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Voorwoord

Er gaat veel geld om in de zorg voor mensen met beperkingen en de uitgaven aan zorg zijn
de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst vol-
doende zorg kan worden geleverd, zijn beleidsmaatregelen genomen om de kosten te
beheersen. Dit roept de vraag op, of de omvang van het gebruik is veranderd en wie dege-
nen zijn die deze zorg gebruiken.
In dit rapport staat de extramurale zorg centraal, dat wil zeggen de hulp bij het huishou-
den, de persoonlijke verzorging, en de verpleging van mensen die zelfstandig wonen. Over
de gebruikers van deze zorg is echter relatief weinig bekend. Om hierover meer te weten te
komen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) cijfers over het gebruik, geba-
seerd op registraties van het Centraal Administratie Kantoor (cak), gekoppeld aan enquê-
tes onder de bevolking. We gaan in deze publicatie na wie de gebruikers van de extramu-
rale zorg zijn en welke factoren samenhangen met dat gebruik. Het gaat daarbij niet alleen
om gezondheidskenmerken, maar ook om persoonskenmerken en faciliterende factoren
zoals sociaaleconomische status.
Uit het rapport blijkt onder meer dat het aantal gebruikers van extramurale zorg (in natura)
tussen 2004 en 2011 is toegenomen, maar dat dit vooral samenhangt met het toegenomen
aantal ouderen. Daarnaast is de relatie tussen bijvoorbeeld inkomen, huishoudvorm of
leeftijd met het gebruik van extramurale zorg veranderd. Zo is het gebruik van zorg vooral
toegenomen bij alleenstaanden en 80-plussers en gedaald bij mensen uit de hoogste inko-
mensgroepen.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting en conclusies

Extramurale zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verple-
ging is een belangrijke pijler van de (langdurige) zorg aan zelfstandig wonende mensen met
beperkingen. De laatste jaren zijn de uitgaven aan de langdurige zorg fors gestegen en
hebben in de zorg allerlei veranderingen plaatsgevonden. Dit vormde de aanleiding voor
onderzoek naar ontwikkelingen in het gebruik van extramurale zorg en de determinanten
daarvan. Voor het onderzoek zijn gegevens over het zorggebruik van het Centraal Admini-
stratie Kantoor (cak) gekoppeld aan uiteenlopende achtergrondgegevens uit gezondheids-
enquetes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). De mogelijkheid om deze kop-
peling te maken is nieuw. Hiermee beschikken wij over tamelijk recente gegevens over
gezondheid en zorggebruik van de Nederlandse bevolking (van 18 jaar en ouder) en kunnen
we veranderingen in het zorggebruik tussen 2004 en 2011 onderzoeken.
Extramurale zorg is alle zorg voor mensen die zelfstandig in de thuissituatie wonen. Het
kan daarbij gaan om de functies hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en ver-
pleging. Vaak wordt deze zorg geboden door de thuiszorg. Om van extramurale zorg
gebruik te kunnen maken, hebben mensen een indicatie nodig die aangeeft of zij aan de
criteria voldoen (zorg nodig hebben). In dit rapport gaat het alleen om hulp die in natura
wordt geboden. Over het gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb), particuliere
hulp of informele hulp zoals mantelzorg zijn geen gegevens beschikbaar.
Tussen 2004 en 2011, de periode waarin wij het gebruik van extramurale zorg hebben
onderzocht, was het beleid gericht op het beheersen van de kosten voor langdurige zorg en
het verbeteren van de doelmatigheid. De eerste vraag die wij met dit onderzoek willen
beantwoorden, is of niet alleen de kosten, maar ook het gebruik van extramurale zorg tus-
sen 2004 en 2011 is veranderd. Het antwoord hierop is duidelijk: er zijn meer gebruikers van
langdurige extramurale zorg. Deze toename is volledig te verklaren door de bevolkings-
groei, vooral door de toename van het aantal oude ouderen (80 jaar of ouder). Als we ech-
ter met de bevolkingstoename en vergrijzing rekening houden, is het aantal gebruikers van
extramurale zorg constant. Hierbij is geen rekening gehouden met het aantal mensen met
een pgb. Wel zien we een toename in het aantal uren zorg dat gebruikers van extramurale
zorg gemiddeld per week krijgen (van 2,8 uur in 2004 naar 3,2 uur in 2011). Dit geldt vooral
voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Bij de functie verpleging zien we een
afname in het aantal uren en het aantal gebruikers tussen 2004 en 2011. Dit laatste is te
verklaren door de aanscherping van de functieomschrijving: een aantal taken die eerst als
verpleegkundig handelen werden opgevat, zijn sinds 2008 bij de functie persoonlijke ver-
zorging ondergebracht. Daarnaast wordt verpleging thuis die voortkomt uit medisch speci-
alistische zorg sinds 2008 niet meer meegeteld als extramurale zorg, omdat deze zorg
sinds dat jaar uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) is overgeheveld naar de
Zorgverzekeringswet (Zvw).
De vraag of er verschillen waarneembaar zijn in het gebruik van extramurale zorg tussen
subgroepen, onze tweede onderzoekvraag, kunnen we bevestigend beantwoorden. Zo

6 s a m e n v a t t i n g  e n  c o n c l u s i e s



gebruiken oude ouderen het vaakst extramurale zorg, en zijn zij dat ook iets meer gaan
doen tussen 2004 en 2011, terwijl het zorggebruik bij mensen jonger dan 70 jaar duidelijk
afneemt. Mogelijk hebben relatief jonge hulpbehoevenden vaker voor een pgb gekozen
waarmee zij zelf zorg inkopen. Het gebruik van extramurale zorg is door mensen zonder
lichamelijke beperkingen of chronische ziekten iets toegenomen. Het is goed mogelijk dat
deze mensen een tijdelijke beperking hebben gehad of een andere, niet lichamelijke beper-
king hebben, zoals cognitieve beperkingen bij dementie (daarover hebben wij geen gege-
vens).
Het gebruik van extramurale zorg is in de periode 2004-2011 bij alleenstaanden toegeno-
men en bij mensen met huisgenoten gedaald. Dat kan samenhangen met de invoering van
het aangescherpte ‘protocol gebruikelijke zorg’ (voor met name huishoudelijke hulp) in
2005. Sinds die tijd wordt bij het toekennen van zorg strenger gekeken of er huisgenoten
zijn die kunnen helpen.
Tot slot zien we nog een effect dat waarschijnlijk samenhangt met het gevoerde beleid.
De eigen bijdragen voor extramurale zorg zijn verhoogd en mensen met hoge inkomens
maken minder gebruik van extramurale zorg, terwijl mensen met lage inkomens daarvan
juist meer gebruikmaken. Dat wil niet zeggen dat mensen met hoge inkomens en een zorg-
behoefte zich zonder enige vorm van hulp redden. Het is goed mogelijk dat zij hebben
gekozen voor particuliere hulp op eigen kosten, of een pgb waarmee zij zelf zorg kunnen
inkopen.
Onze derde en laatste onderzoeksvraag is of de determinanten van het gebruik van extra-
murale zorg tussen 2004 en 2011 zijn veranderd. In dit onderzoek zijn alleen kenmerken
van de gebruikers meegenomen, geen (veranderingen van) het aanbod. Uiteraard vormen
problemen met de gezondheid (zoals lichamelijke beperkingen) de belangrijkste aanleiding
om zorg te gebruiken. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld persoonskenmerken (zoals sekse en
leeftijd) en faciliterende factoren (o.a. inkomen en aanwezigheid van huisgenoten) het
gebruik beïnvloeden. In de samenhang tussen de verschillende determinanten en het
gebruik van extramurale zorg blijkt vooral in de relatie met huishoudsamenstelling en
inkomen een verandering te zijn opgetreden. Dit geldt in mindere mate voor leeftijd en de
ernst van de lichamelijke beperking. De rol van iemands persoonlijke situatie, de aanwe-
zigheid van huisgenoten (en dus mogelijkheid voor hulp), en die van eigen financiële mid-
delen is toegenomen, en die van fysieke beperkingen lijkt wat te zijn afgenomen. Dit zou
erop kunnen wijzen dat de weg die de overheid is ingeslagen, namelijk zorg alleen toegan-
kelijk maken voor mensen die geen eigen middelen of mogelijkheden voor hulp hebben,
effect heeft.
Samenvattend, zijn de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek dat er tussen 2004 en
2011 geen toename is in het gebruik van extramurale zorg als rekening wordt gehouden
met de toename van het aantal (oude) ouderen, en dat vooral de rol van inkomen en
huishoudsamenstelling (en in mindere mate van leeftijd en fysieke beperkingen) als deter-
minant voor het gebruik van extramurale zorg is veranderd. Dit zou het gevolg kunnen zijn
van een gewijzigd beleid bij het stellen van indicaties voor zorg waarbij naast gezondheid
ook iemands persoonlijke situatie sterker wordt meegewogen.
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Dit onderzoek heeft betrekking op de situatie tot 2012, wat betekent dat de gevolgen van
een aantal recente beleidswijzigingen, zoals het besluit om mensen met een licht zorg-
zwaartepakket niet langer intramuraal op te vangen, niet zijn meegenomen. Per 1 januari
2015 worden ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg doorgevoerd. De Wet Lang-
durige Zorg (wlz) vervangt de awbz en de toegangscriteria hiervoor worden verzwaard
(t.o.v. de awbz). Mensen die voorheen door de awbz gefinancierde extramurale zorg kre-
gen, zijn per 1 januari 2015 aangewezen op zorg via de Zvw (verpleging en verzorging) en de
Wmo (begeleiding en daarmee gepaard gaande verzorging). De bron voor huishoudelijke
hulp blijft hetzelfde, de Wmo, maar gemeenten worden wel gekort op hun budget (25%).
Ook worden de indicaties voor verpleging en verzorging thuis niet meer door het Centrum
indicatiestelling zorg (ciz) gesteld, maar door de wijkverpleegkundige. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor de Wmo en zal steeds meer beroep doen op de eigen mogelijkhe-
den en informele hulp (mantelzorg en zorgvrijwilligers). Het zal daarom interessant zijn om
het mogelijke effect van deze stelselwijzigingen te volgen met vergelijkbaar onderzoek.
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1 Doel van dit onderzoek

De uitgaven aan langdurige zorg zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek (cbs) berekende dat de uitgaven aan de zorg in het kader van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) tussen 2002 en 2011 met 38% zijn gestegen.
In 2004 werd 20 miljard euro uitgegeven aan de langdurige zorg voor chronisch zieken,
ouderen en gehandicapten, in 2011 was dat 25 miljard, wat neerkomt op 1500 euro per
hoofd van de bevolking per jaar (cbs 2013; cbs 2014).
Om de uitgaven te beheersen heeft de overheid de afgelopen jaren ingrijpende maatrege-
len genomen (zie hoofdstuk 2). Een van deze maatregelen betreft de verandering in het
grondbeginsel van de Nederlandse gezondheidszorg dat zorg voor iedereen in gelijke mate
toegankelijk is. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in
2007 maakte dit beginsel plaats voor het uitgangspunt dat zorg beschikbaar is voor die-
gene die het echt nodig heeft (tk 2003/2004a; De Klerk et al. 2010). Niet alleen de gezond-
heid, maar ook de thuissituatie van de zorgvrager bepaalt of formele zorg nodig is. Als
mensen uit de sociale omgeving hulp kunnen bieden, zoals een inwonende partner of nabij
wonende kinderen, is professionele zorg wellicht niet nodig. En mensen betalen inkomens-
afhankelijke eigen bijdragen vanuit de gedachte dat burgers naar draagkracht verantwoor-
delijkheid nemen (tk 2003/2004a).
De toename in de uitgaven van de langdurige zorg roept de vraag op of er de afgelopen
jaren veranderingen zijn opgetreden in het gebruik van zorg. Is het gebruik toegenomen,
doordat er meer ouderen of meer chronisch zieken zijn dan voorheen of zijn er wellicht
veranderingen in gebruik in bepaalde subgroepen (zoals ouderen of mensen met een hoog
inkomen) opgetreden?

1.1 Factoren die het zorggebruik beïnvloeden

Wat bepaalt nu of iemand zorg gebruikt en hoeveel? In de eerste plaats is dat natuurlijk de
gezondheid, maar daarnaast spelen ook de persoonlijke leefsituatie en de toegankelijkheid
van de zorg een rol. Een veel gebruikt model voor determinanten van zorggebruik is het
Behavioral Model of Health Services Use (Andersen en Newman 1973; Andersen 1995; Babitsch
et al. 2012). Dat gaat uit van drie groepen determinanten: naast gezondheid en de daaruit
voortkomende zorgbehoefte, zijn dat de vooraf aanwezige persoonskenmerken, en zoge-
noemde faciliterende factoren.
De lichamelijke en psychische conditie zijn de meest voor de hand liggende factoren die
iemands zorgbehoefte en uiteindelijke gebruik van zorg bepalen. Niet alleen de diagnose
van een ziekte en de ernst ervan zijn bepalend, ook de aard van de beperkingen die uit een
ziekte voortkomen spelen een rol.
Persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit, liggen vast en kunnen onafhan-
kelijk van iemands gezondheid het gebruik van zorg beïnvloeden. Zo kan een hoge leeftijd
een reden zijn om, bij dezelfde hulpbehoefte, gebruik te maken van extramurale zorg, en is
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bekend dat vrouwen meer dan mannen gebruikmaken van gezondheidszorg (Bertakis et al.
2000; Hofstede et al. 2013).
Faciliterende factoren vormen de derde groep determinanten. Ze bepalen vooral de toe-
gankelijkheid van zorg. Denk aan het inkomen en de eigen bijdragen die men moet betalen
voor gebruik van zorg, en de aanwezigheid van huisgenoten. Daarnaast zijn er factoren aan
de aanbodszijde, bijvoorbeeld de aanwezigheid van gezondheidszorgvoorzieningen zoals
thuiszorgorganisaties; als deze er niet zijn kunnen ze immers niet worden gebruikt. De
mate van stedelijkheid zou een factor aan de aanbodszijde kunnen zijn. In steden zijn voor-
zieningen vaak dichtbij, wat het gebruik ervan in de hand werkt. Anderzijds kan de mate
van stedelijkheid als faciliterende factor aan de vraagzijde worden beschouwd; mensen op
het platteland hebben mogelijk meer informele helpers (‘noaberschap’) dan stedelingen
(Steenbekkers en Van Campen 2013: 211).
De mate waarin de drie groepen determinanten (gezondheid, persoonsgebonden kenmer-
ken en faciliterende factoren) het gebruik van zorgvoorzieningen bepalen, kan door wijzi-
gingen in het beleid veranderen. Als bijvoorbeeld een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
voor zorg wordt ingevoerd, kan dit betekenen dat mensen met hoge inkomens de zorg zelf
gaan regelen als de eigen bijdrage hoger is dan de kosten voor particuliere zorg. De ver-
schillen tussen mensen met een laag en een hoog inkomen zullen dan groter worden.

1.2 Onderzoeksvragen

Extramurale zorg is de meest gebruikte vorm van professionele zorg voor mensen met een
beperking die zelfstandig wonen. Vaak wordt deze zorg geboden door de thuiszorg. Om
extramurale zorg te kunnen gebruiken hebben mensen een indicatie nodig, waarbij wordt
beoordeeld of zij aan de criteria voldoen (zorg nodig hebben). Het gaat in dit onderzoek
om hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging.1 Voor dit onderzoek
gebruiken we onder meer gegevens van het cak (Centraal Administratie Kantoor). Dat
bevat alleen zorggegevens van mensen van 18 jaar en ouder, daarom beperken wij ons tot
volwassenen.

De hoofdvraag van dit onderzoek is:
Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het gebruik van de extramurale zorg tus-
sen 2004 en 2011?2

Er zijn drie deelvragen geformuleerd, die ieder in een afzonderlijk hoofdstuk worden
beantwoord.
1 Is het gebruik van extramurale zorg tussen 2004 en 2011 veranderd?
2 Zijn er verschillen waarneembaar in het gebruik van extramurale zorg tussen subgroe-

pen (bv. naar leeftijd, geslacht, inkomen, regio en gezondheidskenmerken zoals aard
van de beperking)?

