelijk verschil te zien: van alle mensen met tenminste één stoornis heeft
33,9% enigerlei vorm van zorg ontvangen (tabel 2.3, regel c, laatste kolom), van de
mannen is dat echter 24,7%, van de vrouwen 43,3%.

2.4 Omvang, kosten en financiering van de geestelijke gezondheidszorg

In tabel 2.4 geven we aan welke instellingen te onderscheiden zijn, hoeveel er van elk
zijn, wat hun capaciteit is, en wat de jaarlijkse kosten zijn. De gegevens hebben
betrekking op het jaar 1996.

16 Beschrijving van de sector: stand van zaken

Tabel 2.4 Capaciteit en kosten in de geestelijke gezondheidszorg (1996)

aantal aantal (erkende) absolute kosten 
voorzieningen/instellingen bedden/plaatsen (in miljoenen guldens)

Intramurale GGZ
algemeen psychiatrisch ziekenhuis 50 22.885 2.813
kinder- en jeugd psychiatrische instelling 13 836 178
instelling voor verslavingszorg 11 1.024 129
instelling voor TBS-patiënten 7 619 171
psychiatrische afdeling algemeen en 
academisch ziekenhuis (PAAZ) 67 2.114 290
herstellingsoord 9 348 20
medisch kindertehuis 13 604 57
Semimurale GGZ
beschermende woonvorm 
(incl. psychiatr. woonvoorziening) 49 5.556 264
psychiatrische deeltijdbehandeling 109 3.683 195
medisch kleuterdagverblijf 51 2.516 160
Ambulante GGZ
RIAGG 60 2.420* 644
consultatiebureau voor alcohol en drugs (CAD) 21 542* 126
polikliniek psychiatrisch ziekenhuis 74 1.195 * 110
polikliniek psychiatrie algemeen en 
academisch ziekenhuis 69 299 * 35
zelfstandig gevestigd psychiater n.v.t. 615 * 99
zelfstandig gevestigd psychotherapeut n.v.t. 714 * 81
Totaal GGZ (excl. psychogeriatrie)1 5.032*

* Aantal verstrekte contacten x 1.000.
1 De centra voor deeltijdbehandeling en de poliklinieken maken deel uit van de intramurale voorzieningen en zijn derhalve niet

meegeteld in het ‘Totaal GGZ’ om dubbeltelling te voorkomen.

Bron: Jaarboek geestelijke gezondheidszorg (Ten Have et al. ,1998) en RIAGG’s in cijfers (GGZ Nederland, 1998)  
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De intramurale sector wordt qua productie (gemeten als het aantal bedden) gedomi-
neerd door de 50 psychiatrische ziekenhuizen. Meer dan 80% van de ruim 28.400
beschikbare bedden is bij deze voorzieningen te vinden. Een andere indicator om de
productie te bepalen is het aantal verpleegdagen. In de totale intramurale ggz in
1996 was de productie 8.636.000 verpleegdagen, ook weer 80% daarvan (6,9 mil-
joen) werd ‘geproduceerd’ in de algemene psychiatrische ziekenhuizen.

De semimurale sector is weliswaar relatief klein, maar groeit fors. De bescher-
mende woonvormen, gericht op chronische psychiatrische patiënten, zijn in de
eerste helft van de jaren ’90 met 40% het sterkst gegroeid. 

In de ambulante sector kunnen we niet spreken over bedden of behandelplaatsen.
Het aantal verstrekte contacten is daar een goede indicator om de capaciteit weer te
geven. De riagg’s zijn met 2,4 miljoen verstrekte contacten in 1996 veruit de
omvangrijkste voorziening in deze nog steeds groeiende sector. 

De geestelijke gezondheidszorg wordt voornamelijk bekostigd via de awbz. In het
kader van de awbz zijn gebruikers een eigen bijdrage verschuldigd zowel voor klini-
sche behandeling als voor verblijf in een beschermende woonvorm en psychothera-
peutische hulpverlening. Circa 4% van de totale kosten van de ggz worden opge-
bracht via eigen bijdrageregelingen (joz, Ministerie van vws, 1998). 

De bekostiging (op basis van de Wet Tarieven Gezondheidszorg en de Wet
Ziekenhuis Voorzieningen) en financiering (op basis van de awbz) sloten in 1996
niet geheel op elkaar aan. In het lokaal overleg tussen zorgaanbieders en zorgverze-
keraars werd op basis van door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
(cotg) vastgestelde richtlijnen het budget van een instelling bepaald. Dit budget
was gerelateerd aan de verwachte productie, bijvoorbeeld het aantal verpleegdagen
of verrichtingen (zoals het aantal face-to-facecontacten), en een tarief per productie-
eenheid. Als de verwachte productie en de daadwerkelijke productie van elkaar
afwijken ontstaat er een verschil tussen het vooraf geschatte en het feitelijk beno-
digde budget. Via nacalculaties werd het budget achteraf vastgesteld en aangepast.
Mede door tarieven in latere jaren (incidenteel) te verhogen wordt getracht de kosten
en de financiering zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Door deze financie-
ringssystematiek kunnen de uiteindelijke kosten pas na enkele jaren worden vastge-
steld. Mede hierdoor worden trendanalyses bemoeilijkt. 

Patiëntgebonden budgetten
Patiëntgebonden budgetten speelden in de ggz in 1996 nog nauwelijks een rol. In
drie regio’s (Groningen, Rijnmond en Oost-Brabant) liepen experimenten tot 31
december 1998 met in totaal 150 cliënten en een totale financiële omvang van ƒ 2
miljoen. De experimenten beperkten zich tot de bekostiging van ‘begeleiding’.
‘Behandeling’ is niet uit het budget te betalen. Dit betekent dat op dat moment een
patiëntgebonden budget alleen was aan te vragen als de patiënt zelfstandig woonde.
Cliënten konden kiezen voor ‘geld’ of voor ‘zorg in natura’. In het laatste geval werd
de cliënt toegewezen aan een instelling die de benodigde zorg bood. De experi-
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menten zijn geëvalueerd (evaluatierapport College voor zorgverzekeringen (1999).
De conclusie was dat het pgb in de ggz kan leiden tot een betere afstemming van de
zorg op de hulpvraag, maar dat met name met betrekking tot de indicatiestelling er
nog knelpunten zijn. Op basis daarvan is besloten het experiment voor twee jaar te
verlengen (Zorgnota 2000).

Eigen bijdragen
De eigen bijdrageregelingen waren in 1996 als volgt. Voor de eerste 365 dagen ver-
blijf in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen
ziekenuis (paaz) zijn patiënten geen eigen bijdrage verschuldigd. Daarna geldt een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor verblijf in een beschermende woonvorm
zijn de patienten wel vanaf de eerste dag een inkomensafhankelijke bijdrage ver-
schuldigd. Voor individuele, groeps- of gezinstherapie (veelal in de riagg) is een
bijdrage verschuldigd van ƒ 20,– per zitting tot een maximum van ƒ 900,– per kalen-
derjaar.

De eigen bijdragen voor de psychiatrische ziekenhuizen bedroegen in 1992
ƒ 139,8 miljoen en in 1996 ƒ 132,1 miljoen. Voor de ribw’s (inclusief psychiatrische
woonvoorzieningen) bedroegen de eigen bijdragen in 1992 en 1997 respectievelijk
ƒ 33,9 miljoen en ƒ 44,4 miljoen. Voor de riagg’s (in verband met psychotherapie)
was het totaal aan eigen bijdragen in 1992 en 1997 respectievelijk ƒ 2,5 miljoen en
ƒ 11,4 miljoen (Ministerie van vws, 1997, 1998).

Naast de awbz werd een aantal voorzieningen gefinancierd uit het Zorg-
vernieuwingsfonds. Dit fonds maakte het mogelijk projecten te financieren die vol-
gens instellingen moeilijk uit de reguliere budgetten konden worden betaald, omdat
de bestaande financieringsstructuur te star zou zijn. Het fonds bestond vanaf 1993 en
werd gevuld met geld dat was onttrokken aan de budgetten van de ggz-instellingen.
Het Zorgvernieuwingsfonds maakte onderdeel uit van de subsidieregeling ‘Zorg op
maat’ van de Ziekenfondsraad en is per 1-1-1998 opgegaan in de ‘5%-regeling’.

De kosten van de geestelijke gezondheidszorg (ruim 5 miljard gulden in 1996)
zijn bijna 9% van het totaal aan gezondheidszorgkosten (Ten Have et al, 1998). Van
de ggz-kosten komt 66% voor rekening van de psychiatrische ziekenhuizen (exclu-
sief deeltijdbehandeling en polikliniek). De ambulante hulpverlening door riagg’s,
cad’s, vrijgevestigde psychiaters en vrijgevestigde psychotherapeuten beslaat 22%
van de kosten.

2.5 Ontwikkelingen in de sector geestelijke gezondheidszorg 1980 – 1996

Hoewel veruit de meeste mensen met psychische problemen, zoals we in paragraaf
2.3 zagen, niet in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg gezien worden, is
het beroep dat op deze gezondheidszorgsector gedaan wordt de tussen 1980 en 1996
sterk gegroeid. Met de toename van het aantal patiënten en cliënten is ook de
beschikbare capaciteit (personeel en bedden) gestegen.

18 Beschrijving van de sector: stand van zaken
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Inschrijvingen
Tabel 2.5 laat zien dat het aantal patiënten dat zich in de ggz laat inschrijven, jaar-
lijks sterk toeneemt. Gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei is het aantal inschrij-
vingen bijna verdubbeld tussen 1980 en 1996 van 1.864 tot 3.514 inschrijvingen per
100.000 inwoners. Het grootste deel van deze groei (53%) komt voor rekening van
de riagg’s. Het lijkt er overigens op dat er een zekere stabilisering van het aantal
patiënten bij de riagg’s begint te komen. Opvallend is dat bij alle ggz-instellingen
het aantal inschrijvingen sterker is gestegen dan op grond van de groei van de
Nederlandse bevolking verwacht zou mogen worden, de psychiatrische afdelingen
van algemene en academische ziekenhuizen uitgezonderd.

Met nadruk wordt erop gewezen dat er een groot verschil is tussen het totaal aantal
inschrijvingen en het feitelijk aantal mensen waarover het gaat. In veel gevallen
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Tabel 2.5 Aantal inschrijvingen en aantal patiënten/cliënten op 31 december 1980 en 1996 (absolute
aantallen en aantallen per 100.000 inwoners)

patiënten / cliënten: patiënten/ cliënten: 
inschrijvingen bestand op 31 december

1980 1996 1980 1996
per per per per

100.000 100.000 100.000 100.000
absoluut inwoners absoluut inwoners absoluut inwoners absoluut inwoners

algemeen psychiatrisch ziekenhuis 22.253 1573 9.104 252 21.902 155 19.917 129
kinder- en jeugdpsychiatrische instelling 218 1,5 972 6 340 2,4 660 4,3
instelling voor verslavingszorg 3.694 26 7.912 51 521 4 967 6
instelling voor TBS-patiënten 325 2,3 340 2,2 383 2,7 567 3,7
Totaal psychiatrisch ziekenhuis 26.490 187 43.328 312 23.146 163 22.111 143
psychiatrische afdeling 

algemeen ziekenhuis 20.062 142 19.709 127 2.359 17 1.628 11
herstellingsoord 3.500 25 1.949 13 475 3,4 239 1,5
medisch kindertehuis 7613) 53) 432 2,8 5713) 43) 591 3,8
Totaal intramuraal 50.813 359 70.418 454 26.551 187 24.569 159
beschermende woonvorm 8132) 62) 1.281 8 2.6501) 191) 5.252 34
psychiatrische deeltijdbehandeling 3.500 25 17.200 111 1.7761) 131) 8.890 57
psychogeriatrische deeltijdbehandeling 1.608 11 6.940 45 1.350 10 4.500 29
medisch kleuterdagverblijf 1.6534) 124) 1.564 10 1.7594) 124) 2.353 15
Totaal semimuraal 7.574 53 26.985 174 7.535 53 20.995 136
RIAGG 100.000 706 245.6005) 15855) 76.400 5392 88.9205) 18655)

ambulante verslavingszorg 10.000 71 25.795 166 21.000 148 32.860 212
polikliniek psychiatrisch ziekenhuis 25.000 176 70.000 452
polikliniek psychiatrie 

algemeen ziekenhuis 40.000 282 37.400 241
zelfstandig gevestigde psychiater 20.000 141 37.000 239 18.000 127 42.000 271
zelfstandig gevestigde psychotherapeut 2.000 14 13.100 85 1.000 7 23.800 154
Totaal extramuraal 197.000 1391 428.895 2768 116.400 822 387.580 2502

lege cellen: geen gegevens voorhanden
1) 1982
2) 1983
3) 1985
4) 1986

Bron: GGZ in getallen/ Jaarboek geestelijke gezondheidszorg (Trimbos-instituut NcGv, NZi, 1989 t/m 1998)
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betreft het namelijk dezelfde personen die al jarenlang, met wisselende intensiteit,
een beroep doen op de ggz. Ongeveer 30% van de inschrijvingen betreft dubbeltel-
lingen als gevolg van heropnamen bij dezelfde instelling (‘draaideur patiënten’) en
doorverwijzingen naar andere ggz-voorzieningen (zie ook bijlage b met betrekking
tot het ‘draaideur’-fenomeen). Voor het jaar 1996 betekent dit, dat de ruim 550.000
inschrijvingen bij ggz-instellingen circa 385 duizend personen betreffen.

Bestand
De groei in het bestand is nog sterker dan de groei van het aantal inschrijvingen. Het
bestand op 31 december neemt toe van 1189 cliënten per 100.000 inwoners in 1980
tot 2979 per 100.000 in 1996. De extra groei heeft zich vooral voorgedaan bij de
ambulante voorzieningen; bij intra- en semimurale voorzieningen blijft de groei van
het bestandscijfer wat achter bij de groei van het aantal inschrijvingen.
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Tabel 2.6 Personeel en kosten in de geestelijke gezondheidszorg 1980 en 1996

personeel (f.t.e.) kosten (miljoenen guldens)
1980 1996 1980 1996

per per per per
100.000 100.000 100.000 100.000

absoluut inwoners absoluut inwoners absoluut inwoners absoluut inwoners

algemeen psychiatrisch ziekenhuis 22.839 161 26.855 174 1.426 101 2.813 182
kinder- en jeugdpsychiatrische instelling 460 3,2 1.790 12 39 2,7 178 11
instelling voor verslavingszorg 423 3 1.131 7 37 2,6 129 8
instelling voor TBS-patiënten 1.050 7 1.563 10 76 5,4 171 11
Totaal psychiatrisch ziekenhuis 24.772 175 31.339 202 1.578 111 3.291 212
psychiatrische afdeling algemeen 

ziekenhuis 3.225 23 2.580 17 205 14,5 290 19
herstellingsoord 3203) 2,33) 202 1,3 263) 1,83) 20 1,3
medisch kindertehuis 6924) 54) 660 4 462) 3,22) 57 3,7
Totaal intramuraal 29.009 205 34.781 224 1.855 131 3.658 236
beschermende woonvorm 830 6 2.438 16 60 4,2 264 17
psychiatrische deeltijdbehandeling 7002) 52) 1.300 8 45 3,2 195 13
psychogeriatrische deeltijdbehandeling 3302) 2,32) 790 5 13 0,9 109 7
medisch kleuterdagverblijf 1.0781) 81) 1.638 11 53 3,7 160 10
Totaal semimuraal 2.938 21 6.166 40 171 12 728 47
RIAGG 3.090 22 5.4333 5 308 22 644 42
ambulante verslavingszorg 585 4 1.233 8 45 3,21 26 8
polikliniek psychiatrisch ziekenhuis 300 2,1 900 6 373) 2,63) 110 7
polikliniek psychiatrie algemeen 

ziekenhuis 3001) 2,11) 270 1,7 273) 1,93) 35 2,3
zelfstandig gevestigde psychiater 3405) 2,45) 412 2,7 755) 5,35) 99 6
zelfstandig gevestigde psychotherapeut 4035) 2,85) 530 3,4 675) 4,75) 81 5
Totaal extramuraal 5.018 35 8.778 57 559 (39) 39 1.095 71

1) 1984
2) 1985
3) 1986
4) 1989
5) 1992  

Bron: GGZ in getallen/ Jaarboek geestelijke gezondheidszorg (Trimbos-instituut NcGv, NZi, 1989 t/m 1998) en Ten Have en Bijl (1998)
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Personeel
Het aantal werkzame personen is in de meeste ggz-instellingen de afgelopen vijf-
tien jaar gegroeid (tabel 2.6). Als we het aantal arbeidsplaatsen relateren aan het
aantal inwoners, dan blijkt dat voor de hele ggz-sector meer personeel inzetbaar
was. Deze trend is evenwel niet bij alle ggz-instellingen waarneembaar. Zo daalde
bij de paaz, de herstellingsoorden, de medisch kindertehuizen en de poliklinieken
psychiatrie algemeen ziekenhuis het aantal fte’s gedurende 1980-1996. 

Uit het nemesis-onderzoek (Bijl et al, 1997b) blijkt dat mannen en vrouwen in het
algemeen evenveel psychische stoornissen rapporteren. Toch maken vrouwen meer
gebruik van de geestelijke gezondheidszorg dan mannen. Met uitzondering van de
cpz en de cad zijn in alle ggz-voorzieningen de vrouwen oververtegenwoordigd. En
juist in de cpz is de relatieve stijging van het aantal vrouwen het grootst. Alleen in de
cad’s en poliklinieken is een daling te zien van de vrouw/man-ratio. Verder is het
verschil in gebruik tussen mannen en vrouwen in de afgelopen tien jaar alleen maar
toegenomen (zie tabel 2.7). Dit blijkt uit de kolom ‘ratio vrouw/man’. Zo werd bij-
voorbeeld in de paaz in 1986 één op elke 1.000 in Nederland wonende mannen
opgenomen (om precies te zijn: 1,02 mannen), terwijl er van elke 1.000 vrouwen 1,51
werden opgenomen. Dus naar verhouding anderhalf maal zo veel, zoals blijkt uit de
ratio 1,48 (dat is 1,51 : 1,02). Omdat het aantal mannen en vrouwen in de
Nederlandse bevolking ongeveer even groot is, is het aandeel van de vrouwen ook
absoluut ongeveer anderhalf maal zo groot. Het verschil is in 1995 zelfs nog wat
groter.
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Tabel 2.7 Opnamen en inschrijvingen bij GGZ-voorzieningen naar geslacht, per 1.000 mannen resp.
vrouwen, 1986 en 1995.

