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Voorwoord

De zorg en ondersteuning voor mensen die dit gedurende langere tijd nodig hebben, is al
enige tijd aan veranderingen onderhevig, waarbij vooral de eigen verantwoordelijkheid van
cliënten en hun sociale netwerken meer dan voorheen wordt benadrukt. Deze veranderin-
gen worden de Hervormingen Langdurige Zorg genoemd en betreffen een andere organi-
satie van alle zorg en ondersteuning die mensen met langdurige gezondheidsproblemen
– vaak ouderen – ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, hulp bij de
persoonlijke verzorging en verpleging, maar ook om dagbesteding en de zorg in ouderen-
instellingen. Sinds 1 januari 2015 is deze zorg, die voorheen onder de Algemene wet bijzon-
dere ziektekosten (Awbz) viel, ondergebracht in drie wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz),
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekerings-
wet (Zvw).
In 2013 schreven Van der Kwartel en Van der Windt (2013) een advies over de effecten van
de bezuiniging op de huishoudelijke verzorging, waarbij ze zich op scp-onderzoek baseer-
den (Timmermans et al. 2003). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)
heeft het scp naar aanleiding daarvan verzocht om met een vervolg te komen op het scp-
rapport uit 2003, gebaseerd op de meest recente gegevens. Dit heeft geresulteerd in het
onderhavige rapport. Helaas zijn de meest recente gegevens afkomstig uit 2007. Toch
levert dit nieuwe rapport inzichten in de huidige situatie op, onder de aanname dat het
sociale netwerk van burgers niet wezenlijk is veranderd sinds 2007 en dat de hulp-
behoevenden van nu wat betreft persoons- en andere zorgrelevante kenmerken nog altijd
grotendeels op de hulpbehoevenden in 2007 lijken. Als die aanname klopt – wat wij plausi-
bel vinden – levert dat belangrijke inzichten voor de actuele situatie in de langdurige zorg.
Een van de uitgangspunten van het nieuwe beleid is dat mensen die behoefte aan zorg en
ondersteuning hebben, steeds vaker een beroep zullen doen op hun eigen sociale netwerk
en hun eigen financiële middelen. In dit rapport gaat het scp daarom in op de rol van dit
netwerk en het inkomen bij het zorggebruik. Rekening houdend met de mate van
gezondheidsbeperking gaan we na of 55-plussers met eenzelfde hulpbehoefte ook een-
zelfde zorggebruik kennen. Dit levert een inschatting op van in hoeverre er zorg-
alternatieven bestaan. Daarnaast bekijkt deze studie de mogelijkheden die het sociale net-
werk en inkomen bieden om langer thuis te blijven wonen. Ook wordt onderzocht welke
mogelijkheden ontvangers van zorg hebben om bijvoorbeeld particuliere zorg in te kopen
of via hun netwerk informele zorg te verkrijgen. Wij beschouwen dit rapport als een ont-
werp voor toekomstig onderzoek naar de effecten van de hervormingen voor de ontvan-
gers van de langdurige zorg.

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

S.1 Samenvatting

Beleid in de langdurige zorg
De zorg en ondersteuning voor mensen die dit gedurende langere tijd nodig hebben – vaak
ouderen met gezondheidsbeperkingen – is al enige tijd aan veranderingen onderhevig.
Deze veranderingen worden de Hervormingen Langdurige Zorg genoemd en betreffen het
anders organiseren van alle (niet-medische) zorg en ondersteuning die mensen met lang-
durige gezondheidsproblemen ontvangen. Het gaat hier om bijvoorbeeld hulp bij het huis-
houden, hulp bij de persoonlijke verzorging en verpleging, dagbesteding en de zorg die
binnen de muren van een instelling wordt verleend.
Sinds 1 januari 2015 is de zorg die voorheen onder de Algemene wet bijzondere ziekte-
kosten (Awbz) viel, ondergebracht in drie wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
De zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben,
valt onder de Wlz. De persoonlijke verpleging en verzorging vallen grotendeels onder de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de overige ondersteuning is onderdeel van de Wmo 2015.1

Als redenen voor deze hervorming noemt het kabinet de veranderende eisen die we aan de
langdurige zorg stellen en de betaalbaarheid van het zorgstelsel (tk2012/2013a). Een van de
uitgangspunten van het nieuwe beleid is dat mensen langer thuis blijven wonen en steeds
vaker een beroep op hulp vanuit hun eigen netwerk en hun eigen financiële middelen zul-
len doen als ze behoefte aan zorg en ondersteuning hebben. Volgens de Wmo 2015 moet
de gemeente wanneer algemene voorzieningen niet volstaan ‘maatwerkvoorzieningen’
bieden ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie aan ingezetenen van de
gemeente die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp
van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn’ (Rijksover-
heid 2015b). En mag ‘de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten van voor-
zieningen verschillend worden vastgesteld en kan worden bepaald dat: […] de bijdrage voor
een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget […] afhankelijk is van
het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot’ (Rijksoverheid 2015a). Het bud-
get voor de hulp bij het huishouden is sinds 1 januari 2015 met 32% gekort.
Deze begrotingsmaatregel zorgt ervoor dat veel gemeenten de huishoudelijke hulp die ze
leveren anders moeten inrichten. Een kwart van de gemeenten was van plan vanaf 2015
helemaal geen hulp bij het huishouden meer bieden en meer dan de helft wil minder uren
gaan leveren of de hulp anders inrichten (De Koster en Salhi 2014).

1 De huishoudelijke hulp viel al onder de Wmo en dat blijft zo in de nieuwe situatie.
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Relatie tussen hulpbehoefte en zorggebruik
Tot 2015 speelden beperkingen een belangrijke rol bij het stellen van indicaties voor zorg
die onder de Awbz viel. Dat doen ze na 1 januari 2015 nog steeds in de Wlz: in de afweging
om te besluiten of iemand al dan niet is aangewezen op Wlz-zorg, is de eerste stap van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) het ‘in kaart brengen van de relevante ziekte(n), aan-
doening(en), stoornissen en beperkingen’ (Rijksoverheid 2015a). Op basis van de vaststel-
ling van de beperkingen, de grondslag(en) en de stoornissen wordt een zorgprofiel en de
daaruit voortvloeiende zorgbehoefte vastgesteld. Die zorgbehoefte wordt verwoord in ter-
men van ‘cliënten hebben zeer intensieve verzorging en verpleging nodig in een bescher-
mende woonomgeving’. Dit suggereert een relatie tussen een specifieke hulpbehoefte en
een bepaald type zorg waarmee rekening moet worden gehouden.

Aanleiding voor dit onderzoek
In 2003 verscheen er een advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) waarin werd
onderzocht wat de mogelijke neveneffecten van de destijds voorgenomen beëindiging van
de vergoeding voor huishoudelijke hulp konden zijn voor diegenen die daarnaast geen
andere Awbz-zorg ontvingen (Timmermans 2003a). Hieruit bleek dat ruim de helft van de
gebruikers van zogenoemde enkelvoudige huishoudelijke hulp zodanige gezondheids-
problemen had dat ze – in geval van opheffing van de voorziening – zouden kunnen over-
stappen naar andere (zwaardere) Awbz-voorzieningen. De auteurs stelden dat op deze
wijze de gewenste bezuinigingen – op zijn minst voor een deel – teniet werden gedaan en
misschien eerder kostenverhogend kunnen blijken te zijn. In 2013 schreven Van der Kwartel
en Van der Windt (2013) een advies over de effecten van de toenmalige bezuiniging op de
huishoudelijke verzorging, waarbij ze zich op eerder scp-onderzoek baseerden
(Timmermans 2003a). Naar aanleiding van het rapport van Van der Kwartel en
Van der Windt (2013) heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) het
scp verzocht om met een vervolg op het scp-rapport uit 2003 te komen, nu gebaseerd op
de meest recente gegevens. Dat heeft geresulteerd in het onderhavige rapport. Helaas zijn
de meest recente beschikbare gegevens afkomstig uit 2007 (op de gegevens komen we
later terug). Daarom is dit rapport te zien als een ontwerp voor toekomstig onderzoek om
de effecten van de hervormingen voor de ontvangers van die zorg in te schatten.
Ondanks de gedateerde gegevens geeft dit rapport een inschatting van de mogelijke alter-
natieven voor publiek gefinancierde zorg, zoals informele of zelf betaalde zorg.

Onderzoeksvragen
Nu de overheid wenst dat hulpbehoevenden een toenemend beroep op eigen hulpbron-
nen doen, is de verwachting dat een deel van de hulpbehoevenden niet langer publiek
gefinancierde zorg2 zal ontvangen en anderen langer thuis blijven wonen in plaats van naar

2 We bedoelen hier alle langdurige zorg die met overheidsmiddelen wordt gefinancierd, dus zowel de
ondersteuning die vanuit de Wmo wordt geleverd als de zorg die vanuit de Wlz en de Zvw wordt
geleverd. In dit rapport gebruiken we de termen ‘zorg’ en ‘hulp’ als synoniemen.
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een oudereninstelling te verhuizen. Als dit zo is, betekent het dat hulpbehoevenden ruimte
binnen hun inkomen hebben om zelf zorg in te kopen, of mensen in hun netwerk hebben
die kunnen worden gemobiliseerd om hulp te verlenen (zorgpotentieel).
Op verzoek van het ministerie van vws heeft het scp de rol van het zorgpotentieel en het
inkomen bij het zorggebruik geanalyseerd. We richten ons hierbij op de populatie van
55 jaar of ouder met minimaal een lichte lichamelijke, cognitieve of psychische beperking.3

Hiermee bestuderen we de groep met een meer of mindere mate van hulpbehoefte, die de
meeste kans op het gebruik van zorg maakt, al dan niet publiek gefinancierd.4 Dit betreft
ongeveer 60% van de 55-plussers, ofwel ruim 3 miljoen personen. Rekening houdend met
de mate van gezondheidsbeperking gaan we na of 55-plussers met eenzelfde hulp-
behoefte ook eenzelfde zorggebruik kennen. Dit levert een inschatting op in hoeverre er
zorgalternatieven bestaan. De hulpbehoefte is in dit rapport een multidimensionaal begrip
dat is gebaseerd op verschillende gezondheidsindicatoren en dat de behoefte aan hulp
weergeeft. Daarnaast worden de mogelijkheden die het sociale netwerk (zorgpotentieel)
en inkomen bieden om langer thuis te blijven wonen bestudeerd. En we gaan na welke
mogelijkheden ontvangers van zorg hebben om bijvoorbeeld particuliere zorg in te kopen
of via hun netwerk informele zorg te verkrijgen.
Concreet beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen:

1 In welke mate gebruiken 55-plussers met een vergelijkbare hulpbehoefte verschillende
zorgoplossingen, en welke rol spelen het zorgpotentieel en andere relevante ken-
merken hierin?

2 Welk inkomen en/of zorgpotentieel hebben gebruikers van zorg om op te kunnen
terugvallen wanneer de publiek gefinancierde hulp zou vervallen?

Het is algemeen bekend dat de hulpbehoefte in zeer grote mate bepalend is voor het zorg-
gebruik. Door voor wat betreft hulpbehoefte vergelijkbare groepen 55-plussers te maken,
kunnen we de rol van het inkomen en het zorgpotentieel op het zorggebruik zuiverder
bepalen. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, gaan we in op de volgende
deelvragen:

1 Welke groepen 55-plussers met een vergelijkbare hulpbehoefte zijn er te onder-
scheiden?

2 Hoe ziet het zorgpotentieel van 55-plussers eruit en wat is de relatie met hulp-
behoefte?

3 Hoe groot is het inkomen van 55-plussers en wat is de relatie met hulpbehoefte?

3 We gebruiken het woord ‘gezondheidsbeperking’ indien er tenminste sprake is van een lichte
lichamelijke, cognitieve of psychische beperking.

4 Jongeren en mensen zonder gezondheidsbeperkingen hebben immers vaak geen zorg nodig. Onder
65-plussers is het aandeel dat zorg ontvangt weliswaar groter dan onder jongere groepen, maar als
we in de rapportage op die leeftijdsgroep zouden focussen, zou een belangrijke categorie zorg-
ontvangers ten onrechte buiten beeld blijven. Immers, een vijfde van de 55-65-jarigen ontvangt zorg.
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We zoomen in het rapport af en toe in op de huishoudelijke hulp, omdat gemeenten deze
hulp nu vermoedelijk anders inrichten vanwege de korting op het budget. Ook wordt af en
toe de instellingszorg er uitgelicht vanwege de nadruk in het beleid op het zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen.

Doelgroep: 55-plussers met een gezondheidsbeperking
Zoals gezegd richten we ons in dit rapport op de populatie van 55 jaar of ouder met mini-
maal een lichte lichamelijke, cognitieve of psychische beperking. Dit zijn mensen die bij-
voorbeeld problemen hebben met hun mobiliteit, mensen met dementie, of mensen die
overspannen of depressief zijn.
Zij kunnen gebruikmaken van publiek gefinancierde, zelf betaalde (particuliere) en onbe-
taalde (informele) zorg. Publiek gefinancierde zorg kan thuiszorg zijn of zorg in een
oudereninstelling (verpleeg- of verzorgingshuis). Bij publiek gefinancierde thuiszorg wordt
gedoeld op persoonlijke verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp. Ook kunnen men-
sen informele zorg of particuliere hulp ontvangen. Informele hulp betreft zowel hulp die
mensen aan elkaar geven vanwege de onderlinge band die ze hebben (mantelzorg) als vrij-
willigerswerk op het terrein van zorg en ondersteuning. Het gaat dus om alle onder-
steuning vanwege gezondheidsbeperkingen, chronische lichamelijke, psychische of cogni-
tieve problemen, die niet door beroepskrachten wordt gegeven en onbetaald is (De Klerk
et al. 2014).5 Particuliere hulp betreft door de cliënt zelf betaalde en geregelde hulp.
Het kan gaan om hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging of verpleging in verband
met gezondheidsproblemen. Tot slot zijn er natuurlijk ook mensen die geen van de
genoemde zorgvormen ontvangen.