3 Zijn de determinanten van extramurale zorg tussen 2004 en 2011 veranderd?
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1.3 Methode van onderzoek

Gebruikte gegevens
Voor dit onderzoek hebben we vooral gebruikgemaakt van gegevens van de cbs-gezond-
heidsenquêtes (van 2004 t/m 2009 pols-gezo genaamd en sinds 2010 de cbs-gezondheids-
enquête). In de pols-gezo-enquêtes en de cbs-gezondheidsenquêtes zijn grotendeels
dezelfde vragen gesteld als het gaat om gezondheid, maar de vragen over het zorggebruik
verschillen te veel om op basis daarvan een vergelijking in de tijd te kunnen maken.3 Om
dit probleem te ondervangen zijn gegevens uit de bevolkingsenquêtes gekoppeld aan zor-
gregistratiegegevens van het cak. De gegevens hebben we tevens gekoppeld aan inko-
mensgegevens afkomstig van de belastingdienst, omdat informatie over inkomen in de
pols-gezo-enquêtes en de cbs-gezondheidsenquêtes ontbreekt of minder accuraat is. Om
tot een onderzoeksbestand te komen, zijn eerst per jaar de enquêtes gekoppeld aan de
registraties van het zorggebruik en inkomens en vervolgens alle jaarbestanden samenge-
voegd. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de gebruikte bestanden.

Tabel 1.1
Overzicht van voor dit onderzoek gebruikte gegevensbronnen, 2004-2011

bestand jaren variabelen respondenten

registraties
cak-zorg zonder 
 verblijf

2004-2011 verpleging, persoonlijke ver-
zorging, huishoudelijke hulp 

alle awbz-gebruikers ≥ 18 jaar

cak-zorg met  
verblijf

2004-2011 aantal en duur opnames, type 
instelling (dit laatste tot 2010)

alle awbz-gebruikers ≥ 18 jaar

belastingdienst 
 inkomen 

2004-2011 huishoudinkomen en indivi-
dueel inkomen

alle belastingplichtigen

enquêtes (steekproef)
pols-gezo 2004-2009 gezondheidstoestand, partici-

patie, leefstijl, gebruik medi-
sche en maatschappelijke 
voorzieningen

15.000 per jaar, respons 60%-65%
hiervan respondeert ca. 55% op 
schriftelijke vragenlijst ≥ 12 jaar 

pols-basis 2004-2009 basisgegevens persoon, huis-
houden, woonsituatie

15.000 per jaar, respons 60%-65%

cbs-gezondheids-
enquête

2010-2011 gezondheidstoestand, par-
ticipatie en leefstijl, gebruik 
medische en maatschappe-
lijke voorzieningen

15.000 per jaar, respons 60%-65%
respons schriftelijke vragenlijst 
≥ 12 jaar ca. 55%

Bij het koppelen van de bestanden zijn alleen respondenten geselecteerd die de schrifte-
lijke vragenlijsten van de cbs-gezondheidsenquête invulden, waarin naar gezondheid en
zorg is gevraagd (n = 49.294). Bij 105 personen (0,2%, evenredig verdeeld over de jaren)
was het inkomen bij de belastingdienst onbekend (n = 101) of ontbraken er te veel ant-
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woorden (n = 4). De gegevens van de overige 49.189 respondenten vormen het bestand
dat we voor onze analyses hebben gebruikt (de onderzoeksgroep). Tabel 1.2 geeft het aan-
tal respondenten per jaar aan. Zie bijlage A voor een uitgebreide beschrijving van de tot-
standkoming van de onderzoeksgroep (te vinden via www.scp.nl onder dit rapport).

Tabel 1.2
Samenstelling van de onderzoeksgroep, 18 jaar en ouder, 2004-2011 (aantal respondenten)

jaar meting
papieren vragenlijst bij pols-enquête en  
cbs-gezondheidsenquête in onderzoeksgroep

2004 6.934 6.932
2005 6.609 6.609
2006 6.202 6.199
2007 5.499 5.477
2008 5.736 5.708
2009 5.543 5.522
2010 6.836 6.824
2011 5.935 5.918
totaal 49.294 49.189

Bron: cbs (ge’04-’11, ssb’04-’11, ihi’04-’11) scp-bewerking

Determinanten van extramurale zorg
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft eerder het Verzorging en Verpleging
Ramingsmodel ontwikkeld (VeVeRa, zie Timmermans en Woittiez 2004; Jonker et al. 2007;
Woittiez et al. 2009; Eggink et al. 2009, 2012) waarmee het gebruik van verzorging en ver-
pleging in Nederland kan worden verklaard en voorspeld. Dit model is op het Behavioral
Model of Health Service Use gebaseerd en staat beschreven in paragraaf 1.1. De determinanten
uit het VeVeRa-model vormen de basis voor dit onderzoek naar recente ontwikkelingen
van het extramurale zorggebruik in Nederland. Dat wil zeggen dat de keuze en de operati-
onalisering van de determinanten voor ons onderzoek zo veel mogelijk overeenkomen met
die uit de VeVeRa (zie ook bijlage B). Tabel 1.3 geeft een overzicht van de determinanten in
het onderhavige onderzoek.

Gezondheidskenmerken
De eerste en meest vanzelfsprekende groep determinanten van het gebruik van extramu-
rale zorg zijn kenmerken van de fysieke en psychische gezondheid – de zorgbehoefte in het
Behavioral Model of Health Services Use. In dit onderzoek onderscheiden we chronische aan-
doeningen,4 psychische aandoeningen,5 lichamelijke beperkingen6 en zintuiglijke beper-
kingen.7 Het hebben van een chronische aandoening hoeft niet altijd tot zorggebruik te
leiden: als mensen met een chronische aandoening daarvan geen lichamelijke beperkingen
ondervinden, zullen zij minder vaak zorg nodig hebben bij het dagelijks functioneren.
Mensen kunnen ook een lichamelijke beperking hebben zonder dat zij een chronische aan-
doening (lees gediagnostiseerde ziekte) hebben. Een andere belangrijke gezondheidsfactor

1 2 d o e l  v a n  d i t  o n d e r z o e k



die het gebruik van extramurale zorg mede bepaalt, is het psychisch functioneren. Psychi-
sche aandoeningen zoals ernstige depressies of angsten kunnen leiden tot beperkingen in
het dagelijks functioneren en worden daarom als determinant van extramurale zorg
beschouwd.

Persoonskenmerken
Persoonskenmerken (predisponerende factoren in het Behavioral Model of Health Services Use)
zijn belangrijke factoren die mede bepalen of iemand zorg krijgt. Leeftijd is bijvoorbeeld
een van de belangrijkste persoonskenmerken die zorggebruik voorspellen; een hoge leef-
tijd kan een indicatie voor extramurale zorg zijn, ook als er geen directe lichamelijke beper-
kingen zijn. Maar sekse telt eveneens mee. Vrouwen maken meer gebruik van gezond-
heidszorg en krijgen sneller hulp doordat zij daarin een andere attitude hebben dan man-
nen (Baute et al. 2013; De Klerk en Marangos 2009). Daarnaast hebben vrouwen vaker
extramurale zorg omdat zij vaker dan mannen alleenstaand (verweduwd) zijn (Hilderink et
al. 2005; De Klerk en Marangos 2009) en dus geen huisgenoten hebben op wie ze terug
kunnen vallen (De Klerk en Schellingerhout 2007; Plaisier et al. 2011). Ook hebben vrouwen
meer gediagnosticeerde chronische ziekten (rivm 2014). Eerder onderzoek toont aan dat
mensen van niet-westerse herkomst minder vaak extramurale zorg hebben, omdat zij
vaker dan mensen van Nederlandse of westerse afkomst mantelzorg gebruiken (Denktas et
al. 2009).8 Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat zij minder goed de weg weten in het
Nederlandse systeem (De Veer en Francke 2003).

Faciliterende factoren
Een derde groep determinanten van extramurale zorg wordt gevormd door faciliterende
factoren. Deze bepalen in hoeverre personen mogelijkheden hebben en in staat zijn zelf
zorg te organiseren en te betalen. Een belangrijke faciliterende factor is de huishoud-
samenstelling. Aanwezige huisgenoten kunnen immers een handje helpen bij het verzor-
gen van een hulpbehoevende of het huishouden doen. Ook individuele sociaal-
economische kenmerken worden als faciliterende factoren gezien. Doordat eigen bijdragen
voor extramurale zorg inkomensafhankelijk zijn, kan het zijn dat mensen met lage inko-
mens, die een relatief lage eigen bijdrage betalen, vaker extramurale zorg gebruiken dan
mensen met hoge inkomens. Mensen die in steden wonen hebben vaak meer voorzienin-
gen in de nabijheid (huisartsen en aanbieders van thuiszorg), wat het gebruik in de hand
kan werken.

Werkwijze
Dit onderzoek heeft tot doel zicht te krijgen op mogelijke veranderingen in (de determi-
nanten van) extramurale zorg bij personen in de periode 2004 tot 2011. Dat wordt in een
aantal stappen onderzocht. Eerst analyseren we veranderingen in het totale gebruik van
extramurale zorg in Nederland met behulp van gegevens van het cak (hoofdstuk 2). Daarbij
kijken we ook naar ontwikkelingen in het aantal gebruikers en het gebruik in uren. Vervol-
gens onderzoeken we de samenhang tussen het gebruik van extramurale zorg en gezond-
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heidskenmerken, persoonskenmerken en faciliterende factoren en gaan we na of het zorg-
gebruik in subgroepen (bv. naar leeftijd, inkomen of beperkingen) in de loop der tijd veran-
dert (hoofdstuk 3).
Als laatste stap onderzoeken we of het veranderende zorggebruik in tijd bij subgroepen in
lijn is met veranderingen in de sterkte van de determinanten voor het gebruik van zorg. We
maken hiervoor gebruik van logistische regressiemodellen met extramuraal zorggebruik
als afhankelijke variabele. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de tijd vergelijken
we de determinanten van extramurale zorg in twee uiterste perioden, te weten 2004 t/m
2006 versus 2009 t/m 2011.

Tabel 1.3
Overzicht van de determinanten van extramurale zorg, 2004-2011

gezondheidskenmerken persoonskenmerken faciliterende factoren

– fysieke beperkingen
– chronische aandoeningen
– zintuiglijke beperkingen
– depressie of angst

– sekse
– leeftijd
– herkomst 

– huishoudsamenstelling
– inkomen
– opleidingsniveau
– stedelijkheid 

Kanttekeningen
Voor dit onderzoek hebben we gebruikgemaakt van grote representatieve databestanden
en geregistreerde gegevens over het zorggebruik, maar bij de data zijn enkele kanttekenin-
gen te plaatsen. Een belangrijk punt is dat mensen die veel gezondheidsproblemen hebben
en sterk afhankelijk zijn van de zorg van anderen, wellicht minder goed in dit soort enquê-
tes zijn vertegenwoordigd. Het daadwerkelijke zorggebruik kan daardoor worden onder-
schat. Het lagere percentage zorggebruik (4%) onder de respondenten van de enquêtes in
vergelijking met het zorggebruik gebaseerd op de gegevens van het cak over de gehele
bevolking van 18 jaar en ouder (bijna 5%) wijst daar eveneens op.
Een andere beperking in dit onderzoek is het ontbreken van gegevens over andere vormen
van hulp, zoals begeleiding, informele hulp door mantelzorgers en zorgvrijwilligers, parti-
culiere hulp, of hulp die betaald wordt uit een persoonsgebonden budget (pgb). Het
verminderde gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of verpleging in
subgroepen zou met deze andere vormen van hulp kunnen worden gecompenseerd, maar
of dat daadwerkelijk zo is, kunnen wij met dit onderzoek niet laten zien. De onderzoeks-
vraag is echter of het gebruik van drie formele vormen van extramurale zorg thuis is veran-
derd, en niet of mensen andere vormen van zorg en hulp zijn gaan gebruiken. Dat komt
wel aan bod in aanpalend scp-onderzoek, zoals het onderzoek naar zorgtrajecten bij oude-
ren (Van Campen et al. 2013).
In dit onderzoek is het verstandelijk en cognitief functioneren van de respondenten niet
bekend. Het cognitief niet goed functioneren – voornamelijk problemen met het geheugen
(bv. dementie) – is een belangrijke factor in het gebruik van langdurige zorg bij ouderen
(Plaisier et al. 2011). De voortgaande dubbele vergrijzing (toename van ouderen door
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bevolkingsgroei en door de toegenomen levensverwachting) brengt met zich mee, dat het
aantal mensen met cognitieve problemen zal toenemen. In hoeverre het gebruik van
extramurale zorg bij mensen met cognitieve (en verstandelijke) beperkingen in de afgelo-
pen jaren is toegenomen, kunnen wij in het onderhavige onderzoek niet nagaan.
Tot slot bleek bij de koppeling tussen cak-bestanden en enquêtegegevens het door de res-
pondenten gerapporteerde zorggebruik en het door het cak geregistreerde gebruik niet
altijd overeen te stemmen. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn, dat mensen niet altijd
beseffen dat de hulp die zij krijgen van de thuiszorg komt (‘ ja er komt hier wel iemand,
maar zij komt hier al jaren’). Ook kunnen mensen vergeten dit te melden, vooral als zij heel
kortdurend of al langer geleden thuiszorg hebben gehad, of het juist ten onrechte melden
omdat de thuiszorg voor hun huisgenoot bestemd is. In dit onderzoek zijn de gegevens van
het cak, die immers objectieve registratiegegevens bevatten, als leidend beschouwd.

Noten

1 Over de functie begeleiding zijn bij het CAK pas sinds 2010 gegevens beschikbaar, omdat hiervoor tot
2010 geen eigen bijdrage betaald. Daarom blijft dit buiten beschouwing. Begeleiding komt veel voor in
de jeugdzorg en bij mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische aandoening. Mogelijk hebben
we minder goed zicht op ontwikkelingen in het extramurale zorggebruik onder mensen met een psy-
chiatrische of verstandelijke aandoening.

2 Onze keuze voor deze periode is gebaseerd op de wens een langere en zo recent mogelijke periode
met zo compleet mogelijke gegevens over zorggebruik, inkomen en gezondheid te onderzoeken. Hier-
voor zijn bij het cbs de gegevens van het cak vanaf kalenderjaar 2004 beschikbaar, en de meest
recente gegevens uit de gezondheidsenquêtes van kalenderjaar 2011.

3 Voor elk jaar is een nieuwe unieke steekproef uit de Nederlandse bevolking getrokken. Het huidige
onderzoek onderscheidt zich daarmee ook van ander (lopend) scp-onderzoek naar ontwikkelingen in
zorggebruik, zoals die naar transities in zorggebruik (want dit vindt wel plaats bij een cohort ouderen)
en veranderende zorgarrangementen (want hier staat de internationale vergelijking voorop).

4 Hiertoe werd het aantal aandoeningen opgeteld dat iemand in het afgelopen jaar heeft gehad. Het
gaat om ademhalingsstoornissen, kanker, hart- en vaatziekten, spijsverteringsproblemen, aandoenin-
gen aan het bewegingsapparaat, zenuwziekten, aandoeningen aan het urogenitaal stelsel, huidaan-
doeningen, en overige aandoeningen. De ‘gevolgen van ongeval’ hebben wij, anders dan voor
VeVeRA-modellen, niet apart kunnen definiëren; deze zijn opgenomen in de categorie ‘overige aan-
doeningen’. Het totaal aantal aandoeningen werd samengevoegd tot geen, een, en twee of meer aan-
doeningen.

5 Hierbij is gebruikgemaakt van vragen naar de aanwezigheid van een depressie of angststoornis in de
afgelopen twaalf maanden. Dit is de meest voorkomende groep psychiatrische stoornissen (De Graaf
et al. 2012).