%-stijging
1986 1995 van de 

ratio �/�
man vrouw ratio �/� man vrouw ratio �/� 1986-1995

intramuraal
APZ 1,91 1,98 1,04 2,26 2,48 1,10 + 6
CPZ 0,59 0,16 0,27 0,79 0,29 0,37 + 37
PAAZ 1,02 1,51 1,48 0,83 1,36 1,64 + 11
semimuraal
deeltijd 0,44 0,48 1,09 0,82 0,97 1,18 + 8
extramuraal
RIAGG 10,31 12,32 1,19 13,85 17,74 1,28 + 8
CAD 2,41 0,64 0,27 2,68 0,68 0,25 - 7
polikliniek 4,25 6,27 1,48 4,65 6,74 1,45 - 2
vrijgevestigde 1,45 1,92 1,32 2,28 3,11 1,36 + 3

APZ – algemeen psychiatrisch ziekenhuis; CPZ – categoraal psychiatrisch ziekenhuis, bestaande uit kinder- en jeugdkliniek,
verslavingskliniek en TBS-instelling; PAAZ – psychiatrische afdeling algemeen en academisch ziekenhuis; deeltijd – psychiatrische
deeltijdbehandeling en beschermd wonen; RIAGG – regionale instelling ambulante geestelijke gezondheidszorg; CAD – ambulante
verslavingszorg; polikliniek – polikliniek psychiatrisch ziekenhuis en polikliniek psychiatrie van algemeen en academisch ziekenhuis;
vrijgevestigde – vrijgevestigde psychiater en vrijgevestigde psychotherapeut

Bron: Ten Have en Bijl, 1998.  
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Vier verklaringen voor deze trend zijn te noemen. Ten eerste, mannen kennen rela-
tief vaker problematisch middelengebruik en meer met name antisociale persoon-
lijkheidsstoornissen, en juist bij deze stoornissen is het zorggebruik laag. Bij de
stoornissen die in hoge mate bij vrouwen voorkomen, zoals depressies en fobieën, is
het zorggebruik veel hoger. Ten tweede, de ggz is meer gericht op of beter geëqui-
peerd voor behandeling van stoornissen, die vooral bij vrouwen voorkomen en in
mindere mate op ‘mannenstoornissen’ als verslaving en persoonlijkheidsstoor-
nissen. Ten derde, vrouwen uiten gemakkelijker dan mannen psychische klachten bij
hun huisarts of andere eerstelijns hulpverleners en die verwijzen vrouwen in grotere
getale door naar de gespecialiseerde ggz. Ten vierde, een deel van de mannen met
ernstige psychische stoornissen komt in het justitiële circuit terecht, bij vrouwen
speelt dit nauwelijks een rol.

Uit het nemesis-onderzoek (Bijl et al, 1997b) blijkt dat 18-44 jarigen meer psy-
chische stoornissen kennen dan 45-64 jarigen; ongeveer 1,5 keer zoveel. Bij jongeren
tot 24 jaar valt vooral het hoge percentage alcoholmisbruik op. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat meer 20-44 jarigen dan 45-64 jarigen gebruik maken van de ggz
(tabel 2.8). 

In 1995 is het verschil in zorggebruik tussen de twee leeftijdscategorieën nog
nadrukkelijker geworden dan het in 1986 al was. De laatste kolom van tabel 2.8 laat
deze verjonging van de ggz-populatie duidelijk zien. De sterkste verschuivingen zijn
te constateren bij de instellingen voor ambulante verslavingszorg en bij de algemeen
psychiatrische ziekenhuizen. De riagg was de enige voorziening waarbij de verjon-
ging van de clientèle enigszins beperkt bleef. Toch werden ook daar 20-44 jarigen
bijna twee maal zo vaak ingeschreven als 45-64 jarigen (respectievelijk 20,58 en
11,25 per 1.000 van de betreffende leeftijdscategorie). De ontwikkelingen bij de deel-
tijdbehandeling wijzen tenslotte uit dat deeltijdbehandeling steeds vaker wordt

Tabel 2.8 Opnamen en inschrijvingen bij GGZ-voorzieningen naar volwassen leeftijd per 1.000 van de
betreffende categorie, 1986 en 1995

%-stijging
1986 1995 van de 

ratio j/o
man vrouw ratio j/o man vrouw ratio j/o 1986-1995

intramuraal
APZ 2,80 2,30 1,22 3,63 2,20 1,65 + 35
CPZ 0,65 0,38 1,71 0,96 0,43 2,23 + 30
PAAZ 1,72 1,71 1,01 1,57 1,34 1,17 + 16
semimuraal
deeltijd 0,78 0,51 1,53 1,36 0,81 1,68 + 10
extramuraal
RIAGG 13,4 47,9 11,70 20,58 11,25 1,83 + 8
PAAZ 2,34 2,16 1,08 3,23 1,21 2,67 + 147
polikliniek 7,87 7,38 1,07 8,94 6,76 1,32 + 23
vrijgevestigde 2,43 2,65 0,92 4,01 3,53 1,14 + 24

Ratio j/o is de ratio van de jongvolwassenen ten opzicht van de oudvolwassenen.

Bron: Bijl et al. (1997b) 
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ingezet om opname te voorkomen dan om de weg terug van kliniek naar de thuissi-
tuatie te vergemakkelijken. Daarmee neemt deze voorziening een meer ‘primaire’
positie in tussen intramurale en ambulante zorg dan zij aanvankelijk had. 

Opvallend is wel dat dit verschil in zorggebruik in de afgelopen tien jaar fors is
toegenomen. Een discrepantie van deze omvang werd in dezelfde periode tussen
mannen en vrouwen niet gezien. Blijkbaar maken steeds vaker vooral jongvolwas-
senen bij problemen gebruik van gespecialiseerde zorg. Hiervoor zijn twee belang-
rijke redenen te noemen. Ten eerste, de jongere generaties accepteren minder dan
ouderen psychisch ‘ongemak’. Zij ‘wachten niet af ’ en beschouwen ziekte steeds
minder als iets onvermijdelijks, maar ondernemen stappen en zoeken hulp. Ten
tweede, ter voorkoming van chroniciteit zijn hulpverleners vooral bij jongvolwas-
senen geneigd de patiënt minder lang ononderbroken op te nemen en desnoods de
patiënt vaker voor meerdere keren voor kortere tijd in behandeling te nemen.

2.6 Verklaringen voor het toegenomen zorggebruik

Er zijn legio verklaringen voor de gestegen vraag naar ggz. Voor een groot deel zijn
het vermoedens en gissingen. Het lijkt dat er niet één afdoende verklaring bestaat.
Voor verschillende typen instellingen en voor verschillende bevolkingsgroepen zijn
weer uiteenlopende redenen waarom het zorggebruik kan zijn gestegen.

We geven hier een viertal belangrijke verklaringen, die ook voor de nabije toe-
komst van belang zijn voor de kwantitatieve ontwikkelingen in de ggz-sector
(Schnabel et al, 1992; De Gouw en Vink, 1998).

De ongezonde samenleving
Eén mogelijke verklaring voor het ‘gekker worden’ of ‘psychisch zieker worden’ van
Nederland is dat er daadwerkelijk meer psychische problemen in de samenleving
zijn dan enkele jaren geleden. De oorzaak daarvan lijkt niet zozeer te liggen bij de
toenemende maatschappelijke complexiteit op zich – deze is immers van alle tijden –
als wel bij het hoge tempo van de veranderingen in de moderne samenleving.
Modernisering en voortdurende verandering leiden tot individualisering en niet
zelden tot de negatieve kanten daarvan: anonimisering. Daarnaast zijn processen te
herkennen van sociale en geografische mobilisering, verlies van traditionele norma-
tieve en zingevende kaders (zoals religie), onder meer leidend tot gevoelens van
sociale onveiligheid en gebrek aan geborgenheid. Steeds hogere eisen op het gebied
van sociale vaardigheden en psychische spankracht worden er aan individuen
gesteld, met name in de werksituatie. 

Het ggz-aanbod schept een vraag naar zorg
De stijging in de gebruikscijfers kan echter ook op een andere wijze verklaard
worden. Zo kan men de uitbreiding van het zorgaanbod verantwoordelijk stellen
voor de toename van hulpvragen. Omdat het zorgaanbod steeds meer is toege-
schreven op de individuele wensen van de klant, en omdat de drempel (financieel,
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psychologisch en geografisch) verlaagd is, maken mensen er in toenemende mate
gebruik van. Er is sprake van verbetering van diagnostiek, waardoor steeds meer
stoornissen als zodanig worden herkend. Er is uiteraard sprake van een wisselwer-
king: ggz-instellingen zijn meer en beter aan hun profilering en marketing gaan
doen, hetgeen er toe geleid heeft, dat er bij het publiek een grotere bekendheid is
ontstaan over wat de ggz wel en niet kan. Echter, met de betere beschikbaarheid van
zorg wordt er niet alleen een hulpvraag ‘aangezogen’, maar ook ‘wakker geroepen’.
Voor problematiek die in het verleden wel degelijk bestond, maar om allerlei
redenen verborgen was (bijvoorbeeld seksueel misbruik) is nu (eindelijk) ook een
plaats waar de getroffenen naar toe kunnen. Daarnaast is te constateren
(Hutschemaekers en Ten Have, 1995) dat ook in de eerstelijnszorg, en met name bij
huisartsen, meer kennis is gekomen van psychische problematiek. Dit heeft niet
alleen geleid tot eerdere en meer herkenning van psychische klachten bij hun
patiënten, maar ook tot meer doorverwijzingen naar de gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg. Er is met andere woorden volgens dit verklaringsmodel geen
sprake van een zieker Nederland, maar van een beter voorzien Nederland.

De mondige burger
De derde verklaring gaat ervan uit, dat er niet zozeer sprake is van een reële toename
van psychische problemen, noch dat de groei en de verbetering van het zorgaanbod
verantwoordelijk zijn voor de groei in hulpvragen, maar wel de in onze samenleving
toegenomen geneigdheid om hulp te zoeken bij gespecialiseerde hulpverleners. Men
is minder geneigd om psychische ellende voor lief te nemen; voor steeds lichtere
problemen roept men steeds eerder externe hulp in. Negatief geformuleerd is dit te
omschrijven als consumentisme, meer positief geformuleerd is te constateren, dat
de afgelopen decennia de emancipatie en mondigheid van de burger (als patiënt)
sterk is toegenomen. Men is van mening recht te hebben op geluk, op een kwalita-
tief hoogstaand leven en daarmee ook recht op hulp indien dit alles te wensen over-
laat. Een daarmee gepaard gaande ontwikkeling is, dat psychische problemen nu
eerder als oplosbare problemen worden herkend. De verwachtingen omtrent de
effecten van ggz-hulp zijn gestegen. De toename van de vraag om hulp bij de ggz is
vervolgens te verklaren uit een combinatie van factoren: enerzijds is er een groei
omdat de bevolking steeds meer vertrouwen in de ggz-deskundigheid krijgt, ander-
zijds omdat klassiekere vormen van sociale steun, zoals burenhulp, in mindere mate
voorhanden zijn en in veel gevallen niet kunnen beantwoorden aan de hoge verwach-
tingen die mensen hebben omtrent hun genezing en verzorging.

Veranderende definiëring en betekenisgeving
In een vierde verklaring ten slotte, staan de beleving en benoeming van problemen
centraal. Mensen zijn hun ongemakken steeds meer in termen van psychische pro-
blemen gaan zien. Waar vroeger problemen bij het leven hoorden en vooral in chris-
telijke milieus de wil van God centraal stond, achten mensen tegenwoordig vaker
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psychologische mechanismen verantwoordelijk voor hun problemen. Daarnaast is te
constateren, dat de vroeger vaak eenzijdige medisch-somatische interpretatie van
ziekte en problematiek minder dominant is geworden. De verspreiding van psycho-
logische kennis via de media is medeverantwoordelijk voor de toegenomen ervaring
van psychisch ongerief. Langzaam maar zeker is ook een vermindering van het
stigma op psychische problemen te constateren. Het inzicht neemt toe, dat depres-
sies of angsten iedereen kunnen overkomen, en noch een teken van zwakte, noch de
straf van een hogere macht zijn. Psychische problematiek wordt gemakkelijker
bespreekbaar.

De vier verklaringen sluiten elkaar niet uit. Integendeel, ze vullen elkaar aan. Ze
maken duidelijk dat de relatie tussen de toename van vraag om professionele hulp en
de staat van de geestelijke volksgezondheid op verschillende manieren kan worden
ingevuld. In het ene geval is de toename aan hulpvragen een teken van verslechtering
van de geestelijke volksgezondheid, in het andere geval kan deze als een verbetering
beschouwd worden. Die verschillen van inzicht zijn overigens wel van groot belang
bij de beantwoording van de vragen hoe het met de geestelijke volksgezondheid in
Nederland is gesteld, en langs welke wegen verbetering gerealiseerd kan worden.

Niet alle factoren in de vier genoemde verklaringen worden in de analyses meege-
nomen. In dit werkdocument, in het kader van het rmz, zijn we vooral geïnteres-
seerd in de te kwantificeren en te ramen determinanten van de vraag naar ggz-voor-
zieningen. Deze kwantificatie van de vraagontwikkeling wordt in hoofdstuk 3
beschreven.
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3 De vraag

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de determinanten van de vraag naar ggz-voorzie-
ningen. Deze bepaling van de determinanten van de vraag naar zorg is niet veranderd
ten opzichte van de vorige versie van het rmz (zie cpb/scp (1999), blz. 122 e.v.).1

Voor de volledigheid worden de resultaten en methode hier toch kort besproken.
Daarnaast besteden we ook aandacht aan de vraag naar alternatieven voor de officiële
ggz-voorzieningen (dit is in cpb/scp (1999) niet gebeurd). Er is hier verondersteld
dat de determinanten van de vraag bepaald kunnen worden door op microniveau de
determinanten van het gebruik te bepalen. Indien er aanbodrestricties bestaan (zoals
in de ggz het geval is), komen determinanten van vraag en gebruik alleen overeen als
wordt aangenomen dat de restricties voor iedereen even strikt zijn.

3.2 Data

Om na te gaan welke determinanten relevant zijn voor het gebruik van ggz-
voorzieningen is gebruik gemaakt van een deel van de gegevens afkomstig van de
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (nemesis). nemesis (zie
bijlage a voor een uitgebreide bespreking) is het eerste onderzoek waarbij een vol-
ledig gestructureerd psychiatrisch interview is afgenomen bij een representatieve
steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar. Voor het
nemesis-bestand werden in opdracht van het Trimbos-instituut 7.076 mannen en
vrouwen van 18-64 jaar thuis geïnterviewd. Doel van de enquête is om kennis te ver-
garen over het optreden van psychische problemen van zelfstandig wonende
Nederlanders. De enquête bevat onder andere informatie over sociaal-demografische
kenmerken, ingrijpende levensgebeurtenissen, ontvangen zorg, persoonlijkheids- en
kwetsbaarheidkenmerken, steun uit de sociale omgeving en diagnoses.

In het model onderscheiden we vijf verschillende typen hulp:
–  informele hulp = alternatieve genezer, traditionele genezer, 

geloofsvertegenwoordiger, zelfhulpgroep, 
telefonische hulpdienst

–  paramedische hulp = fysiotherapeut, thuiszorg
–  eerstelijn gz = huisarts, algemeen maatschappelijk werk (amw), 

bedrijfsarts, crisisdienst
–  ambulante ggz = cad, riagg, vrijgevestigden, polikliniek
–  semi/intramurale ggz = dagbehandeling, apz/paaz/ribw

26 voettekst

1 Het benodigde databestand was niet op tijd beschikbaar.
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Tabel 3.1 bevat een overzicht van de variabelen die in de analyses gehanteerd zijn. De
tabel geeft het zorggebruik in percentages weer naar sociaal-demografische varia-
belen en diagnosen. Tabel 3.1 laat zich als volgt lezen: 2,4% van alle mannen in de
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Tabel 3.1 Steekproefpercentages van de in de analyses gebruikte typen zorg naar sociaal-demografische
variabelen en diagnosen, volwassen personen, 1996

paramedische semi/intramurale 
informele hulp hulp eerstelijn gz ambulante GGZ GGZ

geslacht * * * *
0 = man 2,4 0,8 8,2 5,1 0,3

1 = vrouw 5,0 2,9 13,6 7,0 0,5
inkomen *

hoog 3,4 1,5 8,9 5,6 0,1
midden 3,9 2,0 11,6 6,6 0,5
laag 4,6 2,6 13,1 5,9 0,8

opleiding * *
0 =alleen basisonderwijs 4,3 2,7 12,7 5,1 0,4
1 = lbo/mavo 3,7 2,1 12,7 5,1 0,4
2 =havo/vwo/mbo 3,4 2,0 10,1 6,3 0,6
3=hbo/wo 4,3 1,5 9,5 7,3 0,2

stedelijkheid * * * *
0 = platteland 3,2 0,5 7,6 4,3 0,2
1 = stand  3,9 2,2 11,8 6,4 0,5

leeftijd * *
1= 18-24 2,7 1,2 9,4 5,7 0,8
2= 25-34 3,9 1,9 11,3 6,8 0,6
3= 35-44 4,8 2,3 12,9 7,6 0,4
4 = 45-54 3,5 3,1 11,4 5,7 0,3
5 = 55-642,7 3,1 1,6 8,6 3,4 0,1

maatschappelijke positie * * * *
1 = huisvrouw/man 4,0 2,4 13,8 5,3 0,7
2 = student 2,6 1,5 8,5 5,8 0,0
3 = werkend1) 3,2 1,5 9,6 5,3 0,2
4 = werkloos/arbeidsongeschikt2) 8,7 4,3 20,8 13,6 1,9
5= overig3) 5,1 2,8 9,5 8,1 1,0

huishoudensvorm * * * *
alleenstaand zonder kinderen 6,8 3,2 14,3 11,5 11,5
alleenstaand met kinderen 10,4 5,5 23,9 23,9 12,8
samenwonend zonder kinderen 2,7 1,4 9,4 9,4 4,2
samenwonend met kinderen 2,7 1,5 9,9 9,9 4,2
thuiswonend 2,3 1,3 7,9 7,9 5,6

diagnosen
angststoornissen 10,0* 6,5* 32,1* 17,4* 2,1
middelenmisbruik/
afhankelijkheid 4,5 3,4* 16,1* 12,0* 1,9
stemmingsstoornissen 15,8* 9,2* 53,9* 32,7* 3,2
eetstoornissen 25,9 11,1 1,9 37,0 14,8
schizofrenie 13,3 20,0 33,3 46,7 6,7

aantal, n= (%) 270 (3,8) 138 (2,0) 785 (11,1) 430 (6,1) 30 (0,4)

* p<0,05
1 werkend = betaalde werkkring, uitzendwerk/ziektewet, deeltijdbaan, part-time werk
2 werkloos/arbeidsongeschikt = zoekt voor het eerst werk, werkzoekend/werkloos, arbeidsongeschikt
3 overig = (vervroegd) uitgetreden, vrijwilliger, dienstplichtig, anders

Bron: NEMESIS
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steekproef heeft het afgelopen jaar 1 of meer keer gebruik gemaakt van informele
hulp in verband met psychische problemen. Het sterretje dat bij geslacht staat duidt
erop dat de enkelvoudige correlatie tussen geslacht en informele hulp significant
afwijkt van 0.2

De tabel laat enkele interessante verschillen zien voor de verschillende kenmerken.
Mannen maken over de hele linie minder gebruik van hulp in de ggz-sector dan
vrouwen. Personen met een hoog inkomen maken significant minder gebruik van eer-
stelijn gz en semi/intramurale ggz dan personen met een laag of midden inkomen.
Daarmee in overeenstemming is de bevinding dat personen met alleen lager onderwijs
significant meer gebruik maken van eerste lijn en ambulante ggz. Opvallend is het
hogere gebruik van paramedische hulp, eerstelijn en ambulante ggz in stedelijke
gebieden. Voor alle typen hulp met uitzondering van de semi/intramurale ggz zien we
dat het gebruik het hoogst is onder de 35-44-jarigen. Voor de semi/intramurale ggz
vinden we afnemend gebruik met het ouder worden. Ook tussen type hulp en de maat-
schappelijke positie vinden we significante correlaties. Het zorggebruik onder werk-
lozen en arbeidsongeschikten is over de hele linie het hoogst, gevolgd door dat onder
de groep overigen en huisvrouwen/mannen. Qua huishoudtype is vooral opvallend dat
alleenstaanden meer hulp gebruiken dan samenwonenden.