Gegevens
Voor het onderzoek zijn gegevens van zelfstandig wonende 55-plussers met een
gezondheidsbeperking6 gekoppeld aan die van 55-plussers die in zorginstellingen verblij-
ven.7 Hiermee beschikken we over een representatieve steekproef van alle 55-plussers met
een gezondheidsbeperking in Nederland in 2007. Hoewel deze gegevens acht jaar oud zijn,
vormen ze op dit moment de meest recente informatiebron die voldoende gegevens bevat
voor zowel zelfstandig wonenden als instellingbewoners. De data bieden waardevolle
inzichten en aanknopingspunten voor de actuele situatie vanwege twee belangrijke aan-
namen. Ten eerste: het sociale netwerk van burgers is niet wezenlijk in omvang en samen-
stelling veranderd sinds 2007. Het aantal alleenstaanden neemt weliswaar toe, maar die
toename is slechts gering (Pommer 2013). Het stijgend opleidingsniveau van 55-plussers
heeft een positief effect op de omvang en samenstelling van niet-familiaire netwerken
(Suanet et al. 2013), maar deze veranderingen vinden slechts langzaam plaats en zullen

5 In het vervolg van de tekst zullen we de termen informele hulp en informele zorg door elkaar gebrui-
ken.

6 Afkomstig uit het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) uit 2007.
7 Afkomstig uit het onderzoek Ouderen in instellingen (oii) uit 2008.
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daarom de resultaten van het onderzoek naar verwachting niet wezenlijk aantasten.
Ten tweede: de hulpbehoevenden van nu lijken wat betreft kenmerken nog altijd groten-
deels op de hulpbehoevenden in 2007. Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het
aantal thuiszorggebruikers wel is toegenomen tussen 2004 en 2011, maar dat deze toe-
name is toe te schrijven aan de bevolkingsgroei van vooral ouderen van 80 jaar of ouder.
Als met de bevolkingstoename en vergrijzing rekening wordt gehouden, is het aantal
gebruikers van de thuiszorg constant (Plaisier en De Klerk 2015). Wel is het gemiddeld aan-
tal uren huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging licht gestegen. Uit datzelfde onder-
zoek blijkt dat mensen met hoge inkomens en degenen in meerpersoonshuishoudens iets
minder vaak publiek gefinancierde thuiszorg zijn gaan gebruiken. Deze effecten hangen
waarschijnlijk samen met het gevoerde beleid en hiermee moet in de interpretatie van de
resultaten van het onderhavige onderzoek wel rekening worden gehouden.

Theoretisch kader
In grote lijnen volgen we hier het zeer gangbare model van Andersen en Newman (1973),
gecombineerd met het gedachtegoed van Verbrugge en Jette (1994) en Andersen (1995).
Hiermee relateren we zorggebruik aan hulpbehoefte, persoonskenmerken en hulpbronnen
zoals het zorgpotentieel en het inkomen. Niet alleen het zorggebruik, maar ook de hulp-
behoefte wordt beïnvloed door persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleidings-
niveau. We houden er rekening mee dat die persoonskenmerken naast de hulpbehoefte
een zelfstandig effect op het zorggebruik kunnen hebben.

Vier groepen 55-plussers met een vergelijkbare hulpbehoefte
Om de rol van het zorgpotentieel en inkomen op het zorggebruik goed te kunnen bepalen,
is het belangrijk het zorggebruik te analyseren voor mensen met eenzelfde hulpbehoefte.
We hebben 55-plussers met een gezondheidsbeperking gegroepeerd met behulp van de
zogenoemde latente klassenanalyse, die respondenten met vergelijkbare combinaties van
kenmerken in dezelfde klasse indeelt. Als indicatoren voor de hulpbehoefte nemen we niet
alleen lichamelijke, maar ook psychische en cognitieve beperkingen8 mee, evenals het aan-
tal aandoeningen dat iemand heeft (‘multimorbiditeit’).9 Daarnaast nemen we twee indi-
catoren voor de subjectieve beoordeling van gezondheid op: ervaren gezondheid en erva-
ren belemmering door pijn in dagelijkse bezigheden.
Onder de 55-plussers met een gezondheidsbeperking zijn vier verschillende groepen te
onderscheiden. De groepen verschillen van elkaar wat betreft ernst van hulpbehoefte,
maar ook wat betreft type beperking (lichamelijk, psychisch of cognitief).

8 Men kan denken aan problemen met de mobiliteit, dementie, overspannenheid of depressie.
9 Het gaat om 22 aandoeningen: astma, kanker, ernstige hartaandoening, bloedvatvernauwing,

beroerte, ernstige darmstoornis, nier-, gal- of leverziekte, artrose heup of knie, reuma, suikerziekte,
ernstige rugaandoening, ernstige nekaandoening, ernstige pols- of handaandoening, migraine,
zenuwstelselziekte, epilepsie, incontinentie, ernstige huidziekte, psychische problemen, ernstig
gevolg ongeval, dementie of andere aandoening.
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– Twee op de vijf heeft een lichte hulpbehoefte; zij hebben hoogstens last van lichte
lichamelijke beperkingen, vrijwel geen chronische aandoeningen en beoordelen hun
gezondheid als goed.

– Een op de drie is als matig hulpbehoevend aangemerkt. Ruim de helft van hen heeft
matige lichamelijke beperkingen, de rest heeft lichte lichamelijke beperkingen.
Bijna niemand heeft cognitieve beperkingen en weinigen hebben een psychische
beperking. Zij hebben vaak meerdere aandoeningen.

– Een kwart wordt aangemerkt als ernstig hulpbehoevend. Driekwart van hen heeft een
ernstige lichamelijke beperking en de rest een matige lichamelijke beperking.
Bijna iedereen in deze groep heeft een psychische beperking, maar niemand een cog-
nitieve. Bijna 60% beoordeelt zijn gezondheid als ‘gaat wel’, de helft ervaart veel
belemmeringen door pijn in de dagelijkse bezigheden en de helft heeft vier of meer
aandoeningen.

– Tot slot valt 5% in de groep met een ernstige hulpbehoefte en dementie. Mensen in deze
groep hebben vrijwel zonder uitzondering een cognitieve beperking en ook meestal
ernstige lichamelijke beperkingen. De meerderheid heeft ook een psychische beper-
king en ze beoordelen hun gezondheid als ‘redelijk’ of ‘slecht’.

Naarmate de hulpbehoefte ernstiger is, treffen we vaker vrouwen, oudere 55-plussers en
laagopgeleiden aan.

Grote verschillen in zorgpotentieel bij 55-plussers met een gezondheidsbeperking
Vaak wordt gedacht dat een goed sociaal netwerk voldoende is voor het ontvangen van
informele hulp. In de praktijk is het slechts een eerste vereiste. Om informele hulp te krij-
gen, is het nodig dat mensen over zorgpotentieel beschikken, dat wil zeggen over relaties
met personen die dichtbij staan, in wie veel is geïnvesteerd en die ook informele hulp zou-
den kunnen leveren (Keating et al. 2003). De partner speelt een belangrijke rol in het zorg-
potentieel en dit geldt ook voor kinderen (Swinkels 2013). Op basis van onze gegevens heb-
ben we met een latente klassenanalyse een groepering voor het zorgpotentieel van
55-plussers gemaakt. Deze groepen zijn tot stand gekomen door te kijken naar de contact-
frequentie met kinderen, familie en vrienden, de beschikbaarheid van familieleden op
maximaal 30 minuten reistijd en de aanwezigheid van een (gezonde) partner.10 Of er veel in
de relatie is geïnvesteerd, weten we niet en dat maakt daarom geen deel uit van de indica-
tor voor het zorgpotentieel.
We vinden vier zeer verschillende groepen zorgpotentieel onder de 55-plussers met een
gezondheidsbeperking. De groepen verschillen van elkaar wat betreft verscheidenheid aan
contacten (d.w.z. de oriëntatie van het netwerk (kind, partner, vrienden) en het aantal ver-
schillende contacten) en de frequentie met die contacten. Het is lastig een ordening aan

10 Hoewel ook de contacten met bijvoorbeeld buren van belang kunnen zijn voor het zorgpotentieel,
is hierover in de onderzoeksdata onvoldoende informatie beschikbaar om dit in de groepering op te
nemen.
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het zorgpotentieel te geven, omdat we zoals gezegd geen volledige informatie over de
sterkte van de relaties binnen het netwerk hebben. Toch hebben we groepering gemaakt.
Hierna zijn de groepen weergegeven in volgorde van minst kwetsbaar naar meest kwets-
baar zorgpotentieel.
– Ongeveer een vijfde van de mensen met een hulpbehoefte heeft een rijk zorgpotentieel.

Vier op de vijf van hen woont samen met een gezonde partner en heeft daarnaast een
grote verscheidenheid aan contacten (met kinderen, familie en vrienden). 60% van
deze groep is jonger dan 70 en bijna niemand is ouder dan 85. We noemen dit een rijk
zorgpotentieel, omdat men vele en diverse contacten beschikbaar heeft die kunnen wor-
den benaderd als dat nodig is.

– Bijna de helft van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking heeft een kind-
georiënteerd zorgpotentieel, met vaak wekelijks contact met (klein)kinderen. De helft van
hen heeft ook wekelijks contact met vrienden en een derde heeft frequent contact met
overige familie; ze zijn vaak verweduwd en zeer oud.

– Ongeveer een kwart van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking heeft een
vriendengeoriënteerd zorgpotentieel. Vaak wonen ze alleen, slechte een vijfde heeft
(klein)kinderen, maar ze hebben wel veelvuldig contact met vrienden of goede kennis-
sen. De helft is jonger dan 70 jaar.

– 4% van de beperkte 55-plussers heeft een kwetsbaar zorgpotentieel, omdat ze weinig
sociale contacten met familie of vrienden hebben. Bijna de helft heeft een partner;
voor hen bestaat het zorgpotentieel alleen uit de partner. De andere helft is alleen-
staanden; voor hen is er nauwelijks een zorgpotentieel. Een vijfde van de 55-plussers
met zo’n kwetsbaar zorgpotentieel is zeer oud: 85 jaar of ouder.

Cumulatie van problemen
Van de 55-plussers met een lichte hulpbehoefte heeft iets meer dan de helft een kind-
georiënteerd zorgpotentieel en een op de vijf een rijk zorgpotentieel. Voor de 55-plussers
met een ernstige hulpbehoefte met dementie ligt dit heel anders. Bijna niemand in die
categorie heeft een rijk zorgpotentieel. Bijna driekwart heeft een kindgeoriënteerd zorg-
potentieel. Meer algemeen: voor mensen met een grotere hulpbehoefte is het netwerk
kwetsbaarder en kan dus minder gemakkelijk informele zorg geven. Naarmate de hulp-
behoefte groter is, bestaat de groep zoals gezegd voor een steeds groter deel uit mensen
op hoge leeftijd. Naarmate de leeftijd vordert, nemen de gezondheidsbeperkingen toe en
tegelijkertijd dunt het netwerk uit.
Men kan het netwerk vragen om zorg te verlenen, maar ook het inkomen gebruiken om
zorg in te kopen. Ongeveer 15% van de 55-plussers met een ernstige hulpbehoefte (al dan
niet met dementie) behoort tot de hoogste inkomenscategorie (d.w.z. een gestandaardi-
seerd besteedbaar nettohuishoudensinkomen in 2007 van 1800 euro of meer per maand)11

tegenover 30% van de 55-plussers met een lichte of matige hulpbehoefte. De aanwezig-

11 Ter vergelijking: in 2007 was het netto modale persoonsinkomen 1667 euro per maand (Modaal-
inkomen.nl 2015).
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heid van een ernstigere hulpbehoefte gaat gepaard met minder financiële draagkracht.
Dit is een bekend fenomeen en hangt ook samen met de leeftijd en het opleidingsniveau
van de groep met een ernstige hulpbehoefte. Zij hebben dus minder mogelijkheden om
particuliere zorg in te kopen dan mensen met een minder ernstige hulpbehoefte. Boven-
dien is de zorg die ze gezien hun hulpbehoefte vermoedelijk nodig hebben duurder.
De 55-plussers met de minste hulpbehoefte zijn op verschillende fronten beter af. Ze zijn
niet alleen minder hulpbehoevend, maar ze hebben relatief vaak een rijk zorgpotentieel,
behoren tot de hoogste inkomenscategorie en zijn relatief jong. De 55-plussers met een
ernstige hulpbehoefte hebben juist relatief vaak een kwetsbaar zorgpotentieel, zijn relatief
vaak zeer oud en behoren vaak tot de laagste inkomenscategorie (minder dan 1200 euro
per maand).

Vergelijkbare hulpbehoefte: verschillende zorgvormen
Binnen elke hulpbehoeftegroep verschilt het zorggebruik van geen zorg tot instellingszorg
en alles daartussenin. Bij de 55-plussers met een lichte of matige hulpbehoefte ontvangt
het overgrote deel (circa 70%) geen zorg. Daarentegen woont veruit de meerderheid van
de 55-plussers met een ernstige hulpbehoefte met dementie (70%) in een ouderen-
instelling.
De meeste diversiteit in zorggebruik is te vinden bij de 55-plussers met een ernstige hulp-
behoefte. Een kwart van hen ontvangt helemaal geen zorg. Dit is veel, gezien het feit dat
het hier om mensen met een ernstige hulpbehoefte gaat. Misschien ontvangen ze hulp die
wij niet meten – zoals boodschappen doen, begeleiding bij artsenbezoek, vervoer naar het
ziekenhuis – of ontvangen ze die hulp wel, maar zien ze het als vanzelfsprekendheid en niet
als hulp. De niet-zorggebruikers zijn jonger, voelen zich minder belemmerd in hun dage-
lijkse bezigheden, hebben vaker een rijk netwerk en zijn minder vaak verweduwd in verge-
lijking met 55-plussers met een ernstige hulpbehoefte die wel zorg ontvangen.
Bijna 10% van de ernstig hulpbehoevenden ontvangt alleen informele of particuliere zorg
en 20% ontvangt alleen huishoudelijke hulp. Dus meer dan de helft van de 55-plussers met
een ernstige hulpbehoefte ontving in 2007 geen Awbz-gefinancierde zorg. Dat is veel,
als het wordt afgezet tegen de ernst van de hulpbehoefte. De overige ontvingen Awbz-
gefinancierde thuiszorg (30%), al dan niet gecombineerd met informele of particuliere
zorg, en 13% woonde in een oudereninstelling.

Rol inkomen en zorgpotentieel verschilt per hulpbehoefte
Bij 55-plussers met een lichte of matige hulpbehoefte zien we dat mensen uit de hoogste
inkomenscategorie vaker afzien van publiek gefinancierde huishoudelijke hulp dan mensen
uit de laagste inkomenscategorie. Voor de ernstig hulphulpbehoevenden vermindert een
hoog inkomen de kans op opname in een oudereninstelling.
Onder de 55-plussers met een lichte of matige hulpbehoefte speelt het type zorgpotentieel
geen rol in welke type zorg ze ontvangen. Bij 55-plussers met een ernstige hulpbehoefte
(met of zonder dementie) zien we wel het belang van een sterk zorgpotentieel in relatie tot
het zorggebruik. Een rijk zorgpotentieel gaat zelden samen met wonen in een ouderen-
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instelling. Degenen die veel verschillende sociale contacten hebben, lijken het best in staat
zelfstandig te blijven wonen. Dat is deels een leeftijdseffect (mensen met veel contacten
zijn relatief jong), maar ook als we hiervoor corrigeren, houdt de relatie tussen de
aanwezigheid van een rijk zorgpotentieel en zelfstandig wonen stand. Dit kan betekenen
dat het aangaan en onderhouden van diverse sociale relaties een belangrijke voorwaarde is
om opname uit te stellen. Door de opname in een oudereninstelling kunnen echter ook
veel sociale contacten verloren gaan.