6 In dit onderzoek hebben wij een mokkenschaal geconstrueerd uit zes items: beperkingen bij het bui-
gen, knielen of hurken; beperkingen bij dragen of tillen van gewichten van meer dan vijf kilo;
100 meter lopen; een trap oplopen zonder te rusten; opstaan uit een stoel; in en uit bed komen. Deze
schaal is ingedeeld in vier categorieën: geen, lichte, matige en ernstige beperking.

7 Zintuigelijke beperkingen zijn als aparte determinant opgevat, omdat deze niet goed bij de andere
items uit de mokkenschaal voor fysieke beperkingen passen. De schaal voor zintuigelijke beperkingen
bestaat uit vier categorieën oplopend van geen zintuiglijke beperkingen tot doof en/of blind.
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8 De herkomst van personen is in de VeVeRa-modellen niet als determinant onderzocht, omdat het
aantal allochtonen in het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek (avo) niet groot genoeg was.
Het avo is gebruikt voor de ontwikkeling van de VeVeRa-modellen.
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2 Ontwikkelingen in beleid en gebruik van extramurale zorg

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de kosten voor de zorg de afgelopen jaren aanzienlijk zijn
gestegen. Betekent dit ook dat het gebruik van extramurale zorg in de afgelopen jaren is
toegenomen of nemen alleen de kosten toe? Het antwoord op deze vraag, en inzicht in hoe
dit zorggebruik voor de verschillende functies (huishoudelijke hulp, persoonlijke zorg en
verpleging) is verlopen, laten we in dit hoofdstuk zien aan de hand van gegevens van het
Centraal Administratie Kantoor (cak). Het cak int de verplichte eigen bijdragen van gebrui-
kers van onder andere extramurale zorg vanaf 18 jaar.1 Omdat ontwikkelingen in de extra-
murale zorg ook afhangen van ontwikkelingen in beleid, worden die laatste eerst
geschetst. Er kunnen in dit onderzoek geen directe relaties tussen beleidswijzigingen en het
gebruik van extramurale zorg worden gelegd, maar we kunnen wel laten zien hoe het
gebruik van extramurale zorg zich in de context van de beleidsveranderingen heeft ontwik-
keld.

2.1 Ontwikkelingen in het beleid

Langdurige zorg wordt vanaf 1968 vergoed via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(awbz), een verplichte volksverzekering voor de kosten van zware geneeskundige zorg als
gevolg van een langdurige beperking of aandoening (Van Gorp et al. 2009). In de begin-
jaren van de awbz rekent men alleen ziekenhuiszorg langer dan een jaar of zorg in ver-
pleeginrichtingen (mits goedgekeurd door het indicatieorgaan) tot de langdurige zorg. In
1980 wordt de wijkverpleging onderdeel van de awbz, later gevolgd door de gezinsverzor-
ging en de verzorgingshuiszorg. Al snel blijkt de wet een aanzuigende werking te hebben
en nemen de kosten toe. Vanaf midden jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er maatre-
gelen genomen om de kosten te beheersen. De belangrijkste beleidsverschuivingen voor
het gebruik van langdurige zorg in de jaren voorafgaand aan de periode van ons onderzoek
zijn (volgens Noordhuizen et al. 2010):
– Van zwaar naar licht: waar mogelijk is de zware intramurale zorg vervangen door lichtere

(en goedkopere) vormen van zorg. Niet alle zorgbehoevenden hebben voortdurend
begeleiding of verpleging nodig. Door meer differentiatie in intramurale zorgvormen
krijgt men alleen zorg die echt nodig is.

– Van intramuraal naar extramuraal: het is niet altijd nodig zorg in een instelling te verlenen.
Goedkopere extramurale zorg vervangt verblijf in een instelling (intramurale zorg) als
dat kan. Sinds de jaren tachtig is veel zorg extramuraal geworden (en krijgen mensen
die voorheen naar een instelling verhuisden vaker dag- en deeltijdopvang of thuis-
zorg). Extramurale zorg wordt daarmee een omvangrijk onderdeel van de awbz.

– Van aanbodgericht naar vraaggestuurd: sinds de jaren negentig verschuift het uitgangspunt
voor het verlenen van zorg. Niet het aanbod van de instelling, maar de vraag van de
cliënt bepaalt voortaan welke zorg wordt ingezet: zorg op maat. Het doel is een betere
afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod en een betere indicatiestelling. De
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mogelijkheid om zelf zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb, sinds
1996) past bij dit nieuwe uitgangspunt.

– Naar een onafhankelijke indicatiestelling: aanvankelijk stellen gemeentelijke commissies of
zorginstellingen zelf de indicaties voor zorg. Om een meer onafhankelijke en uniforme
indicatiestelling te bevorderen, is de indicatiestelling voor hulpmiddelen, extramurale
zorg en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen vanaf 1997 door rio’s (Regionaal Indi-
catie Orgaan) uitgevoerd.

– Naar brede indicatiestelling: de rio’s worden in 2002 ook verantwoordelijk voor indicatie-
stelling in de gehandicaptenzorg (gz) en vanaf 2003 komt daar de indicatiestelling voor
de langdurig zorgafhankelijken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bij.

– Naar functiegerichte indicatiestelling: sinds 2003 is de aanspraak op extramurale zorg niet
meer toegesneden op de instelling met zijn aanbod, maar op het type zorg dat nodig is
(huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging).

De trends die al voor de periode van ons onderzoek zijn ingezet, worden in de periode
2004-2011 verder uitgewerkt. Er zijn vooral maatregelen genomen om de toegang tot zorg
beter te beheersen en de omvang ervan te beperken. Ontwikkelingen in het beleid voor
langdurige zorg en extramurale zorg worden tussen 2004 en 2011 echter niet alleen ingege-
ven door een behoefte aan beheersing van de uitgaven, maar ook door de wens een kwali-
teitsimpuls te geven en meer doelmatigheid te bewerkstelligen.
– Eigen bijdragen: met eigen bijdragen voor zorg wil men enerzijds op de kosten voor zorg

bezuinigen, anderzijds bevorderen dat men bewuster voor zorg kiest (tk 2003/2004b).
Per januari 2004 is de eigen bijdrage voor extramurale zorg uit de awbz fors verhoogd
van € 4,80 naar € 11,80 per uur, met een minimum van € 16,00 en een maximum van
€ 528,20 per vier weken. De hoogte van de eigen bijdrage wordt gebaseerd op het
inkomen. De laagste inkomensgroepen wil men ontzien. De eigen bijdragen zijn gelei-
delijk verhoogd tot een uurtarief van € 13,00 in 2011 (www.hetcak.nl). In 2007 is het
nominaal maximum dat geldt voor de eigen bijdragen afgeschaft. Bij de overheveling
van huishoudelijke hulp naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijft het
eigen bijdrage systeem vrijwel ongewijzigd (Nza 2008), maar de hoogte van de eigen
bijdrage voor huishoudelijke hulp kan per gemeente verschillen.

– Het beperken van inkoopkaders via de regionale contracteerruimte is in 2005 ingevoerd, waar-
mee een maximum regionaal budget werd vastgesteld.

– Centralisering van indicatiestelling: vanaf de invoering is er veel kritiek op de 85 rio’s. De
verschillen in uitvoering en het gebrek aan sturingsmogelijkheden door het rijk leiden
tot de behoefte aan één centrale organisatie voor indicatiestelling (Van der Meer
2010). Op 1 januari 2005 treedt het ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) in werking, een
landelijke organisatie die de uniformering, protocollen van de indicaties en deskundig-
heidsbevordering van de indicatiestellers verder vorm dient te geven en de indicaties
gaat afgeven.

– Standaard Indicatie Protocollen (sip): in mei 2005 volgt de landelijke invoering van sip’s,
waarmee zorgaanbieders zelf de indicatiestelling objectief, onafhankelijk en op uni-
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forme wijze kunnen uitvoeren. De sip’s zijn alleen van toepassing op kortdurende en
niet complexe zorgvormen zoals verpleegkundige handelingen na een operatie. Een
gemandateerde instelling stelt zelf met een sip een indicatie en het ciz toetst deze ach-
teraf. Hiermee wordt de lange wachttijd tot indicatiestelling door het ciz zelf en het
uiteindelijk inzetten van te zware zorg (bv. onnodig vasthouden van een ziekenhuis-
bed) vermeden (Van der Meer 2010; Noordhuizen et al. 2010).

– Protocol gebruikelijke zorg: sinds 2003 wordt bij het vaststellen van een zorgindicatie
gekeken naar de ‘gebruikelijke zorg’ waarover de aanvrager beschikt. In 2005 is het
‘protocol gebruikelijke zorg’ in werking getreden (ciz 2005; De Boer en Kooiker 2012;
Noordhuizen et al. 2010). Bij het protocol wordt voor de omvang van een indicatie
meegewogen de leefsituatie van de persoon en de dagelijkse zorg die men van perso-
nen in het huishouden (partners, ouders, inwonende kinderen) normaal gesproken
ontvangt (De Klerk 2009). Gebruikelijke zorg is alleen aan de orde als er een leef-
eenheid is die een gezamenlijk huishouden voert en geldt voor huishoudelijke hulp,
maar niet voor langdurige persoonlijke verzorging en verpleging.2 Mantelzorg staat
voor zorg van het eigen netwerk die de gebruikelijke zorg overschrijdt.

– Uniformering en standaardisering indicatiestelling: eind 2007 is het ciz gestart met zeven
pilots om de indicatiestelling te vereenvoudigen en de bureaucratische procedures en
hoge productielast tegen te gaan. Daarmee wil het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (vws) inzichtelijkere, rechtvaardigere en strengere indicatieprocedu-
res bewerkstelligen. De opgedane ervaring heeft geleid tot de Indicatiewijzer die sinds
begin 2009 wordt geactualiseerd en gepubliceerd op de website van het ciz (zie http://
www.ciz.nl/voor-professionals/downloads/ciz-indicatiewijzer).

– Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): op 1 januari 2007 is de Wmo ingevoerd. Daar-
door is er een scherper onderscheid tussen zware en chronische (awbz) zorg, en de
lichtere problematiek waarbij behoefte is aan ondersteuning. De ondersteuning is
dicht bij de burger georganiseerd en gericht op participatie. De Wmo betekent ook een
kanteling in de visie op zorg. Niet de aandoening en de daaruit voortkomende beper-
kingen bepalen de zorgaanspraak, maar de behoeften en eigen mogelijkheden van de
burger met beperkingen. Eigen financiële middelen en hulp uit het sociale netwerk
wegen mee. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning. Ze hebben de
plicht om de lichamelijke of psychosociale beperkingen in zelfredzaamheid te compen-
seren en burgers de mogelijkheid te bieden een huishouden te voeren, zich te
verplaatsen in en buiten de woning, en sociaal te participeren. Sinds 2007 valt huis-
houdelijke hulp onder de Wmo, maar verpleging en persoonlijke verzorging blijven
vormen van awbz-zorg. Vanaf 2015 wordt de awbz vervangen door de Wet langdurige
zorg (Wlz). In lijn met de oorspronkelijke bedoeling van de Wmo wordt begeleiding
vanaf 2015 bij de Wmo ondergebracht, verpleging en persoonlijke zorg vallen vanaf
2015 (grotendeels) onder de Zorgverzekeringswet (tk 2003/2004a; Staatsblad 2014).3

– Overheveling curatieve ggz uit awbz naar Zorgverzekeringswet (Zvw): sinds 1 januari 2008 wor-
den alle extramurale vormen van op genezing gerichte behandeling van psychiatrische
stoornissen uit de Zvw betaald. Ook intramurale behandeling die korter duurt dan een
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jaar valt onder de ziektekostenverzekering, maar intramurale behandelingen langer
dan een jaar vallen onder de awbz. Vanaf 2015 wordt alle op genezing gerichte ggz
ondergebracht bij de Zvw, en als deze langer duurt dan drie jaar bij de Wlz.

– Inperken psychosociale grondslag: een aantal awbz-functies op louter psychosociale
grondslag is uit bezuinigingsoverwegingen geschrapt. Het gaat om de functies onder-
steunende begeleiding algemeen (sinds januari 2008). Toezicht op wassen en aankle-
den van mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking wordt vanuit de
functie begeleiding bij persoonlijke verzorging ondergebracht. Gemeenten krijgen de
taak om begeleiding en dagbesteding op psychosociale grondslag (vnl. dak- en thuis-
lozen en slachtoffers huiselijk geweld) te organiseren en worden daarvoor gecompen-
seerd (tk 2007/2008). Sinds januari 2009 zijn ook ondersteunende begeleiding, dagbe-
steding en persoonlijke verzorging op psychosociale grondslag geschrapt (tk
2008/2009). Psychosociale problematiek vindt men geen grondslag voor awbz-zorg,
tenzij dit voortkomt uit een andere (bv. psychiatrische, verstandelijke of somatische)
aandoening.

– Pakketmaatregel: cliënten die lichte beperkingen hebben, komen sinds 1 januari 2009
niet meer in aanmerking voor begeleiding vanuit de awbz. Cliënten die toch begelei-
ding nodig hebben, kunnen zich tot de gemeente wenden; mee biedt tijdelijk onder-
steuning bij het zoeken naar een alternatief. Hiermee wil men de eigen verantwoor-
delijkheid en zelfredzaamheid van mensen bevorderen en stigmatisering (van vaak
jongeren met psychische problematiek) voorkomen. Als voorbeeld noemt men de
jongere die op grond van psychische problemen begeleiding naar de voetbalclub krijgt
om erop toe te zien dat alles goed verloopt, terwijl men ook zou kunnen volstaan met
voorlichting geven aan de voetbaltrainer (tk 2008/2009).

– Invoering Zorg Zwaarte Pakketten (zzp): gedreven door de behoefte om in intramurale zorg
de omvang en kwaliteit eveneens beter te monitoren zijn de zzp’s ingevoerd. Vanaf
1 juli 2007 worden indicaties voor langdurige opname in een awbz-instelling afgegeven
in de vorm van een zzp. Een zzp is een cliëntprofiel met de bijbehorende globale
beschrijving van de zorg in functies, omvang en organisatie. Doel van het zzp is meer
transparantie en (daardoor meer) keuzevrijheid voor cliënten, maar ook grotere doel-
matigheid en kostenbesparing in de intramurale zorg (tk 2005/2006b).

– Inperken pgb-regeling: de sterke groei in het aantal verstrekte pgb’s (vooral in de jeugd-
zorg op psychiatrische grondslag) heeft geleid tot maatregelen om de instroom te
beperken (tk 2005/2006a). Van juli 2010 tot januari 2011 geldt een tijdelijke pgb-stop
voor nieuwe aanvragers (tk 2010/2011). In 2011 worden de tarieven voor het pgb met
3% verlaagd en zijn de regels voor besteding van het budget verscherpt. Na 2011 is de
regeling verder aangepast (Van der Torre et al. 2013).

– Inperking kortdurend verblijf: sinds 1 januari 2011 is alleen kortdurend verblijf (logeren)
mogelijk als de cliënt permanent toezicht nodig heeft en als het noodzakelijk is dat de
persoon die gebruikelijke zorg of mantelzorg levert, moet worden ontlast (Scherpen-
zeel en Hermans 2013).
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Figuur 2.1
Globaal overzicht van beleidsontwikkelingen in langdurige zorg, 2004-2011a
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a Niet alle maatregelen die in de tekst zijn beschreven, zijn in dit schema opgenomen, omdat sommige
maatregelen een continu karakter hebben (eigen bijdrage en periodieke verhogingen) of een zeer speci-
fieke doelgroep betreffen (bv. overheveling curatieve ggz).

Bron: scp

Met deze maatregelen (zie figuur 2.1) wil men de instroom tot langdurige zorg beheersen
en een systeem ontwikkelen voor het zo rechtvaardig mogelijk toekennen van zorg. De
vraag rijst of deze maatregelen in de praktijk ook hebben geleid tot minder zorggebruik.
We kunnen de relatie tussen het beleid en het zorggebruik niet een-op-een onderzoeken.
Wel kunnen we schetsen hoe het gebruik van extramurale zorg (huishoudelijke hulp, per-
soonlijke verzorging en verpleging) zich in dezelfde periode heeft ontwikkeld.