Het verband tussen zorggebruik en diagnosen laat ook een aantal significante
correlaties zien. Het hebben van angststoornissen, middelenmisbruik/afhankelijk-
heid of stemmingsstoornissen leidt tot een hoger zorggebruik voor alle typen hulp.
Voor de semi/intramurale ggz vinden we geen significante verbanden door het lage
aantal waarnemingen.

3.3 Determinanten van de vraag 

Op basis van de boven beschreven nemesis-gegevens is geanalyseerd welke determi-
nanten relevant zijn voor de vraag naar ggz-zorg. Voor de vraag naar de verschillende
typen ggz-zorg is een model van het gebruik geschat, waarmee de determinanten
gevonden zijn die het gebruik verklaren. Verondersteld wordt dat de determinanten
van de vraag en het gebruik dezelfde zijn. Deze methode is juist als er geen aanbodre-
stricties zijn of als iedere vrager een even grote kans heeft zijn vraag in gebruik om te
zetten. Als de vraag groter is dan het aanbod (er zijn aanbodrestricties), wordt in feite
verondersteld dat het aanbod alle type gebruikers (het type wordt bepaald aan de
hand van de determinanten) even streng filtert op een bepaald moment in de tijd,
waardoor de vraag evenredig is met het gebruik. Als aanbodrestricties voor sommige
personen (bijvoorbeeld de ouderen) strenger zijn dan voor andere, is het onduidelijk
hoe de gebruikscijfers tot vraagcijfers getransformeerd kunnen worden.

De te verklaren variabelen in het model zijn het gebruik van informele hulp, para-
medische hulp, eerstelijn gz, ambulante ggz en semi/intramurale ggz, zoals gedefi-
nieerd in de vorige paragraaf. De eerste vier variabelen zijn gemeten door nadrukke-

28 De vraag

2 Dit is berekend op basis van een Pearson Chi-kwadraat toets
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lijk te vragen of mensen voor zichzelf in verband met emotionele of psychische pro-
blemen of problemen in verband met alcohol- of druggebruik hulp gezocht hebben.
De laatste variabele (gebruik semi/intramurale ggz) is retrospectief bepaald3 omdat
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Tabel 3.2 Determinanten van het gebruik van ambulante zorg en (semi-)intramurale zorg door 18-64
jarigen 

ambulante zorg semi/intramurale zorg
odds ratio p1 odds ratio p1

geslacht
man 1
vrouw 1,46 0

leeftijd
18-24 1 1
25-34 1,56 0,091
35-44 2,17 01
45-54 1,42 0,20,33 0,02
55-64 0,56 0,060,33 0,02

maatschappelijke positie
huisvrouw/man 1 1
student 0,76 0,411
werkend4) 0,77 0,121
werkloos of arbeidsongeschikt 5) 2,1 05,93 0
overig6) 1,93 0,041

huishoudsamenstelling
alleenstaand zonder kinderen 1 2,000,07
alleenstaand met kinderen 0,87 0,52,00 0,07
samenwonend zonder kinderen 0,46 01
samenwonend met kinderen 0,34 01
thuiswonend 0,56 0,031

inkomen
netto gezinsinkomen -0,000052) 0,21

urbanisatiegraad
platteland 1
stedelijk 1,24 0,19

opleiding
lager 1
lbo/mavo 1,02 0,94
havo/vwo/mbo 1,27 0,34
hbo/wo 1,46 0,14

constante -2,8422)

R2
L 0,073) 0,073)

1 een p-waarde kleiner dan 0,05 betekent dat de bijbehorende odds ratio van de referentiewaarde 1 verschilt met 95% betrouwbaarheid
2 regressie-coëfficiënt in plaats van odds ratio
3 De R2

L geeft aan in hoeverre het opnemen van verklarende variabelen de verklaringsgraad van het model verbetert. 
4 werkend = betaalde werkkring, uitzendwerk/ziektewet, deeltijdbaan, part-time werk
5 werkloos/arbeidsongeschikt = zoekt voor het eerst werk, werkzoekend/werkloos, arbeidsongeschikt
6 overig = (vervroegd) uitgetreden, vrijwilliger, dienstplichtig, anders

Bron: NEMESIS-bestand, 1996

3 De vraagstelling op basis waarvan het gebruik van intramurale zorg is gebaseerd luidt:
‘Bent u ooit opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis of een soortgelijke
instelling?’
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de steekproef alleen zelfstandig wonende personen omvat. De prijs van de zorg (de
eigen bijdrage) speelt bij de ggz nauwelijks een rol (uitgezonderd voor de psycho-
therapeutische hulp). Als er al eigen bijdragen zijn, zoals bijvoorbeeld bij vrijgeves-
tigde hulpverleners, dan wordt dit vaak gedekt door de ziektekostenverzekering.
Daarom is er geen prijsvariabele opgenomen in het model.

De resultaten betreffende de ambulante en semi/intramurale zorg zijn te vinden in
tabel 3.2, de resultaten betreffende de informele zorg, paramedische zorg en eerste-
lijn ggz staan in tabel 3.3. De analyses zijn verricht door Kalinka van de Camp
(Trimbos-instituut). De schattingen van tabel 3.2 zijn eerder gepresenteerd in
cpb/scp (1999, tabel 9.2). We vermelden hier de resultaten met alleen de sociaal-
demografische factoren als determinanten. In bijlage c worden de resultaten ver-
meld van de schattingen waarbij ook de diagnosen als determinanten zijn opge-
nomen. Die diagnosen worden op hun beurt ook weer aan sociaal-demografische
factoren gekoppeld. De schattingen daarvan zijn eveneens in bijlage c te vinden. In
de tabellen staan odds ratio’s vermeld die aangeven in hoeverre de kansen voor een
bepaalde groep afwijken van de referentiegroep, en p-waarden die aangeven of de
afwijking significant is.

Vrouwen blijken meer gebruik te maken van ambulante zorg dan mannen. De
odds ratio is 1,46, wat betekent dat kans op gebruik van ambulante zorg door
vrouwen 46% hoger is dan voor mannen. Een p-waarde kleiner dan 0,05 betekent
dat de gevonden ratio met meer dan 95% betrouwbaarheid verschilt van de referen-
tiewaarde 1. Vooral in de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar wordt meer ambulante zorg
geconsumeerd. Werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden maken meer
gebruik van ambulante zorg dan huisvrouwen, studenten of werkenden. Ook huis-
houdsamenstelling is een significante determinant voor het gebruik, samenwonen
verkleint de kans op gebruik. De overige determinanten zijn niet significant.

Omdat er weinig mensen in de steekproef aanwezig zijn die in het jaar vooraf-
gaand aan het vraaggesprek opgenomen zijn geweest in een intramurale of semi-
murale voorziening hebben we in de analyse slechts enkele determinanten kunnen
opnemen en dienen de analyses met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te
worden. Leeftijd blijkt invloed te hebben op het gebruik van intramurale of semi-
murale ggz-voorzieningen (hoe ouder hoe minder), maatschappelijke positie heeft
dat ook. Werklozen en arbeidsongeschikten maken er bijna zes keer zo vaak gebruik
van als de overige groepen.

Tabel 3.3 laat zien dat de resultaten voor de andere typen ggz-zorg erg lijken op die
van de intra/semimurale en ambulante voorzieningen. Vrouwen maken er meer
gebruik van dan mannen. Maatschappelijke positie is voor alternatieve zorg, para-
medische zorg en eerstelijn gezondheidszorg een significante determinant.
Werklozen en arbeidsongeschikten maken het meest gebruik van de zorgvoorzie-
ningen, gepensioneerden wel vaker van alternatieve en paramedische zorg, maar niet
van eerstelijn gezondheidszorg. Vooral voor het gebruik van de alternatieve zorg is
het van belang of men samenwoont met een partner of niet. Samenwonenden

30 De vraag
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gebruiken de helft zoveel hulp als alleenstaanden. In de stedelijke gebieden wordt
meer paramedische en eerstelijns gezondheidszorg geconsumeerd dan op het platte-
land. 

Vraagramingen
Van de gebruikscijfers zijn vraagcijfers geconstrueerd door een vast percentage van
6% bij het gebruik op te tellen. Dit percentage is bepaald op basis van de in
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Tabel 3.3 Determinanten van het gebruik van informele zorg, paramedische zorg en eerstelijn gezond-
heidszorg

informele zorg paramedische zorg eerstelijn gz
odds ratio p odds ratio p odds ratio p

geslacht
man 1,00 1,00 1,00
vrouw 2,20 0,00 3,49 0,00 1,67 0,00

leeftijd 0,01 0,04 0,00
18-24 1,00 1,00 1,00
25-34 1,59 0,17 1,80 0,23 1,18 0,39
35-44 2,16 0,03 2,61 0,05 1,43 0,08
45-54 1,52 0,24 2,21 0,12 1,16 0,48
55-64 1,02 0,97 1,09 0,87 0,72 0,14

maatschappelijke positie 0,00 0,00 0,00
huisvrouw/man 1,00 1,00 1,00
student 0,63 0,31 0,74 0,63 0,71 0,20
werkend4) 0,97 0,86 0,90 0,68 0,78 0,03
werkloos of arbeidsongeschikt5) 2,40 0,00 2,32 0,01 1,80 0,00
overig6) 1,85 0,02 2,06 0,04 0,91 0,64

huishoudsamenstelling 0,00 0,19 0,01
alleenstaand zonder kinderen 1,00 1,00 1,00
alleenstaand met kinderen 1,21 0,41 0,85 0,62 1,32 0,09
samenwonend zonder kinderen 0,57 0,00 0,59 0,06 0,77 0,03
samenwonend met kinderen 0,47 0,00 0,53 0,02 0,69 0,00
thuiswonend 0,63 0,19 0,78 0,62 0,64 0,05

inkomen
netto gezinsinkomen -5,2e-052) 0,01 -0,00012) 0,07 -6,7e-052) 0,03

urbanisatiegraad 0,00
platteland 1,00 1,00
stedelijk 3,71 0,00 1,63 0,00

opleiding 0,21 0,52 0,33
lager 1,00 1,00 1,00
lbo/mavo 0,87 0,59 0,76 0,40 1,03 0,84
havo/vwo/mbo 0,90 0,72 0,89 0,74 0,88 0,48
hbo/wo 1,23 0,47 0,64 0,25 0,86 0,40

constante -3,342) 0,00 -5,532) 0,00 -2,282) 0,00

R2
L 0,073) 0,093) 0,043)

1 een p-waarde kleiner dan 0,05 betekent dat de bijbehorende odds ratio van de referentiewaarde 1 verschilt met 95% betrouwbaarheid
2 regressie-coëfficiënt in plaats van odds ratio  
3 De R2

L geeft aan in hoeverre het opnemen van verklarende variabelen de verklaringsgraad van het model verbetert.
4 werkend = betaalde werkkring, uitzendwerk/ziektewet, deeltijdbaan, part-time werk
5 werkloos/arbeidsongeschikt = zoekt voor het eerst werk, werkzoekend/werkloos, arbeidsongeschikt
6 overig = (vervroegd) uitgetreden, vrijwilliger, dienstplichtig, anders.

Bron: NEMESIS
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nemesis aanwezige informatie over onvervulde behoefte. In een eventueel vervolg
kan bekeken worden of de onvervulde behoefte niet specifieker is toe te wijzen voor
de verschillende vormen.

Op eenzelfde wijze als bij het ouderen- en gehandicaptenmodel is op basis van
deze analyse en de ramingen van de ontwikkelingen in de determinanten een raming
voor de ontwikkeling in de vraag bepaald. Met behulp van een micromodelbevolking
wordt de verandering in de vraag naar verschillende typen zorg van jaar op jaar bere-
kend. De micromodelbevolking geeft een gedetailleerde beschrijving van de vol-
wassen Nederlandse bevolking naar de in de analyses gebruikte achtergrondken-
merken.4 De ontwikkeling in de tijd van deze achtergrondkenmerken gecombineerd
met de geschatte relatie tussen de achtergrondkenmerken en de vraag per type zorg
(tabel 3.2 en 3.3) levert een geraamde ontwikkeling in de vraag op. Figuur 3.1 geeft
de ontwikkeling in de vraag naar ambulante zorg en de vraag naar semi/intramurale
zorg. Figuur 3.2 geeft de ontwikkeling in de vraag naar informele zorg, paramedi-
sche zorg en eerstelijn gezondheidszorg. 

Figuur 3.1 De ontwikkeling in de vraag naar ambulante zorg en naar semi/intramurale zorg, 1980-2005,
indexcijfers 1996=100

Zowel de vraag naar ambulante zorg als de vraag naar semi/intramurale zorg ver-
toont een stijgend verloop. De vraag stijgt vanaf halverwege de jaren negentig
minder snel dan daarvoor.
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4 Figuren met de ramingen van de determinanten zijn opgenomen in bijlage D.
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Figuur 3.2 De ontwikkeling in de vraag naar informele zorg, paramedische zorg en eerstelijns zorg in de
GGZ, 1980-2005, indexcijfers 1996=100

Ook voor de andere drie typen hulp zien we een stijgend verloop van de vraag, dat
afvlakt halverwege de jaren negentig. De eerstelijn gz stijgt het minst snel, gevolgd
door de paramedische zorg en daarna de informele zorg. Maar zelfs die stijgt nog
minder snel dan de ambulante en semi/intramurale ggz.
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4 Het macromodel

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de opzet van het macromodel
voor de ggz-voorzieningen. Het macrogebruik van een voorziening wordt bepaald
door de vraag van personen naar die voorziening, het beschikbare aanbod van de
voorziening, maar ook de mogelijke interactie met andere voorzieningen in de ggz.
De drie voorzieningen die worden onderscheiden zijn psychiatrische ziekenhuizen
(apz’s), beschermd wonen (ribw’s) en ambulante ggz (riagg’s). Deze drie voor-
zieningen vormen een substantieel deel van de kosten van de geestelijke gezond-
heidszorg. Daarnaast vormen ook de uitgaven aan psychiatrische afdelingen van
algemene en universitaire ziekenhuizen een belangrijke kostenpost (ongeveer 5%
van de totale ggz-uitgaven, zie tabel 2.6). Tot 1 januari 1999 werden deze uitgaven in
het kader van de zorgnota geboekt bij de ziekenhuizen en vallen zodoende buiten
het kader van de ggz-sector in het zorgmodel.

Het ontwikkelde model lijkt veel op het in Van Gameren et al. (2001) besproken
model voor de ouderenvoorzieningen en het in Ooms et al. (2002) besproken model
voor de gehandicapten, maar wijkt op een aantal punten hiervan af. In tegenstelling
tot de modellen voor de ouderen- en de gehandicaptenvoorzieningen is het ggz-
model geen stroommodel. In een stroommodel wordt de jaarlijkse in- en uitstroom
gemodelleerd. Dat maakt dat een stroommodel vooral geschikt is als de verblijfsduur
van het merendeel van de personen in de voorziening langer is dan 1 jaar. Voor een
groot aantal cliënten in de ggz is het verblijf echter korter dan 1 jaar. Met name
geldt dit voor de cliënten van de riagg’s, maar ook een substantieel deel van de
patiënten van psychiatrische ziekenhuizen verblijft korter dan een jaar in de instel-
ling. Personen die in de loop van het jaar zowel in- als uitstromen komen niet voor
in het bestandscijfer aan het eind van het jaar. De in- en uitstroom is voor de ggz-
voorzieningen relatief erg groot ten opzichte van het bestand van gebruikers.
Daarom is er voor gekozen om het ggz-model als ‘stand’-model vorm te geven. De
afwezigheid van expliciete vergelijkingen voor in- en uitstroom betekent niet dat de
voorzieningen onderling onafhankelijk gemodelleerd worden. De verschillende
ggz-voorzieningen in het model worden met elkaar verbonden via de vraag, die
deels bestaat uit mensen die gebruik maken van een andere voorziening. 

34 voettekst
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Figuur 4.1 geeft schematisch weer hoe de verbindingen in het ggz-model lopen.5 In
de kaders staan de situaties waarin een persoon zich kan bevinden. Iemand die geen
gebruik maakt van één van de drie onderscheiden ggz-voorzieningen en ook niet op
een wachtlijst staat voor een voorziening, bevindt zich in het kader ‘Personen buiten
het model’. Een persoon die thuis woont en ambulante zorg ontvangt bevindt zich in
het kader ‘Gebriagg (ambulante ggz)’. De thuiswonende die nog geen zorg ont-
vangt, maar wel op de wachtlijst staat bevindt zich in het kader ‘Buiten modelvoor-
zieningen & Wachtriagg’. Thuiswonenden met ambulante zorg die vraag uitoefenen
naar bijvoorbeeld beschermd wonen (ze staan daarvoor dan op de wachtlijst)
bevinden zich in het kader ‘Gebriagg & Wachtribw’. De verschillende lijnen in het
model geven de stromen tussen de kaders weer. De lijn van het kader ‘Buiten model-
voorzieningen & Wachtriagg’ naar het kader ‘Gebriagg (ambulante ggz)’ geeft de
stroom aan van personen die vanuit de wachtlijst instromen in de voorziening
riagg.

Iemand kan bijvoorbeeld op de volgende wijze het model doorlopen: Een persoon
die thuis woont en geen gebruik maakt van een modelvoorziening kan vraag uit gaan
oefenen naar beschermd wonen. Deze persoon stroomt dan van het kader ‘Personen
buiten het model’ naar het kader ‘Buiten modelvoorzieningen & Wachtribw’. Als
blijkt dat er geen plaats is in een beschermd wonen voorziening kan deze persoon de
vraag verschuiven van ribw naar ambulante ggz (doorgeschoven vraag) en door-

Het macromodel 35

Schematische weergave van het GGZ-modelFiguur 4.1

Personen buiten het model

Buiten model-
voorzieningen

& Wachtapz

Gebapz & 
Wachtribw

Gebapz (psychiatrische 
ziekenhuizen)

Gebapz & 
Wachtriagg

Gebribw & 
Wachtapz

Gebribw 
(beschermd wonen)

Gebribw & 
Wachtriagg

Gebriagg & 
Wachtapz

Gebriagg 
(ambulante GGZ)

Gebriagg & 
Wachtribw

Buiten model-
voorzieningen

& Wachtribw

Buiten model-
voorzieningen
& Wachtriagg

Personen buiten het model

instroom/ uitstroom doorstroom doorschuifvraag uitval wachtlijst

5 De technische specificatie van het model wordt besproken in paragraaf 4.2, de empiri-
sche invulling komt aan de orde in paragraaf 4.3.
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stromen naar het kader ‘Buiten modelvoorzieningen & Wachtriagg’. Vervolgens krijgt
deze persoon ambulante zorg. Omdat het hier om doorgeschoven vraag gaat, zal de
persoon nog steeds op de wachtlijst staan voor een ribw en dus instromen in het
subkader ‘Gebriagg & Wachtribw’. In een volgende periode kan deze persoon dan
doorstromen naar de voorziening ribw en terecht komen in het kader
‘Gebribw(beschermd wonen)’. Na een bepaalde tijd in deze voorziening zou deze
persoon weer zelfstandig kunnen gaan wonen en uitstromen uit het model, naar het
kader ‘Personen buiten het model’.