Weinig ruimte om te kunnen terugvallen op zelf betaalde huishoudelijke hulp
De ruimte om publiek gefinancierde huishoudelijke hulp te vervangen door zelf betaalde
hulp lijkt gering als die wordt afgemeten aan het aandeel 55-plussers met de hoogste
inkomens (gestandaardiseerd besteedbaar nettohuishoudensinkomen in 2007 bedraagt
1800 euro of meer per maand) . De ontvangers van huishoudelijke hulp met een lichte en
matige hulpbehoefte vallen vrijwel nooit (5%) in de hoogste inkomenscategorie en hebben
daardoor dus waarschijnlijk nauwelijks tot geen mogelijkheden om de zorg volledig parti-
culier in te kopen. Ook ontvangers van huishoudelijke hulp met een ernstige hulpbehoefte
vallen niet vaak in de hoogste inkomenscategorie (13%). De ruimte voor deze groepen om
publiek gefinancierde huishoudelijke hulp te vervangen door zelf betaalde hulp zal nu nog
lager zijn dan in 2007, omdat blijkt dat mensen met hoge inkomens na 2007 minder vaak
publiek gefinancierde thuiszorg zijn gaan gebruiken (Plaisier en De Klerk 2015).

Ruimte om te kunnen terugvallen op informele hulp is onzeker
De ruimte om publiek gefinancierde huishoudelijke hulp te vervangen door informele hulp
lijkt iets groter als deze wordt afgemeten aan de aanwezigheid van een rijk zorgpotentieel
dan wanneer de ruimte wordt afgemeten aan een hoog inkomen; afhankelijk van de hulp-
behoefte had tussen de 7% en 18% van de ontvangers van publiek gefinancierde huis-
houdelijke hulp een rijk zorgpotentieel dat mogelijk ruimte biedt om de zorg te vervangen
door informele of particuliere hulp. De 55-plussers met een rijk zorgpotentieel wonen bijna
allemaal samen met een partner en daarnaast onderhouden ze vaak een grote verschei-
denheid aan contacten met kinderen, familie en vrienden. Als ook het kindgeoriënteerd
zorgpotentieel bij de afweging wordt betrokken, blijkt dat tussen de 54% en 74% (afhanke-
lijk van de hulpbehoefte) van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking een rijk of
kindgeoriënteerd netwerk heeft waarop ze mogelijk kunnen terugvallen wanneer de
publiek gefinancierde huishoudelijke hulp voor hen zou wegvallen of verminderen. Het is
echter niet zeker of mensen met een rijk of kindgeoriënteerd zorgpotentieel ook daad-
werkelijk zorg kunnen ontvangen vanuit hun netwerk. Beter gezegd: het is niet zeker of de
mensen uit het netwerk wel in staat zijn om de zorg te geven. De ruimte om publiek
gefinancierde huishoudelijke hulp door informele hulp te vervangen, zal nu wel iets lager
zijn dan in 2007, omdat blijkt dat degenen in meerpersoonshuishoudens iets minder vaak
publiek gefinancierde thuiszorg zijn gaan gebruiken na 2007 (Plaisier en De Klerk 2015).
Ook keken we naar de ruimte voor 55-plussers in een zorginstelling om terug te vallen op
hun zorgpotentieel. Van de 55-plussers met een ernstige hulpbehoefte (al dan niet met
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dementie) die in een oudereninstelling wonen, heeft bijna niemand een rijk zorgpotentieel.
Circa 75% van de 55-plussers met een ernstige hulpbehoefte in een oudereninstelling heeft
een kindgeoriënteerd netwerk. Dit suggereert dat de eventuele informele zorg voor instel-
lingsbewoners toch vooral een zaak voor de kinderen is.

S.2 Beschouwing

Grenzen van het onderzoek
Sinds 1 januari 2015 zijn ingrijpende maatregelen in de langdurige zorg ingevoerd.
Minder inzet van publiek gefinancierde zorg en meer inzet van eigen hulpbronnen van
ouderen is het devies. In dit onderzoek is deze kwestie vanuit het perspectief van de
55-plusser met een hulpbehoefte nader gekwantificeerd. Er is meer zicht gekomen op het
ingewikkelde samenspel tussen hulpbehoefte, inkomen en sociaal netwerk. Er is bij de
interpretatie van de uitkomsten voorzichtigheid geboden. Waar over ‘ruimte’ wordt
gesproken, is dat gebaseerd op subjectieve aannamen over welk inkomen en welk zorg-
potentieel ‘voldoende’ is. Het onderzoek schetst dus meer een beeld van mogelijke zorg-
alternatieven voor bepaalde groepen dan dat het een kwantificering van die ruimte geeft.
Met de beschikbare gegevens kunnen we geen causale verbanden boven water halen.
Zo kunnen we niet zeggen of een beperkt zorgpotentieel het gevolg is van opname in een
oudereninstelling of juist de oorzaak ervan, maar wel dat een beperkt zorgpotentieel en
het ontvangen van zorg in een oudereninstelling vaak samengaan. Door het gebrek aan
informatie in de gegevens maken contacten met bijvoorbeeld buren geen deel uit van het
zorgpotentieel. Dat betekent dat het feitelijke zorgpotentieel groter kan zijn dan in dit rap-
port is beschreven. Aan de andere kant weten we ook niet in hoeverre de aanwezigheid
van een zorgpotentieel voldoende is om daadwerkelijk informele hulp te ontvangen.
Dat houdt in dat het aanwezige zorgpotentieel een maximum is van wat daadwerkelijk aan
zorg kan worden geleverd.
Voor sommige subgroepen zijn de respondentaantallen klein en de gegevens uit 2007
gedateerd. Dat betekent dat de ontwikkelingen tussen 2007 en 2015 niet in de analyses
konden worden meegenomen. Zo is bijvoorbeeld het aandeel alleenstaanden onder de
55-plussers licht toegenomen, wat inhoudt dat het zorgpotentieel in 2015 minder vaak een
partner omvat dan in 2007. Dit geeft de noodzaak aan van verdere ontwikkeling van de
gepresenteerde analyses. De gegevens van het ‘Onderzoek Zorggebruik’ (ozg) dat het scp
samen met het cbs in de periode 2014-2016 uitvoert, bieden daarvoor in de toekomst een
uitgelezen mogelijkheid. Zo is met behulp van die gegevens te bestuderen in hoeverre
voorkeuren van 55-plussers in het zorggebruik meespelen en dus ook of sommige
55-plussers (met specifieke beperkingen en hulpbronnen) hun voorkeur kunnen realiseren
en hoe het komt dat anderen dat niet kunnen. De aanpak in dit rapport biedt alvast een
aanzet om de effecten van de hervormingen voor de ontvangers van die zorg van tevoren
in te schatten. Het onderzoek geeft ook een inschatting in hoeverre de hervormingen tot
bezuinigingen zullen leiden tot vervanging van publiek gefinancierde zorg door informele
of zelf betaalde zorg.
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De hervormingen in de langdurige zorg
Met de wijzigingen in de langdurige zorg zal er naar verwachting een groter beroep op het
sociale netwerk en op de eigen financiële middelen van hulpbehoevenden worden gedaan.
Dat betekent bijvoorbeeld dat sommigen niet langer publiek gefinancierde huishoudelijke
hulp zullen ontvangen, maar dit zelf moeten gaan betalen of dat ze hiervoor een familielid
of kennis om hulp moeten vragen.
Bovendien wordt ernaar gestreefd opname te voorkomen en hulpbehoevenden zo lang
mogelijk thuis hulp te bieden. Dat zal alleen kunnen als de hulpbehoevenden over vol-
doende hulpbronnen beschikken. Ook worden er in gemeenten oplossingen gezocht in de
vorm van maatwerk, wat inhoudt dat er zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de
individuele wensen en mogelijkheden van cliënten. Daarbij speelt de financiële houdbaar-
heid van het totale systeem een rol, zodat ook op termijn in langdurige zorg kan worden
voorzien.
In het vervolg van deze beschouwing worden bespiegelingen gegeven over de volgende
drie aspecten van de hervormingen: beroep op het sociale netwerk, financiële mogelijk-
heden en het voorkomen van opname.

Beroep op het sociale netwerk
In hoeverre is er ruimte voor een groter beroep op het sociale netwerk? Ons rapport laat
zien dat een vijfde van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking over een rijk zorg-
potentieel beschikt, dat wil zeggen over een netwerk van verschillende personen die dicht-
bij staan en met wie frequent contact wordt onderhouden. Uit De Klerk et al. (2015) blijkt
dat ruim een derde van de mensen die nog geen informele hulp bieden wel kunnen en wil-
len helpen. Voor de 65-plussers ligt dit percentage iets lager. Hier lijken dus mogelijkheden
voor het verkrijgen van informele hulp te liggen. Maar juist de groep waar deze vraag
vooral relevant is, de 55-plussers met publiek gefinancierde huishoudelijke hulp, had min-
der vaak een rijk zorgpotentieel dan ontvangers van andere typen hulp. De ruimte voor een
groter beroep op het sociale netwerk lijkt hier dus beperkt.
Partners en kinderen zijn de meest voor de hand liggende potentiële mantelzorgers.
Maar partners van oudere hulpbehoevenden zijn zelf vaak oud en hulpbehoevend, dus zal
een deel van deze hulpbehoeftegroep een beroep op de volwassen kinderen doen (De Boer
et al. 2009). Onze resultaten laten zien dat bijna de helft van de 55-plussers met een
gezondheidsbeperking een kindgeoriënteerd zorgpotentieel heeft, met vaak wekelijks con-
tact met (klein)kinderen. Het zal dus vaak op hen aankomen om zorg te verlenen,
mits ouderen dat wensen en de volwassen kinderen hen willen en kunnen helpen.
10% van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking ontvangt al informele zorg.
Gezien het hoge percentage met een kindgeoriënteerd zorgpotentieel lijkt hier dus ruimte
voor meer informele hulp te zijn. Want uit De Klerk et al. (2014) blijkt dat naasten die geen
mantelzorger zijn, aangeven dat ze indien nodig familie met gezondheidsproblemen wel
zullen helpen, maar hoeveel en waarmee precies zal afhangen van de aard van de relatie,
de reistijd en of er anderen zijn die hulp kunnen bieden. Ook uit ander onderzoek
(bv. Broese van Groenou en Van Tilburg 2007) blijkt dat het zorgpotentieel van kinderen in
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veel gevallen wel wordt omgezet in daadwerkelijke hulp, maar dat van vrienden en buren
veel minder vaak.
Een aantal opmerkingen is hier op zijn plaats. Bij de nadruk in het beleid op meer informele
hulp moeten leden van het netwerk allerlei belemmeringen ‘overwinnen’ voordat ze daad-
werkelijk informele hulp verlenen (zie bv. Verbeek-Oudijk et al. 2014). Denk hierbij aan kin-
deren die zelf gezondheidsproblemen hebben, ver weg wonen, fulltime werken of kleine
kinderen hebben. Het lijdt dan ook geen twijfel dat in deze gevallen de ‘feitelijke hulp-
ruimte’ die het zorgpotentieel biedt, beperkt is. Bij de kinderen van 55-plussers zal mantel-
zorg vaak moeten worden gecombineerd met arbeidsparticipatie, wat tot een aanzienlijke
belasting kan leiden (Oudijk et al. 2010). Er wordt daarom ook wel gesproken van concur-
rentie tussen mantelzorg en betaald werk (Josten en De Boer 2015). Bovendien is uit ander
onderzoek bekend dat mantelzorg geven ook negatieve gevolgen voor de gezondheid van
de mantelzorger kan hebben (Bauer en Sousa-Poza 2015; De Boer et al. 2009; Hiel 2015).
Ook kan de kwaliteit van mantelzorg minder zijn dan van professionele zorg (De Klerk et al.
2014). Een professional kan misschien sneller onderkennen dat een situatie verergert en
beoordelen of er meer of andere zorg nodig is. Aan de andere kant zijn er hulp-
behoevenden die liever hulp van een mantelzorger ontvangen dan van een professional.
In feite moet er bij de keuze tussen informele of professionele zorg een afweging worden
gemaakt tussen de voorkeuren van de hulpbehoevende en de mantelzorger, de autonomie
of regie van de hulpbehoevende, en de daarmee gepaard gaande grotere risico’s.
Al met al ligt de ruimte om op het sociale netwerk terug te vallen bij de huidige generatie
55-plussers vooral in een groter beroep op de kinderen. Hierbij moet men bedacht zijn op
de mogelijke consequenties voor de kwaliteit van de zorg, en de overbelasting en arbeids-
participatie van de mantelzorger. Voor de toekomstige generaties 55-plussers is een
sterker beroep op het sociale netwerk mogelijk als eerder in de levensloop meer sociale
relaties worden aangegaan en onderhouden, zoals de publicatie van Suanet et al. (2013)
signaleert. De huidige 75-85-jarigen blijven voor informele hulp vooral afhankelijk van hun
kinderen. Vrienden of buren worden niet zo vaak voor hulp ingeschakeld, waarschijnlijk uit
‘vraagverlegenheid’ (Vrooman et al. 2014).

Financiële mogelijkheden
De eigen bijdrage die men voor het verkrijgen van publiek gefinancierde zorg moet beta-
len, is hoger voor mensen met een hoger inkomen. Hierdoor wordt het voor mensen met
een hoog inkomen aantrekkelijker om af te zien van publieke zorg en dit zelf te regelen.
Bovendien hebben ze daarvoor ook de financiële ruimte. Dit zien we terug in onze uitkom-
sten, die aangeven dat – afhankelijk van de ernst van de hulpbehoefte – het aandeel
55-plussers in de hoogste inkomenscategorie onder de ontvangers van informele of parti-
culiere hulp drie tot zeven keer zo groot is als onder de ontvangers van publiek gefinan-
cierde huishoudelijke hulp. Voor ontvangers van publiek gefinancierde huishoudelijke hulp
is de ruimte om deze te vervangen door zelf betaalde hulp gering, als die wordt afgemeten
aan het aandeel in de hoogste inkomenscategorie. Vooral mensen met lagere inkomens
gebruiken publiek gefinancierde zorg en ook voor hen moet die zorg goed geregeld zijn.
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Een alternatief is dat kinderen voor de huishoudelijke zorg voor een ouder betalen. Volgens
De Klerk et al. (2015) wil en kan ongeveer 40% van de kinderen 150 euro per maand voor de
zorg voor hun ouders betalen.