2.2 Ontwikkelingen in het zorggebruik tussen 2004 en 2011

De maatregelen die tussen 2004 en 2011 voor de langdurige zorg zijn genomen, hadden
steeds tot doel nieuwe zorgaanspraken in te perken en de zwaarte van de zorg, zowel in
uren als in het soort zorg, te verminderen. Of deze doelen zijn gerealiseerd onderzoeken
we in dit hoofdstuk met de gegevens van het cak. Deze gegevens bevatten al het zorg-
gebruik in Nederland waarvoor een eigen bijdrage wordt betaald. Daarmee kan goed
inzicht worden verkregen in (verschuivingen van) de omvang van het zorggebruik. De
onderzoeksvraag in dit hoofdstuk is of het gebruik van extramurale zorg (huishoudelijke
hulp, persoonlijke verzorging en verpleging) is toegenomen of afgenomen (in zowel abso-
lute aantallen en percentage gebruikers, als in uren) in deze periode (onderzoeksvraag 1,
zie hoofdstuk 1). In de hoofdstukken hierna bekijken we de relatie tussen het gebruik van
extramurale zorg en persoonskenmerken.
Het cbs heeft vanaf het jaar 2004 cijfers van het cak die zijn gebaseerd op registraties van
de verplichte eigen bijdragen voor extramurale zorg (verpleging, persoonlijke verzorging en
huishoudelijke hulp uit de awbz of Wmo). We gebruiken ook cak-gegevens over verblijf in
een awbz-instelling voor verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg of ggz, omdat het
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gebruik van extramurale zorg daarmee kan samenhangen. De functie begeleiding laten we
buiten beschouwing omdat hiervoor pas sinds medio 2010 een eigen bijdrage verplicht is
en het gebruik dus pas vanaf dat jaar is geregistreerd door het cak. In de registraties
komen alleen personen voor die daadwerkelijk zorg gebruiken van een zorginstelling waar-
voor een eigen bijdrage verplicht is, zorg in natura (zin). Dit daadwerkelijke zorggebruik
kan afwijken van de indicatie die door het ciz is afgegeven, omdat indicaties soms (nog)
niet (volledig) zijn omgezet in zorg. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld een wachtlijst of
afdoende hulp uit de eigen omgeving. Ook gegevens over awbz-zorg die met een pgb is
ingekocht zijn niet in de cak-cijfers bij het cbs aanwezig.4 Uit ander onderzoek is wel
bekend dat het aantal mensen met een pgb steeg van circa 65.000 tot circa 139.000 eind
2011 (Van der Torre et al. 2013). Naast gegevens over aantallen zorggebruikers en type inge-
zette zorg, registreert het cak het aantal uren ontvangen zorg per functie.

Meer volwassenen met langdurige zorg
Onze eerste vraag is hoeveel mensen (van 18 jaar en ouder) in totaal tussen 2004 en 2011
gebruik hebben gemaakt van zorg. Hierbij kijken we ook naar de zorg met verblijf.
De cijfers van het cak laten zien dat het totaal aantal personen van 18 jaar en ouder dat in
een bepaald jaar gebruik heeft gemaakt van zorg (dat wil zeggen hulp bij het huishouden,
verzorging of verpleging thuis, of intramurale zorg) licht toenam van bijna 850.000 perso-
nen in 2004 tot ruim 915.000 in 2011 (figuur 2.2), een stijging van ongeveer 65.000 mensen,
oftewel 8%.5 Deze vindt vooral plaats tussen 2007 en 2011.
In 2007 zijn zorgzwaartepakketten bij nieuwe indicatieaanvragen voor zorg met verblijf
ingevoerd. De criteria voor verblijf in een instelling zijn daarmee aangescherpt en dat heeft
mogelijk tot gevolg dat meer mensen extramurale zorg kregen in plaats van in een instel-
ling te verblijven. Er is in 2007 inderdaad een daling in het aantal personen dat in dat jaar
(tijdelijk of permanent) in instellingen verblijft (van ca. 246.000 naar bijna 227.000), maar
in 2008 is dit aantal alweer boven het niveau van 2006 (259.000 personen). Gelijktijdig met
de tijdelijke daling van het aantal mensen dat in instellingen verblijft, stijgt het aantal men-
sen met (alleen) extramurale zorg van circa 532.000 personen in 2006 naar circa 556.000
personen in 2007. Dit lijkt erop te wijzen dat in 2007 een verschuiving plaatsvond: mensen
bleven (langer) thuis met extramurale zorg in plaats van te verhuizen naar in een instelling.
Het jaar erna, in 2008, lijkt dit juist te zijn omgekeerd, er waren toen ten opzichte van 2007
weer wat meer mensen die in instellingen verbleven, en iets minder mensen die extramu-
rale zorg ontvingen. Na 2008 stegen zowel het aantal mensen met extramurale zorg, als
het aantal mensen in instellingen of een combinatie daarvan.
De geobserveerde toename in het absolute aantal gebruikers van een vorm van langdurige
zorg over de periode 2004-2011 kan samenhangen met een toename van de bevolking in
de onderzoeksperiode. Vooral een toename in het aantal (oude) ouderen of een toename
van het aantal mensen met gezondheidsproblemen (deze factoren hangen onderling
samen) kunnen een mogelijke verklaring voor het stijgend zorggebruik zijn. Bij figuur 2.5
gaan we hier nader op in.
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Figuur 2.2
Gebruik van intramurale zorg (zorg met verblijf) en extramurale zorg (functies verpleging, persoonlijke ver-
zorging en huishoudelijke hulp) in een jaar, personen 18 jaar en ouder, 2004-2011 (in absolute aantallen x
1000)
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Bron: cbs (cak’04-’11) scp-bewerking

Ontwikkelingen in verschillende vormen van extramurale zorg
Uitgesplitst naar functie (figuur 2.3) blijkt dat de stijging in het gebruik van extramurale
zorg vooral is toe te schrijven aan het aantal gebruikers van persoonlijke verzorging.
Het aantal personen met verpleging nam daarentegen flink af sinds 2007. Een verklaring
hiervoor is dat een deel van de verpleegkundige handelingen op 1 april 2007 is overgehe-
veld naar de (goedkopere) functie persoonlijke verzorging. Bovendien verviel in 2008 de
aanspraak op begeleiding op somatische grondslag, wat mogelijk heeft geleid tot een extra
beroep op de functie persoonlijke verzorging (cbs 2014). Het onderbrengen van toezicht op
wassen en aankleden uit de functie begeleiding bij persoonlijke verzorging heeft waar-
schijnlijk ook bijgedragen aan deze stijging. De daling van het gebruik van verpleging kan
tot slot deels worden toegeschreven aan de verduidelijking van deze functie vanuit de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor komen vooral mensen met een somatische aandoe-
ning niet meer voor verpleging vanuit de awbz in aanmerking, zij vallen voortaan onder de
Zvw (Rijksoverheid 2010). Het aantal gebruikers van huishoudelijke hulp daalde in 2007
iets, maar lijkt sinds 2010 weer wat te zijn gestegen. Een mogelijke verklaring is dat de
gemeente bij aanvragen en herindicaties strenger indiceerde dan gebruikelijk was onder de
awbz. Tevens kan meespelen dat mensen met de invoering van de Wmo in 2007 een pgb
hebben aangevraagd (en hier dus buiten de statistieken vallen) om zo hun eigen huishou-
delijke hulp te kunnen behouden als de zorgaanbieder buiten de boot valt bij de gunning
van de hulp bij het huishouden in de betreffende gemeente.
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Figuur 2.3
Gebruik van extramurale zorg uitgesplitst naar functie, personen 18 jaar en ouder, 2004-2011 (in absolute
aantallen x 1000)
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Bron: cbs (cak’04-’11) scp-bewerking

De (lichte) groei in het gebruik van langdurige zorg hangt natuurlijk samen met de bevol-
kingsgroei, en vooral met het grotere aantal (oude) ouderen. De omvang van de bevolking
nam in de periode 2004-2011 toe met bijna 400.000 mensen (van 16,3 miljoen naar
16,7 miljoen) en het aantal 80-plussers van 558.000 (3,4% van de bevolking) tot 668.000
(4,0% van de bevolking).6 Uit eerder onderzoek weten we dat het zorggebruik vooral onder
oude ouderen hoog is, meer dan een op de vier 80-plussers gebruikt een vorm van extra-
murale zorg (Plaisier et al. 2011). Het groeiend aantal ouderen en in het bijzonder de toe-
name van het aandeel hoogbejaarde ouderen onder hen, werkt een groter beroep op lang-
durige zorg in de hand. Als we rekening houden met de bevolkingsgroei (van personen van
18 jaar en ouder) en kijken naar percentages in plaats van absolute aantallen gebruikers,
steeg het gebruik van extramurale zorg in totaal dan ook niet, het schommelde rond 4,8%
van de bevolking van 18 jaar of ouder (figuur 2.4). Evenals bij het zorggebruik in absolute
aantallen (figuur 2.3) zien we sinds 2007 een sterke daling in het gebruik van verpleging en
een stijging in het aandeel gebruikers van persoonlijke verzorging. Het gebruik van huis-
houdelijke hulp blijft sinds 2007, het jaar van de invoering van de Wmo, tamelijk stabiel.
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Figuur 2.4
Gebruik van extramurale zorg uitgesplitst naar functie, personen 18 jaar en ouder, 2004-2011 (in procenten)
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Bron: cbs (cak’04-’11) scp-bewerking

Om te kunnen zien of het toegenomen zorggebruik in aantal gebruikers inderdaad is toe te
schrijven aan een toename van het aantal (oude) ouderen, hebben we het gebruik van
extramurale zorg in leeftijdsgroepen onderzocht.7 Uit figuur 2.5 blijkt dat het totale gebruik
van extramurale zorg in de groep oudste ouderen (80 jaar of ouder) stijgt, en in de groep
relatief jongere ouderen (65 t/m 79 jaar) en de groep jonger dan 65 jaar tamelijk stabiel
blijft.
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Figuur 2.5
Gebruik van extramurale zorg in drie leeftijdsgroepen, 2004-2010 (in absolute aantallen x 1000)
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Figuur 2.6
Gebruik van extramurale zorg in drie leeftijdsgroepen, 2004-2010 (in procenten)
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Kijken we nu naar de percentages zorggebruikers in deze leeftijdsgroepen (figuur 2.6) dan
blijkt het aandeel oude ouderen dat gebruikmaakt van extramurale zorg juist stabiel te blij-
ven en het aandeel zorggebruikers in de ‘jongere ouderen’ te dalen. Dit betekent dat de
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lichte stijging in het absolute aantal gebruikers van extramurale zorg (figuur 2.2.), zoals
verwacht, kan worden verklaard door een toename van de groep oudste ouderen.

Komen er meer nieuwe zorggebruikers bij?
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het gebruik van zorg met en zonder
verblijf brengen we ook het aantal bestaande en nieuwe zorggebruikers in kaart
(figuur 2.7).8

Figuur 2.7
Nieuw, bestaand en beëindigd gebruik van extramurale zorg, personen 18 jaar en ouder, 2005-2011
(in absolute aantallen x 1000)
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Bron: cbs (cak’04-’11) scp-bewerking

Het aantal nieuwe gebruikers van extramurale zorg bleef tamelijk stabiel rond 180.000 per-
sonen per jaar. In 2010 was het aantal nieuwe gebruikers van extramurale zorg het hoogst,
189.000 personen, maar in 2011 daalde dat naar 184.000 personen. Het gestegen aantal
personen met extramurale zorg in totaal wordt dan ook niet veroorzaakt door een toe-
name in het aantal nieuwe gebruikers, maar vooral doordat personen die eenmaal zorg
gebruiken, dat (steeds) lang(er) blijven doen. Er zijn net iets minder personen die de extra-
murale zorg beëindigen (hetzij door overlijden of opname in een instelling, hetzij door het
niet meer nodig hebben van de zorg) dan personen die ermee starten. In het licht van de
toename van het aantal ouderen en het aantal mensen met chronische ziekten en (lichte)
beperkingen (Galenkamp et al. 2012) is het nagenoeg gelijk gebleven aantal nieuwe gebrui-
kers van extramurale zorg opvallend. Het feit dat mensen langer van extramurale zorg
gebruikmaken is te verklaren door de steeds langere levensverwachting van mensen met
chronische ziekten en het gegeven dat mensen langer thuis blijven wonen. Op grond hier-
van zal de gebruiksduur van extramurale zorg naar verwachting nog verder toenemen.
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Als we kijken naar de nieuwe gebruikers per functie (figuur 2.8) valt op dat het aantal
nieuwe gebruikers van verpleging in deze periode bijna halveert, van 106.000 personen in
2005 naar 56.000 in 2011. Ook het aantal nieuwe gebruikers van huishoudelijke hulp daalt,
namelijk van 82.500 in 2005 naar 60.000 in 2008, maar blijft sindsdien nagenoeg gelijk.
Alleen de instroom in de functie persoonlijke verzorging stijgt. Het aantal nieuwe gebrui-
kers is in 2005 ruim 80.000 per jaar, in 2010 en 2011 is dat 105.000 personen. Zoals eerder
in deze paragraaf is beschreven, is de daling van gebruikers van verpleging en de stijging
van nieuwe gebruikers van persoonlijke zorg mogelijk veroorzaakt door een gewijzigd
onderscheid tussen de functies verpleging en verzorging. Bovendien valt een deel van de
verpleging thuis, namelijk verpleegkundige zorg die in het kader van een behandeling en
op voorschrift van een medische specialist wordt gegeven, sinds 2008 onder de Zvw en
komt daardoor niet in de registratie van de cak terecht. Verpleging gericht op herstel of
voorkoming van de aandoening valt in het algemeen wel onder awbz-zorg.

Figuur 2.8
Nieuwe gebruikers van extramurale zorg naar functie, personen 18 jaar en ouder, 2005-2011 (in absolute
aantallen x 1000)
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Bron: cbs (cak’04-’11) scp-bewerking

Meer uren extramurale zorg
Als we denken aan de kosten van langdurige zorg is niet alleen het aantal gebruikers van
belang, maar ook het aantal uren zorg dat men nodig heeft. Dat het aantal mensen met
relatief dure verpleegkundige zorg uit de awbz afneemt en er naar verhouding meer men-
sen persoonlijke verzorging ontvangen is duidelijk. Maar verandert tussen 2004 en 2011
ook het aantal uren zorg dat mensen krijgen?
Het totaal aantal uren extramurale zorg dat jaarlijks wordt gebruikt stijgt in de periode
2004 tot 2011 (figuur 2.9). Zo is het aantal uren zorg dat een persoon gemiddeld per week
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thuis ontvangt, gestegen van 2,8 uur in 2004 tot 3,2 uur in 2011. Deze stijging is vooral toe
te schrijven aan huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Het gemiddelde aantal
uren verpleging neemt per saldo juist af. De meeste uren zorg worden besteed aan huis-
houdelijke hulp, op de voet gevolgd door persoonlijke verzorging. Dit zijn de functies met
de laagste uurtarieven. Het gemiddelde aantal ontvangen uren verpleging, de duurste
functie, daalt in deze periode.

Figuur 2.9
Gemiddeld aantal uren extramurale zorg per week, per zorggebruiker van 18 jaar en ouder, 2004-2011
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Bron: cbs (cak’04-’11) scp-bewerking

2.3 Samenvatting

Er zijn in de periode 2004 tot 2011 verschillende beleidsmaatregelen ingevoerd met het
doel de uitgaven in de langdurige zorg te beheersen. Onze belangrijkste bevindingen uit de
analyses van de cak-gegevens over het gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke ver-
zorging en verpleging bij mensen van 18 jaar en ouder zijn:
– Het aantal gebruikers van zorg met en zonder verblijf is in deze periode licht gestegen,

maar dit wordt verklaard door de groei van de bevolking en het toegenomen aantal
(hoogbejaarde) ouderen. Het percentage van de totale bevolking dat gebruikmaakt
van extramurale zorg neemt niet toe.