4.2 Het theoretische model

De drie onderscheiden voorzieningen zijn, zoals gezegd, algemene psychiatrische
ziekenhuizen (apz), regionale instellingen voor beschermd wonen (ribw) en regio-
nale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (riagg). Voor elk van
de voorzieningen veronderstellen we het bestaan van een representatieve instellings-
manager. We nemen aan dat instellingsmanagers er naar streven om het nut van hun
instelling te maximaliseren. In elke periode t bepalen ze de optimale grootte van het
gebruik Gebj

t ( j=apz,ribw,riagg) in hun instelling. De nutsfunctie bestaat uit twee
delen:

Ut
j = - 

1
–
2

µj (Vraag t
j - Gebt

j)2 - 
1
–
2

ν j (Capt
j - Gebt

j)2 (4.1)

De betekenis van de variabelen in deze nutsfunctie:
Uj

t nut in periode t van een instellingsmanager van voorziening j;
Vraagj

t vraag in periode t naar voorziening j;
Gebj

t gebruik van voorziening j in periode t;
Capj

t capaciteit van voorziening j in periode t;
µj,ν j modelparameters.
Gebruik en vraag worden gemeten in aantallen personen.

De eerste term in de nutsfunctie legt als het ware een straf op als het feitelijk gebruik
afwijkt van de vraag. In het streven naar nutsmaximalisatie zal de instellingsmanager
er voor willen zorgen dat het gebruik zo min mogelijk afwijkt van hetgeen gewenst
wordt door degenen die behoefte hebben aan zorg. Als alleen naar het eerste deel
van de nutsfunctie gekeken wordt kan het idee ontstaan dat de instellingsmanager er
altijd voor zal zorgen dat alle vragers geholpen zullen worden. Wachtlijsten zouden
in dat geval niet voorkomen. Het tweede deel van de nutsfunctie dwingt echter een
optimaal gebruiksniveau op dat niet hoeft aan te sluiten bij het optimale gebruiksni-
veau dat uit de eerste term zou volgen. Daardoor ontstaan er wachtlijsten.

De tweede term in de nutsfunctie zorgt er voor dat het niet benutten van een deel van
de capaciteit tot negatief nut leidt, en dat gebruik niet structureel boven het aanbod
kan liggen. De instellingsmanager zal er naar streven om de bestaande, toegewezen
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capaciteit zoveel mogelijk te benutten. We maken geen onderscheid naar de mate
van zorg die individuele personen nodig hebben In het model is iedere gebruiker
even behoeftig. Er zijn dus geen ‘goedkope’ en ‘dure’ cliënten. 

Het hier beschreven model is gebaseerd op het model voor de ouderenvoorzieningen
(Van Gameren et al., 2001). In dat model is er nog een derde term in de nutsfunctie,
welke een verband legt tussen kosten en budget. Bij de ggz-voorzieningen is het
moeilijk om op macroniveau onderscheid te maken tussen de gegevens over de
kosten en het budget. Daarom is er voor gekozen om dit deel niet in de nutsfunctie
op te nemen.

Instellingsmanagers hebben via de gekozen nutsfunctie invloed op het gebruik. Uit
de nutsfunctie leiden we af dat het optimale gebruiksniveau gegeven wordt door:6

Gebt
j =

µ
–––––
µ + ν

Vraagt
j +

µ
–––––
µ + ν

Capt
j (4.2)

Vergelijking (4.2) is de centrale vergelijking in het model en beschrijft de relatie
tussen vraag, aanbod en gebruik. Deze vergelijking zal worden geschat met behulp
van tijdreeksgegevens. Daarnaast zal er ook een ‘blijf ’-vraag vergelijking geschat
worden (zie vergelijking 4.4 hieronder), eveneens op basis van tijdreeksen. De schat-
tingen worden gepresenteerd in paragraaf 4.3.

In de gebruiksvergelijking (4.2) komt de vraag naar de betreffende voorziening,
Vraagj, als verklarende variabele voor. Deze bestaat drie delen (vergelijking 4.3). Het
eerste deel, Vr1j, wordt gevormd door gebruikers die niet uitstromen maar gebruik
van voorziening j blijven maken (vergelijking 4.4). Het tweede deel omvat alle
mensen die geen gebruik maken van voorziening j, maar dit wel graag zouden
willen, zie vergelijking (4.5): (a) mensen die al op de wachtlijst voor voorziening j
stonden maar nog niet de kans hebben gekregen om in te stromen (de nog wach-
tenden), (b) mensen die gebruik maken van een andere voorziening maar inmiddels
behoefte hebben aan voorziening j (de doorstroomvraag), en (c) mensen die voor de
eerste maal geïndiceerd zijn voor een voorziening (de nieuwe vraag). 

Het derde deel van de vraag, Vr3j (vergelijking 4.6), bestaat uit mensen die eigen-
lijk een andere voorziening willen hebben, maar daar niet terecht kunnen en als
alternatief proberen (tijdelijk) van voorziening j gebruik te maken (de doorschuif-
vraag).

Vraagt
j = Vr1t

j + Vr2t
j + Vr3t

j (4.3)

Vr1t
j = τ jj Gebt -1

j (4.4)
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6 De afleiding is analoog aan de afleiding die in bijlage c van Van Gameren et al. (2001)
is gegeven voor het model voor de ouderenvoorzieningen.
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Vr2t
j = ε Wachtt -1

j + τ j’j Gebt -1
j’ + τ j’’j Gebt-1

j’’ + NVrt
j (4.5)

Vr3t
j = ϕ j’j Wachtt

j’ + ϕ j’’j Wachtt
j’’ (4.6)

De laatste vergelijking (4.7) in het model betreft de wachtlijst. In het algemeen is de
wachtlijst het verschil tussen vraag en gebruik. De vraag zoals wij die gedefinieerd
hebben bestaat ook uit mensen die eigenlijk een andere voorziening vragen, maar bij
gebrek aan mogelijkheden hun vraag doorschuiven. Als we zonder meer van deze
vraag gebruik zouden maken introduceren we wachtlijstvervuiling in het model. In
het model zullen we werken met geschoonde wachtlijsten, waarbij we mensen alleen
op de wachtlijst van hun eerste voorkeur laten staan. Dit betekent dat we de wacht-
lijsten corrigeren voor de doorschuifvraag Vr3, waarna we de volgende vergelijking
krijgen:

Wachtt
j = (Vraagt

j - Vr3t
j) - Gebt

j (4.7)

De doorschuifvraag Vr3 wordt gezien als een mogelijkheid om mensen die niet in de
gewenste (en vereiste) voorziening terecht kunnen, toch een (minder geschikte)
vorm van zorg te geven. Als dat niet lukt, dan blijft hij alleen op de wachtlijst van de
eerste voorkeur opgenomen (maar kan in de volgende periode wel opnieuw door-
schuifvraag uitoefenen). Als het wel lukt om de doorschuifvraag te vervullen, dan zal
deze persoon als gebruiker in een andere voorziening geboekt worden en tevens op
de wachtlijst voor de voorziening van eerste voorkeur blijven staan.

Merk op dat personen in het model dus slechts op één wachtlijst voor kunnen
komen, zodat we kunnen stellen dat het totaal aantal wachtenden gelijk is aan de
som van de wachtlijsten voor de drie voorzieningen. Hetzelfde geldt voor gebruikers:
op elk tijdstip gebruikt men maximaal één voorziening. Sommatie over de voorzie-
ningen geeft dus het totale aantal gebruikers. Mensen kunnen echter wel tegelijker-
tijd gebruiker van een voorziening zijn en op de wachtlijst staan voor een andere
voorziening. Optellen van het aantal gebruikers en het aantal wachtenden geeft dus
een getal dat groter is dan het totaal aantal mensen dat in het systeem voorkomt.

Op basis van een nutsfunctie voor instellingsmanagers (vergelijking 4.1) is een
stelsel van vergelijkingen verkregen dat de stromen van en naar drie ggz-voorzie-
ningen beschrijft (vergelijking 4.2 t/m 4.7). De stelsels voor de afzonderlijke voorzie-
ningen kunnen niet los van elkaar worden gezien; de mogelijkheden om door te
stromen van de ene voorziening naar een andere (omdat de individuele situatie dit
nodig maakt) of om geplaatst te worden in een voorziening die niet de meest pas-
sende is (omdat er geen plaats gevonden kan worden, de zogenaamde ‘doorschuif-
vraag’) maken dat gebruik en wachtlijsten van een voorziening terugkomen in de
modellen voor de andere voorzieningen. De vergelijkingen van het stroommodel zijn
nog eens overzichtelijk samengevat in bijlage e.
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4.3 Empirische invulling van het model

4.3.1 Inleiding
Het in de vorige paragraaf gepresenteerde model zal in deze paragraaf geschat
worden met behulp van empirische gegevens. In principe moeten alle kaders (voor-
raadgrootheden) en lijntjes (stromen) van afbeelding 4.1 voorzien worden van
waarden. Voor een aantal variabelen, zoals het aantal gebruikers, zijn gegevens voor
een reeks van jaren beschikbaar (zogenaamde tijdreeksen). Voor andere variabelen,
zoals de doorstroom tussen twee voorzieningen, moet volstaan worden met een
waarneming voor één bepaald jaar. De ramingen die met het model gemaakt kunnen
worden betreffen gebruik, vraag en wachtlijsten. Om deze ramingen te kunnen
maken zijn tevens gegevens nodig voor de capaciteit, een zogenaamde exogene
variabele of stuurvariabele die niet door het model wordt beïnvloed.

Het totale gebruiksmodel bestaat per voorziening uit 6 vergelijkingen en 6 endogene
variabelen (gebruik, vraag, 3 vraagcomponenten en wachtlijst). Voor deze 6 vergelij-
kingen moeten 8 parameters per voorziening j bepaald worden:
– 2 parameters in de gebruiksvergelijking (µ en ν);
– 1 parameter die aangeeft welk deel van de gebruikers ‘blijft’ (τ jj);
– 1 parameter die aangeeft welk deel van de wachtlijst aan het eind van de voor-

gaande periode nog steeds vraag uitoefent in de onderhavige periode (ε j);
– 2 parameters die aangeven welk deel van gebruikers van de andere voorzieningen

nu vraag uitoefenen naar voorziening j (τj’j en τj’’j);
– 2 parameters die aangeven wat de doorgeschoven vraag vanuit de andere voorzie-

ningen is (ϕj’j en ϕ j’’j).

In totaal voor de drie voorzieningen moeten dus 24 parameters worden bepaald.
Voor een deel zullen we hierbij gebruik maken van regressieanalyses. De parameters
van de gebruiksvergelijkingen kunnen geschat worden door een regressie van de
gebruiksgegevens op de vraag en de capaciteit uit te voeren. De vergelijking voor Vr1
kan worden geschat door het aantal personen dat ‘blijft’ te regresseren op het
gebruik aan het eind van de voorgaande periode. Voor de andere onderdelen van de
vraag (nog wachtenden, doorstroomvraag, nieuwe vraag en doorschuifvraag)
worden de parameters van de vergelijking bepaald op basis van gegevens voor één
jaar. De parameters voor Vr2 worden bepaald aan de hand van beperkte wachtlijstge-
gevens en gegevens met betrekking tot de stromen tussen voorzieningen. Hieraan
wordt de ‘nieuwe vraag’ toegevoegd. Dit is de vraag die wordt uitgeoefend door per-
sonen die in de voorgaande periode geen vraag naar een ggz-voorziening uitoe-
fenden. Deze nieuwe vraag wordt bepaald met behulp van het nemesis-bestand (zie
hoofdstuk 2 en 3).

In het navolgende wordt aangegeven hoe de vergelijkingen zijn gevuld met gegevens.
Voor de precieze bronvermelding wordt verwezen naar bijlage f.
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4.3.2 Het gebruik van de ggz-voorzieningen
De gebruiksvergelijking (vergelijking 4.3) relateert het gebruik van een voorziening
aan de vraag naar de voorziening en de capaciteit van de voorziening. Hiervoor zijn
dus gegevens nodig met betrekking tot het gebruik zelf, de capaciteit en de totale
vraag naar een voorziening.

In de figuren 4.2 t/m 4.4 wordt een beeld gegeven van het gebruik, de capaciteit
en de vraag naar de drie voorzieningen. Het gebruik wordt gemeten via het aantal
ingeschreven patiënten/cliënten op 31 december, de capaciteit in aantal plaatsen
(apz en ribw) of aantal hulpverleners (zie voor de precieze definitie van capaciteit
bij de riagg’s hieronder). De vraag (in aantal personen) is berekend op basis van de
schattingsresultaten uit hoofdstuk 3, waarbij de ontwikkeling in de vraag naar ribw
en apz gelijk is (zie figuur 3.1).

Voor psychiatrische ziekenhuizen zijn er gegevens beschikbaar voor de periode
1982 tot en met 1996. Figuur 4.2 laat het verloop van de variabelen capaciteit, vraag
en gebruik zien. Uit figuur 4.2 blijkt dat het gebruik en de capaciteit in de apz’s een
vrij constant verloop hebben. Alleen in de laatste paar jaar neemt het aantal inge-
schreven patiënten iets af. De vraag daarentegen neemt tot 1993 wel toe en vlakt
daarna pas af. Wat niet uit de gegevens van ingeschreven patiënten blijkt is dat er
steeds meer patiënten korte tijd in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven. Dit bete-
kent dat op een plek in het apz per jaar meerdere patiënten geholpen kunnen
worden. Het aantal per jaar behandelde patiënten neemt daardoor toe. Het percen-
tage patiënten dat langer dan 1 jaar verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis is tussen
1982 en 1995 afgenomen van 65% naar 58%. In dezelfde periode nam het aantal
nieuw ingeschreven patiënten met bijna 50% toe (Ten Have et al. 1998).

Figuur 4.2 Gebruik, vraag en capaciteit van algemene psychiatrische ziekenhuizen
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In figuur 4.3 worden de gegevens gepresenteerd voor de regionale instellingen voor
beschermd wonen. Er zijn gegevens beschikbaar voor de periode 1983 tot en met
1996. In deze voorziening lopen het gebruik en de capaciteit gelijk op. Tot ongeveer
1989 is er een lichte stijging waarneembaar, waarna de groei zich in een hoger
tempo voortzet.

Figuur 4.3 Gebruik, vraag en capaciteit van regionale instellingen voor beschermd wonen

Figuur 4.4 maakt het verloop van de gegevens voor de riagg’s zichtbaar. Voor deze
voorziening zijn er slechts gegevens beschikbaar voor de periode 1985 tot en met
1995. Let bij het bekijken van deze afbeelding erop dat de capaciteit wordt weerge-
geven op de rechter as, terwijl gebruik en vraag gerelateerd zijn aan de linkeras. De
capaciteit voor de riagg’s is een samengestelde variabele. Uitgangspunt hiervoor
vormt het aantal hulpverleners in dienst van de riagg’s. Echter er moet rekening
gehouden worden met het feit dat het aantal cliënten per hulpverlener in de loop der
tijd niet constant is (zie Ten Have et al. 1998). Om hiervoor te corrigeren is het zoge-
naamde actieve bestand van de riagg’s (aantal hulpverleners maal het aantal
geholpen cliënten per hulpverlener) gebruikt. Vanaf 1985 is vervolgens het aantal
hulpverleners vermenigvuldigd met de groei in dit actieve bestand om op deze wijze
een variabele te maken die als vervanger kan dienen voor de capaciteit. Zoals in
figuur 4.4 is te zien, verlopen gebruik en capaciteit redelijk parallel.
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Met behulp van de beschikbare tijdreeksen kunnen vergelijkingen voor het gebruik
worden geschat. Op basis van bovenstaand beschreven reeksen zijn de schattingen
uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden in tabel 4.1.

Tabel 4.1 Schattingsresultaten gebruiksvergelijkingen GGZ (tussen haakjes t-waarden)

parameter APZ RIBW RIAGG

vraag 0,34 (5,3) 0,37 (9,9) 0,15 (1,9)
capaciteit 0,55 (7,2) 0,49 (10,5) 36,8 (5,6)
trend (1986 = 0) -337 (-6,5) - -
trend vanaf 1990 (1986=0) - - 4010 (3,7)
gecorrigeerde R2 0,83 1,00 0,99
DW 1,14 2,25 2,36

Bronnen: Zie bijlage F

Bij alle ggz-voorzieningen blijkt de vraag een belangrijke rol te spelen bij de verklaring
van het gebruik. Bij de apz’s is een negatieve trend zichtbaar in het gebruik, onafhan-
kelijk van het aanbod en de vraag. Bij de riagg’s is de trend positief. Dit signaleert de
trend van extramuralisatie die er gaande is. Dit komt ook in de boven besproken
figuren duidelijk naar voren. Gebruiksvergelijking (4.2) schrijft voor dat de parameters
voor vraag en capaciteit samen tot 1 optellen. Deze restrictie hebben we bij het schatten
van de vergelijkingen niet opgelegd, maar toch blijken de opgetelde parameters er niet
veel van af te wijken. Bij de riagg’s kunnen de parameters niet zondermeer opgeteld
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worden, omdat de capaciteit niet is gemeten in aantal behandelplaatsen (wat rechtst-
reeks te vergelijken zou zijn met het aantal behandelde patiënten). Wanneer rekening
wordt gehouden met het feit dat de gebruikte capaciteitsreeks ongeveer 2% van het
gebruik is kunnen we de parameter voor de capaciteit corrigeren. Deze komt dan op
ongeveer 0,74. De kwaliteit van de geschatte vergelijkingen (R2 en DW) is redelijk (bij
apz’s) tot goed te noemen. Dat is ook af te lezen aan de onderstaande figuren waarin
de feitelijke en geschatte reeksen naast elkaar gepresenteerd worden.
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Figuur 4.5 Gebruik en geschat gebruik van APZ’s
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4.3.3 De vraagvergelijkingen
Zoals eerder is aangegeven bestaat de vraag naar een voorziening uit verschillende
categorieën vragers (vergelijking 4.4). In deze paragraaf zal besproken worden hoe
deze categorieën afgeleid worden uit de eerder geconstrueerde reeks voor de totale
vraag. In hoofdstuk 3 is de ontwikkeling in de totale vraagreeksen (exclusief door-
schuifvraag) afgeleid op basis van een berekende vraagontwikkeling op microniveau.
Het niveau van de totale vraag is afgeleid uit het niveau van het gebruik en de hoogte
van de wachtlijst voor een bepaald jaar.

Vr1
Voor de ggz is niet gekozen voor het stroommodel, omdat de verblijfsduur van een
groot aantal cliënten in de ggz-voorzieningen minder dan een jaar is. Er wordt
daarom geen uitstroomvergelijking geschat, maar eigenlijk het tegenovergestelde
hiervan: een ‘blijvers’ vergelijking (4.4).7 De vraag van bestaande gebruikers die niet
uitstromen kan worden berekend door het gebruik aan het begin van een jaar te ver-
minderen met de uitstroom in het betreffende jaar. In afbeelding 4.8 worden de
‘blijf ’-fracties gepresenteerd voor de drie onderscheiden voorzieningen. De blijf-
fractie is het percentage gebruikers op tijdstip t-1 dat na 1 jaar nog aanwezig is in de
voorziening.