Het voorkomen van opname
Naast het accent op informele hulp en de eigen financiële mogelijkheden wordt er bij de
recente hervormingen ook op ingezet dat mensen met een hulpbehoefte langer thuis blij-
ven wonen. We zien in dit rapport dat bij ernstig hulpbehoevenden (al dan niet met
dementie) een beperkt zorgpotentieel positief is gerelateerd aan het wonen in een
oudereninstelling. Hoewel de relatie oorzaak en gevolg hier niet met zekerheid is af te lei-
den, is het goed mogelijk dat de aanwezigheid van een sterk sociaal netwerk verhuizing
naar een instelling kan voorkomen. Voor de ernstiger hulpbehoevenden zal waarschijnlijk
alleen informele of particuliere hulp niet volstaan, en zal ook professionele thuiszorg moe-
ten worden ingeschakeld. Onze resultaten laten dit ook zien: van de zelfstandig wonende
ernstig hulpbehoevenden (al dan niet met dementie) heeft bijna niemand alleen informele/
particuliere hulp of alleen huishoudelijke hulp. De meesten hebben publiek gefinancierde
verzorging en verpleging, al dan niet in combinatie met informele/particuliere hulp of huis-
houdelijke hulp. Uit ander onderzoek blijkt ook dat de alternatieven voor instellingszorg
vooral moeten worden gezocht in de huishoudelijke hulp, vaak in combinatie met per-
soonlijke verzorging en verpleging (Verbeek-Oudijk en Eggink 2014). Het is ook maar zeer
de vraag in hoeverre het informele netwerk over voldoende draagkracht beschikt om in de
grote hulpbehoefte van instellingsbewoners te voorzien. Bovendien blijkt dat een
vijfde deel van de ouderen, vooral zij die een behoefte aan bescherming en veiligheid heb-
ben, liever net zo beschut zou willen wonen als in het voormalige bejaardenhuis
(Hagen 2014).

Weinig ruimte voor zorgalternatieven
Op basis van de uitkomsten van dit rapport constateren we dat er weinig financiële ruimte
is voor de ontvangers van publiek gefinancierde huishoudelijke hulp om zelf particuliere
hulp in te kopen. Het ligt voor de hand vooral bij mensen met een lichte of matige hulp-
behoefte op zoek te gaan naar alternatieven voor publiek gefinancierde hulp. Maar juist bij
hen is er weinig financiële ruimte. En die ruimte zal tussen 2007 en 2015 door de her-
vormingen vermoedelijk nog kleiner zijn geworden. De ruimte om informele hulp in te roe-
pen voor huishoudelijke taken lijkt groter, maar zal vooral op de kinderen neerkomen, die
dat moeten combineren met hun werk en de verzorging van hun eigen kinderen. Een ver-
dere vermindering van de inzet van publiek gefinancierde huishoudelijke hulp voor licht of
matig hulpbehoevenden kan dan ook leiden tot een groeiende groep hulpbehoevenden
zonder enige hulp. Het is de vraag is of dat wenselijk is.
Het zorgpotentieel verschilt enorm tussen de verschillende groepen hulpbehoevenden.
Hoe ernstiger de hulpbehoefte, hoe vaker het zorgpotentieel kwetsbaar is of vooral uit kin-
deren bestaat en hoe minder vaak men een rijke hoeveelheid aan contacten heeft. Er is dus
veel zorgpotentieel voor hen die dit het wat betreft zorg het minst nodig hebben. Hier ligt
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een aanknopingspunt voor het beleid, dat gericht zou moeten zijn op het bevorderen van
contacten voor mensen met een grote zorgbehoefte, en het stimuleren van het onder-
houden van de bestaande contacten voor mensen met een lichte zorgbehoefte.
Vooral omdat bekend is dat ouderen die niet sociaal participatief zijn eenzamer zijn
(Croezen 2010).
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1 Hulpbehoefte, langdurig zorggebruik en netwerken van

55‑plussers

1.1 Langdurige zorg in een tijd van hervormingen

De zorg en ondersteuning voor mensen met een gezondheidsbeperking ondergaan
momenteel grootscheepse veranderingen. Niet alleen neemt het aantal ouderen door de
vergrijzing steeds meer toe, ook bereiken zij een steeds hogere leeftijd (dubbele ver-
grijzing). Met een toenemende leeftijd is de kans op gezondheidsbeperkingen groter en
daarmee ook de kans dat men langdurige hulp en ondersteuning nodig heeft om goed te
kunnen blijven functioneren in het dagelijks leven. Het gebruik van langdurige zorg zal naar
verwachting dan ook toenemen. Zorg en ondersteuning worden steeds vaker in de directe
omgeving van de hulpbehoevende georganiseerd. Volgens het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (vws) kan op die manier beter maatwerk worden geleverd en
kunnen ouderen bovendien zo lang mogelijk in hun eigen omgeving worden verzorgd.
Bovendien zal voor ondersteuning waar mogelijk vaker een beroep op het sociale netwerk
van de hulpbehoevende worden gedaan. De overheid streeft ernaar dat burgers van pas-
sieve consumenten van overheidsarrangementen zullen veranderen in actieve
coproducenten van hulp door hun eigen hulpbronnen in te zetten (Jager-Vreugdenhil
2012). Daarnaast moeten de maatregelen leiden tot een financieel houdbaar systeem, dat
ook op termijn in langdurige zorg kan blijven voorzien ondanks het verwachte toenemende
beroep op deze zorg.

Hervormingen in de langdurige zorg
Er zijn de laatste jaren veel veranderingen in de regelgeving voor langdurige zorg geweest,
met de Hervormingen Langdurige Zorg die 1 januari 2015 zijn ingegaan als de meest
recente. Volgens het kabinet-Rutte ii worden met deze hervormingen de aanspraken voor
thuiswonenden en voor bewoners van intramurale zorginstellingen beperkt ‘tot degenen
die het echt nodig hebben12 en de hulp niet uit eigen middelen kunnen betalen’
(tk 2012/2013a). De zorg binnen de muren van een instelling is sinds 2015 geregeld in de
Wet langdurige zorg (Wlz). De overige zorg en ondersteuning voor mensen met een lang-
durige zorgbehoefte valt sindsdien onder de verantwoordelijkheid van gemeenten (onder
de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) of de zorgverzekeringen. Ook is

12 Dat dit een complex uitgangspunt is, toont Kees Schuijt (2013) in zijn oratie aan. Hij stelt dat niemand
erop tegen zal zijn dat de ‘waarlijk needy’ op een of andere manier moeten worden geholpen. In de
praktijk van de uitvoering dient echter per geval te worden nagegaan of iemand wel of niet tot de
‘waarlijk needy’ behoort. Het cruciale probleem van een verzorgingsstaat is – volgens Schuijt – dat het
vrijwel onmogelijk is om goed onderscheid te maken tussen de echte probleemgevallen, de net-echte
probleemgevallen, de net-niet-echte gevallen, de niet-echte gevallen (oneigenlijk gebruik) en de
opzettelijk niet-echte gevallen (fraude).
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het budget voor hulp bij het huishouden, die al sinds 2007 onder de Wmo valt,
met 32% gekort (tk 2013/2014b). Deze begrotingsmaatregel zorgt ervoor dat veel gemeen-
ten de huishoudelijke hulp die ze leveren anders inrichten. Dat leidde tot de verwachting
dat een kwart van de gemeenten vanaf 2015 helemaal geen huishoudelijke hulp meer zou
bieden, en meer dan de helft minder uren zou leveren of de hulp anders zou inrichten
(De Koster en Salhi 2014).13 Een groot deel van de mensen die huishoudelijke hulp nodig
hebben, heeft dus andere zorgoplossingen moeten bedenken.
De gevolgen van de huidige hervormingen zijn nog niet duidelijk. De gevolgen van eerdere
veranderingen zijn wel bestudeerd. Zo beschreven Vernhout et al. (2004) naar welke alter-
natieven mensen in 2004 uitweken na een aangekondigde verhoging van de eigen bijdrage
voor de thuiszorg. Op basis van gegevens van thuiszorgorganisaties en interviews onder
cliënten bleek dat 2% de thuiszorg volledig had opgezegd. Men had gekozen voor alterna-
tieven zoals informele zorg (35%), zelfredzaamheid (21%) en particuliere zorg (16%).
Van degenen zonder alternatief (26%) wachtte de meerderheid af tot de gevolgen precies
duidelijk werden.
De overheid wil ook bereiken dat er een groter beroep op het sociale netwerk van de hulp-
behoevenden wordt gedaan (tk 2012/2013a; tk 2012/2013b). Uit wie dat netwerk kan
bestaan, staat in de nieuwe Wmo beschreven (Rijksoverheid 2015b). Het gaat niet alleen
om personen uit de huiselijke kring, maar ook andere personen met wie mensen regel-
matig contacten onderhouden, zoals buren, medeleden van een vereniging, enzovoort
(tk 2013/2014a). Er staat verder expliciet in de toelichting op de Wmo genoemd dat uit deze
definitie geen verplichting voor deze personen om iemand bij te staan voortvloeit.
De vraag of er mensen in het sociale netwerk zijn aan wie iemand hulp zou kunnen en
mogen vragen, komt aan de orde bij het onderzoek dat de gemeente verricht wanneer
iemand daar een aanvraag voor hulp indient.14

Gevolgen van de hervormingen
De hervormingen brengen zowel voor cliënten als voor de zorgleveranciers veel verande-
ringen met zich mee (zie bv. Non et al. 2015 voor een uitgebreide beschrijving daarvan).
Met het toenemend appel op hulp uit het eigen sociale netwerk en meer inzet van eigen
financiële hulpbronnen zullen minder cliënten publiek gefinancierde zorg ontvangen, maar
er zullen ook nieuwe cliënten bijkomen die thuiszorg in plaats van intramurale zorg
ontvangen. Om welke mensen gaat het? De hervormingen zijn nog te kort geleden van
start gegaan om de feitelijke uitwerking ervan al in kaart te brengen. Om toch enig inzicht

13 In hoeverre dit daadwerkelijk is gebeurd, is medio 2015 nog niet bekend. Wel zijn er aanwijzingen dat
de huishoudelijke hulp inderdaad verminderd is, als wordt gekeken naar de websites van de diverse
gemeenten (zie bv. Gemeente Utrecht 2015). Maar in vervolg op een gerechtelijk besluit op het afzien
van het aanbieden van huishoudelijke hulp door de gemeente Montferland, adviseert de vng
gemeenten die besloten hebben dat de eerste drie uur huishoudelijke hulp voor iedere burger alge-
meen gebruikelijk is, hun besluit te herzien (zie vng 2015 en Montferland 2014). In hoeverre dit ook
daadwerkelijk gebeurt, is onzeker (De Koster 2015).

14 Voorheen werd dit het ‘keukentafelgesprek’ genoemd.
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te krijgen welke mensen mogelijk geen gebruik meer kunnen maken van de thuiszorg en
welk type cliënten er misschien bij zullen komen, gaan we een stap terug in de tijd (2007)
en delen we mensen in dat jaar in groepen met vergelijkbare hulpbehoeften in.
Onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) was de indicatie voor langdurige
zorg op de mate van beperkingen15 gebaseerd en daarmee leek de impliciete aanname te
worden gemaakt dat een bepaalde beperking of hulpbehoefte een-op-een tot een bepaald
type zorggebruik leidt. Is dat wel zo? Wij willen onderzoeken of mensen met een bepaalde
hulpbehoefte inderdaad eenzelfde zorggebruik kennen. Hierbij bestuderen we in het bij-
zonder het zorgpotentieel: dat zijn relaties in het sociale netwerk met personen die dicht bij
de hulpbehoevende staan en waarin veel is geïnvesteerd (Broese van Groenou en
Van Tilburg 2007; Van Weert et al. 2007). Welke achterliggende factoren verklaren het zorg-
gebruik van mensen met een vergelijkbare hulpbehoefte? Waarom is bijvoorbeeld de ene
persoon met een zware hulpbehoefte naar een verzorgingshuis verhuisd en woont de
andere nog zelfstandig en ontvangt thuiszorg? Hebben thuiswonenden die huishoudelijke
hulp vanuit de Wmo ontvangen minder inkomen dan thuiswonenden met particuliere
zorg? Hebben thuiswonenden een groter of sterker ondersteunend netwerk en biedt dat
een mogelijke verklaring waarom ze thuis kunnen blijven wonen? Een toename van de
hulpbehoefte kan met verlies van sociale contacten gepaard gaan, wat de kans op hulp van
het nog beschikbare netwerk verkleint. Met andere woorden: het zorgpotentieel neemt af.
De vraag is of de gebruikers door de hervormingen en veranderingen in de zorg zorg-
potentieel of inkomen hebben om op andere wijze(n) in hun zorgbehoefte te voorzien.
Een uitkomst van dit onderzoek kan zijn dat beleidsmakers en zorgprofessionals niet alleen
rekening moeten houden met differentiatie in hulpbehoefte, maar ook met differentiatie in
hulpbronnen, zoals het zorgpotentieel en inkomen. En daarmee geeft dit onderzoek een
indicatie of de weg die de overheid is ingeslagen met de hervormingen in de langdurige
zorg een haalbare is.

1.2 Opzet van het onderzoek

Doelgroep: 55-plussers met een gezondheidsbeperking
We richten ons op de Nederlandse bevolking van 55 jaar of ouder met een gezondheids-
beperking. Het overgrote deel van de jongere bevolking heeft immers niet te maken met
een langdurige gezondheidsbeperking en de zorg die hiermee gepaard gaat.16

Een gezondheidsbeperking wil zeggen minimaal een lichte lichamelijke, cognitieve of
psychische beperking.17 Ongeveer 60% van de Nederlandse 55-plussers heeft een der-

15 De indicatiestelling voor de Zvw vindt nu plaats op basis van een onderzoek. In hoeverre dit geba-
seerd is op de mate van beperkingen, is (nog) niet duidelijk, maar het is wel aannemelijk dat beper-
kingen een belangrijke rol spelen. Voor de Wlz verricht het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz), net als
voor de toenmalige Awbz, de indicatie op basis van beperkingen en leefsituatie.

16 Daarnaast zijn er geen gegevens beschikbaar over bewoners die jonger dan 55 jaar zijn en in ouderen-
instellingen wonen.

17 Men kan denken aan problemen met de mobiliteit, dementie, overspannenheid of depressie.
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gelijke gezondheidsbeperking. De overige 40% heeft geen gezondheidsbeperking en heeft
daardoor in principe geen langdurige zorg nodig. Deze groep laten we daarom verder bui-
ten beschouwing. Als we het in de rest van het rapport over de 55-plussers hebben, doelen
we op de populatie van 55 jaar of ouder met minstens een lichte gezondheidsbeperking.