– Het absoluut aantal zorggebruikers onder oude ouderen (80 jaar of ouder) is wel toe-
genomen, maar het percentage zorggebruikers in deze leeftijdsgroep blijft stabiel. Het
zorggebruik (in percentage) onder 65-80-jarigen neemt juist af.
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– Het aantal mensen met de (relatief duurdere) functie verpleging neemt af, het aantal
mensen met persoonlijke verzorging neemt toe, het aantal personen met huishoude-
lijke hulp blijft gelijk.

– Hoewel het aantal nieuwe zorggebruikers tussen 2004 en 2011 niet duidelijk is toege-
nomen, neemt het aantal personen dat in het navolgende kalenderjaar nog steeds
zorg gebruikt jaarlijks toe. Dit wijst erop dat mensen als zij eenmaal zorg ontvangen,
steeds langer in zorg blijven. Mogelijke verklaringen zijn:
– mensen blijven langer thuis wonen en gebruiken daardoor langer extramurale

zorg.
– de levensverwachting van mensen met een beperking stijgt.

– Naast een toename in het aantal gebruikers is er ook een toename in het aantal uren
extramurale zorg te zien (van gemiddeld 2,8 uur per week in 2004 naar 3,2 uur per
week in 2011), maar alleen in de huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Dat
zou kunnen samenhangen met uitstel van opname in een awbz-instelling, terwijl de
zorgbehoefte wel toeneemt.

Noten

1 Gegevens over zorggebruik afkomstig van het cak zijn vanaf het jaar 2004 bij het cbs beschikbaar voor
analyse. Gegevens over begeleiding laten we buiten beschouwing omdat hiervoor pas sinds 2011 een
eigen bijdragen wordt gevraagd en deze gegevens dus niet over de hele onderzochte periode in de
cak-registraties voorkomen.

2 Het protocol gebruikelijke zorg geldt ook voor de functie begeleiding, maar die is in dit rapport niet
onderzocht.

3 De persoonlijke verzorging die samenhangt met begeleiding, valt met ingang van 2015 onder de Wmo.
4 De populariteit van pgb’s is de afgelopen jaren fors gestegen, maar voornamelijk voor jeugdigen

(< 18 jaar) met een indicatie op grond van psychiatrische diagnoses of een verstandelijke beperking;
een pgb wordt veelal ingezet voor de functie begeleiding (Sadiraj et al. 2011). We denken daarom dat
het ontbreken van cijfers over het pgb van geringe invloed is op onze conclusies.

5 Exclusief pgb’s en begeleiding.
6 cbs: StatLine.
7 Hiervoor is gebruikgemaakt van StatLine, omdat wij niet beschikken over de leeftijd van alle gebrui-

kers. In StatLine zijn gegevens over zorggebruik in combinatie met leeftijd beschikbaar tot en met
2010.

8 Hiervoor koppelen we de zorggebruikers op persoonsniveau in elk jaar (2005 t/m 2011) met die in het
daaraan voorafgaande jaar (2004 t/m 2010). Iemand is nieuw als hij/zij in het voorafgaande kalender-
jaar geen zorg heeft gehad.
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3 Gebruikers van extramurale zorg tussen 2004 en 2011

Of iemand extramurale zorg gebruikt, hangt af van verschillende factoren. Gezondheid
speelt natuurlijk een belangrijke rol, maar het maakt ook uit wat de leeftijd van de zorgvra-
ger is en of er huisgenoten zijn die helpen (zie hoofdstuk 1). In dit hoofdstuk onderzoeken
we de samenhang tussen het gebruik van extramurale zorg (in natura) en verschillende
gezondheidskenmerken, persoonskenmerken en faciliterende factoren zoals sociaalecono-
mische status (onderzoeksvraag 2, zie hoofdstuk 1).1 Vervolgens geven we antwoord op de
vraag of het gebruik van extramurale zorg in verschillende subgroepen gedurende de
onderzoeksperiode is veranderd (onderzoeksvraag 3). De subgroepen die we onderzoeken
zijn gebaseerd op de belangrijkste determinanten voor het gebruik van extramurale zorg
die uit het eerste deel van dit hoofdstuk naar voren komen.
In dit onderzoek naar de ontwikkelingen in het gebruik van extramurale zorg, kijken we
naar hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging. Iemand heeft extra-
murale zorg als hij of zij gebruikmaakt van een van deze drie functies (of een combinatie
daarvan). Het gaat alleen om hulp in natura; over het gebruik van een persoonsgebonden
budget (pgb) en particuliere hulp hebben wij geen informatie. In onze onderzoeksgroep,
bestaande uit 49.189 personen die tussen 2004 en 2011 meededen aan de gezondheidsen-
quêtes – pols-gezo-enquêtes en de gezondheidsenquêtes van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (cbs) – vonden we 1954 gebruikers van extramurale zorg, hetgeen neerkomt op
bijna 4% van de respondenten (zie ook bijlage C, te vinden via www.scp.nl onder dit rap-
port).2

3.1 Kenmerken van gebruikers van extramurale zorg

Gezondheidskenmerken
De eerste groep determinanten van extramurale zorg die we onderzoeken, wordt gevormd
door gezondheidskenmerken: lichamelijke beperkingen, chronische aandoeningen, zin-
tuiglijke beperkingen of een depressie of angststoornis in het jaar voorafgaand aan de
enquête. Zoals verwacht is het aandeel mensen met gezondheidsproblemen aanzienlijk
hoger bij mensen met extramurale zorg dan in de totale groep (tabel 3.1).3 Toch zijn er
onder gebruikers van extramurale zorg ook mensen zonder (de hier gemeten) aandoenin-
gen of beperkingen. Mogelijk is hier sprake van een cognitief probleem (dementie). Ander-
zijds maakt lang niet iedereen met een gezondheidsprobleem gebruik van extramurale
zorg. Zelfs van de groep mensen met een ernstige lichamelijke beperking gebruikt slechts
ongeveer de helft deze zorg. Daarmee is niet gezegd dat de andere helft zich zonder hulp
kan redden, wellicht krijgen zij hulp van (inwonende) mantelzorgers of particuliere hulp
(zelf betaald of via een pgb). Zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek van De Boer en De Klerk
(2013) dat het gebruik van informele zorg bij zelfstandig wonende mensen met (lichtere)
beperkingen in volume ongeveer even groot is als het gebruik van formele zorg.
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Opvallend is dat bijna een kwart van de mensen met extramurale zorg depressieve of
angstklachten aangeeft. In de totale groep is dit aandeel (16%) kleiner, maar toch ook aan-
zienlijk. Het gaat hier echter niet om gediagnostiseerde angst of depressieve stoornissen,4

maar om zelf gerapporteerde sombere en angstige gevoelens, die kunnen samenhangen
met lichamelijke gezondheidsproblemen (Haug et al. 2004).

Tabel 3.1
Samenhang tussen gezondheid en gebruik van extramurale zorg, personen 18 jaar en ouder, 2004-2011 (in
procenten)

totaal gebruikers van extramurale zorg

(n) % (n)
% van zorg-
gebruikers

% gebruikers 
van totaal p-waardea

totale groep 49.189 100 1.954 100 3,9
lichamelijke beperking < 0,001

geen 44.384 90,7 709 36,0 1,5
licht 2.306 4,4 357 17,8 15,6
matig 1.675 3,3 491 25,2 29,8
ernstig 824 1,6 397 20,9 49,5

chronische aandoeningen < 0,001
geen 23.894 47,8 233 12,1 1,0
een 13.224 26,7 391 20,0 2,9
≥ twee 13.107 25,6 1.330 68,0 10,3

zintuigelijke beperking < 0,001
geen 38.548 79,0 956 48,0 2,4
licht 7.959 15,8 615 32,1 7,9
matig 2.458 4,8 325 16,9 13,7
ernstig 224 0,4 58 3,1 26,9

depressie of angst < 0,001
geen klachten 41.416 83,5 1.496 75,5 3,5
wel klachten 7.773 16,5 458 24,5 5,8

a De referentiegroep bestaat uit mensen zonder extramurale zorg. Significanties op basis van kruistabellen
(Chi-kwadraat).

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking

Persoonskenmerken
Naast kenmerken van gezondheid kunnen ook persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd
en etniciteit bepalen of iemand extramurale zorg gebruikt of niet. Persoonskenmerken van
de totale onderzoeksgroep en de gebruikers van extramurale zorg verschillen zoals ver-
wacht (zie tabel 3.2). In de totale onderzoeksgroep is iets meer dan de helft vrouw; onder
zorggebruikers is dat bijna driekwart. Ook het aandeel ouderen is veel groter: 13% in de
totale groep is 70 jaar of ouder, onder zorggebruikers is dat 70%. Mensen van niet wes-
terse herkomst lijken minder vaak extramurale zorg te gebruiken dan autochtonen, maar
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dit hangt ook samen met het feit dat er relatief weinig oude ouderen van allochtone
afkomst zijn (Schellingerhout 2004). Kijken we naar het aandeel mensen dat gebruikmaakt
van extramurale zorg, dan valt vooral op dat (zeer) oude mensen veel vaker deze zorg
gebruiken dan jongere mensen, bijna de helft van de 85 jaar en ouder heeft een vorm van
awbz of Wmo-zorg thuis.5 Uiteraard hangt dit samen met het feit dat ouderen relatief vaak
beperkingen hebben.

Tabel 3.2
Samenhang tussen persoonskenmerken en gebruik van extramurale zorg, personen 18 jaar en ouder,
2004-2011 (in procenten)

totaal gebruikers van extramurale zorg

(n) % (n)
% van zorg-
gebruikers 

% gebruikers 
van totaal p-waardea

totaal 49.189 100 1.954 100 3,9
sekse < 0,001

man 23.452 48,5 522 25,6 2,0
vrouw 25.737 51,5 1.432 74,4 5,6

leeftijd < 0,001
18-29 jaar 7.408 18,0 19 1,3 0,3
30-69 jaar 35.339 70,3 571 30,7 1,7
70-74 jaar 2.809 4,8 298 14,3 11,5
75-79 jaar 1.993 3,8 436 22,3 23,0
80-84 jaar 1.148 2,1 396 19,5 35,1
≥ 85 jaar 492 1,0 234 11,8 47,8

herkomst < 0,001
Nederlands of overig 
 westers 45.202 94,3 1.924 97,5 4,0
niet-westers 2.063 5,7 30 2,5 1,7

a De referentiegroep bestaat uit mensen zonder extramurale zorg. Significanties op basis van kruistabellen
(Chi-kwadraat).

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking
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Faciliterende factoren
Mensen met extramurale zorg zijn vaker alleenstaand, hebben vaker een laag inkomen en
zijn minder vaak hoogopgeleid. Vooral mensen uit een eenpersoonshuishouden gebruiken
veel vaker extramurale zorg dan degenen die hun huishouden met iemand delen. Het pro-
tocol gebruikelijke zorg lijkt hiervoor de belangrijkste verklaring, huisgenoten kunnen het
huishouden of (een deel) van de persoonlijke zorg overnemen, voor alleenstaanden is deze
hulp minder gemakkelijk te organiseren.
Het aandeel personen uit stedelijke gebieden is ook groter onder gebruikers van extramu-
rale zorg vergeleken met de totale onderzoeksgroep. Dat is in lijn met de gedachte dat het
voorzieningenniveau in steden hoger is dan op het platteland, wat het gebruik in de hand
werkt. Ook hebben mensen in stedelijke gebieden meer gezondheidsproblemen (Lucht en
Verkleij 2002). De heersende gedachte dat mensen op het platteland elkaar meer infor-
mele hulp geven, is maar ten dele waar: er zijn wel meer vrijwilligers actief op het platte-
land, maar er wordt niet meer burenhulp gegeven (Steenbekkers en Vermeij 2013).
Het aandeel mensen met een inkomen in de laagste twee inkomenscategorieën is bij
gebruikers van extramurale zorg twee keer zo groot als in de totale onderzoeksgroep, het-
geen wellicht samenhangt met het feit dat mensen met een laag inkomen een relatief
kleine eigen bijdrage voor zorg betalen en relatief weinig financiële middelen hebben om
particuliere hulp in te schakelen.
Van de totale onderzoeksgroep is ruim een op de vier personen hoogopgeleid, maar van de
gebruikers van extramurale zorg is een op de tien dat (tabel 3.3). Anders gezegd: alleen-
staanden en mensen met een laag inkomen of een lage opleiding hebben een grotere kans
om extramurale zorg te gebruiken dan mensen met huisgenoten, met een hoog inkomen
of een hoge opleiding. Hierbij moeten we bedenken dat ouderen, die om gezondheidsre-
denen vaak zorg nodig hebben, relatief vaak laagopgeleid zijn en een lager inkomen heb-
ben, waarmee een deel van de verschillen in zorggebruik kan worden verklaard.
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Tabel 3.3
Samenhang tussen sociaaleconomische kenmerken en gebruik van extramurale zorg, personen 18 jaar en
ouder, 2004-2011 (in procenten)

totaal gebruikers van extramurale zorg

(n) % (n)
% van zorg-
gebruikers

% gebruikers 
van totaal p-waardea

totaal 49.189 100 1.954 100 3,9
huishoudsamenstelling < 0,001

meerpersoons 40.148 77,8 764 34,8 1,7
eenpersoons 8.324 20,6 1.172 64,2 12,1
alleenstaand met 
 minderjarig kind 717 1,7 18 1,0 2,3

stedelijkheid < 0,05
sterk 20.355 47,0 865 49,2 4,0
matig 10.240 20,1 426 20,6 4,0
laag 18.594 33,0 663 30,2 3,5

inkomensklasse (laag naar 
hoog) < 0,001

1 7.269 15,8 629 32,5 8,0
2 8.051 15,9 592 30,8 7,5
3 8.273 16,7 271 13,4 3,1
4 8.445 16,9 200 10,5 2,4
5 8.557 17,4 141 6,8 1,5
6 8.594 17,4 121 6,1 1,4

opleidingsniveau < 0,001
hoog 12.836 27,5 186 9,8 1,4
midden 29.429 58,9 968 49,2 3,2
laag 6.924 13,6 800 41,1 11,7

a De referentiegroep bestaat uit mensen zonder extramurale zorg. Significanties op basis van kruistabellen
(Chi-kwadraat).

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking

3.2 Ontwikkelingen in het gebruik van extramurale zorg tussen 2004 en 2011 in
subgroepen

Het aantal personen dat extramurale zorg krijgt, is in de periode van ons onderzoek licht
gestegen, zo wijzen de cijfers uit hoofdstuk 2 uit. Om te onderzoeken of niet alleen het
aantal mensen dat extramurale zorg ontvangt is veranderd, maar ook veranderingen zijn
opgetreden in wie deze vorm van zorg ontvangt, kijken we in dit hoofdstuk naar ontwikke-
lingen in het gebruik van extramurale zorg in verschillende groepen. We hebben daarvoor
de onderzoekspopulatie in subgroepen ingedeeld, namelijk naar gezondheidskenmerken,
persoonskenmerken en faciliterende factoren. In dit hoofdstuk bespreken we alleen sub-
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groepen gebaseerd op kenmerken die ook de belangrijkste determinanten voor het
gebruik van extramurale zorg zijn (daarop komen we terug in hoofdstuk 4).6 Omdat het
zorggebruik in sommige subgroepen erg laag is, maar we de ontwikkelingen ervan toch
goed in beeld willen krijgen, hebben we de gegevens van enkele jaren samengevoegd
zodat we drie perioden (robuust) kunnen onderzoeken: de twee uiterste perioden van elk
drie jaar (respectievelijk 2004-2006 en 2009-2011) en de tussenliggende periode
(2007-2008).7 Het zorggebruik stijgt in deze drie perioden licht, van 3,7% in de periode
2004-2006 naar 3,9% in 2007-2008 en 4,0% in 2009-2011. We tonen per periode zowel
percentages van het zorggebruik in de subgroepen als indices van deze percentages. Met
dit laatste kunnen we de verhouding van de verandering ten opzichte van de eerste
periode (2004-2006) vergelijken.