44 Het macromodel

7 In de modellen voor voorzieningen voor ouderen (Van Gameren et al. 2001) en voor
gehandicapten (Ooms et al. 2002) is in het kader van het daar gehanteerde stroom-
model een uitstroomvergelijking opgesteld en geschat.
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De blijfvraag voor apz’s vertoont een licht dalend verloop vanaf ongeveer 1990.
Vanaf 1990 maken de psychiatrische woonvoorzieningen deel uit van de ribw’s. Om
de blijf-fractie van deze voorziening ook voor dat jaar goed te bepalen moet het
aantal gebruikers voor jaar t-1 hiervoor gecorrigeerd worden.8 Voor het schatten van
de vergelijking wordt vervolgens een dummy opgenomen om duidelijk te maken dat
er een ‘breuk’ in de reeks zit.9 De blijfvraag voor de ribw’s neemt de laatste paar
jaar licht toe. Dit wordt bijna volledig veroorzaakt door het toegenomen gebruik. De
blijf-fractie bevindt zich in de periode 1984-1996 rond de 80%. Het aandeel blijvers
schommelt bij de riagg’s rond 20% van het gebruik.

Met behulp van de boven beschreven tijdreeksen van de blijf-fracties en het gebruik
kan een vergelijking voor de blijfvraag worden geschat. Tabel 4.2 geeft de resultaten
van de schattingen. Bij de psychiatrische ziekenhuizen levert de standaardvergelij-
king (vergelijking 4.4) voor de blijfvraag geen bevredigende verklaring. Gezien het
verloop van de blijf-fractie is er voor gekozen om deze fractie te verklaren met de
fractie één periode vertraagd. Voor de andere twee voorzieningen is de blijfvraag
geschat volgens vergelijking 4.4.
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8 De blijf-fractie voor 1990 is berekend door het aantal gebruikers langer dan 1 jaar in de
voorziening voor 1990 te delen door het gebruik op 31 december 1989 voor ribw +
psychiatrische woonvoorzieningen.

9 Dit geldt uiteraard ook voor de gebruiksreeks. Maar aangezien gebruik, capaciteit en
vraag met dezelfde breuk te maken hebben speelt het geen rol in de vergelijking.
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Tabel 4.2 Schattingsresultaten vergelijking voor blijfvraag GGZ 1985 – 1996 (tussen haakjes t-waarden)

parameter APZ RIBW RIAGG

blijfvraagfractie t-1 0,99 (143) - -
gebruik t-1 - 0,79 (86,9) 0,18 (20,5)
trend vanaf 1990 (1986 = 0) - 26,8 (4,3) 738 (2,0)
gecorrigeerde R2 0,71 0,99 0,94
DW 1,97 1,70 2,08

Bronnen: Zie bijlage F

Het schattingsresultaat voor psychiatrische ziekenhuizen (apz) geeft aan dat de blijf-
vraag-fractie ongeveer constant blijft of een gestaag licht dalend verloop heeft (coëf-
ficiënt (niet significant) kleiner dan 1). Het aandeel van de gebruikers dat langer dan
1 jaar aanwezig is wordt steeds een beetje kleiner. Uit de tweede kolom blijkt dat
ongeveer 80% van de gebruikers van de ribw-voorziening langer dan 1 jaar aan-
wezig is (coëfficiënt is 0,79). De blijfvraag van de riagg’s vertoont vanaf 1990 een
trendmatige stijging. De statistische kwaliteit van de geschatte vergelijkingen
(gemeten via de R2 en de DW-statistic) is goed te noemen. Dit blijkt ook uit de
figuren 4.9, 4.10 en 4.11, waarin het geschatte aantal blijvers is afgezet tegen het
waargenomen aantal blijvers voor de drie ggz-voorzieningen.
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Figuur 4.9 Aantal ‘blijvers’ en geschat aantal ‘blijvers’ algemeen psychiatrische ziekenhuizen
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Vr2 en Vr3
Met behulp van gegevens uit het jaarboek geestelijke gezondheidszorg 1998 (gege-
vens tot 1996) en het brancherapport ggz (ggz Nederland, 1999) worden de overige
parameters bepaald voor de vraagvergelijkingen. Het betreft de parameters voor de
nog wachtenden (ε in vergelijking 4.5), de doorstroomvraag (τ ’s in vergelijking 4.5)
en de doorschuifvraag (ϕ ’s in vergelijking 4.6). 

De meeste patiënten van een psychiatrisch ziekenhuis worden verwezen via de
riagg of de eigen polikliniek. Na ontslag uit een apz worden de patiënten het
meest verwezen naar de riagg, de eigen polikliniek en de huisarts. De overige
stromen zijn zeer klein. Gezien de keuzes die gemaakt zijn bij het modelleren van de
ggz-voorzieningen, wordt geen rekening gehouden met stromen van en naar de
poliklinieken van de apz. Het overgrote deel van de bewoners van een ribw komt
uit een apz (meer dan de helft). Bij de riagg’s vinden de meeste verwijzingen plaats
via de huisarts, velen komen ook op eigen initiatief en een klein deel wordt verwezen
via een psychiatrisch ziekenhuis. De beschikbare gegevens, voor zover van belang
voor de invulling van het model, zijn samengevat in tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Gegevens geestelijke gezondheidszorg 1996, gegevens RIAGG 1995

APZ RIBW RIAGG

instroom via RIAGG 40,1% van de instroom -
instroom uit APZ - 56% van de instroom 3% van de instroom
uitstroom naar RIAGG 26% van de uitstroom -
uitstroom naar APZ - 20% van de uitstroom

gebruikt 19.917 5.25 2277.370
gebruikt-1 20.901 5.058 275.600
blijfvraag (vr1) 11.784 4.254 55.474
berekende uitstroom1 9.117 804 220.126
berekende instroom2 8.133 998 221.896

1 Gebruikt-1 – Vr1t
2 Gebruikt – Vr1t

Bronnen: Ten Have et al. (1998) en GGZ Nederland(1999)

Ongeveer 40% van de instroom in apz’s vindt plaats via een riagg, terwijl 26% van
de uitstromers weer wordt terugverwezen naar een riagg. In termen van gebruik
betekent dit dat 1,2% van de gebruikers van een riagg doorstroomt naar een apz,
terwijl 11,3% van de gebruikers van een apz doorstroomt naar een riagg. De
instroom in een ribw bestaat voor 56% uit patiënten die uit een psychiatrisch zie-
kenhuis komen. Dit is 2,7% van de gebruikers van een apz. De andere kant op
stroomt 20% van de uitstroom uit een ribw naar een apz, ofwel 3,2% van de
gebruikers van een ribw. Met betrekking tot de doorstroom tussen ribw en riagg
worden geen gegevens vermeld in de genoemde publicaties. Aangenomen wordt dat
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deze stromen kleiner zullen zijn dan de wel genoemde en daardoor op nul gezet
kunnen worden. De doorstroomparameters staan samengevat in tabel 4.4.

Tabel 4.4 Doorstroomgegevens geestelijke gezondheidszorg 1996 (RIAGG 1995); doorstroom als
percentage gebruik voorziening ‘van’

van voorziening
naar voorziening APZ RIBW RIAGG

APZ - 3,2% 1,2%
RIBW 2,7% -
RIAGG 11,3% -
blijfvraag (vr1/gebruikt-1) 56,4% 84,1% 20,1%

Bronnen: Zie bijlage F

In tabel 4.4 staan de daadwerkelijke doorstroomgegevens. Voor de modelvergelij-
kingen zijn echter de gegevens nodig met betrekking tot de doorstroomvraag. Omdat
goede informatie over wachtlijsten op het moment van modelleren ontbraken, is
hierover weinig bekend. De doorstroomvraag zal echter altijd groter zijn dan de
gerealiseerde doorstroom in tabel 4.4. Verondersteld wordt dat de gerealiseerde
doorstroom ongeveer 80% van de doorstroomvraag is. Deze veronderstelling is
gebaseerd op de gemiddelde verhouding tussen doorstroom en doorstroomvraag in
het ouderenmodel (Van Gameren et al. 2001), waarbij we er dus van uit gaan dat
deze verhouding voor de verschillende care-sectoren ongeveer hetzelfde is.

4.3.4 Totaalbeeld
De voorgaande paragrafen geven aan hoe personen de ggz-voorzieningen kunnen
doorlopen en uit welke type personen (in termen van gebruik van voorzieningen) de
wachtlijsten voor de verschillende voorzieningen bestaan. De resultaten van de
empirische invulling van de vergelijkingen zijn bij elkaar gebracht in figuur 4.12. Het
geeft het model schematisch weer, net als in figuur 4.1, maar nu is een groot aantal
onderdelen ingevuld voor 1996. De afbeelding zelf is uitgebreid besproken in para-
graaf 4.2. De invulling betreft de onderdelen doorstroomvraag en doorstroom tussen
voorzieningen en de uitstroom uit het model. De door pijlen weergegeven stromen
zijn alle percentages van het voorraadcijfer in het kader waar ze beginnen. De per-
centages in de gebruikskaders (gebruiker van een voorziening en tegelijkertijd op de
wachtlijst voor een andere voorziening) zijn gegeven als percentage van het totale
gebruik van de voorziening.

Opvallend is het hoge percentage uitstroom uit de riagg’s naar buiten het model. Dit
zijn mensen waarvan de behandeling is afgerond. Slechts een gering percentage van de
riagg-cliënten staat op de wachtlijst voor een apz (1,5%). Van de drie stromen uit de
apz is die naar het riagg het grootst, iets meer dan 11%. Dit kan een indicatie zijn
voor de extramuralisering of nazorg. 
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Schematische overzicht van de resultaten van het model voor de 
geestelijke gezondheidszorg

Figuur 4.12
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5 Samenvatting

In dit document is een model voor de geestelijke gezondheidszorg ontwikkeld
waarmee ramingen gemaakt kunnen worden voor de vraag en het gebruik. 

Het betreft de drie grootste voorzieningen in de ggz, namelijk de regionale
instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (riagg), de regionale
instellingen voor beschermd wonen (ribw) en de algemene psychiatrische zieken-
huizen (apz). De determinanten van de vraag zijn gebaseerd op analyses van indivi-
duele enquête gegevens. De relatie tussen vraag, aanbod en gebruik wordt bepaald
op macroniveau.

Bepalend voor de vraag naar ggz-voorzieningen zijn geslacht, leeftijd, arbeids-
marktpositie en huishoudsamenstelling. Vrouwen oefenen meer vraag uit naar
riagg’s dan mannen, maar er is geen significant verschil tussen mannen en
vrouwen in de vraag naar apz’s of ribw’s. Wat leeftijd betreft blijkt dat vooral de 35-
44 jarigen vraag uitoefenen naar riagg’s, voor de vraag naar psychiatrische zieken-
huizen of ribw’s geldt hoe ouder hoe minder vraag. Werklozen, arbeidsonge-
schikten en gepensioneerden vragen meer riagg-zorg dan huisvrouwen, studenten
of werkenden en ze vragen bijna zes keer zo vaak psychiatrisch ziekenhuis of ribw-
zorg als de overige groepen. Ook huishoudsamenstelling is een significante determi-
nant voor de vraag, samenwonen verkleint de kans.

Uit het macromodel waarin vraag, aanbod en gebruik aan elkaar gerelateerd worden,
blijkt dat zowel de capaciteit als de vraag voor alle drie de voorzieningen een positief
effect heeft op de bepaling van het gebruik. De invloed van de vraag is voor de apz
en ribw groter dan voor de riagg. Bij de apz is er sprake van een negatieve trend
in het gebruik, bij de riagg van een positieve. Dit signaleert het proces van extra-
muralisatie.

Wat betreft de stromen tussen de voorzieningen onderling hebben geeft het model
aan dat er een hoog percentage uitstroom is uit de riagg naar buiten het model.
Slechts een gering percentage van de riagg cliënten staat op de wachtlijst voor een
apz (1,5%). Van de drie stromen uit de apz is die naar het riagg het grootst, iets
meer dan 11%. Zowel in de apz als in de ribw verblijft het merendeel van de bewo-
ners langer dan 1 jaar. Voor beide voorzieningen neemt de verblijfsduur echter
gestaag af.
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Bijlage A Achtergronden ggz-sector10

A1 Het nemesis-bestand

Een belangrijk deel van de gegevens die in hoofdstuk 2 en 3 zijn gepresenteerd is
afkomstig van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study
(nemesis). nemesis is opgezet om de achterstand in psychiatrisch epidemiologi-
sche kennis in te halen (Bijl et al, 1997a) en zal de komende jaren een belangrijke
bron van gegevens zijn. nemesis is het eerste onderzoek waarbij een volledig
gestructureerd psychiatrisch interview is afgenomen bij een representatieve steek-
proef uit de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar. Het is een prospectief
onderzoek met drie meetmomenten: 1996, 1997 en 1999.11 Alle respondenten, zowel
degenen met als zonder stoornis op het eerste meetmoment, zullen in de tijd
gevolgd worden. Het doel van het onderzoek is kennis te verzamelen over de vol-
gende onderwerpen:
– de prevalentie van psychiatrische morbiditeit onder volwassenen (18 tot en met 64

jaar), uitgedrukt in zowel afzonderlijke als comorbide psychiatrische stoornissen,
alsmede het gelijktijdig voorkomen van psychische en (chronische) somatische
ziekten. Aandacht zal ook worden geschonken aan sub-threshold beelden, manifes-
taties van groepen symptomen die mogelijk klinisch relevant zijn maar niet vol-
doen aan de dsm-criteria om van een stoornis te spreken.

– de consequenties van psychische stoornissen in termen van zorggebruik en zorgbe-
hoeften, kwaliteit van leven, en functionele beperkingen.

– de incidentie en het beloop. Het uitvoeren van herhaalde metingen maakt het moge-
lijk om incidente gevallen vast te stellen en het natuurlijk beloop van bestaande
stoornissen in de tijd te volgen, in samenhang met veranderende levensomstan-
digheden.

– determinanten van het ontstaan en het beloop van psychische stoornissen, in het
bijzonder sociaal-demografische kenmerken, ingrijpende levensgebeurtenissen,
ontvangen zorg, persoonlijkheids- en kwetsbaarheidkenmerken, en steun uit de
sociale omgeving. Biologisch en lichamelijk onderzoek zijn in dit onderzoek niet
voorzien. Via vragen over familiaire geschiedenis wordt aandacht geschonken aan
genetische aspecten.

De diagnoses zijn gebaseerd op de dsm-iii-r, het Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (ontwikkeld door de American Psychiatric Association). Dit is
het alom gebruikte classificatiesysteem van psychische stoornissen in de geestelijke
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gezondheidszorg. Naast de dsm is er ook de icd (International Classification of
Diseases, ontwikkeld door de Wereld Gezondheidsorganisatie, who), waarvan
hoofdstuk 5 de ‘Mental and Behavioural Disorders’ omvat. Aan deze opmerkelijke
situatie van twee verschillende classificatiesystemen begint langzaam maar zeker een
einde te komen: de meest recente versie van de dsm (dsm-iv uit 1994) is in hoge
mate vergelijkbaar met de icd-10. Het diagnostisch interview dat is gebruikt om
deze diagnoses te stellen is het Composite International Diagnostic Interview
(cidi), versie 1.1. De icd is een door de who ontwikkeld gestructureerd diagnos-
tisch interview en ontworpen om te worden gebruikt in bevolkingsonderzoek door
getrainde interviewers die geen clinici zijn. Inmiddels wordt de cidi wereldwijd toe-
gepast. Uit veldonderzoek van de who blijkt een goede interbeoordelaarsbetrouw-
baarheid, een goede test-hertest betrouwbaarheid en een goede validiteit voor bijna
alle diagnoses, met uitzondering van acute psychotische beelden, die moeilijk
kunnen worden bepaald in een gestructureerd interview. In nemesis zijn klinische
herinterviews afgenomen wanneer er sprake was van psychotische symptomen. De
nemesis diagnoses schizofrenie en andere niet-affectieve psychotische stoornissen
zijn gebaseerd op de gegevens uit deze klinische herinterviews.

De volgende dsm-iii-r diagnoses zijn opgenomen: stemmingsstoornissen
(depressie, dysthymie, bipolaire stoornis), angststoornissen (paniekstoornis, agora-
fobie, sociale fobie, specifieke fobie, obsessieve-compulsieve stoornis, gegenerali-
seerde angststoornis), middelengebruik (alcohol-, drugsmisbruik en -afhankelijk-
heid (waaronder ook in verband met sedativa, hypnotica en anxiolytica)), eetstoor-
nissen (anorexia, boulimia), schizofrenie en andere niet-affectieve psychotische
stoornissen.

In nemesis wordt gebruik gemaakt van een getrapte, gestratificeerde, aselecte
steekproefprocedure. De eerste stap was het trekken van een steekproef van 90
gemeenten. Stratificatiecriteria waren stedelijkheid (5 klassen), volgens cbs-classifi-
catie, en verdeling over de 12 provincies. De tweede stap was het trekken van een
steekproef van privé-huishoudens (adressen) uit het bestand van ptt-postafgifte-
punten. Het aantal inwoners per geselecteerde gemeente bepaalde het aantal huis-
houdens dat getrokken werd. De derde stap was de selectie van te interviewen per-
sonen. De geselecteerde huishoudens ontvingen een introductiebrief met een oproep
tot deelname, ondertekend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Direct daarna volgde een telefonische benadering door de interviewers.
Huishoudens zonder telefoon of met een geheim nummer (18%) werden thuis
bezocht. Per huishouden werd aselect één respondent gekozen, de laatstjarige. Deze
moest tenminste 18 en ten hoogste 64 jaar zijn en de Nederlandse taal voldoende
beheersen om geïnterviewd te kunnen worden. Personen die niet direct bereikbaar
waren (vanwege ziekenhuisopname, op reis, detentie en dergelijke) werden later in
het jaar opnieuw benaderd. Respondenten kregen geen financiële vergoeding,
slechts een kleine attentie na afloop van het gesprek.

Gedurende het veldwerk, dat met het oog op mogelijke seizoensinvloeden en ter
optimalisering van de respons over de periode februari t/m december 1996 was ver-
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spreid, werden verder geen correcties op deze procedure aangebracht. Er heeft dus
geen bijtrekking van bepaalde bevolkingsgroepen plaatsgevonden. In totaal zijn
7076 personen geïnterviewd (een respons van 69,7%). Door de computergestuurde
afname is de partiële non-respons te verwaarlozen. De responsgroep is wat betreft
geslacht, burgerlijke staat en stedelijkheid een goede afspiegeling van de
Nederlandse bevolking, alleen de leeftijdscategorie 18 – 24 jaar was significant
ondervertegenwoordigd. Om die reden is er op basis van cbs-gegevens een weging
door middel van volledige poststratificatie uitgevoerd op de data.

A2 De gespecialiseerde voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een sector met zeer uiteenlopende soorten
instellingen. De Nederlandse ggz kent van oudsher een driedeling in extramuraal,
semimuraal en intramuraal. Zie voor een uitgebreide beschrijving de Gids
Geestelijke Gezondheidszorg (Van der Wilt e.a., 1998). De laatste jaren worden de
grenzen tussen deze sectoren in toenemende mate overschreden en ontstaan instel-
lingen die samengesteld zijn uit elementen afkomstig uit de genoemde drie sec-
toren.