Onderzoeksvragen
Op verzoek van het ministerie van vws heeft het scp de rol van het zorgpotentieel en het
inkomen bij het zorggebruik onderzocht. Concreet beantwoorden we in dit rapport de vol-
gende onderzoeksvragen:
1 In welke mate gebruiken 55-plussers met een vergelijkbare hulpbehoefte verschillende

zorgoplossingen, en welke rol spelen het zorgpotentieel en andere relevante ken-
merken hierin?

2 Welk inkomen en/of zorgpotentieel hebben gebruikers van zorg om op te kunnen
terugvallen wanneer de publiek gefinancierde hulp zou vervallen?

De afzonderlijke deelvragen die bij deze onderzoeksvragen horen, luiden:
1 Welke groepen 55-plussers met een vergelijkbare hulpbehoefte zijn er te onder-

scheiden? (hoofdstuk 2)
2 Hoe ziet het zorgpotentieel van 55-plussers eruit en wat is de relatie met de hulp-

behoefte? (hoofdstuk 3)
3 Hoe groot is het inkomen van 55-plussers en wat is de relatie met de hulpbehoefte?

(hoofdstuk 4)

Zoals bekend is hulpbehoefte in zeer grote mate bepalend voor het zorggebruik.
Door 55-plussers in te delen in groepen die wat betreft hulpbehoefte vergelijkbaar zijn,
kunnen we de invloed van het inkomen en het zorgpotentieel op het zorggebruik zuiverder
bepalen. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, wordt daarom eerst de hulp-
behoefte bepaald en worden groepen met eenzelfde hulpbehoefte geconstrueerd (deel-
vraag 1; zie hoofdstuk 2). De hulpbehoefte is een multidimensionaal begrip dat meerdere
gezondheidsindicatoren omvat. Om te weten welke rol het zorgpotentieel in het zorg-
gebruik speelt, wordt nagegaan wat dat zorgpotentieel inhoudt en hoe de samenstelling
per type zorgpotentieel is voor wat betreft persoonskenmerken zoals leeftijd, opleidings-
niveau en geslacht. Bovendien wordt in kaart gebracht hoe het zorgpotentieel er per hulp-
behoeftegroep uitziet (deelvraag 2; zie hoofdstuk 3). Hetzelfde wordt gedaan voor het
inkomen (deelvraag 3; zie hoofdstuk 4). Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de invloed van
beide kenmerken op het zorggebruik vastgesteld (hoofdvraag 1) en wordt in hoofdstuk 6
de ruimte voor alternatieve zorgvormen bestudeerd (hoofdvraag 2).

Gegevens
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, hebben we niet alleen gegevens over
het langdurige zorggebruik van thuiswonenden én instellingsbewoners nodig, maar ook
informatie over hun hulpbehoefte, hun sociale netwerk en andere zorgrelevante
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kenmerken. Het meest recente databestand dat al deze informatie bevat, wordt gevormd
door de gecombineerde gegevens van het Aanvullend voorzieningen onderzoek (avo) uit
2007 en het onderzoek Ouderen in instellingen uit 2008, beide uitgevoerd door het scp.
Met deze gegevens kunnen we – naast het niet-gebruik van zorg – het gebruik van infor-
mele en particuliere zorg, publiek gefinancierde thuiszorg (persoonlijke verzorging en ver-
pleging) en zorg in instellingen onderscheiden. Hoewel deze gegevens zeven tot acht jaar
oud zijn, denken we toch dat ze waardevolle inzichten en aanknopingspunten voor de
actuele situatie bieden, en wel om verschillende redenen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld
dat het aantal thuiszorggebruikers wel is toegenomen tussen 2004 en 2011, maar dat deze
toename aan de bevolkingsgroei van vooral de ouderen van 80 jaar of ouder is toe te
schrijven. Als met de bevolkingstoename en vergrijzing rekening wordt gehouden, is het
aantal gebruikers van de thuiszorg constant (Plaisier en De Klerk 2015). Wel is het gemid-
deld aantal uren huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging licht gestegen. Uit dit-
zelfde onderzoek blijkt dat in dezelfde periode vooral de rol van inkomen en huishoudens-
samenstelling en in mindere mate van leeftijd en lichamelijke beperkingen als determinant
voor het gebruik van extramurale zorg is veranderd. Mensen met hoge inkomens en in
meerpersoonshuishoudens zijn iets minder vaak publiek gefinancierde thuiszorg gaan
gebruiken. De verschillen tussen zorggebruikers in 2007 en nu verschillen dus niet zo heel
sterk.
Ook gaan we ervan uit dat het sociale netwerk van burgers sinds 2007 niet wezenlijk in
omvang en samenstelling is veranderd. Het aantal alleenstaanden neemt weliswaar toe,
maar zij vormen een betrekkelijk kleine groep op het totaal aantal 55-plussers. Ook het
stijgend opleidingsniveau en de mate van kerkelijkheid van ouderen hebben een positief
effect op de omvang en samenstelling van niet-familiaire netwerken (Broese van Groenou
en Van Tilburg 2007; Van Campen 2011; Suanet et al. 2013). Deze veranderingen zullen ech-
ter slechts langzaam plaatsvinden en de resultaten van het onderzoek naar verwachting
niet wezenlijk aantasten. Met andere woorden: de hulpbehoevende 55-plussers van nu
lijken – op de leeftijdssamenstelling van de groep na – wat betreft kenmerken nog altijd
grotendeels op de hulpbehoevende 55-plussers van 2007.
In de organisatie van de verschillende zorgvormen is de laatste jaren echter (zoals eerder al
vermeld) wel veel veranderd. Na invoering van de hervormingen is het goed mogelijk dat
iemand met een zorgbehoefte die gelijk is aan die van iemand die in 2007 in een instelling
woonde, nu niet meer in aanmerking komt voor deze zorg, maar op thuiszorg is aan-
gewezen. Vaak zal het gaan om iemand die ernstig hulpbehoevend is. Door in ons
gegevensbestand uit 2007 naar het zorgpotentieel, inkomen en andere zorgrelevante ken-
merken van ernstig hulpbehoevende 55-plussers in een instelling te kijken, en deze te ver-
gelijken met die van ernstig hulpbehoevende 55-plussers die zelfstandig wonen, kunnen
we een inschatting maken in hoeverre personen die in een oudereninstelling wonen ook
met thuiszorg geholpen zouden kunnen zijn. Dit geeft een indicatie van de mogelijkheden
voor ernstig hulpbehoevenden om langer thuis te blijven wonen. Dit onderzoek haalt zo
enkele aandachtspunten voor het langdurigzorgbeleid boven water.
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Meerwaarde van dit onderzoek
Dit onderzoek is met de insluiting van zowel informele en particuliere zorg, professionele
thuiszorg als de zorg die in verzorgings- en verpleeghuizen wordt geleverd een aanvulling
op eerdere onderzoeken. Eerder onderzoek richtte zich ofwel op alleen de publiek gefinan-
cierde thuiszorg (zie bv. Plaisier en De Klerk 2015), of op de combinatie van thuiszorg en
informele zorg van thuiswonenden (zie bv. Broese van Groenou et al. 2015). Intramurale
zorg wordt meestal niet meegenomen in het onderzoek.
Dit onderzoek bouwt voort op de inzichten die zijn opgedaan in de reeks publicaties over
toekomstige ontwikkelingen in de sector verpleging en verzorging die het scp heeft uitge-
bracht (zie bv. Eggink et al. 2012; Timmermans 1997), maar neemt nu de hulpbehoefte als
uitgangspunt en niet het daadwerkelijke zorggebruik.
Van der Kwartel en Van der Windt (2013) hebben onderzocht welke gevolgen hervormingen
in de huishoudelijke verzorging zouden kunnen hebben. Zij gaan noodgedwongen uit van
scp-onderzoek dat op gegevens over het jaar 1999 is gebaseerd (Van Gameren et al. 2004).
Het onderhavige onderzoek kan dan ook mede gezien worden als een update van dat
scp-onderzoek op basis van recentere gegevens.
We besteden in dit rapport bijzondere aandacht aan het sociale netwerk (vooral aan het
zorgpotentieel binnen dat netwerk) en aan de rol van het inkomen. Netwerken met veel
zorgpotentieel omschrijven we als die relaties met personen die dichtbij staan en waarin
veel is geïnvesteerd (Broese van Groenou en Van Tilburg 2007; Van Weert et al. 2007).
Het zijn contacten die informele hulp zouden kunnen leveren. Timmermans en Pommer
(2008) beschrijven contacten met zorgpotentieel als een ‘miniverzekering’: men kan in
geval van nood bij die personen aankloppen voor hulp. De veronderstelling is dat personen
verschillen in het zorgpotentieel dat ze beschikbaar hebben. Immers, niet iedereen heeft
zo’n sociaal netwerk en bovendien wordt de verwachte of benodigde hulp niet altijd gele-
verd. Om bij dezelfde terminologie te blijven: sommige personen zijn ‘goed verzekerd’ en
anderen ‘slecht verzekerd’.

1.3 Van hulpbehoefte naar zorggebruik

Een veelgebruikt model om het gebruik van zorg te verklaren en te voorspellen, is door
Andersen en zijn collega’s ontwikkeld (Andersen en Newman 1973; Andersen 1995).
Het model is in eerste instantie ontwikkeld voor het bestuderen van het gebruik van medi-
sche zorg,18 maar is inmiddels toegepast bij onderzoek naar het gebruik van sociale voor-
zieningen (Bass en Noelker 1987), informele zorg (Gaugler en Kane 2001), zorgtransities
(Geerlings et al. 2005) en langdurige thuiszorg en zorg in instellingen (Larsson et al. 2006).
Met het zorgmodel stellen Andersen en collega’s dat er drie groepen factoren een rol spe-
len in gebruik van zorg, namelijk omgevingsfactoren, kenmerken van het zorgsysteem en

18 Tot halverwege de jaren negentig keken de meeste theorieën met vooral naar de pathologische ont-
wikkeling van beperkingen/handicaps (Nagi 1965; 1979; 1991; who 1980). De medische definitie van
gezondheid stond voorop.
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kenmerken van de gebruikers. Voor dit onderzoek beperken we ons tot de individuele ken-
merken die bepalend zijn voor het zorggebruik. De kenmerken van het langdurige zorg-
systeem zijn immers voor iedereen in Nederland gelijk, en hetzelfde geldt in grote mate
voor de omgevingsfactoren, zoals technologische mogelijkheden en sociale normen ten
aanzien van zorggebruik. De kenmerken van de gebruikers worden door Andersen en
Newman verder uitgesplitst in drie categorieën: hulpbehoefte (illness), persoonskenmerken
(predisposition) en hulpbronnen (enabling factors). Wegens de directe invloed van de hulp-
behoefte van een persoon op het zorggebruik is de hulpbehoefte een van de belangrijkste
determinanten. Ook andere individuele kenmerken spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld
de leeftijd of het geslacht van een persoon. Bovendien heeft het opleidingsniveau invloed
op het zorggebruik, omdat dat volgens Andersen en Newman de sociale structuur van een
persoon vertegenwoordigt en zo een beeld geeft van de leefstijl en de mogelijkheid om die
te veranderen. Als laatste zijn er in het zorgmodel factoren die iets over de hulpbronnen
van een individu zeggen. Hieronder worden vooral de financiële middelen verstaan, maar
ook de aanwezigheid van een sociaal netwerk (waaronder partner en kinderen) valt hier-
onder.
In een inmiddels al ruim twintig jaar oud artikel beschrijven Verbrugge en Jette (1994)
‘het proces van gezondheidsbeperkingen’ (disablement process). Aan de bestaande theorieën
over de pathologische ontwikkelingen van gezondheidsbeperkingen voegden zij de invloed
toe van persoonskenmerken (zoals een hoge leeftijd of een lage opleiding) en omgevings-
factoren (zoals de beschikbare technieken en therapieën, maar ook de toegankelijkheid
van de woning enz.); deze kunnen dit proces versnellen of vertragen. Verbrugge en Jette
stellen dat de kans dat een medische aandoening zich in een (permanente) handicap of
beperking ontwikkelt van zowel de risicofactoren die een persoon zelf met zich meedraagt
als van de omgeving afhangt.

In grote lijnen volgen we het originele model van Andersen en Newman (1973), met
twee aanpassingen. Ten eerste houden we rekening met het gedachtegoed van Verbrugge
en Jette (1994) en Andersen (1995; zie ook who 2013), namelijk dat niet alleen zorggebruik
maar ook gezondheidsbeperkingen worden beïnvloed door persoonskenmerken als leef-
tijd, geslacht en opleiding, en bekijken we de invloed van deze persoonskenmerken op de
hulpbehoefte (zie hoofdstuk 2). We houden bovendien rekening met de mogelijkheid dat
behalve hulpbehoefte ook leeftijd, geslacht en opleidingsniveau een zelfstandig effect op
het zorggebruik hebben. Ten tweede maken we een onderscheid tussen het zorgpotentieel
(zie hoofdstuk 3) en inkomen (zie hoofdstuk 4), beide volgens de theorie van Andersen en
Newman enabling factors (hulpbronnen). We bestuderen de relatie van deze twee aspecten
met zowel de aanwezige hulpbehoefte als met het zorggebruik. Om verschillen in zorg-
gebruik binnen groepen met een vergelijkbare zorgbehoefte te verklaren, houden we
zowel rekening met persoonskenmerken als met het zorgpotentieel en het inkomen
(zie hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 bekijken we het zorgpotentieel en inkomen waarover
zorggebruikers beschikken. We kijken vooral naar ontvangers van huishoudelijke hulp en
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bewoners van oudereninstellingen, twee groepen die mogelijk met beperkingen van de
toegang tot de zorg te maken krijgen.
Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven, is de uitgangspositie van ons onderzoek de populatie
van 55-plussers met enige vorm van lichamelijke, cognitieve of psychische beperkingen en
met bepaalde persoonskenmerken (zie hoofdstuk 1). We gaan na of we groepen mensen
kunnen identificeren die wat betreft hulpbehoefte op elkaar lijken. Om wat meer zicht op
de samenstelling van de groepen hulpbehoevenden te krijgen, bekijken we de verdeling
naar een aantal persoonskenmerken (zie hoofdstuk 2). Zo proberen we ook groepen met
eenzelfde zorgpotentieel te identificeren. Ook van hen bekijken we de samenstelling naar
persoonskenmerken. Bovendien wordt per hulpbehoeftegroep het zorgpotentieel in kaart
gebracht (zie hoofdstuk 3). Datzelfde doen we voor inkomen (zie hoofdstuk 4). Vervolgens
wordt per hulpbehoeftegroep de relatie tussen het zorggebruik enerzijds en de persoons-
kenmerken, het zorgpotentieel en het inkomen anderzijds bepaald per groepering met
eenzelfde hulpbehoefte (zie hoofdstuk 5). Bij het zorggebruik kijken we alleen of iemand
hulp ontvangt, maar niet naar de frequentie en de intensiteit ervan.
Ten slotte zetten we de hulpbehoeftegroep af tegen het zorggebruik, waarna we verschil-
len en overeenkomsten proberen te verklaren door nader in te zoomen op het steeds
belangrijker wordende zorgpotentieel en het inkomen (zie hoofdstuk 6).