Zorggebruik in subgroepen naar gezondheidskenmerken
De beleidsontwikkelingen zoals geschetst in hoofdstuk 2 doen vermoeden dat het gebruik
van extramurale zorg voor mensen met gezondheidsproblemen is veranderd. De indicatie-
stelling is aangescherpt en in lijn daarmee zouden gezondheidskenmerken, zoals een licha-
melijke beperking, belangrijker kunnen zijn geworden voor het gebruik van zorg. Tabel 3.4
laat echter een ander beeld zien. Ten opzichte van de eerste periode is het percentage
mensen met een ernstige lichamelijke beperking dat gebruikmaakt van extramurale zorg
na een stijging in 2007-2008, juist iets lager in 2009-2011. Onder mensen zonder lichame-
lijke beperking is het gebruik van extramurale zorg (al is dat een heel klein percentage) in
2009-2011 juist wat hoger dan in 2004-2006. Vooral bij mensen met lichte en matige
beperkingen zien we dat het zorggebruik in de periode 2009-2011 groter is ten opzichte van
2004-2006.

Tabel 3.4
Ontwikkeling in gebruik van extramurale zorg naar ernst van lichamelijke beperkingen, personen 18 jaar en
ouder, 2004-2011 (in procenten en indices)

geen beperking
(n = 44.384)

lichte beperking
(n = 2.306)

matige beperking
(n = 1.675)

ernstige beperking
(n = 824)

% zorg-
gebruik index

% zorg-
gebruik index

% zorg-
gebruik index

% zorg-
gebruik index

2004-2006 1,4 100 14,9 100 27,6 100 49,4 100
2007-2008 1,5 106 14,4 97 33,3 121 52,4 106
2009-2011 1,7 121 17,2 115 30,4 110 47,6 96

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking

In lijn hiermee is het aandeel mensen zonder of met één chronische aandoening dat van
extramurale zorg gebruikmaakt in 2009-2011 groter dan in 2004-2006, maar er is geen
duidelijke verandering in het zorggebruik waarneembaar bij mensen met meerdere chroni-
sche aandoeningen (zie tabel 3.5).
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Tabel 3.5
Ontwikkeling in gebruik van extramurale zorg naar chronische aandoeningen, personen 18 jaar en ouder,
2004-2011 (in procenten en indices)

geen
(n = 22.894)

een
(n = 13.224)

twee of meer
(n = 13.071)

zorggebruik % index zorggebruik % index % zorggebruik index

2004-2006 0,9 100 2,5 100 10,2 100
2007-2008 0,8 85 3,1 123 10,5 104
2009-2011 1,2 136 3,2 125 10,2 101

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking

Het gebruik van extramurale zorg bij zowel mensen met als mensen zonder angst of
depressieve klachten stijgt in de periode 2004-2011 licht, maar stijgt harder bij de groep
met psychische klachten (tabel 3.6).

Tabel 3.6
Ontwikkeling in gebruik van extramurale zorg naar psychische klachten, personen 18 jaar en ouder,
2004-2011 (in procenten en indices)

geen psychische klachten
(n = 41.416)

wel psychische klachten
(n = 7.773)

zorggebruik (%) index zorggebruik (%) index

2004-2006 3,4 100 5,3 100
2007-2008 3,5 103 6,1 116
2009-2011 3,6 107 6,2 118

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking

Zorggebruik in subgroepen naar persoonskenmerken
Na gezondheidsfactoren zijn persoonskenmerken een belangrijke groep determinanten
voor het gebruik van zorg. We onderzoeken de ontwikkeling in het gebruik van extramu-
rale zorg bij mannen en vrouwen en in verschillende leeftijdsgroepen – persoonskenmer-
ken waarbij het zorggebruik sterk verschilt (zie § 3.1). Het zorggebruik onder vrouwen lijkt
iets harder te zijn gestegen dan het zorggebruik onder mannen (tabel 3.7). Maar de indices
laten zien dat er verhoudingsgewijs geen sekseverschil is in de ontwikkeling van het zorg-
gebruik.
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Tabel 3.7
Ontwikkeling in gebruik van extramurale zorg bij mannen en vrouwen, personen 18 jaar en ouder,
2004-2011 (in procenten en indices)

mannen
(n = 23.452)

vrouwen
(n = 25.737)

zorggebruik (%) index zorggebruik (%) index

2004-2006 2,0 100 5,4 100
2007-2008 2,1 109 5,6 103
2009-2011 2,1 108 5,8 108

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking

Oude ouderen (80 jaar of ouder) maken in 2007-2008 en 2009-2011 iets vaker gebruik van
extramurale zorg dan in 2004-2006 (zie tabel 3.8). Mensen die jonger zijn dan 70 jaar heb-
ben juist iets minder vaak extramurale zorg. Dit is in lijn met de bevindingen in hoofdstuk 2
(tabel 2.5). Een verklaring voor het afgenomen zorggebruik bij mensen onder 70 jaar zou
kunnen zijn, dat relatief jonge mensen in de loop der tijd gezonder zijn geworden en rela-
tief minder vaak lichamelijke beperkingen hebben en daarom minder behoefte aan zorg
(Panhuis-Pasman en In ’t Poos 2014). Uit eerder onderzoek weten we echter ook dat de
prevalentie van ernstige beperkingen bij ouderen daalt, maar de prevalentie van lichte
beperkingen juist stijgt (Galenkamp et al. 2012). Mogelijk blijven vooral lichtbeperkte oude-
ren langer thuis wonen met wat extra zorg en ondersteuning, waardoor het gebruik van
extramurale zorg in deze groep is gestegen. Wat hierbij ook een rol kan spelen, is dat oude
ouderen door hun (steeds) hogere leeftijd vaker cognitieve problemen hebben en daardoor
zorg nodig hebben. We weten echter niets over hun cognitief functioneren, deze gegevens
zijn niet beschikbaar in de pols-gezo-enquêtes en cbs-gezondheidsenquêtes.

Tabel 3.8
Ontwikkeling in gebruik van extramurale zorg naar leeftijdsklassen, personen 18 jaar en ouder, 2004-2011
(in procenten en indices)

< 70 jaar
(n = 42.747)

70-80 jaar
(n = 4.802)

≥ 80 jaar
(n = 1.640)

zorggebruik (%) index zorggebruik (%) index zorggebruik (%) index

2004-2006 1,5 100 16,7 100 37,6 100
2007-2008 1,4 95 16,7 100 41,4 110
2009-2011 1,3 89 16,3 98 39,1 104

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking

Faciliterende factoren
Van de faciliterende factoren onderzoeken we eerst of er veranderingen in zorggebruik zijn
naar huishoudsamenstelling.8 Een belangrijk aspect van de veranderingen in het beleid
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voor langdurige zorg is dat mensen alleen extramurale zorg krijgen als er geen huisgenoten
of andere informele helpers zijn die een handje kunnen helpen. Als we kijken naar de ont-
wikkeling in het gebruik van extramurale zorg in subgroepen van mensen in meerper-
soons- en eenpersoonshuishoudens zien we inderdaad een patroon dat past bij onze ver-
wachtingen: mensen in eenpersoonshuishouden maken in de periode 2004-2011 vaker
gebruik van zorg, en mensen in meer persoonshuishoudens relatief minder vaak (tabel
3.9).

Tabel 3.9
Ontwikkeling in gebruik van extramurale zorg naar huishoudvorm, personen 18 jaar en ouder, 2004-2011 (in
procenten en indices)

meerpersoonshuishouden
(n = 40.865)

eenpersoonshuishouden
(n = 8.324)

zorggebruik (%) index zorggebruik (%) index

2004-2006 1,8 100 11,6 100
2007-2008 1,8 99 12,2 105
2009-2011 1,7 93 12,5 108

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking

Een belangrijke koers in het beleid voor de langdurige zorg tussen 2004 en 2011 is de steeds
grotere eigen bijdrage die wordt gevraagd van de meer draagkrachtige burgers. In lijn
daarmee verwachten we dat mensen in de hoogste inkomensgroepen relatief minder vaak
extramurale zorg zijn gaan gebruiken in deze periode. Om dit te onderzoeken hebben we
de ontwikkeling van het zorggebruik in drie subgroepen onderzocht: mensen met lage,
midden- en hoge inkomens.9 Binnen inkomensgroepen is tussen 2004 en 2011 inderdaad
een verandering waarneembaar in het gebruik van extramurale zorg (tabel 3.10). Vooral de
hoogste inkomensgroep gebruikt in de periode 2009-2011 minder extramurale zorg dan in
2004-2006. De laagste inkomensgroep gebruikt in 2009-2011 juist meer extramurale zorg
dan in 2004-2006.

Tabel 3.10
Ontwikkeling in gebruik van extramurale zorg naar inkomensklassen, personen 18 jaar en ouder, 2004-2011
(in procenten en indices)

laag
(n = 15.320)

midden
(n = 16.718)

hoog
(n = 17.151)

zorggebruik (%) index zorggebruik (%) index zorggebruik (%) index

2004-2006 7,0 100 2,8 100 1,5 100
2007-2008 7,6 108 2,9 102 1,5 96
2009-2011 8,6 122 2,6 90 1,3 82

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking
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Een nadere analyse naar type extramurale zorg wijst uit dat het verminderde zorggebruik
bij mensen met hoge inkomens en het gebruik van zorg bij lage inkomens vooral de functie
huishoudelijke hulp betreft. In 2004-2006 maakt 6,1% van de mensen met de laagste inko-
mens gebruik van huishoudelijke hulp, in 2009-2011 was dit 7,5%. In de hoogste inko-
mensgroep is het omgekeerde te zien: in 2004-2006 gebruikt 1,3% huishoudelijk hulp, in
2009-2011 is dat slechts 0,5%. Bij de functies verzorging en verpleging verandert het zorg-
gebruik binnen de inkomensgroepen nauwelijks.10 Het kan zijn dat zijn mensen met hogere
inkomens vooral door de komst van de Wmo en een hogere eigen bijdrage voor extramu-
rale zorg, zelf zorg gaan inkopen, al dan niet met een pgb. Dit is voor huishoudelijke hulp
tamelijk eenvoudig, een ‘werkster’ inhuren is vrij gebruikelijk. Voor de meer specialistische
functies persoonlijke verzorging en verpleging is dit waarschijnlijk minder gemakkelijk,
waardoor ook mensen met hoge inkomens, ondanks een hoge eigen bijdrage, een beroep
op deze functie blijven doen. De toename van het gebruik van huishoudelijke hulp (en niet
van persoonlijke verzorging/verpleging) in de laagste inkomens is lastiger te verklaren.
Voor deze groep gelden eveneens eigen bijdragen voor extramurale zorg (inclusief huis-
houdelijke hulp), maar deze zijn mogelijk relatief minder gestegen of zelfs verlaagd ten
opzichte van die voor hogere inkomens. Een andere reden kan zijn het effect van toegeno-
men extramurale zorg: mensen met beperkingen en ouderen – mensen met relatief lage
inkomens – blijven langer zelfstandig wonen in plaats van te worden opgenomen in een
instelling. Daarvoor hebben zij wel extramurale zorg nodig.

3.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we de kenmerken van gebruikers van extramurale zorg (in natura)
onderzocht. Ook keken we of er in de periode 2004-2011 binnen subgroepen veranderin-
gen in het gebruik van extramurale zorg zijn waar te nemen. De belangrijkste bevindingen
zijn:
– Gebruikers van extramurale zorg zijn vaker vrouw, hebben een hogere leeftijd en

wonen iets minder vaak in plattelandsgemeenten dan mensen die geen extramurale
zorg gebruiken. Mensen van niet-westerse afkomst lijken relatief weinig extramurale
zorg te gebruiken, maar dit hangt ook samen met het feit dat er relatief weinig zeer
oude mensen van niet-westerse afkomst zijn.

– Mensen met extramurale zorg zijn relatief vaak alleenstaand, hebben relatief vaak een
laag inkomen en een laag opleidingsniveau.

– Gebruikers van extramurale zorg hebben, uiteraard, vaker dan mensen zonder zorg
lichamelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen, chronische ziekten, of psychische
klachten zoals depressie en angst. Er zijn echter ook mensen zonder lichamelijke
beperkingen die extramurale zorg ontvangen. Zij hebben mogelijk een beperking die in
dit onderzoek niet is geobserveerd, zoals een cognitieve stoornis of een tijdelijke
beperking.

– Onder de 80-plussers is het aandeel zorggebruikers in de periode 2009-2011 groter
dan in 2004-2006. Misschien spelen niet alleen lichamelijke, maar ook andere (bv.
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cognitieve) beperkingen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn als determinant voor zorg-
gebruik niet onderzocht omdat hierover gegevens ontbreken. Een andere verklaring is
dat ouderen langer thuis blijven wonen met extramurale zorg, in plaats van te worden
opgenomen in een zorginstelling.

– Het gebruik van extramurale zorg door mensen in meerpersoonshuishoudens is in de
periode 2009-2011 relatief lager, en door mensen in eenpersoonshuishoudens juist
hoger dan in de periode 2004-2006. Dit kan een effect zijn van het gevoerde beleid,
waarbij de beschikbaarheid van informele helpers (onder wie huisgenoten) wordt
meegewogen bij het stellen van een indicatie (voor huishoudelijke hulp en kortdu-
rende persoonlijke verzorging en verpleging).

– Mensen in de hoogste inkomensgroep hebben in de periode 2009-2011 minder vaak
extramurale zorg dan in de periode 2004-2006. Dit past bij de verhoging van de eigen
bijdragen voor extramurale zorg die in deze periode is doorgevoerd.

– In de laagste inkomensgroep is het gebruik van extramurale zorg toegenomen. Dit kan
een effect van meer extramurale zorg zijn: ouderen en mensen met beperkingen blij-
ven langer thuis wonen met zorg en ondersteuning. Zij hebben relatief lage inkomens.

Noten

1 Over het gebruik van de zorg die wordt ingekocht met een persoonsgebonden budget zijn helaas geen
gegevens bekend.

2 Dit is lager dan de eerder gevonden 4,8% in hoofdstuk 2 (die gebaseerd is op registraties). Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat de mensen met de meest ernstige beperkingen, en dus de meeste
zorg, niet of minder vaak aan een enquête meedoen of zich niet beseffen of herinneren dat ze hulp
hebben (gehad).

3 In de tabellen gaat het steeds om ongewogen respondentaantallen en gewogen percentages.
4 Jaarlijks heeft 6% van de bevolking van Nederland een depressieve stoornis en 10% een angststoornis.

Angststoornissen en depressies komen vaak samen voor (De Graaf et al. 2012).
5 Het aantal personen van 18 tot 30 jaar met extramurale zorg is erg klein. We hebben toch voor deze

indeling gekozen om het zorggebruik bij relatief jonge personen te illustreren in vergelijking met het
zorggebruik in de groep 30-69-jarigen, die grotendeels de werkende bevolking en personen met kin-
deren representeert.

6 Tabellen voor subgroepen gebaseerd op de overige determinanten zijn opgenomen in bijlage D.
7 In dit hoofdstuk worden verschillen alleen beschreven, in hoofdstuk 4 worden verschillen in zorg-

gebruik over de tijd getoetst.
8 De categorie ‘alleenstaand met minderjarig kind’ laten we samenvallen met ‘meerpersoonshuishou-

den’ omdat het aantal in de onderzoeksgroep klein is, en het een heel klein aandeel van de zorg-
gebruikers betreft.

9 De subgroepen zijn gebaseerd op de zes inkomensklassen die in paragraaf 3.1 zijn beschreven. Klasse 1
en 2 vormen samen de lage inkomensgroep, klasse 3 en 4 de middengroep en klasse 5 en 6 de hoge
inkomensgroep.