Samenhang in de zorg
De hulp voor mensen met psychische problemen wordt steeds meer aangeboden in
circuits voor de verschillende categorieën van cliënten: volwassenen, ouderen, jeugd,
verslaafden, delinquenten en dak- en thuislozen. In deze circuits stemmen de ver-
schillende ggz-instellingen (en in voorkomende gevallen ook instellingen uit andere
sectoren, zoals de maatschappelijke opvang) hun zorgaanbod voor deze cliëntcate-
gorieën op elkaar af met als doel het tot stand brengen van een integraal en op de
behoeften van de cliënten afgestemd zorgaanbod.

Voorts wordt de hulpverlening steeds meer regionaal georganiseerd, met daar-
naast een aantal bovenregionale en landelijke functies voor bijzondere doelgroepen.
Er kunnen ongeveer 40 regio‘s worden onderscheiden. In ruim de helft daarvan zijn
psychiatrische ziekenhuizen, riagg’s en instellingen voor beschermd wonen
(ribw’s) ver gevorderd met de gezamenlijke organisatie van de ggz, waarbij vaak
ook wordt samengewerkt met psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen.
Centraal in deze regionale samenwerkingsvormen staan de multifunctionele een-
heden (mfe). Deze mfe’s bieden ambulante hulp en kortdurende opnames, zowel
voor patiënten die een kortdurende behandeling nodig hebben, als voor patiënten
die langdurig aangewezen zijn op zorg, maar in principe zelfstandig wonen. Op
deze wijze kan een geïntegreerd aanbod van klinische, poliklinische acute en ambu-
lante zorg en behandeling worden gerealiseerd. Er zijn 28 mfe’s operationeel en er
zijn er 27 in voorbereiding.13

De regionale samenwerking brengt ook met zich mee dat de betrokken instel-
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lingen niet meer ieder voor zich bepalen of een cliënt die zich aanmeldt voor behan-
deling in aanmerking komt en welk type behandeling geïndiceerd is. Regionaal zou
er voortaan één voordeur voor de klanten van de ggz moeten zijn. In discussie is
momenteel op welke wijze de indicatiestelling moet worden vorm gegeven van
mensen die zich bij de ggz melden met een vraag om hulp. Wie bepaalt welke cliënt
met wat voor soort problematiek op welke wijze en op welke plaats het beste
geholpen kan worden? En is een en ander te objectiveren en door middel van proto-
collen te regelen? 

Om de samenwerking optimaal te kunnen laten zijn, besluiten steeds meer instel-
lingen tot een fusie. De fusiepartners zijn vaak psychiatrische ziekenhuizen en
riagg’s. Verwacht mag worden dat binnen een paar jaar meer dan de helft van de
psychiatrische ziekenhuizen en riagg’s zal zijn gefuseerd tot regionale ggz-instel-
lingen, al dan niet met deelname van de ribw.

Op landelijk niveau zijn de vier koepelorganisaties van psychiatrische zieken-
huizen, riagg’s, ribw’s en de verslavingsinstellingen per 1 juli 1997 gefuseerd tot
één ggz-koepel, ggz Nederland.

In het navolgende beschrijven we de voorzieningen volgens de ‘oude’ indeling.

Voorzieningen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg bieden op werkdagen,
meestal tussen 9.00 en 17.00 uur, hulp aan mensen met psychiatrische, psychische
en psychosociale problemen. Een aantal heeft een 7 x 24-uurs bereikbaarheids-
dienst. De cliënten of patiënten worden niet opgenomen, maar blijven in hun eigen
woon- en werkomgeving. Zij hebben meestal op afgesproken tijden contact met de
hulpverleners. De meeste voorzieningen zijn algemeen en dus in principe voor
iedereen toegankelijk. Een klein deel is categoraal, dat wil zeggen gericht op
bepaalde leeftijdsgroepen of probleemgroepen.

Tot de ambulante ofwel ambulante geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen
worden gerekend: regionale en gereformeerde landelijke instellingen voor ambulante
geestelijke gezondheidszorg (riagg en gliagg), consultatiebureaus voor alcohol en
drugs (cad) en andere instellingen voor ambulante verslavingszorg, stichtingen voor
therapeutische gezinsverpleging (tgv), poliklinieken van psychiatrische ziekenhuizen,
poliklinieken psychiatrie van algemene en academische ziekenhuizen, zelfstandig
gevestigden en organisaties voor telefonische hulpverlening. Ook de gg&gd’en ver-
richten taken op het gebied van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. 

Als cliënt of verwijzer kan men niet zomaar bij alle ambulante voorzieningen in
Nederland aankloppen, aangezien deze meestal zijn geregionaliseerd. Enkele ambu-
lante instellingen hebben een landelijke functie, gebaseerd op een specialisme (bij-
voorbeeld de twee psychoanalytische instituten in Amsterdam en Utrecht), of op een
speciale doelgroep (bijvoorbeeld de Stichting Pharos voor vluchtelingen in
Amsterdam). Er zijn ook instellingen die vanwege hun levensbeschouwelijke grond-
slag toegankelijk zijn voor cliënten uit het hele land (bijvoorbeeld de polikliniek van
het Sinai-Centrum in Amsterdam).
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De riagg’s zijn de instellingen met de meeste cliënten. De riagg’s bestaan sinds
1982 en bieden hulp aan mensen met psychische problemen. De reden voor aanmel-
ding kan variëren van ernstige verwardheid, ongecontroleerd (agressief ) gedrag,
dwang- en dranggedrag, angsten, depressies en ernstige neurotische problemen tot
problemen in de opvoedingssituatie of in de samenleefrelatie en dementiële pro-
blemen. Voor crisisgevallen is de riagg 7 x 24 uur bereikbaar. Het gaat hierbij
meestal in de eerste plaats om bereikbaarheid voor huisartsen, politie en dergelijke.

riagg-behandeling is nodig wanneer mensen zelf de oplossing voor hun pro-
bleem niet kunnen vinden en de huisarts, het maatschappelijk werk, de thuiszorg of
andere zorginstanties onvoldoende in staat zijn om hulp te bieden. De riagg-hulp
bestaat uit onderzoek, diagnose- en indicatiestelling, advies, sociaal-psychiatrische
behandeling en begeleiding alsmede psychotherapeutische behandeling. Daarnaast
is de riagg actief op het terrein van de preventie van ggz-problematiek en onder-
steunt de riagg andere werkers die met ggz-problematiek te maken hebben, zoals
huisartsen en onderwijskrachten.

De semimurale instellingen bieden hulp aan mensen voor wie ambulante behandeling
niet toereikend is en voor wie intramurale behandeling niet noodzakelijk is. Hiermee
nemen zij een soort tussenpositie in. Ze worden dan ook wel ‘tussenvoorzieningen’
genoemd. Het gaat om drie sterk verschillende groepen instellingen.

Instellingen voor deeltijdbehandeling zijn in hoofdzaak psychiatrische dagcentra die
verscheidene dagdelen per week behandelprogramma’s aanbieden, die inhoudelijk
weinig verschillen van wat psychiatrische ziekenhuizen aan een deel van hun bewo-
ners bieden. Het verschil is vooral dat cliënten die aan dagbehandeling deelnemen
thuis slapen en ook in andere opzichten hun sociale leven kunnen handhaven.
Enkele instellingen komen hieraan nog meer tegemoet door vooral in de avonden en
weekeinden te behandelen. Instellingen voor deeltijdbehandeling kennen verder
varianten naar doelgroep en gehanteerde behandelmethoden.

Crisis- en opvangcentra richten zich op uiteenlopende doelgroepen en vertonen aan-
zienlijke variatie in opzet en werkwijze. Crisiscentra richten zich vooral op mensen
in een acute psychiatrische crisis, opvangcentra vooral op mensen die tengevolge van
psychosociale of maatschappelijke omstandigheden in acute nood verkeren.

Beschermende woonvormen zijn voor psychiatrische patiënten die zich redelijk zelf-
standig kunnen redden, maar toch voor een langere periode op huisvesting in deze
voorzieningen en begeleiding zijn aangewezen. Psychiatrische woonvoorzieningen
zijn in veel opzichten met beschermende woonvormen te vergelijken en zijn daarom
onder dezelfde noemer opgenomen.

In voorzieningen voor intramurale geestelijke gezondheidszorg worden patiënten
meestal gedurende 7 x 24 uur per week opgenomen, voor een periode variërend van
enkele maanden tot vele jaren. 

Tot de intramurale geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen worden gerekend:
algemene psychiatrische ziekenhuizen (apz), categorale psychiatrische zieken-
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huizen (cpz) (kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken, verslavingsklinieken en
forensisch-psychiatrische (tbs-)klinieken), psychiatrische afdelingen van algemene
of academische ziekenhuizen (paaz), medische kindertehuizen (mkt), psychogeria-
trische (afdelingen van) verpleeghuizen, psychotherapeutische gemeenschappen en
herstellingsoorden.

De intramurale geestelijke gezondheidszorg, met name het algemeen psychia-
trisch ziekenhuis, domineert in verschillende opzichten (aantal arbeidsplaatsen, de
hoogte van de kosten) de geestelijke gezondheidszorg. Historisch gezien is de gees-
telijke gezondheidszorg lange tijd identiek geweest met het psychiatrisch zieken-
huis. Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog is hierin geleidelijk verandering
gekomen. Naast de intramurale zorg zijn andere geestelijke gezondheidszorgvoor-
zieningen ontstaan en binnen de sector zelf is differentiatie opgetreden: er zijn
aparte voorzieningen of afdelingen voor ouderen, kinderen, verslaafden, patiënten
met neurotische problematiek, psychotische patiënten, enz.

Het beleid van de overheid is erop gericht het verblijf in intramurale voorzie-
ningen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Belangrijke tendensen zijn
verder: deconcentratie van het psychiatrisch ziekenhuis (dat wil zeggen opsplitsing
en vestiging dichter bij het thuismilieu van patiënten), schaalverkleining en toene-
mende aandacht voor psychiatrische revalidatie.

Verreweg de meeste intramurale voorzieningen bestrijken een afgebakend verzor-
gingsgebied, zodat ze niet voor cliënten uit het hele land toegankelijk zijn. Algemene
psychiatrische ziekenhuizen (apz’s) zijn bovendien gebonden aan een verantwoor-
delijkheidsgebied, waarbinnen het te allen tijde verplicht is om de (niet vrijwillige)
opnamen te garanderen, eventueel door samenwerking met andere voorzieningen.
Afdelingen van apz’s met een bijzondere specialisatie of speciale doelgroepen
hebben vaak een bovenregionaal verzorgingsgebied.

Het algemeen psychiatrisch ziekenhuis (apz) is een (regionale) voorziening voor
multidisciplinaire, intramurale hulpverlening met als basispakket mogelijkheden
voor de behandeling, verpleging en verzorging van alle categorieën psychiatrische
patiënten.

Het apz vervult de volgende functies:
– klinische zorg
– acute opname
– observatie
– resocialisatie
– deeltijdbehandeling
– poliklinische hulpverlening

Indien de toestand van de patiënt van dien aard is dat noch ambulante, noch deel-
tijdbehandeling mogelijk is, zal tot opname in het psychiatrisch ziekenhuis worden
overgegaan.

Opname in een apz kan op twee manieren plaatsvinden: vrijwillig of
gedwongen. De gedwongen opname geschiedt met een rechterlijke machtiging 
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of, in spoedgevallen, met een inbewaringstelling. Dit is een maatregel van de
burgemeester.

Na de opname wordt meestal een uitvoerig lichamelijk en psychiatrisch onder-
zoek verricht om zicht te krijgen op de vaak zeer ernstige psychiatrische, sociale en
soms ook lichamelijke problemen van de patiënten. Op basis van de resultaten van
dit diagnostisch onderzoek wordt in overleg met de patiënt een behandelplan vastge-
steld. Daarna volgt doorgaans overplaatsing van de opname-/observatieafdeling naar
een afdeling voor voortgezette behandeling of naar elders.

A3 Veranderingen binnen de ggz

De geestelijke gezondheidssector is sterk in beweging. Organisatorisch zijn er veel
veranderingen, er is bijvoorbeeld een golf aan fusies gaande. Maar ook over de
inhoud van de zorg is veel discussie gaande en er zijn er veel vernieuwingsexperi-
menten. Over de grote lijnen is men het in de geestelijke gezondheidszorg eens: 

‘Voor mensen met psychische problemen willen we een humane zorg, die dichtbij
woning, familie, werk, school en vrienden plaatsvindt, die hen niet laat hospitali-
seren en de band met de samenleving in stand houdt, die hen een op hun specifieke
behoeften afgestemde zorg levert, zoveel mogelijk naar eigen keuze en na goed
overleg. Een en ander dient doelmatig, betaalbaar en doeltreffend te gebeuren.’(vws
1997)

In 1995 is er een uitgebreide peiling gehouden (Brunenberg en Borgesius, 1996)
naar zogeheten zorgvernieuwingsprojecten. Dit leverde maar liefst 562 projecten op
die in of in samenwerking met psychiatrische ziekenhuizen plaatsvinden. Het gaat
daarbij om de volgende activiteiten en doelgroepen:
1 verbetering van de afstemming, continuïteit en coördinatie van zorg (25% van alle

projecten);
2 verbetering van de indicatie/plaatsing/verwijzing van patiënten (5%);
3 verbetering van de diagnostiek/behandeling/begeleiding (12%);
4 verbetering van de maatschappelijke integratie/rehabilitatie/resocialisatie (30%);
5 opnamevervangende zorg voor chronici: intensieve thuiszorg; opnamevervan-

gende zorg; crisisopvang; laagdrempelige zorg (14%);
6 opnamevoorkomende zorg voor niet-chronici: intensieve thuiszorg; opnamevoor-

komende zorg; crisisopvang (4% van alle projecten).

De doelgroepen van deze projecten lopen uiteen, maar opvallend is dat bijna een
derde van alle projecten zich richt op chronische psychiatrische patiënten. Projecten
gericht op andere doelgroepen zijn relatief gering in aantal en de doelgroepen lopen
sterk uiteen. Zo’n zeven procent van de projecten richt zich bijvoorbeeld op ouderen,
vijf procent op hulpverlening aan vrouwen (inclusief projecten voor hulp aan slacht-
offers van geweld of seksueel misbruik). Ook de categorie ‘specifieke stoornissen’ is
relatief groot, acht procent van alle projecten, en omvat een grote diversiteit aan psy-
chiatrische ziektebeelden waarvoor aparte projecten bestaan. Veelgenoemde doel-
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groepen zijn Korsakov-patiënten, patiënten met eetstoornissen of met dissociatieve
stoornissen.

Bij al deze experimenten en zorgvernieuwingsprojecten is een aantal centrale
ideeën en uitgangspunten te herkennen. We bespreken ze hieronder.

Vermaatschappelijking van de zorg
De samenwerking tussen ggz-instellingen leidt tot de ontwikkeling van allerlei
nieuwe ambulante zorgvormen, waardoor met name chronisch psychiatrische
patiënten meer dan voorheen in contact komen en blijven met de ‘gewone’ samenle-
ving. Voorbeelden van deze vermaatschappelijking van de zorg zijn arbeidsrehabili-
tatie, case management, psychiatrische thuiszorg, en begeleid zelfstandig wonen. Al
deze initiatieven hebben gemeen, dat psychiatrische patiënten ondersteund en gesti-
muleerd worden bij het zo veel als mogelijk is zelfstandig functioneren in de samen-
leving, rekening houdend met ieders persoonlijke situatie en draagkracht (zorg op
maat). De chronische patiënt moet niet langer ‘weggestopt’ worden in een zieken-
huis. Bij arbeidsrehabilitatie is werk daarbij het instrument. Door het verrichten van
werk, veelal in een beschermde omgeving, maar ook wel in de reguliere arbeids-
markt, ontwikkelen of herontdekken chronisch psychiatrische patiënten sociale vaar-
digheden, autonomie, hoe om te gaan met drukte en spanningen, enzovoorts. Willen
mensen met psychische problemen mee kunnen doen in de samenleving, zo luidt de
redenering, dan moeten zij ook iets zinvols om handen hebben; is het geen betaalde
baan, dan toch vrijwilligerswerk of andere bezigheden buitenshuis die een gevoel van
eigenwaarde geven en hen met andere burgers in contact brengen (Van Weeghel,
1995). Bij initiatieven als psychiatrische thuiszorg en begeleid zelfstandig wonen gaat
het er om patiënten waar mogelijk in de eigen woonsituatie in het eigen huis en in de
eigen buurt te laten verblijven. De benodigde zorg komt naar de patiënt toe of de
patiënt gaat die zorg halen door zelf naar een behandelaar toe te gaan of zijn medi-
catie te halen. Opname in een psychiatrische kliniek wordt pas als uiterste middel
gebruikt, pas als het onvermijdelijk is, en dan zo kort mogelijk. Al deze nieuwe zorg-
vormen maken dat patiënten minder lang hoeven te worden opgenomen. Uit het
voorgaande is af te leiden, dat kernbegrippen bij vermaatschappelijking van de zorg
zijn: extramuralisering van het zorgaanbod, en scheiden van wonen en zorg.

Door financiële regelingen, zoals het bieden van mogelijkheden van substitutie
binnen bestaande instellingsbudgetten, en de ontwikkeling van zogeheten ‘zorgver-
nieuwingsregio’s’, probeert de overheid de ggz-sector extra impulsen te geven voor
verdergaande vermaatschappelijking van de zorg. Medio 1997 hebben 14 regio’s van
de minister van vws het predikaat ‘zorgvernieuwingsregio’ gekregen.

Patiëntenrechten
Bij de bespreking van de toename van de hulpvraag bij de ggz hebben we als een van
de verklaringen de toegenomen mondigheid van de burger genoemd. Die mondig-
heid van de burger heeft ook zijn weerslag binnen de muren van de geestelijke
gezondheidszorg. De positie van de patiënten is de laatste decennia sterk veranderd
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van passieve en tamelijk rechteloze objecten van behandeling naar actief over de
eigen behandeling meedenkende en meebeslissende individuen met duidelijk
omschreven rechten. Zo zijn sinds een jaar zorginstellingen wettelijk verplicht een
cliëntenraad in te stellen. 

De rechten van psychiatrische patiënten zijn in beginsel gelijk aan die van andere
patiënten. De belangrijkste uitzondering op deze regel is de onvrijwillige opname en
verpleging in een psychiatrisch ziekenhuis. De procedures voor een onvrijwillige
opname, alsook de rechtspositie van deze patiënten zijn in de Wet Bijzondere
Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (bopz) vastgelegd. Daarnaast bevat de
bopz een klachtenregeling. De bopz is in 1994 in werking getreden en verving de
Krankzinnigenwet uit 1884. De Wet bopz geeft de eisen aan voor een onvrijwillige
opname en voor gevallen waarin een patiënt niet in staat is blijk te geven van bereid-
heid tot opname (bijvoorbeeld demente bejaarden). Deze eisen zijn:
1 aanwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de

geestvermogens;
2 aanwezigheid van gevaar;
3 causaal verband tussen stoornis en gevaar;
4 noodzaak van opname om het gevaar af te wenden;
5 geen bereidheid tot opname.