In figuur 1.1 staat een schematische weergave van de relaties die we bestuderen en de bij-
behorende hoofdstukken.

Figuur 1.1
Schematische weergave van de relatie tussen hulpbehoefte en zorggebruik

persoonskenmerken
(h2)

zorgpotentieel
(h3)

zorggebruik
 (h5, h6)

inkomen
(h4)

hulpbehoe�e
(h2)

Bron: scp
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2 Hulpbehoefte

Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, speelt de hulpbehoefte een centrale rol als determi-
nant voor het zorggebruik. In dit hoofdstuk bestuderen we daarom de mate van hulp-
behoefte van 55-plussers met een beperking. Het doel daarvan is om groepen mensen te
identificeren die wat betreft hulpbehoefte op elkaar lijken. Daarmee beantwoorden we de
eerste deelvraag: Welke groepen 55-plussers met een vergelijkbare hulpbehoefte zijn er te onder-
scheiden?

2.1 Operationalisatie van de hulpbehoefte

Hulpbehoefte kan het gevolg zijn van een aandoening of een beperking. Naast deze vrij
objectieve factoren wordt de hulpbehoefte ook bepaald door hoe mensen hun gezondheid
zelf ervaren. Klachten en aandoeningen zoals vastgesteld door een arts sluiten namelijk
niet altijd een-op-een aan bij het perspectief dat mensen zelf van hun gezondheid hebben.
Anders gezegd: mensen die zich ondanks hun aandoeningen gezond voelen, zullen minder
beperkingen ondervinden en minder behoefte aan hulp hebben dan mensen die zich onge-
zond voelen (Von Faber 2002; Perenboom et al. 2012; Puts et al. 2007). Ook multi-
morbiditeit – tegelijkertijd verschillende aandoeningen hebben – is een belangrijke factor
voor de hulpbehoefte. Multimorbiditeit kan de mate waarin men zelfstandig kan functio-
neren anders beïnvloeden dan afzonderlijke beperkingen (Van Campen 2011).
Hieruit is te concluderen dat er behoefte is aan een brede maat voor hulpbehoefte, die
recht doet aan zowel objectieve als subjectieve kanten van de gezondheid, en waarin ook
rekening wordt gehouden met een mogelijke opeenstapeling van gezondheidsproblemen
(multimorbiditeit). Veel meetinstrumenten richten zich op lichamelijke beperkingen, zon-
der rekening te houden met psychische kenmerken (De Klerk et al. 2006; De Klerk et al.
2012) of combineren lichamelijke, psychische en sociale vormen van kwetsbaarheid
(Van Campen 2011; Goddens 2010). Vaak komt onvoldoende naar voren dat subjectieve
aspecten van gezondheid ook belangrijk zijn en ontbreekt oog voor de mogelijke cumulatie
van aandoeningen.

Op basis van ons datamateriaal construeren we een maat waarin groepen 55-plussers met
een vergelijkbare hulpbehoefte worden onderscheiden. We nemen in deze maat allereerst
verschillende soorten beperkingen mee. Het gaat niet alleen om lichamelijke, maar ook om
psychische en cognitieve beperkingen. Verder nemen we als indicator de multimorbiditeit
mee, oftewel het aantal aandoeningen waar iemand last van heeft. Tot slot nemen we
twee indicatoren voor de subjectieve beoordeling van gezondheid op: ervaren gezondheid
en ervaren belemmering door pijn bij dagelijkse bezigheden. De maat wordt geconstrueerd
met behulp van zogenoemde latente klassenanalyse, die respondenten met vergelijkbare
combinaties van hulpbehoeftekenmerken in dezelfde klasse indeelt. De methode die we
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voor het maken van groepen met vergelijkbare kenmerken (latente klassenanalyse) gebrui-
ken, is kort beschreven in kader 2.1.

Kader 2.1 Latente klassenanalyse (lca): een methode voor het maken van groepen
De indeling in ‘homogene groepen met eenzelfde hulpbehoefte’ is gemaakt met behulp van de
latente klassenanalyse (lca: latent class analysis) en uitgevoerd met Mplus (Hagenaars en
McCutcheon 2002; Muthén en Muthén 2010). De groepen worden afgeleid uit de gegevens en
staan niet op voorhand vast. Nadat eerst twee afzonderlijke klassen worden gemaakt, wordt er
telkens bezien of het onderscheiden van een extra klasse beter bij de gegevens past. Dit proces
wordt herhaald totdat er een model is bereikt waarvoor dit niet langer het geval is. Wij gebruiken
twee criteria om te bepalen of een extra klasse beter bij de gegevens past.
Als eerste is dat de Bayesian Information Criterion (bic). De klassenindeling met de laagste bic-
waarde is de optimale indeling (zie Savage et al. 2013). Als tweede bekijken we de zogeheten
entropie: hoe duidelijk de latente klassen van elkaar kunnen worden onderscheiden op basis van
de voorspelde klassenkansen van de respondenten. Het gaat hierbij om de kans dat iemand in een
bepaalde klasse terechtkomt. Hoe hoger de kans in elke klasse, hoe beter het model.
Een ander criterium is de Lo-Mendell p-waarde, die de kans weergeeft dat data zijn gegenereerd
door een model met één klasse minder dan het geschatte model; als de p-waarde bij k–1 (bijvoor-
beeld 3) groepen significant is, dan is het model met k (4) klassen beter dan met k–1 (3). Verder is
bepalend of het aantal waarnemingen per klasse voldoende groot is en dat er niet te veel para-
meters op een grenswaarde worden geschat. De beslissing over het aantal latente klassen is op
basis van al deze overwegingen genomen (zie o.a. Masyn 2013). In bijlage A bij dit rapport (te vin-
den op www.scp.nl bij het desbetreffende rapport) staan de resultaten van de voor dit onderzoek
uitgevoerde lca’s.
Zie ook bijvoorbeeld Chorus et al. (2014) en Vrooman et al. (2014) voor een recente toepassing van
deze methode.

2.2 Mate van hulpbehoefte

Hulpbehoeftegroepen
In dit hoofdstuk zijn we op zoek naar groepen 55-plussers met een vergelijkbare hulp-
behoefte op basis van verscheidene (gezondheids)kenmerken. Voordat we dit doen, geven
we een indruk van het voorkomen van deze kenmerken in de 55-plusbevolking met een
gezondheidsbeperking (tabel 2.1, rechter kolom). Meer dan 40% van de 55-plussers met
minimaal één gezondheidsbeperking heeft een lichte lichamelijke beperking. Matige
lichamelijke beperkingen komen bij 32% van deze groep voor, en ernstige lichamelijke
beperkingen bij 25%. 5% heeft een cognitieve beperking, en 10% een psychische beper-
king. Van de 55-plussers met een cognitieve beperking heeft 80% ook een ernstige
lichamelijke beperking, maar er is nauwelijks een correlatie tussen het hebben van een
psychische en een lichamelijke beperking. De meeste mensen beoordelen hun gezondheid
als goed of ‘gaat wel’ (beide 45%); weinig mensen vinden hun gezondheid ronduit slecht.
Een minderheid van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking (15%) voelt zich sterk
door pijn belemmerd in de dagelijkse bezigheden. Voor een klein deel (3%) van de respon-
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denten is de vraag naar ervaren belemmeringen beantwoord door een ‘proxy’
(naast familielid of verzorgende), omdat de respondent zelf niet in staat was de vragen te
beantwoorden. Het is in dat geval aannemelijk dat hun hulpbehoefte groot is. De gezond-
heid van de hulpbehoevenden is door de proxy’s in meerderheid beoordeeld als ‘slecht’ of
‘gaat wel’ (niet in de tabel). Iets meer dan een derde van de 55-plussers met een
gezondheidsbeperking heeft geen aandoeningen of slechts één, althans op grond van de
door ons gebruikte lijst van 22 aandoeningen.19 Bij hen is er dus geen sprake van multi-
morbiditeit. Aan de andere kant heeft ruim een kwart van de 55-plussers met een
gezondheidsbeperking te maken met vier of meer aandoeningen.
Op basis van deze kenmerken voerden we een latente klassenanalyse uit, waarmee we de
55-plussers groeperen op basis van lichamelijke, cognitieve en psychische beperkingen,
subjectieve gezondheid, ervaren belemmering in dagelijkse bezigheden door pijn, en
multimorbiditeit. De resultaten geven aan dat er vier groepen onder de 55-plussers met
een gezondheidsbeperking kunnen worden onderscheiden. Op basis van verschillende cri-
teria is de prestatie van het model goed, wat impliceert dat het goed gelukt is om verschil-
lende groepen in de gegevens te onderscheiden.20 De groepen worden aan de hand van de
onderliggende kenmerken gekarakteriseerd (zie tabel 2.1). We noemen de groepen licht,
matig en ernstig hulpbehoevend, en ernstig hulpbehoevend met dementie.
De eerste groep vormt met 39% de grootste groep onder de 55-plussers met een
gezondheidsbeperking. Deze groep is het lichtst beperkt, met vooral lichte lichamelijke
beperkingen (77,6% van de mensen in deze groep). Een klein deel heeft cognitieve (0,5%)
of psychische beperkingen (4,9%). Veruit de meerderheid van deze groep beoordeelt de
eigen gezondheid als ‘goed’ en de meerderheid voelt zich ook niet door pijn belemmerd in
de dagelijkse bezigheden, ook al voelt meer dan een kwart zich een beetje belemmerd.
Driekwart heeft geen of maximaal één aandoening; er is nauwelijks sprake van meerdere
aandoeningen (multimorbiditeit). Deze groep noemen we de licht hulpbehoevenden.
De tweede groep omvat een derde van de onderzoekspopulatie (55-plussers met een
gezondheidsbeperking). Ruim de helft van deze groep heeft matige lichamelijke beperkin-
gen, de rest heeft lichte lichamelijke beperkingen. Net als bij de licht hulpbehoevenden
heeft vrijwel niemand van hen cognitieve beperkingen en weinigen hebben een psychische
beperking. Twee derde van hen beoordeelt de eigen gezondheid als ‘matig’, de rest als
‘goed’. De overgrote meerderheid voelt zich een beetje door pijn belemmerd in de dage-
lijkse bezigheden. Zij hebben wel vaak meerdere aandoeningen: ruim een derde heeft vier
of meer aandoeningen, ruim een derde heeft drie aandoeningen en de rest twee of minder.
Deze groep noemen we matig hulpbehoevend.

19 Het gaat om 22 aandoeningen: astma, kanker, ernstige hartaandoening, bloedvatvernauwing,
beroerte, ernstige darmstoornis, nier-, gal- of leverziekte, artrose in heup of knie, reuma, suiker-
ziekte, ernstige rugaandoening, ernstige nekaandoening, ernstige pols- of handaandoening,
migraine, zenuwstelselziekte, epilepsie, incontinentie, ernstige huidziekte, psychische problemen,
ernstig gevolg ongeval, dementie of andere aandoening.

20 Voor de prestatie van het model wordt verwezen naar de tabellen A.1 en A.2 in bijlage A.
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Tabel 2.1
Karakterisering van hulpbehoeftegroepen van 55-plussers met een gezondheidsbeperking, 2007-2008 (ver-
ticaal gepercenteerd; n = 2993)

 licht  matig  ernstig 
 ernstig met
dementie

 
 totaal 

 
lichamelijke beperkingen
    licht 77,6 39,6 1,1 6,1 43,0
    matig 18,2 58,4 24,3 5,6 31,6
    ernstig 4,2 2,0 74,6 88,4 25,4
cognitieve beperking 0,5 0,8 0,0 98,4 5,3
psychische beperking 4,9 10,1 88,7 66,4 10,3
subjectieve gezondheid
    goed 79,7 30,1 9,6 33,5 44,4
    gaat wel 20,3 67,0 58,2 44,9 45,5
    slecht 0,0 2,9 32,2 21,6 10,0
belemmeringen door pijn
    niet 68,9 14,5 19,8 19,6 37,2
    beetje 28,4 82,6 30,5 12,6 45,1
    veel 2,6 2,9 48,6 13,2 14,6
    proxy 0,0 0,0 1,0 54,6 3,0
aantal aandoeningen
    0 of 1 74,2 7,6 17,2 0,9 35,6
    2 20,4 20,1 18,3 10,5 19,3
    3 5,4 34,2 14,6 16,9 17,2
    ≥ 4 0,0 38,1 49,9 71,7 27,9
 
gewogen aandeel in 55-plus
populatie

39 31 25 5 100

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

De derde groep omvat een kwart van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking.
Driekwart van deze groep heeft een ernstige lichamelijke beperking en de rest een matige
lichamelijke beperking. Cognitieve beperkingen komen in deze groep nauwelijks voor,
maar bijna iedereen in deze groep heeft een psychische beperking. Bijna 60% beoordeelt
zijn gezondheid als ‘gaat wel’, een derde als ‘slecht’. De helft ervaart veel belemmeringen
door pijn in de dagelijkse bezigheden. Deze groep labelen we als ernstig hulpbehoevend.
De vierde groep is met slechts 5% van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking de
kleinste groep. In deze categorie heeft bijna iedereen ernstige lichamelijke beperkingen,
vrijwel iedereen een cognitieve beperking en twee derde heeft ook een psychische beper-
king. De vraag over de ervaren belemmeringen door pijn in de dagelijkse bezigheden is
voor 55% door een proxy beantwoord, 20% zegt niet belemmerd te worden door pijn,
de overige 25% een beetje of veel. Zij beoordelen hun gezondheid in meerderheid als
‘slecht’ of ‘gaat wel’. Er is echter een opvallend groot aandeel dat de eigen gezondheid als
‘goed’ beoordeelt (33,5%). Driekwart daarvan is echter niet door de respondenten zelf

3 1 h u l p b e h o e f t e



ingevuld, maar door een proxy. Deze vierde groep noemen we ernstig hulpbehoevend met
dementie.21

Het verschil tussen de ernstig hulpbehoevenden met dementie en licht hulpbehoevenden
is duidelijk te zien in figuur 2.1. Zo heeft 90% van de 55-plussers met een ernstige hulp-
behoefte en dementie ook ernstige lichamelijke beperkingen, maar dat aandeel is slechts
een paar procent van de 55-plussers met een lichte hulpbehoefte. Vooral bij de diverse
beperkingen en de subjectieve gezondheid zijn de verschillen groot.