10 In 2004-2006 gebruikte 1,1% van de hoogste inkomensroep verpleging en verzorging. Dit was 1,0 % in
2009-2011. In de laagste inkomensgroep was het gebruik van verpleging en verzorging in 2004-2006
4,4% en in 2009-2011 4,1%.
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4 Ontwikkeling van determinanten van extramuraal

zorggebruik

In het voorgaande hoofdstuk hebben we laten zien dat mensen met en zonder extramurale
zorg ten opzichte van elkaar verschillen in gezondheid (ziekten en beperkingen), persoons-
kenmerken (o.a. leeftijd, sekse) en faciliterende factoren (bv. inkomen en huishoudsamen-
stelling). We hebben ook gezien dat het gebruik van extramurale zorg in subgroepen is
veranderd in de periode 2004-2011. Het gebruik van extramurale zorg is bijvoorbeeld bij
oude ouderen toegenomen en bij mensen met hoge inkomens afgenomen. We hebben
hierbij echter geen rekening gehouden met andere factoren die deze samenhang kunnen
beïnvloeden: mensen met hoge inkomens zijn vaak relatief jong en gezond, oude ouderen
hebben een slechtere gezondheid en zijn vaker alleenstaand (verweduwd). In dit hoofdstuk
onderzoeken we in welke mate gezondheidskenmerken, persoonlijke kenmerken en facili-
terende factoren het gebruik van zorg (in natura) bepalen wanneer ook rekening wordt
gehouden met het onderlinge verband tussen deze factoren. Daarnaast kijken we of de
verschillende determinanten voor het gebruik van extramurale zorg tussen 2004 en 2011
zijn veranderd (onderzoeksvraag 3, zie hoofdstuk 1).1

4.1 Determinanten van extramurale zorg

In dit hoofdstuk onderzoeken we of gezondheids-, persoonskenmerken en faciliterende
factoren (statistisch) samenhangen met het gebruik van extramurale zorg en dus determi-
nanten zijn voor deze zorg. Door de relatie van deze kenmerken in een multivariaat model
te onderzoeken, wordt ook rekening gehouden met de onderlinge samenhang tussen ken-
merken. Immers, gezondheid hangt niet alleen samen met zorggebruik, maar ook met
leeftijd, sekse en sociaaleconomische status. Sekse (lees vrouwen) hangt bijvoorbeeld
samen met huishoudsamenstelling (zij zijn vaker alleenstaand) en inkomen (zij hebben een
lager inkomen dan mannen). We gebruiken hiervoor een logistisch regressiemodel, met
(wel of geen) extramurale zorg als afhankelijke variabele.2 De mate waarin een kenmerk
samenhangt met het gebruik van extramurale zorg wordt uitgedrukt in odds ratio (or). Een
or is een getal dat weergeeft of de kans voor iemand met die eigenschap op hetgeen je
onderzoekt (in dit geval gebruik van extramurale zorg) relatief groter of kleiner is dan van
een referentiepersoon. Als voorbeeld: de kans om extramurale zorg te ontvangen is voor
ouderen veel groter dan voor een jong persoon. De or is dan een getal groter dan 1. Een
getal kleiner dan 1 betekent juist een kleinere kans op deze zorg.

Gezondheid
Kenmerken van de gezondheid beïnvloeden het gebruik van extramurale zorg in belang-
rijke mate (zie tabel 4.1). Vooral de ernst van de fysieke beperking is een belangrijke factor.
Bij gelijke leeftijd, geslacht, woonsituatie, inkomen en opleidingsniveau is de kans op
extramurale zorg voor personen met een ernstige fysieke beperking sterk verhoogd
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vergeleken met personen zonder fysieke beperking (or = 14,6). Chronische aandoeningen
en zintuigelijke beperkingen zijn ook significante determinanten voor het gebruik van
extramurale zorg. Iemand met één, twee of meer chronische aandoeningen heeft een gro-
tere kans op extramurale zorg dan iemand zonder zo’n aandoening. Voor zintuiglijke
beperkingen is het effect voor ernstige beperkingen niet significant. Dat wil zeggen, bij ver-
gelijkbare kenmerken anders dan zintuiglijke beperkingen, is er geen samenhang tussen
het hebben van een matige of ernstige zintuigelijke beperking en de kans op het hebben
van extramurale zorg. Een verklaring hiervoor kan zijn dat matige tot ernstige zintuigelijke
beperkingen relatief weinig voorkomen (5,5% van onze onderzoeksgroep) en sterk samen-
hangen met een andere lichamelijke beperking of met een hoge leeftijd. Er is daardoor
mogelijk geen additioneel effect van ernstige zintuigelijke beperkingen. Lichtere zintuig-
lijke beperkingen worden wel geassocieerd met meer zorggebruik. Zij komen veel vaker
voor (16% van onze onderzoeksgroep) en hangen wellicht minder sterk samen met een
hoge leeftijd waardoor zij een meer onafhankelijk effect hebben. Mensen met depressie of
angst hebben een iets hogere kans op het gebruik van extramurale zorg dan mensen zon-
der dergelijke klachten. Nadere analyse wijst uit dat mensen met depressie en angststoor-
nissen vooral meer extramurale zorg gebruiken als zij huisgenoten hebben; alleenwonen-
den met angst of depressie gebruiken dit relatief minder.3 Dat is opmerkelijk omdat men-
sen in meerpersoonshuishoudens doorgaans juist minder vaak zorg gebruiken en alleen-
wonenden juist meer. Misschien vragen zij zelf niet zo snel om hulp, maar hun omgeving
(lees huisgenoten) wel.

Persoonskenmerken
Ook een aantal kenmerken van de persoon zijn van invloed op het gebruik van extramurale
zorg. Een hoge leeftijd is belangrijk. Mensen ouder dan tachtig jaar hebben een veel gro-
tere kans om extramurale zorg te gebruiken dan jongere personen met dezelfde gezond-
heidskenmerken. Een mogelijke verklaring is dat ouderen vaak cognitieve problemen
(dementie) ontwikkelen. Hierover hebben we in ons onderzoek geen gegevens en er is
evenmin rekening mee gehouden in de vergelijking van het zorggebruik bij ouderen en jon-
geren. Het kan echter ook zijn dat ouderen sneller een indicatie voor zorg krijgen op grond
van hun leeftijd, of dat zij sneller een beroep doen op zorg omdat zij een kleiner sociaal
netwerk hebben waarop zij kunnen terugvallen.
Naast leeftijd speelt herkomst een rol. Mensen van niet-westerse herkomst hebben minder
vaak extramurale zorg dan autochtone Nederlanders. Wellicht weten zij de weg naar deze
zorg minder goed te vinden, maar bekend is ook dat zij vaak van mantelzorg in de eigen
familiekring gebruikmaken, en dat zou het lagere gebruik van formele extramurale zorg
verklaren (Denktas et al. 2009). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de groep mensen
van niet-westerse herkomst met extramurale zorg relatief klein was, waardoor we alleen
voorzichtige conclusies kunnen trekken.
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Faciliterende factoren
Wie huisgenoten heeft, een hoog inkomen of goed is opgeleid, heeft meer mogelijkheden
om zelf zorg te regelen. Iemand kan hulp van zijn inwonende partner krijgen of heeft bij-
voorbeeld genoeg financiële middelen om een particuliere hulp (een werkster) in te huren.
Hogeropgeleiden beschikken wellicht over het organisatietalent om eventuele zwaardere
hulp via een pgb te organiseren, maar mensen met een hoge sociaaleconomische status
zouden ook mondiger kunnen zijn en daardoor relatief meer extramurale zorg kunnen krij-
gen. Onze analyses ondersteunen de eerste gedachte. Hoe hoger het inkomen, hoe kleiner
de kans dat men gebruikmaakt van extramurale zorg. Dit komt doordat mensen met een
hoog inkomen vaak een relatief hoge eigen bijdrage moeten betalen, waardoor het voor
hen gunstiger is om particuliere hulp te regelen. Hoe lager het opleidingsniveau, hoe groter
de kans op gebruik van extramurale zorg. Hierbij is rekening gehouden met het gegeven
dat ouderen, mensen met fysieke beperkingen en vrouwen meestal een relatief lagere
sociaaleconomische status hebben.

Jaartal als determinant van extramurale zorg
In het model is een variabele ‘jaar’ opgenomen, die het kalenderjaar weergeeft waarin de
respondenten zijn geënquêteerd en dus hun zorggebruik hebben gerapporteerd. Hierdoor
kunnen we zien of het jaartal een determinant voor extramurale zorg is. Als het zorgge-
bruik in deze periode is gestegen, zou de odds ratio hiervoor groter dan 1 moeten zijn en
statistisch significant (p = < 0,05). De odds ratio voor ‘jaar’ is 1,01, nauwelijks groter dan 1
en niet statistisch significant.4 Dat wil zeggen dat de kans op het gebruik van zorg in de tijd
(per jaar) niet is toegenomen als we ook rekening houden met andere kenmerken (leeftijd,
gezondheid enz.) van de respondenten. Dat is in overeenstemming met de bevindingen in
hoofdstuk 2, waar de gegevens van het cak over de hele bevolking van 18 jaar en ouder
lieten zien dat het aandeel van mensen in de totale bevolking met extramurale zorg niet
steeg tussen 2004 en 2011. Wellicht is dit een aanwijzing dat het beleid ertoe heeft geleid
dat men niet minder zorg is gaan gebruiken, maar de groei wel is afgeremd.
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Tabel 4.1
Determinanten van gebruik extramurale zorg, personen 18 jaar en ouder, 2004-2011 (in odds ratio’s (or) en
p-waarden; (n = 49.189))

or p-waarde

gezondheidskenmerken
fysieke beperkingen

niet referentiegroep
licht 3,0 < 0,001
matig 5,4 < 0,001
ernstig 14,6 < 0,001

chronische aandoeningen
geen referentiegroep
een 1,7 < 0,001
≥ twee 2,7 < 0,001

zintuigelijke beperkingen
geen referentiegroep
licht 1,3 < 0,001
matig 1,2 0,2
ernstig 1,4 0,2

depressie of angst
geen klachten referentiegroep
wel klachten 1,4 < 0,001

persoonskenmerken
sekse

man referentiegroep
vrouw 1,5 < 0,001

leeftijd
30-69 jaar referentiegroep
< 30 jaar 0,2 < 0,001
70-74 jaar 3,6 < 0,001
75-79 jaar 6,8 < 0,001
80-84 jaar 9,3 < 0,001
≥ 85 jaar 10,4 < 0,001

herkomst
Nederlands of westers referentiegroep 
niet-westers 0,5 0,01

faciliterende factoren
huishoudsamenstelling

meerpersoons referentiegroep
eenpersoons 3,5 < 0,001

stedelijkheid
sterk referentiegroep
matig 1,0 0,8
laag 1,0 0,7
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Tabel 4.1 (vervolg)

or p-waarde

inkomensklasse 
1 (laag) referentie groep
2 0,9 0,3
3 0,6 < 0,001
4 0,7 < 0,001
5 0,5 < 0,001
6 (hoog) 0,5 < 0,001

opleidingsniveau
hoog referentiegroep
midden 1,2 0,06
laag 1,4 0,01

jaar (2004-2011) 1,0 0,3
model fit (pseudo R2) 0,4338

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking

4.2 Veranderingen van determinanten tussen 2004 en 2011

Om veranderingen in de determinanten van extramurale zorg tussen 2004 en 2011 te kun-
nen vaststellen, onderzoeken we interacties van de determinanten met tijd. Daartoe heb-
ben we een variabele gemaakt die het jaar van meting representeert (de waarde 1 voor
2004 en de waarde 8 voor 2011). Met deze variabele zijn voor alle determinanten interactie-
termen gemaakt die zijn getoetst in het multivariabele model.5 Een statistisch significante
interactieterm (zie de rechterhelft van tabel 4.2) wijst op een verandering in de determi-
nant in de door ons onderzochte periode. Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de
determinanten voor extramurale zorg zijn veranderd (zijn ze belangrijker geworden of niet)
hebben we ze vervolgens onderzocht in twee uiterste perioden, te weten 2004 tot en met
2006 versus 2009 tot en met 2011 (de linkerhelft van tabel 4.2). We gebruiken steeds sets
van drie achtereenvolgende perioden om te voorkomen dat verschillen veroorzaakt wor-
den door toevallige fluctuaties per jaar. In tabel 4.2 is een overzicht te zien van de determi-
nanten in deze perioden, en welke determinanten van extramurale zorg in de periode
2004-2011 sterker of juist minder sterk zijn geworden.

Lichamelijke beperkingen
Van de gezondheidsfactoren is het hebben van een lichamelijke beperking de enige deter-
minant voor extramurale zorg die een verandering tussen 2004 en 2011 laat zien: er is een
significante interactie met de tijd in jaren. In 2009-2011 is de kans op extramurale zorg bij
ernstige lichamelijke beperkingen relatief iets afgenomen (ten opzichte van de mensen
zonder beperkingen) in vergelijking met 2004-2006 (de or daalde van 17 naar 11). In hoofd-
stuk 3 zagen we dat mensen zonder beperkingen in deze periode vaker zorg gingen gebrui-

4 6 o n t w i k k e l i n g  v a n  d e t e r m i n a n t e n  v a n  e x t r a m u r a a l  z o r g g e b r u i k



ken. Het hebben van een (ernstige) lichamelijke beperking is dus wat minder belangrijk
geworden voor het wel of niet krijgen van extramurale zorg. Mogelijk wordt dit mede ver-
oorzaakt doordat andere factoren, zoals leeftijd en huishoudsamenstelling, belangrijker
zijn geworden voor het krijgen van zorg. Er zijn geen aanwijzingen dat het belang van de
overige gezondheidsfactoren, het hebben van chronische ziekten, zintuiglijke beperkingen
of angst en depressieve klachten, in de periode 2004-2011 is veranderd; hun interactieter-
men met tijd in jaren waren niet statistisch significant.

Leeftijd
Van de groep persoonskenmerken lijkt leeftijd een belangrijker determinant voor het
gebruik van extramurale zorg te zijn geworden (p-waarde interactie < 0,10). In de periode
2004-2006 hadden mensen van 80 jaar en ouder een beduidend grotere kans op extra-
murale zorg ten opzichte van 30-70-jarigen, de referentiegroep. In 2009-2011 is de odds
ratio van 80-plussers gestegen van 8 naar ruim 11 en bij 85-plussers zelfs van 7 naar
bijna 17. Dit patroon zagen we ook in hoofdstuk 3, waar bleek dat het zorggebruik onder
oude ouderen wat toenam en vooral onder mensen jonger dan 70 jaar af nam. Nu we in de
regressiemodellen ook kunnen controleren voor andere met leeftijd samenhangende
gezondheids-, persoons- en faciliterende factoren, wordt duidelijk dat het belang van een
hoge leeftijd voor het gebruik van extramurale zorg is toegenomen, ongeacht die andere
factoren. Een hoge leeftijd lijkt de toegankelijkheid van extramurale zorg te verhogen. Het
gaat vooral om een toename in persoonlijke verzorging en verpleging. Een mogelijke ver-
klaring is dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen met een vorm van extramu-
rale zorg, in plaats van naar een verzorgings- of verpleeghuis te gaan. Een hogere leeftijd
gaat niet alleen met lichamelijke beperkingen gepaard, maar vaak ook met dementie of
kwetsbaarheid in het algemeen (Fulop et al. 2010), factoren die in ons onderzoek niet kon-
den worden onderzocht. Wat mogelijk een rol kan hebben gespeeld bij de hogere odds
ratio van 80-plussers is dat het gebruik van pgb’s in de referentiegroep (30-69-jarigen) is
toegenomen, maar niet onder ouderen (Van der Torre et al. 2013). De samenhang tussen
de andere onderzochte persoonskenmerken (sekse en herkomst) en het gebruik van extra-
murale zorg veranderde niet tussen 2004 en 2011.