De Wet bopz wordt in de ggz kritisch gevolgd op zijn uitwerkingen
(Evaluatiecommissie Wet bopz, 1996). Bood het oude ‘bestwilcriterium’ van de
Krankzinnigenwet de patiënt onvoldoende rechtsbescherming, het gevaarscriterium
van de bopz kan er mogelijk toe leiden, dat mensen die ‘verkommeren en verloe-
deren’ maar geen gevaar voor zichzelf of de omgeving vormen, te lang van hulp ver-
stoken blijven. De komende jaren kan over de grenzen en criteria voor onvrijwillige
opnamen nog veel discussie verwacht worden.

Ten behoeve van behandeling, onderzoek en beleid verzamelen bijna alle ggz-
instellingen gegevens over hun patiënten en de verstrekte hulp. De afgelopen jaren zijn
er wettelijke regelingen gekomen hoe om te gaan met dergelijke gegevens. De Wet
Geneeskundige Behandelovereenkomst (wgbo), die 1 april 1995 van kracht is
geworden, regelt informatie aan en inzagerecht van de patiënt, de bewaarwijze en
bewaartermijn, de gegevensverstrekking aan derden en de vernietiging van het dossier.

Ook de mogelijkheden van patiënten om hun beklag te doen over een behande-
ling of behandelaar zijn de afgelopen jaren verbeterd. Met klachten kunnen
patiënten zich wenden tot verschillende klachteninstanties. Patiënten in psychiatri-
sche ziekenhuizen kunnen terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon en bij het
regionale patiëntenplatform. Ambulante voorzieningen hebben meestal een formele
klachtenprocedure die patiënten aangeeft waar zij met hun klachten terecht kunnen.
De patiënt kan echter ook met zijn klacht (meteen) naar de regionale inspecteur voor
de geestelijke volksgezondheid stappen. Met klachten over artsen en psychothera-
peuten kan de patiënt advies inwinnen bij respectievelijk het Medisch Tuchtcollege
en het College Toezicht Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie.
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Rationalisering van de hulpverlening
Een laatste voor de ggz-sector belangrijke ontwikkeling is de aandacht voor een
rationalisering van de hulpverleningspraktijk. Steeds nadrukkelijker komt in de ggz
de vraag aan de orde welke behandelmethoden bij welke ziektebeelden het meest
doeltreffend en doelmatig zijn. Die toenemende aandacht wordt met name zichtbaar
in de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen voor de diagnostiek, de behande-
ling en de toetsing van de kwaliteit en de doelmatigheid. De kwaliteit van de zorg
dient optimaal te zijn, en er is een duidelijke roep om het handelen in de ggz meer
te laten leiden door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Deze verweten-
schappelijking van de hulpverlening wordt ‘evidence based medicine’ genoemd.
Voor de betrokken beroepsgroepen betekent dat zij meer dan vroeger ‘afgerekend’
gaan worden op hun doen en laten.
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Bijlage B Opnameduur

In de beschrijving van de ggz-sector (hoofdstuk 2) is opgemerkt dat er een verschil
bestaat in de groei van het aantal inschrijvingen en de groei van het bestand van aan-
wezige cliënten. Dit verschil kan veroorzaakt zijn doordat cliënten vaker voor kortere
perioden opgenomen worden. Op deze wijze is het voor de cliënten gemakkelijker
een gewoon bestaan te leiden en bovendien kunnen in totaal meer cliënten
geholpen, maar ze verblijven elk dan een kortere tijd in een intramurale instelling.
Dit laatste is alleen het geval als de totale opnameduur korter wordt bij herhaalde
opnamen. Hierdoor ontstaat het fenomeen dat een cliënt gedurende enige tijd wordt
opgenomen, snel weer ontslagen en na verloop van tijd weer opgenomen. Het gaat
hier vaak om moeilijk te behandelen personen. Dit fenomeen kan veroorzaakt zijn
door maatschappelijke ontwikkelingen (zie ook paragraaf 2.6), maar kan ook te
maken hebben met het optreden van wachtlijsten. Om zoveel mogelijk cliënten te
behandelen in een jaar kan ervoor gekozen worden om meer cliënten gedurende kor-
tere tijd te helpen in plaats van één cliënt gedurende lange tijd.

In het kader van het rmz speelt het optreden van dit fenomeen slechts een onderge-
schikte rol. In het rmz gaat het in eerste instantie om de vraag en het gebruik
gemeten in aantallen personen, waarbij de duur van de opnames buiten beschou-
wing blijft. Toch worden veranderingen in de opnameduur niet helemaal genegeerd.
Zo is bijvoorbeeld de capaciteit voor psychiatrische ziekenhuizen gemeten als het
aantal beschikbare plaatsen. Door kortere opnameduren kunnen (gedurende een
jaar) meer mensen van dezelfde behandelplaats gebruik maken dan vroeger. De
capaciteitscijfers (aantallen plaatsen) zijn gecorrigeerd voor de opnameduur om ze
vergelijkbaar te houden met de vraag- en gebruikscijfers in aantallen personen. Een
soortgelijke correctie is ook gedaan bij de riagg’s (zie paragraaf 4.3.2).

Het optreden en veranderen van het fenomeen van herhaalde opnames in de loop
der jaren kan onderzocht worden aan de hand van Psychiatrische Casus-Registers
(pcr’s, zie Giel en Sturmans, 1996). In een Psychiatrisch Casus-Register wordt van
iedere gebruiker van een ggz-voorziening de behandelingsgeschiedenis geregis-
treerd, naast een aantal persoonlijke kenmerken als leeftijd en geslacht. Daarmee
kan voor iedereen nagegaan worden hoe lang een opname in een apz heeft
geduurd, en of iemand enige tijd na het ontslag weer is teruggekeerd voor een
nieuwe opname of gebruik is gaan maken van semi- of ambulante voorzieningen.
De beschreven ziekte- en behandelingsgeschiedenissen kunnen geanalyseerd
worden door deze te verbinden met de waargenomen (veranderingen in) determi-
nanten. Op deze wijze kunnen niet alleen ramingen voor aantallen cliënten
gemaakt worden (zoals in hoofdstukken 3 en 4), maar ook voor de te verwachten
behandelduren.
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We hebben de beschikking gekregen over enkele gegevens uit het Psychiatrisch
Casus-Register van de provincie Drenthe.13 Onze gegevensverzameling bestaat uit
alle mensen die in 1988 in Drenthe een intramurale opname bij een apz of paaz
hebben gehad. Van deze mensen weten we bovendien tot en met 1998 al hun intra-
murale opname- en ontslagdata. Over een periode van tien jaar weten we dus tot op
de dag nauwkeurig of iemand al dan niet is opgenomen in een apz of paaz. We
weten niet of iemand op de momenten dat het hij of zij niet intramuraal is opge-
nomen gebruikt maakt van alternatieve, ambulante voorzieningen. Daarnaast weten
we van iedere persoon het geslacht, geboortejaar, en de burgerlijke staat en leefsitu-
atie ten tijde van de eerste opname in 1988. Op elk opnametijdstip weten we welke
diagnose er gesteld is. Vergelijkbare gegevens hebben we voor 1998. In tabel B.1
worden de aantallen opnamen in intramurale voorzieningen naar diagnose, geslacht
en leeftijd in 1988 en 1998 naast elkaar gezet.

Tabel B.1  Diagnosen in intramurale voorzieningen in Drenthe, 1988 en 1998

1988 1998

diagnostische hoofdgroep
emotionele stoornis 175 (19,0%) 236 (17,8%)

stemmingsstoornis 288 (31,3%) 401 (30,2%)
schizofrene spectrum 183 (19,9%) 328 (24,7%)
pers. stoornis 46 (5,0%) 88 (6,6%)
verslaving 111 (12,1%) 137 (10,3%)
psychosyndroom 57 (6,2%) 53 (4,0%)
geen diagnose/overig/onbekend 60 (6,5%) 83 (6,3%)

geslacht
man 386 (42,0%) 588 (44,3%)
vrouw 534 (58,0%) 738 (55,7%)

leeftijd
gemiddelde 46,0 jaar 47,2 jaar
standaarddeviatie 18,7 jaar 17,9 jaar

totaal aantal cliënten van intramurale 
GGZ-voorzieningen 920 1326

Bron: PCR Drenthe

In 1988 waren er 920 mensen voor korte of langere tijd in een intramurale voorzie-
ning opgenomen. Een vergelijking met de gegevens uit 1998 leert dat er in tien jaar
tijd een flinke groei heeft plaatsgevonden. In dat laatste jaar maakten 1326 mensen
gebruik van intramurale zorg, een stijging met 44%, wat op jaarbasis neerkomt op
een groei van 3,7%. Merk op dat dit cijfers voor de provincie Drenthe betreft, en dat
die niet zonder meer vergeleken mogen worden met de landelijk representatieve
gegevens uit nemesis (zie tabel 2.5). Daar wordt (overigens over een langere
periode) een gemiddelde jaarlijkse groei voor apz en paaz gevonden van 2,1%.14
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Ondanks de sterkere groei blijft het gebruik per inwoner in Drenthe onder het lande-
lijk gemiddelde (een groei van 211 tot 285 intramurale cliënten per 100.000 inwo-
ners).

In figuur B.1 wordt van alle cliënten die in 1988 zijn opgenomen aangegeven in welk
jaar ze voor het laatst uit een intramurale voorziening zijn ontslagen. We zien dat
394 van de 920 cliënten ook weer in 1988 zijn ontslagen en daarna niet meer zijn
teruggekeerd. Tussen 1990 en 1998 schommelt het aantal tussen de 28 en de 58
mensen die niet meer teruggezien worden (voor het eind van de waarnemingspe-
riode). Er zijn 42 mensen in 1988 zijn opgenomen en die op 31 december 1998 nog
in een intramurale voorziening verblijven. Gedurende deze ruim tien jaar kunnen ze
overigens één of meerdere perioden gehad hebben waarin ze niet in een instelling
verbleven.

Figuur B1 Laatst waargenomen jaar van ontslag uit een instelling

De 920 personen die in 1988 gebruik maakten van een intramurale voorziening,
maakten in de daaropvolgende jaren (tot en met 1998) in totaal 2519 opnames mee.
In tabel B.2 staat de gemiddelde lengte van de opnames aangegeven. Van de 920
mensen die we waarnemen heeft ongeveer de helft (446) precies één opname-epi-
sode (die voor negen mensen overigens nog helemaal niet afgelopen is). Die opname
duurt gemiddeld zo’n 214 dagen. Personen met meer dan één opname verblijven per
opname zo’n 114 dagen in een instelling, maar gesommeerd over al hun opnamen
brengen ze in ruim tien jaar tijd 499 dagen in een apz of paaz door. Of er sprake is
van een toe- of afname van het aandeel van deze personen is op basis van de gege-
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vens niet te zeggen. Ook het feit dat mensen die vaker terugkomen, in een periode
van tien jaar, in totaal meer tijd in een instelling doorbrengen zegt nog niets over
toe- of afname van het aantal cliënten met herhaalde opnamen. Het is wel een indi-
catie dat het fenomeen van herhaalde opnamen niet zonder meer tot gevolg heeft dat
meer cliënten geholpen kunnen worden.

Tabel B.2 Gemiddelde lengte van de episodes in een intramurale zorgvoorziening

alle episodes beëindigde episodes onbeëindigde episodes
#pers. #epis. lengte (s.d.) #pers. #epis. lengte (s.d.) #pers. #epis. lengte (s.d.)

iedereen, alle episodes 920 2519 131.9 (400) 878 2477 101.8 (259) 42 42 1907.3 (1582)
waarvan:

personen met één episode 446 446 214.0 (655) 437 437 137.6 (385) 9 9 3920.1 (60)  
personen met meer episodes 474 2073 114.2 (318) 441 2040 94.1 (223) 33 33 1358.3 (1326) 

totale opnameduur 474 499.5 (720) 441 390.2 (505) 33 1960.6 (1339)

Bron: PCR Drenthe

Om iets te kunnen zeggen over het belang van cliënten met herhaalde opnamen kan
het behandelplan van mensen met dezelfde achtergronden en dezelfde diagnosestel-
ling op verschillende momenten in de tijd bekeken worden. Als er dan gevonden
wordt dat mensen bij wie in 1988 een diagnose wordt gesteld een andere behande-
ling (qua opnameduur) krijgen dan overigens vergelijkbare mensen die dezelfde
diagnose in bijv. 1995 krijgen, dan kunnen we iets over het optreden van herhaalde
opnamen zeggen. 

Registratiegegevens (zoals pcr’s) geven in principe de mogelijkheid om hier goed
onderzoek naar te doen, maar dit vergt meer tijd dan er in het kader van het rmz
beschikbaar was. Om goede conclusies te kunnen trekken moet het cohort van 1988
vergeleken worden met latere cohorten. Het cohort van 1998 waarover we ook
beschikken is daarvoor (nog) niet geschikt, omdat we deze mensen nog niet over een
voldoende lange periode kunnen volgen (we hebben alleen het opnamepatroon in
1998, en niet uit latere jaren, wat voor een goede beoordeling van het draaideur-feno-
meen wel gewenst is). Bovendien moeten we bedenken dat het ons beschikbare pcr
alleen de provincie Drenthe betreft, en dat de resultaten daarvan niet zonder meer
naar nationaal niveau vertaald kunnen worden. Om deze redenen presenteren we
hier slechts een zeer beperkte analyse.

Op basis van de data-set van 1988 kunnen we wel enkele ‘pseudo-cohorten’ constru-
eren. Daarmee kan de lengte van latere episodes vergeleken worden met de lengte
van de initiële episode in 1988: worden dezelfde mensen later in hun ‘zorgcarrière’
minder lang opgenomen dan in het begin? Als de (gemiddelde) opname in, zeg,
1993, korter is dan de initiële opname in 1988 dan kunnen we stellen dat de behan-
delduur is afgenomen. In tabel B.3 zien we dat de episodes van 1993 langer hebben
geduurd dan de initiële opname in 1988. Pas vanaf 1996 is de initiële episode korter
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dan de latere. Dan begint echter ook steeds sterker door te wegen dat iedere episode
is afgekapt op 31 december 1998: het eindpunt van onze waarnemingsperiode.
Aanwijzingen voor een toegenomen effect van kortere herhaalde opnamen zijn – in
deze gegevens – niet direct te vinden. Bovendien moet bedacht worden dat we
dezelfde mensen vergelijken op twee tijdstippen. Alle behandelingen die tussen die
twee opnamen hebben plaatsgevonden zullen gevolgen hebben voor de opname-
duur.

Tabel B.3 Opnameduur, pseudo-cohorten

eerste episode in 1988 eerste episode in jaar t verhouding lengte
#obs. lengte (s.d.) lengte (s.d.) episode jaar t vs. 1988

1988 920 147.3 475.9 147.3 475.9 1.00
1989 215 71.5 77.9 211.5 526.8 2.96
1990 114 80.3 110.1 146.1 419.8 1.82
1991 92 70.0 92.6 124.3 252.9 1.78
1992 98 96.2 148.0 109.3 275.5 1.14
1993 87 90.8 170.0 141.5 339.3 1.56
1994 75 86.1 141.3 107.9 275.0 1.25
1995 59 85.4 137.2 105.3 234.8 1.23
1996 62 134.5 359.0 87.6 185.5 0.65
1997 55 107.7 173.3 90.8 139.8 0.84
1998 43 90.5 132.5 50.9 71.8 0.56

Bron: PCR Drenthe

Is er in een periode van tien jaar een verschuiving waar te nemen? Zijn er typeringen
te vinden van cliënten die korter en vaker worden opgenomen? Op basis van gege-
vens uit hetzelfde pcr Drenthe concluderen Sytema en Driessen (1996) dat de opvat-
ting dat langdurige opname vervangen zou zijn door het kortdurende-herhaalde-
opnamepatroon onjuist is. Uit de gegevens waarover wij beschikken is het niet goed
mogelijk om harde conclusies te trekken, maar ze wijzen in dezelfde richting. In de
landelijk representatieve nemesis-gegevens zijn er daarentegen wel aanwijzingen
dat dit fenomeen belangrijker is geworden, maar daarin is het weer niet goed moge-
lijk om de oorzaken van veranderingen te onderscheiden.
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Bijlage C Alternatief model voor de determinanten van
de vraag

In deze bijlage worden de resultaten vermeld van de schattingen van de determi-
nanten van de vraag waarbij ook de diagnosen zijn opgenomen. Deze analyses zijn,
net als die van hoofdstuk 3, verricht door Kalinka van de Camp (Trimbos-instituut).
De diagnosen worden op hun beurt ook weer aan sociaal-demografische factoren
gekoppeld om zo tot ramingen van de vraag te komen. Deze schattingen zijn even-
eens in deze bijlage te vinden. Omdat de verklaringsgraad van de modellen van de
diagnosen niet hoog zijn en omdat het uiteindelijke doel van het model is om
ramingen te genereren is gekozen voor het model dat in hoofdstuk 3 is besproken
met alleen raambare determinanten. 

In de tabellen staan odds ratio‘s vermeld die aangeven in hoeverre de kansen voor
een bepaalde groep afwijken van de referentiegroep, en p-waarden die aangeven of
de afwijking significant is. Vrouwen blijken meer gebruik te maken van ambulante
zorg dan mannen (tabel C.1). De odds ratio is 1,28 wat betekent dat kans op gebruik
van ambulante zorg toeneemt met 28% voor vrouwen in vergelijking met mannen.
Wat leeftijd betreft blijkt dat vooral in de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar het riagg
meer bezocht wordt. Werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden maken
meer gebruik van ambulante zorg dan huisvrouwen, studenten of werkenden. Ook
huishoudsamenstelling is een significante determinant voor het gebruik, samen-
wonen verkleint de kans op gebruik. Het hebben van angststoornissen, stemmings-
toornissen of middelenmisbruik vergroten alle de kans op gebruik van een
ambulante ggz-voorziening. Het hebben van waanvoorstellingen heeft daar 
geen significante invloed op. De overige determinanten zijn niet significant. 

Omdat er weinig mensen in de steekproef aanwezig waren die in het jaar vooraf-
gaand aan het vraaggesprek opgenomen zijn geweest in een intramurale of semi-
murale voorziening hebben we in de logit analyse slechts enkele determinanten
kunnen opnemen en dienen de analyses met de nodige voorzichtigheid geïnterpre-
teerd te worden (tabel C.1). Leeftijd blijkt invloed te hebben op het gebruik van intra-
murale of semimurale ggz-voorzieningen (hoe ouder hoe minder), maatschappe-
lijke positie heeft dat ook. Werklozen en arbeidsongeschikten maken er 4 keer zo
vaak gebruik van als de overige groepen. Tenslotte is het hebben van 1 van de vol-
gende stoornissen een positieve significante determinant: angststoornis, wanen,
stemmingsstoornis of middelenmisbruik.
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Tabel C.1 Logistische regressie van ambulante zorg en (semi-)intramurale zorg op sociaal-demografische
en psychologische variabelen

ambulante zorg semi- en intramurale zorg
odds ratio p 1) odds ratio p1)

sociaal-demografische variabelen
geslacht

man 1,00
vrouw 1,28 0,04

leeftijd
18-24 1,00 1,00
25-34 1,37 0,23 1,00
35-44 1,75 0,04 1,00
45-54 1,25 0,42 0,43 0,07
55-64 0,60 0,10 0,43 0,07

maatschappelijke positie
huisvrouw/man 1,00 1,00
student 0,93 0,82 1,00
werkend 1,08 0,66 1,00
werkloos of arbeidsongeschikt 1,92 0,00 4,40 0,00
gepensioneerd en overig 2,28 0,00 1,00

huishoudsamenstelling
alleenstaand zonder kinderen 1,00
alleenstaand met kinderen 0,68 0,07
samenwonend zonder kinderen 0,48 0,00

samenwonend met kinderen 0,35 0,00
thuiswonend 0,63 0,08

psychologische variabelen
angststoornissen

nee 1,00
ja 2,08 0,00

middelenmisbruik
nee 1,00
ja 1,41 0,04

stemmingsstoornissen
nee 1,00
ja 7,54 0,00

een diagnose
nee 1,00
ja 7,45 0,00

constante -3,272) 0,00 -6,402) 0,00
R2

L 0,183) 0,143)

1 een p-waarde kleiner dan 0,05 betekent dat de bijbehorende odds ratio van de referentiewaarde 1 verschilt met 95% betrouwbaar-
heid

2 regressie-coëfficiënt in plaats van odds ratio
3 De R2

L geeft aan in hoeverre het opnemen van verklarende variabelen de verklaringsgraad van het model verbetert. 