Figuur 2.1
Karakterisering van de hulpbehoeftegroepen van 55-plussers met een gezondheidsbeperking, 2007-2008
(in procenten; n = 2993)
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2.3 Hulpbehoefte en persoonskenmerken

In navolging van Verbrugge en Jette (1994) bekijken we de relatie tussen hulpbehoefte en
persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Dit zijn wat Andersen en
Newman (1973) de predisponerende kenmerken noemen. Zo krijgen we enig inzicht in de

21 Van Campen (2011) gebruikt net als wij een ruime definitie van hulpbehoefte van de term ‘kwetsbaar-
heid’ en komt op een aandeel van 27% onder 65-plussers. Dat is vergelijkbaar met onze uitkomsten
voor ernstig hulpbehoevenden met of zonder dementie. De resultaten die De Klerk et al. (2012) weer-
geven, zijn niet zonder meer te vergelijken. Het betreft in hun publicatie alleen zelfstandig wonende
65-plussers, in plaats van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking die we hier bekijken. Boven-
dien gaat het bij De Klerk et al. alleen om beperkingen en kijken we in dit rapport naar een ruimere
definitie van hulpbehoefte.
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samenstelling van de verschillende hulpbehoeftegroepen. Dat het belangrijk is naar deze
kenmerken te kijken, blijkt uit de literatuur. Zo blijkt dat hogeropgeleiden minder vaak met
een slechte gezondheid te maken hebben dan laagopgeleiden; hun levensverwachting
(ook in goede gezondheid) is dan ook hoger (Bijwaard et al. 2013; Bruggink 2012). Ook voe-
len hoogopgeleiden zich minder vaak ongezond dan laagopgeleiden (Savelkoul et al. 2013).
Ongeveer een op de tien 55-plussers met een gezondheidsbeperking is ouder dan 85 jaar
(zie tabel B.1 in bijlage B, te vinden op www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Het aan-
deel ouderen (85-plus) is hoger naarmate de hulpbehoefte ernstiger is; onder de ernstig
hulpbehoevenden met dementie is bijna de helft 85 jaar of ouder (zie figuur 2.2). Doordat
de levensverwachting van vrouwen hoger is dan die van mannen, zijn er meer vrouwen dan
mannen onder de 55-plussers. Vrouwen zijn, mede doordat ze een hogere leeftijd berei-
ken, nog meer oververtegenwoordigd in de groep mensen met gezondheidsbeperkingen
(zie tabel B.1 in bijlage B). Naarmate de hulpbehoefte toeneemt, neemt ook het aandeel
vrouwen toe. Onder de 55-plussers met een ernstige hulpbehoefte is dat zelfs bijna
80% (zie figuur 2.2). Tot slot is de groep die we hier bestuderen vaak relatief laagopgeleid:
ruim twee derde van de 55-plussers met gezondheidsbeperkingen hebben een lage oplei-
ding (hooguit basisonderwijs) of midden-lage opleiding (lbo, mavo of mulo). Slechts een
achtste van hen heeft een hoge opleiding (hbo of universitair) (zie tabel B.1). Dat is onder
andere te verklaren door het hoge aandeel vrouwen, die vaker lageropgeleid zijn dan de
mannen, vooral in de oudere leeftijdsgroepen (zie ook cbs 2015). Het gemiddelde
opleidingsniveau is in de groepen met een ernstige hulpbehoefte (al dan niet met demen-
tie) veel lager dan in de groepen met een lichte of matige hulpbehoefte. Ook dit is in over-
eenstemming met de literatuur (zie bv. Bijwaard et al. 2013; Bruggink 2012; Savelkoul et al.
2013).
De gezamenlijke relatie tussen hulpbehoefte en de persoonskenmerken is weergegeven in
tabel B.2. Daaruit blijkt dat leeftijd, geslacht en opleidingsniveau vooral zijn gerelateerd
aan een ernstige hulpbehoevendheid, al dan niet met dementie, maar niet aan een lichte
of matige hulpbehoevendheid.

Samenvattend onderscheiden we dus vier verschillende groepen hulpbehoevenden onder
de 55-plussers met een gezondheidsbeperking. De grootste groep is de licht hulp-
behoevenden (39%), gevolgd door de matig hulpbehoevenden (31%). De ernstig (25%) en
ernstig hulpbehoevenden met dementie (5%) hebben vrijwel allemaal een cognitieve of
psychische beperking plus ernstige lichamelijke beperkingen. De licht en matig hulp-
behoevenden hebben in overgrote meerderheid slechts lichte lichamelijke beperkingen.
Naarmate de hulpbehoefte ernstiger is, is het aandeel 85-plussers, vrouwen en laagopge-
leiden groter.
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Figuur 2.2
Samenstelling van de hulpbehoeftegroepen, 55-plussers met een gezondheidsbeperking, naar leeftijd,
geslacht en opleidingsniveau, 2007-2008 (in procenten; n = 2993)
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Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

3 4 h u l p b e h o e f t e



3 Zorgpotentieel

In hoofdstuk 2 bleek dat 30% van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking ernstig
hulpbehoevend is (al dan niet met dementie). In dit hoofdstuk bekijken we hun zorg-
potentieel (d.w.z. het sociale netwerk waaruit eventueel informele hulp kan voortvloeien)
en dat van de 55-plussers met een minder ernstige hulpbehoefte. We gaan na hoe het
zorgpotentieel samenhangt met de hulpbehoefte, en ook hoe de samenstelling van het
zorgpotentieel eruitziet in relatie tot opleidingsniveau, leeftijd en geslacht van de
55-plussers. Met die informatie kan in de latere hoofdstukken de rol van het zorgpotentieel
in het zorggebruik worden ingevuld. Voordat we de relatie tussen het zorgpotentieel ener-
zijds en hulpbehoefte en persoonskenmerken anderzijds bekijken, gaan we in op het zorg-
potentieel zelf. Wat verstaan we onder het zorgpotentieel van 55-plussers? In dit hoofd-
stuk staat de tweede deelvraag centraal: Hoe ziet het zorgpotentieel van 55-plussers eruit en wat is
de relatie met de hulpbehoefte?

3.1 Operationalisatie van het zorgpotentieel

Vaak wordt gedacht dat voor het ontvangen van informele hulp een goed functionerend
sociaal netwerk voldoende is om op te kunnen terugvallen als er gezondheidsproblemen
optreden. Mensen kennen en contacten met hen onderhouden, zou dan automatisch bete-
kenen dat men – als dat nodig is – van die personen hulp kan verwachten. Volgens Keating
et al. (2003) is zo’n netwerk slechts een eerste vereiste. Je kunt een groot netwerk hebben,
maar als de relaties met de leden daarvan niet sterk genoeg zijn, dan is de kans groot dat er
geen informele hulp wordt geboden. Ouderen dienen in hun netwerk dan ook over zorg-
potentieel te beschikken, dat wil zeggen over contacten met mensen die daadwerkelijk kun-
nen worden gemobiliseerd om hulp te geven.
In dit rapport heeft netwerksteun alleen betrekking op sociale steun (praktische en
emotionele hulp door vrienden, en niet-professionele zorg via vrijwilligers of familie) en
niet op instrumentele steun (met als doel bijvoorbeeld een betere baan te realiseren door
connecties met invloedrijke of kapitaalkrachtige personen, zoals omschreven in Vrooman
et al. (2014)).
Netwerken met veel zorgpotentieel omvatten relaties met personen die dichtbij staan,
in wie veel is geïnvesteerd en die informele hulp zouden kunnen verlenen. Het kan hier
gaan om emotionele steun of kortstondige hulp, maar ook om hulp bij langdurige
gezondheidsproblemen. Antonucci en Akiyama (1987) gebruiken een vergelijkbare termi-
nologie in hun beschrijving van het netwerk van ouderen. Zij spreken van het ‘konvooi van
ondersteuners’, waarbij contacten dienen als ‘vehicles through which social support is distributed
or exchanged’ (Antonucci 1985). Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen een bin-
nen- en een buitencirkel. De binnencirkel is de beschermlaag om personen heen en bestaat
meestal uit familieleden en goede vrienden. De buitencirkel wordt gevormd door mensen
die meer op afstand staan, zoals collega’s of leden van verenigingen. Over de rol van niet-
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familieleden in de informele hulp zijn tegenstrijdige resultaten beschreven. Keating et al.
(2003) stellen bijvoorbeeld dat ouderen pas steun van vrienden en buren verwachten als ze
langdurige ruilrelaties met hen onderhouden. Kalwij et al. (2014) concluderen op basis van
internationale share-data22 dat van alle uren informele hulp 30% afkomstig is van familie-
leden (niet-kinderen), vrienden en buren. Nederlandse data lijken deze uitkomsten te
bevestigen: niet alleen partners, kinderen en andere familieleden, maar ook sommige
buren en vrienden leveren een bijdrage aan de informele hulp (De Boer et al. 2009;
Timmermans 2003b). Op basis van Nederlandse gegevens uit 2005 laat Croezen (2010)
bovendien zien dat frequent contact met buren positief gerelateerd is aan een goede
gezondheid van ouderen.
Duidelijk is dat hoewel de partner een belangrijke rol in het zorgpotentieel speelt, ook
andere personen die dicht bij de hulpbehoevende staan tot het zorgpotentieel kunnen
behoren. Daarom beperken we ons bij de identificatie van iemands zorgpotentieel niet tot
de partner. Op basis van onze data is een globale indicator voor het zorgpotentieel van
55-plussers te maken. We nemen hierin de contactfrequentie met een aantal relatiecatego-
rieën mee als eerste indicator. Het gaat daarbij om relaties in het netwerk van 55-plussers,
zoals kinderen, familie en vrienden, met wie frequent contact wordt onderhouden.23

Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat niet zozeer de omvang van het sociale netwerk,
maar de contactfrequentie met leden van dat netwerk (in het bijzonder met kinderen) van
invloed is op het gebruik van informele hulp (De Boer et al. 2006; Grundy en Reed 2012).
We rekenen alle vormen van contact mee, dus het kan gaan om bellen, mailen, face-to-
facecontacten of contact via social media.
Daarnaast nemen we de fysieke afstand tot familieleden mee in de beoordeling van het
zorgpotentieel (Broese van Groenou en Van Tilburg 2007). Dit doen we niet alleen omdat
verwanten niet meer zo vaak als vroeger in dezelfde plaats wonen, maar ook omdat de
kans dat kinderen hun hulpbehoevende ouders helpen lager dan gemiddeld is als ze meer
dan 20 kilometer van elkaar vandaan wonen (Mulder en Kalmijn 2004; Mulder en
Van der Meer 2009).

In het totale zorgpotentieel van sociale netwerken van mensen neemt de partner een bij-
zondere positie in. Partners zijn, indien aanwezig, voor velen de eerst aangewezenen om te
helpen, gevolgd door eventuele kinderen (Swinkels 2013). Hoewel de huidige 75-85-jarigen
een groter sociaal netwerk hebben dan hun leeftijdsgenoten vroeger, blijven ze voor infor-
mele hulp toch vooral afhankelijk van hun kinderen. Vrienden of buren worden niet zo
vaak voor hulp ingeschakeld, waarschijnlijk uit ‘vraagverlegenheid’ (Vrooman et al. 2014).
De partner en familie worden beschouwd als primaire bronnen van hulp, ongeacht de taak
waarbij hulp nodig is. Partners blijken, van alle sociale relaties, in de praktijk inderdaad de

22 share staat voor Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe.
23 Contact met buren, collega’s en leden van een vereniging zijn niet meegenomen, omdat deze infor-

matie niet beschikbaar is voor de ouderen in zorginstellingen, alleen voor zelfstandig wonende
ouderen.

3 6 z o r g p o t e n t i e e l



meest intensieve hulp te geven en ze doen dat uit liefde en genegenheid (Hoefman 2009;
Pinquart en Sörensen 2006). Ook voor de overheid vormen huisgenoten (zoals de partner)
een aparte categorie. Daarom nemen we in de beoordeling van het zorgpotentieel expliciet
mee of iemand een partner heeft. Deze hulp wordt door de overheid als ‘gebruikelijke
hulp’ gezien; dat is de hulp die naar algemeen aanvaardbare opvattingen in redelijkheid
mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huis-
genoten (Staatsblad 2014). De gemeente mag zelf bepalen wat onder gebruikelijke hulp
valt. Pas als hiervan geen sprake meer is, kan publiek gefinancierde hulp worden aange-
vraagd (tk 2013/2014a).

De indicatoren voor het zorgpotentieel van 55-plussers zijn dus kort gezegd: de contact-
frequentie met een aantal relatiecategorieën (kinderen, overige familie en vrienden), de
beschikbaarheid van familieleden op maximaal 30 minuten reistijd en de aanwezigheid van
een (gezonde) partner.

3.2 Het zorgpotentieel van 55-plussers

In de inleiding van dit hoofdstuk is de verwachting uitgesproken dat 55-plussers uiteen-
lopende sociale netwerken hebben en dus ook verschillen in het zorgpotentieel dat daarin
aanwezig is (De Boer en Schellingerhout 2004). Net zoals er in hoofdstuk 2 groepen hulp-
behoevenden zijn onderscheiden, delen we de 55-plussers nu in groepen met verschillend
zorgpotentieel in. De resultaten van de latente klassenanalyse (zie kader 2.1 in hoofdstuk 2
voor meer informatie over deze methode) geven aan dat er vier groepen zorgpotentieel
onder de 55-plussers met een gezondheidsbeperking kunnen worden onderscheiden.
Op basis van verschillende criteria is de prestatie van het model goed, wat impliceert dat
het goed gelukt is om verschillende groepen te onderscheiden in de gegevens (zie verder
tabel A.4 in bijlage A, te vinden op www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). De groepen
worden gekarakteriseerd aan de hand van de onderliggende kenmerken (zie tabel 3.1).
We refereren naar de verschillende groepen als kwetsbaar, vrienden-, kind- en rijk georiën-
teerd zorgpotentieel. In deze naamgeving hebben we een mix gekozen van welke relatie
belangrijk is en in hoeverre die onderscheidend is ten opzichte van de andere groepen.
Met andere woorden: het netwerk van kwetsbaar zorgpotentieel betreft veel vaker een part-
ner dan bij de andere groepen. Dit betekent echter niet dat alle personen binnen die groep
ook daadwerkelijk een partner hebben.