Huishoudsamenstelling
Van de faciliterende factoren is de samenhang tussen huishoudsamenstelling en extra-
murale zorg veranderd. De kans voor een eenpersoonshuishuishouden op extramurale
zorg ten opzichte van meerpersoonshuishoudens is in de periode 2004 tot 2011 iets geste-
gen (p-waarde interactie < 0,05). Dat personen in eenpersoonshuishoudens relatief vaker
extramurale zorg krijgen, en mensen in meerpersoonshuishoudens dus minder vaak, hangt
mogelijk samen met een sterkere nadruk op het benutten van het ‘protocol gebruikelijke
zorg’ dat in 2005 in werking is getreden (zie hoofdstuk 2). Door meer rekening te houden
met ‘gebruikelijke zorg’ die inwonende partners en andere huisgenoten zouden moeten
bieden, kan het zijn dat mensen in meerpersoonshuishoudens minder vaak een indicatie
voor extramurale zorg hebben gekregen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt geba-
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seerd op het verzamelinkomen. Dat is bij meerpersoonshuishouden doorgaans hoger dan
bij eenpersoonshuishoudens. Geleidelijke verhogingen van de eigen bijdragen kunnen
daarom ook het effect hebben gehad dat meerpersoonshuishoudens minder extramurale
zorg in natura zijn gaan gebruiken, maar meer informele of particuliere hulp hebben inge-
schakeld.

Inkomen
De hoogte van het inkomen is tussen 2004 en 2011 een belangrijkere faciliterende factor
geworden voor het gebruik van extramurale zorg (p-waarde interactie < 0,01). Het verschil
in kans dat mensen in de hoogste inkomensgroepen extramurale zorg gebruiken ten
opzichte van mensen in de laagste inkomensgroepen, is toegenomen. In het begin van de
periode was de or voor gebruik van extramurale zorg in de hoogste inkomensgroepen ver-
sus de laagste 0,6; in de laatste periode is de or 0,3. Dat de hoogste inkomens minder vaak
extramurale zorg zijn gaan gebruiken, hangt zoals gezegd waarschijnlijk samen met de
(hogere) inkomensafhankelijke eigen bijdragen voor de extramurale zorg (zie hierboven en
in hoofdstuk 2).

Tabel 4.2
Veranderingen in de determinanten van het gebruik van extramurale zorg, personen 18 jaar en ouder,
2004-2011 (in odds ratio’s (or) en p-waarden)a

2004/2006
(n = 19.740)

2009/2011
(n = 18.264)

veranderingen 2004-2011

or p-waarde or p-waarde
p-waarde 
 interactieterm

richting van  
de verandering

gezondheidskenmerken
lichamelijke beperkingen < 0,10 -

niet referentiegroep referentiegroep
licht 3,1 <0,001 3,0 < 0,001
matig 5,1 < 0,001 5,5 < 0,001
ernstig 16,9 < 0,001 11,1 < 0,001

chronische aandoeningen n.s.
geen referentiegroep referentiegroep
een 1,7 0,001 1,5 0,02
≥ twee 3,1 < 0,001 2,2 < 0,001

zintuigelijke beperkingen n.s.
geen referentiegroep referentiegroep
licht 1,2 0,08 1,4 < 0,01
matig 1,1 0,7 1,3 0,09
ernstig 1,5 0,4 1,3 0,6

depressie of angst n.s.
geen klachten referentiegroep referentie groep
wel klachten 1,3 0,09 1,4 < 0,01
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Tabel 4.2 (vervolg)

2004/2006
(n = 19.740)

2009/2011
(n = 18.264)

veranderingen 2004-2011

or p-waarde or p-waarde
p-waarde 
 interactieterm

richting van  
de verandering

persoonskenmerken
sekse n.s.

man referentiegroep referentiegroep
vrouw 1,5 0,001 1,6 < 0,001

leeftijd < 0,10 +
18 t/m 29 jaar 0,3 0,001 0,3 0,001
30 t/m 69 jaar referentiegroep referentiegroep
70 t/m 74 jaar 3,2 < 0,001 4,6 < 0,001
75 t/m 79 jaar 6,2 < 0,001 7,7 < 0,001
80 t/m 84 jaar 7,9 < 0,001 11,4 < 0,001
≥ 85 jaar 7,0 < 0,001 16,8 < 0,001

herkomst n.s.
Nederlands of westers referentiegroep referentiegroep
niet-westers 0,4 0,09 0,7 0,2

faciliterende factoren
huishoudsamenstelling < 0,05 ++

meerpersoons referentiegroep referentiegroep
eenpersoons 3,3 < 0,001 3,6 < 0,001

stedelijkheid n.s.
sterk referentiegroep referentiegroep
matig 0,9 0,3 1,0 0,8
laag 0,8 0,08 1,1 0,3

inkomensklasse < 0,01 +++
1 (laag) referentiegroep referentiegroep
2 0,9 0,4 1,0 0,8
3 0,7 0,02 0,5 < 0,001
4 0,9 0,4 0,4 < 0,001
5 0,5 0,001 0,4 < 0,001
6 (hoog) 0,6 0,04 0,3 < 0,001

opleidingsniveau n.s.
hoog referentiegroep referentiegroep
midden 1,1 0,7 1,1 0,6
laag 1,3 0,2 1,1 0,6

a Deze tabel bestaat uit twee delen: in de linkerhelft staat de sterkte (or) van de determinanten weergege-
ven in de periode 2004-2006 en de periode 2008-2011; in de rechterhelft is getoetst of de interactieterm
van de betreffende variabele met jaar significant is.

Bron: cbs (ge’04-’11; ssb’04-’11; ihi’04-’11) scp-bewerking
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4.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we onderzocht welke factoren het gebruik van extramurale zorg
(in natura) verklaren en of dat veranderd is in de periode van 2004 tot 2011. De belangrijk-
ste bevindingen zijn:

Determinanten van extramurale zorg
– Gezondheidskenmerken, persoonskenmerken en faciliterende kenmerken zijn alle drie

belangrijke determinanten voor het gebruik van extramurale zorg.
– De belangrijkste gezondheidskenmerken die samenhangen met het gebruik van extra-

murale zorg zijn fysieke beperkingen; het hebben van chronische aandoeningen of zin-
tuiglijke beperkingen speelt ook een rol, maar is minder bepalend voor het krijgen van
extramurale zorg.

– Depressie of angst zijn psychische stoornissen die de kans op extramurale zorg vergro-
ten. Dit lijkt met name het geval als mensen huisgenoten hebben; vergeleken met
andere alleenwonenden hebben alleenwonenden met depressie of angst relatief min-
der vaak extramurale zorg.

– Vrouwen, ouderen en alleenwonenden gebruiken vaker extramurale zorg dan hun
tegenpolen.

– Mensen met hoge inkomens of een hoog opleidingsniveau gebruiken minder vaak
extramurale zorg dan mensen met lage inkomens of een laag opleidingsniveau.

Veranderingen in de determinanten van extramurale zorg tussen 2004 en 2011
– Ouderen hebben in 2011, ongeacht hun gezondheid, een grotere kans op gebruik van

extramurale zorg dan ouderen in 2004. Leeftijd is belangrijker geworden als determi-
nant voor extramuraal zorggebruik. Vooral voor 80-plussers zijn meer extramurale
zorg gaan gebruiken. Mogelijk is dit een gevolg van de ontwikkeling dat ouderen lan-
ger zelfstandig blijven wonen met ondersteuning door extramurale zorg. Een alterna-
tieve verklaring is dat mensen in de leeftijd 30-69 jaar (de referentiegroep in de analy-
ses) meer gebruik zijn gaan maken van pgb’s. Daardoor kan het verschil in gebruik van
zorg in natura tussen ouderen en relatief jongeren groter zijn geworden.

– De hoogte van het inkomen is in de loop der tijd een sterkere determinant voor extra-
murale zorg geworden. De kans op die zorg bij een hoog inkomen is kleiner geworden.
Dit kan een gevolg zijn van het invoeren van (hogere) eigen bijdragen.

– Huishoudsamenstelling is ook een sterkere determinant geworden; ten opzichte van
meerpersoonshuishoudens is het gebruik van extramurale zorg in eenpersoonshuis-
houdens toegenomen. Mogelijk is dit een effect van het ‘protocol gebruikelijke zorg’.
maar ook het feit dat voor het vaststellen van de eigen bijdrage naar het verzamelin-
komen van het huishouden wordt gekeken kan een rol spelen. Daardoor betalen per-
sonen in meerpersoonshuishoudens doorgaans een hogere eigen bijdrage.

– Lichamelijke beperkingen zijn een iets minder sterke determinant geworden voor het
gebruik van extramurale zorg. Samen met het toegenomen belang van inkomen,
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huishoudsamenstelling en leeftijd lijkt dit erop te wijzen dat niet alleen de lichamelijke
conditie, maar steeds meer het samenspel tussen lichamelijke conditie, sociale omge-
ving en persoonlijke (ook financiële) omstandigheden een rol speelt bij de aanspraak
op extramurale zorg.

– De veranderingen in de determinanten van extramuraal zorggebruik passen bij de ver-
anderingen in het beleid dat voor een deel erop is gericht om bij het vaststellen van
een indicatie meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden (beschik-
baarheid van informele hulp en financiële middelen) van iemand met beperkingen.

Noten

1 Het significantieniveau is 95%.
2 Dit model is getoetst in het bestand waarin alle jaren (2004-2011) zijn opgenomen.
3 Er werd een interactie-effect gevonden tussen angst/depressie en huishoudsamenstelling in de relatie

met extramurale zorg (p = 0,05). Alleenstaanden met angst of depressie hebben niet vaker dan alleen-
staanden zonder deze klachten extramurale zorg (or = 1,2; ns), maar mensen in meerpersoonshuis-
houdens met een angst of depressieve stoornis hebben die zorg wel vaker dan mensen in meerper-
soonshuishoudens zonder die klachten (or = 1,5; p = < 0,001).

4 We hebben modellen getoetst waarbij jaar als continue variabele was opgenomen en modellen met
jaar als categoriale variabele. Er zijn geen grote verschillen gevonden en we hebben daarom tijd in
jaren als continue variabele in het model opgenomen.

5 De interactietermen zijn geconstrueerd door elke determinant met het variabele jaar te vermenigvul-
digen, en vervolgens te toetsen in het complete regressiemodel met ook de individuele determinant
en het variabele jaar. Jaar is als continue variabele en als categoriale variabele in de interactietermen
en modellen opgenomen, de resultaten waren vergelijkbaar. Interactietermen zijn getoetst met een
significantieniveau van 90%.
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Summary and conclusions

A picture of care use

Developments in the use of domestic help, personal care and nursing care between 2004
and 2011

Community-based care in the form of domestic help, personal care and nursing care is a
key pillar of the (long-term) care provided to people with disabilities living independently
in the Netherlands. Expenditure on long-term care has risen sharply in recent years, and all
manner of changes have taken place in the Dutch care system. This prompted a study of
developments in the use of community-based care and its determinants. The study drew
on data on care use produced by the Central Administrative Office for care funding (cak;
only users of care in kind aged 18 and over) and linked them to background data from
health surveys carried out by Statistics Netherlands (cbs). The ability to link these two data-
sets is new, and gives us access to fairly recent data on health and care use in the Dutch
population aged 18 years and older, and also enables us to study changes in care use
between 2004 and 2011.
Community-based care encompasses all care provided to people living independently at
home. It may include help with running the household, personal care and nursing care. This
care is often provided by home care organisations. To be eligible for community-based
care, applicants must have an indication showing that they meet the relevant criteria (have
a care need). This report only discusses care received in kind; no data are available on the
use of a personal budget, privately paid help or informal care.
Between 2004 and 2011, the period for which we studied the use of community-based care,
Dutch government policy was aimed at controlling the costs of long-term care and improv-
ing its efficiency. The first question addressed in this study is whether the changes in the
costs of community-based care between 2004 and 2011 were accompanied by changes in
the use of this care. The answer to this question is clear: there are more users of long-term
community-based care. This increase can be explained entirely by population growth, and
especially the increase in the number of elderly older persons (aged 80 years and over).
However, if we correct for population growth and population ageing, the number of users
of community-based care remains constant. This does not take into account the number of
people with a personal budget. We do see an increase in the number of hours of care
received on average by users of community-based care, however, particularly for domestic
help and personal care. Both the number of hours of nursing care provided and the num-
ber of care recipients fell slightly over the period. This reduction can be explained by the
stricter definition of what falls under nursing care: a number of tasks which were previously
classed as nursing care have since 2008 been categorised as personal care. In addition,
nursing care in the home setting that is provided on the basis of a medical specialisation
has no longer been classed as community-based care, since 2008, when the funding of this
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care was transferred from the Exceptional Medical Expenses Act (awbz) to the Care Insur-
ance Act (Zvw).
Our second research question, namely whether differences can be observed in the use of
community-based care between different subgroups, can be answered in the affirmative.
For example, elderly older persons make the most use of community-based care, and that
use increased slightly between 2004 and 2011, whereas over the same period the amount
of care used by people aged under 70 years declined substantially. It may be that relatively
young care recipients more often opted for a personal budget with which they could pur-
chase care themselves. The use of community-based care by people with no physical disa-
bilities or chronic illnesses increased slightly. It is quite possible that these people had a
temporary disability or another, non-physical impairment, such as cognitive impairments
in the case of dementia (we have no data on this).
The use of community-based care by single persons increased in the period 2004-2011 and
fell in multiple-person households. This may be connected to the introduction of the
stricter ‘usual care protocol’ (in particular for domestic help) in 2005, since when providers
have looked more carefully when allocating care at whether there are other household
members who could provide help. Unfortunately, the health surveys provide no data on
the use of informal or privately funded care.
Finally, we find an effect that is probably related to the policy pursued. Co-payments made
by recipients of community-based care have been increased, and people with high incomes
make less use of this care, whereas people with low incomes make more use of it. This
does not mean that people with high incomes and a care need do not receive any form of
help. It is perfectly possible that they have chosen to pay for their own help privately, or
have a personal budget with which they can purchase the care they need themselves. We
do not have access to data on the use of privately funded help and personal budgets.
Our third and final research question is whether the determinants of the use of commun-
ity-based care changed between 2004 and 2011. This study looked only at characteristics of
care users, not at the supply (or changes in the supply) of care. Naturally, health problems
(such as physical impairments) are the main reason for using care. In addition, personal
characteristics (such as sex and age) and facilitating factors (such as income and the pres-
ence of other people in the household) can also influence care use. In the interplay
between the various determinants and the use of community-based care, particularly the
relationship of household composition and income are found to have changed. This
applies to a lesser extent for age and severity of physical impairment. The role played by
someone’s personal situation, the presence of other household members (and thus the
availability of help) and the presence of own financial resources has increased, while the
role of physical impairments appears to have reduced slightly. This could indicate that the
path on which the government has embarked, of making care accessible only to people
who do not have their own resources or available help, is having an effect.
Summarising, the main findings from this study are that the use of community-based care
did not increase between 2004 and 2011 if allowance is made for the increase in the
number of (elderly) older people, and that the main change was in the role of income and
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household composition (and to a lesser extent age and physical impairments) as determi-
nants of the use of community-based care. This could be a result of the changed policy
when assessing eligibility for care, in which the applicant’s personal situation is given a
more prominent role alongside health considerations.
This study relates to the situation up to 2012, which means that the impact of a number of
recent policy changes, such as the decision no longer to admit people receiving low-inten-
sity care to an institution, is not included. Radical changes in long-term care are being
implemented with effect from 1 January 2015. The Long-term Care Act (wlz) replaces the
Exceptional Medical Expenses Act (awbz), and stricter access criteria apply (compared with
the awbz). People who previously received community-based care funded through the
awbz are since 1 January 2015 provided with care via the Care Insurance Act (Zvw) (nursing
and personal care) and the Social Support Act (Wmo) (support and associated care).
Domestic help is still provided under the Social Support Act, but local authority budgets are
being cut (25%). Indications for nursing and care in the home setting are moreover no lon-
ger provided by the Care Needs Assessment Centre (ciz), but by a community nurse. Local
authorities remain responsible for the Social Support Act, and more and more reliance will
be placed on people’s own capacities and on informal help (informal carers and care volun-
teers). It will therefore be interesting to follow the potential effect of these system changes
in comparable research.
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