Bron: NEMESIS-bestand, 1996

Alhoewel de analyse van deze twee typen zorg voldoende is voor het zorgmodel, zijn
ook de alternatieven van deze vormen van zorg geanalyseerd en wel het gebruik van
alternatieve zorg (alternatieve hulpverleners, traditionele genezers, zelfhulpgroep,
telefonische hulpdienst, dominee, pastoor, imam), paramedische zorg (thuiszorg,
fysiotherapeut) en eerste lijn gezondheidszorg (huisarts, bedrijfsarts, crisisdienst,
algemeen maatschappelijk werk). Zodoende ontstaat een vollediger beeld van de
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70 Bijlage C

Tabel C.2 Logistische regressie van alternatieve zorg, paramedische zorg en eerstelijn gezondheids zorg
op sociaal-demografische en psychologische variabelen

alternatieve zorg paramedische zorg eerstelijn GZ
odds ratio p 1) odds ratio p 1) odds ratio p 1)

sociaal-demografische variabelen
geslacht
man 1,00 1,00 1,00
vrouw 1,94 0,00 3,14 0,00 1,41 0,00
leeftijd 0,13 0,22
18-24 1,00 1,00
25-34 1,51 0,24 1,03 0,88
35-44 1,96 0,06 1,20 0,40
45-54 1,49 0,27 1,09 0,70
55-64 1,20 0,63 0,84 0,45
maatschappelijke positie 0,00 0,01 0,01
huisvrouw/man 1,00 1,00 1,00
student 0,94 0,89 0,81 0,67 0,65 0,13
werkend 1,13 0,53 1,10 0,67 0,84 0,16
werkloos of arbeidsongeschikt 2,10 0,00 2,27 0,08 1,40 0,06
overig 2,01 0,01 2,05 0,03 0,85 0,43
huishoudsamenstelling 0,00 0,14
alleenstaand zonder kinderen 1,00 1,00
alleenstaand met kinderen 1,05 0,82 1,15 0,44
samenwonend zonder kinderen 0,56 0,00 0,90 0,43
samenwonend met kinderen 0,47 0,00 0,80 0,08
thuiswonend 0,61 0,18 0,72 0,19
inkomen
netto gezinsinkomen -5,2e-05 0,25 -1,9e-05 0,52
urbanisatiegraad
platteland 1,00 1,00
stedelijk 3,86 0,00 1,45 0,00

psychologische variabelen
angststoornissen
nee 1,00 1,00 1,00
ja 1,95 0,00 2,74 0,00 2,75 0,00
stemmingsstoornissen
nee 1,00 1,00 1,00
ja 3,57 0,00 2,74 0,00 9,04 0,00
wanen
nee 1,00
ja 1,52 0,03
constante -3,952) 0,00 -6,612) 0,00 -2,932)

R2
L 0,113) 0,133) 0,183)

1 een p-waarde kleiner dan 0,05 betekent dat de bijbehorende odds ratio van de referentiewaarde 1 verschilt met 95% betrouwbaar-
heid

2 regressie-coëfficiënt in plaats van odds ratio
3 De R2

L geeft aan in hoeverre het opnemen van verklarende variabelen de verklaringsgraad van het model verbetert. 

Bron: NEMESIS-bestand, 1996

totale ggz. Tabel C.2 laat de resultaten daarvan zien. Ook van deze andere typen
ggz-voorzieningen blijken vrouwen meer gebruik te maken dan mannen. 

Maatschappelijke positie is voor alternatieve zorg, paramedische zorg en eerste
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lijn gezondheidszorg een significante determinant. Werklozen en arbeidsonge-
schikten maken het meest gebruik van de zorgvoorzieningen, gepensioneerden wel
vaker van alternatieve en paramedische zorg, maar niet van eerstelijn gezondheids-
zorg. Vooral voor het gebruik van de alternatieve zorg is het van belang of men
samenwoont met een partner of niet. Samenwonenden gebruiken de helft zoveel
hulp als alleenstaanden. In de stedelijke gebieden wordt meer paramedische en eer-
stelijns gezondheidszorg geconsumeerd dan op het platteland. Het hebben van een
stoornis is, zoals verwacht, ook een belangrijke determinant. 
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Tabel C.3 Logistische regressie van middelenmisbruik, stemmingstoornissen en wanen op sociaal-
demografische variabelen

middelenmisbruik stemmingsstoornissen wanen
odds ratio p 1) odds ratio p1) odds ratio p1)

demografische variabelen
geslacht
man 1,00 1,00
vrouw 0,23 0,00 1,66 0,00
leeftijd 0,00 0,00
18-24 1,00 1,00
25-34 0,54 0,00 1,44 0,12
35-44 0,51 0,00 1,74 0,02
45-54 0,26 0,00 1,23 0,40
55-64 0,12 0,00 0,57 0,04
maatschappelijke positie 0,00 0,00
huisvrouw/man 1,00 1,00
student 1,03 0,92 0,96 0,89
werkend 0,92 0,69 0,81 0,13
werkloos of arbeidsongeschikt 2,03 0,00 2,30 0,00
overig 1,15 0,63 1,34 0,17
huishoudsamenstelling 0,00 0,00 0,05
alleenstaand zonder kinderen 1,00 1,00 1,00
alleenstaand met kinderen 1,27 0,31 1,36 0,08 1,33 0,30
samenwonend zonder kinderen 0,66 0,00 0,54 0,00 1,07 0,71
samenwonend met kinderen 0,46 0,00 0,60 0,00 0,76 0,12
thuiswonend 1,06 0,74 0,63 0,07 0,64 0,15
inkomen
netto gezinsinkomen - -0,0001 4,0e-05
urbanisatiegraad
platteland 1,00 1,00
stedelijk 1,61 0,00 1,48 0,01
opleiding 0,00
lager 1,00
lbo/mavo 0,79 0,17
havo/vwo/mbo 0,55 0,00
hbo/wo 0,62 0,02
constante -1,132) 0,00 -2,102) 0,00 -3,122) 0,00
R2

L 0,133) 0,083) 0,0043)

1 een p-waarde kleiner dan 0,05 betekent dat de bijbehorende odds ratio van de referentiewaarde 1 verschilt met 95% betrouwbaar-
heid

2 regressie-coëfficiënt in plaats van odds ratio
3 De R2

L geeft aan in hoeverre het opnemen van verklarende variabelen de verklaringsgraad van het model verbetert. 

Bron: NEMESIS-bestand, 1996
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We hebben ook de invloed van de sociaal-demografische variabelen op het hebben
van stoornissen bepaald. Deels om een completer beeld te krijgen van ggz, deels
omdat op basis van die schattingen tijdreeksen van de prevalentie van stoornissen
worden geconstrueerd met behulp van de micromodelbevolking. Het hebben van
een stoornis is immers een van de determinanten van het zorggebruik. In tabel C.3
en C.4 staan de resultaten vermeld. Middelenmisbruik gebeurt minder onder
vrouwen dan onder mannen, en het neemt af met de leeftijd. Het grootste misbruik
gebeurt in de leeftijdsgroep van 18-24 jarigen. Ten opzichte van de andere maat-

72 Bijlage C

Tabel C.4 Logistische regressie van angststoornissen en een stoornis op sociaal-demografische
variabelen

angststoornissen één stoornis
demografische variabelen odds ratio p odds ratio p

geslacht2)

man 1,00 1,00
vrouw 1,96 0,00 1,66 0,00
leeftijd 0,00 0,00
18-24 1,00 1,00
25-34 1,18 0,32 1,44 0,12
35-44 1,28 0,15 1,74 0,02
45-54 0,89 0,89 1,23 0,40
55-64 0,69 0,05 0,57 0,04
maatschappelijke positie 0,01 0,00
huisvrouw/man 1,00 1,00
student 1,02 0,95 0,96 0,89
werkend 0,82 0,05 0,81 0,13
werkloos of arbeidsongeschikt 1,33 0,06 2,30 0,00
gepensioneerd en overig 0,89 0,51 1,34 0,17
huishoudsamenstelling 0,00
alleenstaand zonder kinderen 1,00
alleenstaand met kinderen 1,36 0,08
samenwonend zonder kinderen 0,54 0,00
samenwonend met kinderen 0,60 0,00
thuiswonend 0,63 0,07
inkomen
netto gezinsinkomen -0,0001 2,7e-05 -0,0001 4,0e-05
urbanisatiegraad
platteland 1,00 1,00
stedelijk 1,32 0,01 1,48 0,01
opleiding 0,00 0,00
lager 1,00 1,00
lbo/mavo 0,73 0,02 0,79 0,17
havo/vwo/mbo 0,48 0,00 0,55 0,00
hbo/wo 0,39 0,00 0,62 0,02
constante -1,462) 0,00 -0,032) 0,88
R2

L 0,053) 0,053)

1 een p-waarde kleiner dan 0,05 betekent dat de bijbehorende odds ratio van de referentiewaarde 1 verschilt met 95% betrouwbaar-
heid

2 regressie-coëfficiënt in plaats van odds ratio
3 De R2

L geeft aan in hoeverre het opnemen van verklarende variabelen de verklaringsgraad van het model verbetert. 

Bron: NEMESIS-bestand, 1996
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schappelijke posities is er onder de werklozen en arbeidsongeschikten sprake van
bijna twee keer zoveel middelenmisbruik. Middelenmisbruik is meer te vinden in
stedelijke gebieden en bij alleenstaanden. Stemmingsstoornissen zijn vooral te
vinden onder vrouwen, werklozen en arbeidsongeschikten en mensen wonend in
stedelijke gebieden. Samenwonenden en hoger opgeleiden hebben minder stem-
mingstoornissen. Het aantal mensen met wanen is klein in de steekproef en daarom
zijn er maar weinig determinanten significant, alleen huishoudsamenstelling.
Angststoornissen zijn vooral te vinden onder vrouwen en mensen in stedelijke
gebieden, en juist minder onder hoog opgeleiden, en onder 55-64-jarigen. Inkomen
heeft een negatief significant effect op het hebben van een angststoornis. Het
hebben van één of andere stoornis komt vooral bij vrouwen voor, 35-44-jarigen,
werklozen en arbeidsongeschikten, in stedelijke gebieden, en onder laag opge-
leiden, en relatief minder bij 55-64-jarigen ten opzichte van de 18-24-jarigen en
samenwonenden ten opzichte van alleenstaanden. 
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Bijlage D Ontwikkelingen van de determinanten van de
vraag

Om de vraagramingen in hoofdstuk 3 te kunnen maken zijn ramingen nodig van de
determinanten die ten grondslag liggen aan het geschatte vraagmodel van tabel 3.2.
Deze bijlage gaat in op de ramingen van de ontwikkelingen in deze determinanten.

Prognoses exogenen
De indeling naar geslacht is gedaan op basis van de middenvariant uit  Bevolkings-
en huishoudensprognose 1995 van het cbs (1995). 

Figuur D1 Verdeling van de bevolking naar geslacht in procenten, 1980-2005

De indeling naar huishoudtype is gedaan op basis van de middenvariant uit
Bevolkings- en huishoudensprognose 1995 van het cbs (1995). Voor de jaren tot en
met 1994 is huishoudenstype benaderd met behulp van gehuwd/ongehuwd.
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Figuur D2 Verdeling van de bevolking naar huishoudenstype in procenten, 1980-2005

De cbs-gegevens bieden geen indeling naar opleidingsniveau. Deze raming is voor
1995 gebaseerd op de verdeling uit de Enquête Beroepsbevolking 1996 (ebb’96).

Figuur D3 Verdeling van de bevolking naar opleidingsniveau in procenten, 1980-2005
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De indeling naar leeftijd is gedaan op basis van de middenvariant uit Bevolkings- en
huishoudensprognose 1995 van het cbs (1995). 

Figuur D4 Verdeling van de bevolking naar leeftijd (18-64 jaar) in procenten, 1980-2005

De indeling naar stedelijkheid komt uit de cbs-bestanden over gemeenten, en de
raming is op basis van een scp-voorspelling.

Figuur D5 Verdeling van de bevolking naar mate van stedelijkheid in procenten, 1980-2005
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De gegevens met betrekking tot het inkomen zijn inkomens uit Statline (cbs-cijfers).
Voor de jaren 1998 tot en met 2005 zijn groeicijfers geconstrueerd omdat er geen
prognoses zijn van 65-plus inkomens. Er is verondersteld dat de groei in inkomen in
de jaren 97 tot en met 2000 met 1% gestegen is ten opzichte van 1996, in 2001 tot en
met 2004 met 2% ten opzichte van 1996 en in 2005 met 3%.

Figuur D6 Gemiddeld inkomen in guldens per maand, 1980-2005

De indeling naar arbeidsmarktstatus komt voor 1980-1989 uit diverse bronnen (regi-
straties), voor 1990-1997 uit de ipo, en voor 1998 -2005 is het een scp-voorspelling.
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Figuur D7 Verdeling van de bevolking naar opleidingsniveau in procenten, 1980-2005
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Bijlage E Theoretische model in vergelijkingen

In deze bijlage wordt het model voor de ggz-voorzieningen overzichtelijk weerge-
geven. In paragraaf 4.2 is reeds uitgebreid ingegaan op de specificatie, zodat de toe-
lichting hier summier zal blijven.

Voor elke voorziening is een nutsfunctie gespecificeerd:

Ut
j = - 

1
–
2

µj (Vraag t
j - Gebt

j)2 - 
1
–
2

ν j (Capt
j - Gebt

j)2 (E.1)

Uit het nutsmaximalisatieprobleem volgt een vergelijking voor het gebruik van elke
voorziening:

Gebt
j =

µ
––––

µ j + νj
(Vraagt

j +
µ

–––––
µ + ν

Capt
j) (E.2)

In de vraag naar een voorziening onderscheiden we drie delen (vergelijking E.3). Het
eerste deel is de vraag uitgeoefend door bestaande gebruikers die na een jaar nog
ingeschreven staan. Dit wordt weergegeven door Vr1 (vergelijking E.4). Het tweede
deel is de vraag uitgeoefend door mensen die geen gebruik maken van de
betreffende voorziening, maar dit wel zouden willen. Dit wordt weergegeven door
Vr2 (vergelijking E.5) en bestaat uit personen die op de wachtlijst zijn blijven staan,
personen die nu gebruik maken van een van de andere voorzieningen en personen
die voor het eerst gebruik willen gaan maken van een voorziening. Het derde deel is
de zogenaamde doorgeschoven vraag (Vr3, vergelijking E.6), dit is de vraag die uitge-
oefend wordt door personen die een voorkeur voor een andere voorziening hebben
en daar ook op de wachtlijst staan maar (nog) niet terecht kunnen. In dat geval kan
een andere voorziening als (nood)opvang een tijdelijke oplossing zijn.

Vraagt
j = Vr1t

j + Vr2t
j + Vr3t

j (E.3)

Vr1t
j = τ jj Gebt -1

j (E.4)

Vr2t
j = ε Wachtt -1

j + τ j’j Gebt -1
j’ + τ j’’j Gebt-1

j’’ + NVrt
j (E.5)

Vr3t
j = ϕ j’j Wachtt

j’ + ϕ j’’j Wachtt
j’’ (E.6)

De grootte van de wachtlijsten wordt bepaald door het verschil tussen vraag en
gebruik (vergelijking E.7). We maken in het model gebruik van geschoonde wacht-
lijsten; we corrigeren de totale vraag voor de vraag uitgeoefend door mensen die
eigenlijk een andere voorziening willen gebruiken (en bij die voorziening ook al op
de wachtlijst staan, aangegeven met Vr3). Mensen die gebruik maken van een voor-
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ziening maar inmiddels behoefte hebben aan een andere voorziening (aangeduid
met Vr2) staan wel op de (geschoonde) wachtlijst.

Wachtt
j = (Vraagt

j - Vr3t
j) - Gebt

j (E.7)
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Bijlage F Gegevensbronnen

Deze bijlage geeft een overzicht van de herkomst van de in het model gebruikte
gegevens. 

overeenkomstige zie ook
variabele/parameter tabel/afbeelding

gegeven bron jaar/periode bijlage E in hoofdstuk 4

algemeen psychiatrische ziekenhuizen
aantal cliënten GGZ in getallen 1982 - 1996 Gebrapz afbeelding 4.2
vraag hoofdstuk 3 1982 - 1996 Vraagapz afbeelding 4.2
aantal beschikbare plaatsen GGZ in getallen 1982 - 1996 Capapz afbeelding 4.2
blijfvraag GGZ in getallen 1982 1996 Vr1apz afbeelding 4.8
wachtlijst Brancherapport GGZ 1996 Wachtapz

uitval uit de wachtlijst – - εapz

doorstroomvraag GGZ in getallen       1996 τapz,ribw en τapz,riagg tabel 4.4
doorschuifvraag – - ϕapz,ribw en ϕapz,riagg afbeelding 4.12

regionale instellingen voor beschermd wonen
aantal cliënten GGZ in getallen 1983 - 1996 Gebrribw afbeelding 4.3
vraag hoofdstuk 3 1983 - 1996 Vraagribw afbeelding 4.3
aantal beschikbare plaatsen GGZ in getallen 1983 - 1996 Capribw afbeelding 4.3
blijfvraag GGZ in getallen 1983 - 1996 Vr1ribw afbeelding 4.8
wachtlijst Brancherapport GGZ 1996 Wachttibw

uitval uit de wachtlijst – - εribw

doorstroomvraag GGZ in getallen 1996 τribw,apz en τribw,riagg tabel 4.4
doorschuifvraag – - ϕribw,apz en ϕribw,riagg afbeelding 4.12

regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
aantal cliënten GGZ in getallen 1986 - 1995 Gebrriagg afbeelding 4.4
vraag hoofdstuk 3 1986 - 1995 Vraagriagg afbeelding 4.4
aantal beschikbare plaatsen GGZ in getallen 1986 - 1995 Capriagg afbeelding 4.4
blijfvraag GGZ in getallen 1986 - 1995 Vr1riagg afbeelding 4.8
wachtlijst Brancherapport GGZ 1996 Wachtriagg

uitval uit de wachtlijst – - εriagg

doorstroomvraag GGZ in getallen 1996 τriagg,apz en τriagg,ribw tabel 4.4
doorschuifvraag – - ϕriagg,apz en ϕriagg,ribw afbeelding 4.12
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