De meest kwetsbare groep 55-plussers is de groep met het kwetsbaar zorgpotentieel. Het gaat
om 4% van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking (eerste kolom van tabel 3.1,
zie ook figuur 3.1). Ongeveer de helft van hen woont alleen (en is alleenstaand en al dan
niet verweduwd), de andere helft heeft een partner. Als er een partner is, kan er in de
meeste gevallen een beroep op hem of haar worden gedaan als er hulp nodig is, aangezien
slechts een kleine 20% van deze partners zelf gezondheidsbeperkingen heeft.24 De naam-
geving kwetsbaar zorgpotentieel komt voort uit de notie dat voor zover er een zorgpotentieel
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is, dit vooral uit de partner bestaat en dat kinderen, overige familie en vrienden er geen
deel van uitmaken. Meer dan 60% van deze groep heeft geen (klein)kinderen (niet in tabel)
en als ze wel (klein)kinderen hebben, hebben ze daar geen frequent contact mee (d.w.z.
minder dan eens per twee weken). Het contact met andere familieleden en vrienden is ook
minder frequent dan gemiddeld; 40% geeft aan geen contact met overige familie te heb-
ben, en nog eens 40% heeft zelden contact (niet in tabel). Ook hebben deze 55-plussers
geen familieleden die in de buurt wonen, dat wil zeggen met minder dan 30 minuten reis-
tijd. De kwetsbaarheid van dit zorgpotentieel is gelegen in de eenzijdigheid ervan omdat
het – voor zover die er zijn – vooral uit partners bestaat. Er is verder geen frequent contact
met (klein)kinderen, overige familie of vrienden.
Ruim een kwart (28%) van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking wordt in de
tweede groep ingedeeld: vriendengeoriënteerd zorgpotentieel (tweede kolom van tabel 3.1 zie
ook figuur 3.1). Deze 55-plussers hebben vrijwel allemaal frequent contact met vrienden of
goede bekenden (d.w.z. wekelijks of eens per twee weken). De naam is zo gekozen omdat
het aantal 55-plussers in deze groep dat contact heeft met vrienden het aantal dat (ook)
contact heeft met kinderen of familie veruit overstijgt. Toch heeft een kwart van deze
groep ook frequent contact met (klein)kinderen en/of overige (schoon)familie. Bij de helft
van de 55-plussers uit deze groep wonen kinderen en familie relatief dichtbij (minder dan
30 minuten reizen). Opvallend is dat deze groep voor meer dan de helft bestaat uit alleen-
staanden die niet verweduwd zijn. Daarin onderscheidt deze groep zich van de andere
zorgpotentieelgroepen. Ook dit zorgpotentieel is als kwetsbaar te typeren, omdat slechts
iets meer dan een kwart samenwoont met een (gezonde of ongezonde) partner, en part-
ners geven immers in de praktijk de meeste hulp (zie bv. Swinkels 2013). Dit zorgpotentieel
is misschien minder kwetsbaar dan het kwetsbare zorgpotentieel, omdat het minder een-
zijdig is door het frequente contact met (klein)kinderen en vrienden. Wel kan men zich
afvragen in welke mate vrienden daadwerkelijk hulp verlenen als dat nodig is (Broese van
Groenou en Van Tilburg 2007).
De derde groep is de grootste groep en omvat bijna de helft (48%) van de 55-plussers met
een gezondheidsbeperking (derde kolom in tabel 3.1, zie ook figuur 3.1). Het overgrote deel
(91%) van de mensen uit deze groep heeft frequent contact met (klein)kinderen. Velen van
hen hebben ook veelvuldig contact met overige familie (een derde) en vrienden (ruim de
helft). Omdat dit soort contact minder vaak voorkomt dan het frequente contact met
(klein)kinderen, noemen we dit een kindgeoriënteerd zorgpotentieel. Veruit de meeste
55-plussers in deze groep hebben kinderen of andere familieleden die dichtbij wonen
(84,4%). Bijna de helft van de 55-plussers met dit zorgpotentieel is verweduwd. Misschien
speelt dit een rol in het veelvuldige contact met de (klein)kinderen. Dit zorgpotentieel is
minder kwetsbaar dan het kwetsbare zorgpotentieel, omdat er even vaak een partner aan-
wezig is, maar er veel vaker sprake is van frequent contact met anderen. Het is ook minder
kwetsbaar dan het vriendengeoriënteerd zorgpotentieel, omdat er vaker een partner aan-
wezig is.

24 9,6 × 100 / (9,6 + 40,3) = 19,2
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Tabel 3.1
Karakterisering van zorgpotentieelgroepen van 55-plussers met een gezondheidsbeperking, 2007-2008
(verticaal gepercenteerd; n = 2993)

 kwetsbaar
zorgpotentieel

 
 vrienden-
georiënteerd
zorgpotentieel

  kind-
georiënteerd
zorgpotentieel

 
 rijk
zorgpotentieel

 
 totaal 

 
frequenta contact
(klein)kinderen

0,0 22,5 90,6 84,9 67,2

frequenta contact
familie

0,0 25,6 33,7 100 43,9

frequenta contact
vrienden

0,0 91,9 55,4 100 72,2

leefsituatieb

    samenwonend
    met gezonde
    partner

40,3 21,2 35,9 78,3 40,6

    samenwonend
    met beperkte
    partner

9,6 6,0 13,4 21,7 12,9

    alleenstaand 24,9 58,6 2,3 0,0 18,3
    verweduwd 25,2 14,2 48,4 0,0 28,2
reistijd
    reistijd tot familie
    minder dan
    30 minuten

0,0 48,4 84,4 89,8 71,9

 
n-gewogen 130 824 1432 606 2993
gewogen
percentages

4,3 27,5 47,9 20,3 100

a Met ‘frequent contact’ wordt bedoeld vaker dan eens per twee weken.
b Onder ‘samenwonend met gezonde partner’ vallen ook de mensen die aangeven geen partner te

hebben, maar die wel samenwonen met een of meerdere kinderen. Voor de tehuisbewoners is wel
bekend of ze een partner hebben, maar niet hoe de gezondheid van die partner is. We gaan ervan uit
dat de partners in dat geval beperkt zijn. Onder ‘alleenstaand’ verstaan we alle mensen die niet
samenwonen of verweduwd zijn.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

De vierde groep, 20% van de 55-plussers met gezondheidsbeperkingen, wordt gevormd
door 55-plussers met veel verschillende sociale contacten (vierde kolom in tabel 3.1, zie
ook figuur 3.1). We noemen ze 55-plussers met een rijk zorgpotentieel. De meerderheid heeft
frequent contact met (klein)kinderen, overige familie en vrienden. Ze wonen, vergeleken
met de andere onderscheiden groepen, het vaakst samen met een gezonde partner
(meer dan driekwart) en daarnaast hebben ze veel vaker frequent contact met vrienden en
overige familie. Bijna allemaal hebben ze kinderen of andere (schoon)familieleden die
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dichtbij wonen (minder dan 30 minuten reizen). Kortom, hun zorgpotentieel bestaat uit
mensen (partner en in mindere mate kinderen) die waarschijnlijk de zorg op zich nemen als
dat nodig is. Bovendien is er ook geregeld frequent contact met overige familie en vrien-
den.
Het verschil tussen het kwetsbare en het rijke zorgpotentieel is duidelijk te zien (figuur 3.1).
Niemand van de 55-plussers met een kwetsbaar zorgpotentieel heeft frequent contact met
kinderen, overige familie of vrienden, terwijl de overgrote meerderheid van de 55-plussers
met een rijk zorgpotentieel dat wel heeft.

Figuur 3.1
Karakterisering van zorgpotentieelgroepen van 55-plussers met een gezondheidsbeperking, 2007-2008
(in procenten; n = 2993)
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3.3 Zorgpotentieel en persoonskenmerken

Om meer inzicht in de samenstelling van de verschillende zorgpotentieelgroepen te krij-
gen, willen we weten of het zorgpotentieel verschilt naar leeftijd, geslacht en opleiding.
Zijn de 55-plussers met weinig contacten bijvoorbeeld vaak zeer oud? Deze informatie
helpt ons om de resultaten in de hoofdstukken 5 en 6 te duiden, waarin naar relaties met
het zorggebruik wordt gekeken.
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Figuur 3.2
Samestelling van de zorgpotentieelgroepen van 55-plussers met een gezondheidsbeperking, naar leeftijd,
geslacht en opleidingsniveau, 2007-2008 (in procenten, n = 2993)
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a Laag = hooguit lager onderwijs, midden-laag = uitgebreid lager onderwijs (lbo, mavo, mulo), midden-
hoog = middelbaar onderwijs (mbo, havo, vwo), hoog = hoger onderwijs (hbo, universiteit).

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Onder de 55-plussers met het kwetsbare zorgpotentieel zijn relatief veel 85-plussers te
vinden (zie figuur 3.2). Van hen hebben ook veel mensen (rond de 75%) een laag of
midden-laag opleidingsniveau, wat inhoudt dat ze maximaal lager onderwijs hebben
gevolgd. Dit betekent dat een deel van de 55-plussers met een kwetsbaar zorgpotentieel
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niet alleen op het vlak van zorgpotentieel kwetsbaar is, maar ook op andere vlakken.25

Ongeveer 60% van deze groep is vrouw.
Van de 55-plussers met een kwetsbaar zorgpotentieel is 40% jonger dan 70 jaar en bijna
een vijfde is hoogopgeleid. Deze mensen zijn vermoedelijk beter in staat om zelf hulp te
organiseren en zaken te regelen en zijn daardoor minder kwetsbaar.
Wat betreft samenstelling lijkt de groep met het kindgeoriënteerd zorgpotentieel het
meest op het kwetsbaar zorgpotentieel; zij zijn ook relatief oud en laagopgeleid. Het ver-
schil zit hem erin dat het kindgeoriënteerd zorgpotentieel iets meer laagopgeleiden en iets
minder midden-laagopgeleiden bevat en wat vaker uit vrouwen bestaat.
Aan de andere kant van het spectrum vinden we ten slotte het rijke zorgpotentieel,
dat voor meer dan 60% uit jonge 55-plussers bestaat en bovendien weinig laagopgeleiden
kent, waardoor deze groep ook minder kwetsbaar is. Dit alles is belangrijk om in gedachten
te houden als we in hoofdstuk 6 nagaan in hoeverre 55-plussers met een gezondheids-
beperking voor hulp kunnen terugvallen op hun zorgpotentieel.
Om tot een verdere inkleuring van de zorgpotentieelgroepen te komen, hebben we naar
twee extra factoren gekeken die alleen voor zelfstandig wonenden van toepassing zijn.
Zo blijkt dat de 55-plussers met het rijkste zorgpotentieel ook frequenter contact hebben
met buren, collega’s en verenigingen dan anderen. Deze uitkomst onderstreept het feit dat
(thuiswonende) 55-plussers met een rijk zorgpotentieel niet alleen een sterkere binnen-
cirkel hebben, maar ook meer mensen in hun buitencirkel (zie § 3.1). De 55-plussers met
een rijk zorgpotentieel zijn bijna allemaal (94%) tevreden met de contacten die ze hebben,
terwijl bijna een derde van de beperkte 55-plussers met een kwetsbaar zorgpotentieel daar
tevreden mee is.

3.4 Zorgpotentieel en hulpbehoefte

In de vorige paragrafen zagen we dat de groep met een kwetsbaar zorgpotentieel relatief
vaak uit zeer oude en laagopgeleide 55-plussers bestaat. In deze paragraaf gaan we na hoe
het zorgpotentieel per hulpbehoeftegroep eruitziet. Met die informatie kan in de latere
hoofdstukken de rol van het zorgpotentieel in het zorggebruik per hulpbehoeftegroep wor-
den ingevuld.

De ernstig hulpbehoevende 55-plussers met dementie hebben naar verhouding vaak
(6,6%) een kwetsbaar en zelden (4,1%) een rijk zorgpotentieel (zie tabel 3.2). De kwetsbaar-
ste groep voor wat betreft hulpbehoefte is dus ook het kwetsbaarst in hun zorgpotentieel.
Eerder in dit hoofdstuk bleek al dat de mensen met een kwetsbaar zorgpotentieel relatief
oud en laagopgeleid zijn. Hierbij is wel de relativering op zijn plaats dat het maar om
7% van de ernstig hulpbehoevenden met dementie gaat. Bijna 70% van de ernstig hulp-
behoevenden met dementie heeft een (minder kwetsbaar) kindgeoriënteerd zorg-

25 Vergelijkbare conclusies zijn getrokken in Van Campen (2011).

4 2 z o r g p o t e n t i e e l



potentieel, waarbij in de helft van de gevallen een partner aanwezig is en vaker nog fre-
quent contact met (klein)kinderen en vrienden.
Het zorgpotentieel van de licht en matig hulpbehoevende 55-plussers ziet er heel anders
uit. Zij hebben naar verhouding vaak (meer dan 20%) een rijk en zelden (tussen de 3,2% en
de 4,7%) een kwetsbaar zorgpotentieel (zie tabel 3.2). De minst kwetsbare groepen wat
betreft hulpbehoefte hebben dus het vaakst een rijk zorgpotentieel. Ongeveer 45% van de
licht en matig hulpbehoevende 55-plussers heeft een kindgeoriënteerd zorgpotentieel.
Dat is minder vaak dan bij de ernstig hulpbehoevenden (al dan niet met dementie).
Ongeveer een kwart heeft een vriendengeoriënteerd zorgpotentieel en dat is ook zo voor
de ernstig hulpbehoevenden (al dan niet met dementie).

Tabel 3.2
Zorgpotentieel van 55-plussers met een gezondheidsbeperking, naar hulpbehoefte, 2007-2008 (horizontaal
gepercenteerd; n = 2993)

 kwetsbaar
zorgpotentieel

 
 vrienden-
georiënteerd
zorgpotentieel

 
 kindgeoriënteerd
zorgpotentieel

  rijk zorg-
potentieel

 

 
licht hulpbehoevend 3,2 28,8 44,4 23,7
matig hulpbehoevend 4,7 24,9 47,6 22,8
ernstig hulpbehoevend 5,3 30,1 49,8 14,9
ernstig hulpbehoevend
met dementie

6,6 21,9 67,5 4,1

 
totaal 4,3 27,5 47,9 20,3

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Samenvattend zijn er aanzienlijke verschillen te zien in het zorgpotentieel bij 55-plussers
met gezondheidsbeperkingen, variërend van een kwetsbaar zorgpotentieel – dat vooral
kwetsbaar is met geen of weinig contacten met kinderen en familie – tot een rijk zorg-
potentieel met een grote verscheidenheid aan frequente contacten. De 55-plussers met
het rijkste zorgpotentieel zijn ook op andere fronten beter af: jonger en hogeropgeleid.
Er zijn flinke verschillen in het zorgpotentieel tussen de verschillende zorgbehoeftegroe-
pen. Hoe ernstiger de hulpbehoefte, hoe vaker het zorgpotentieel kwetsbaar en kind-
georiënteerd is en hoe minder vaak rijk. Er is dus veel zorgpotentieel voor hen die dit het
wat betreft zorg het minst nodig hebben. Hier ligt een aanknopingspunt voor het beleid
dat gericht zou moeten zijn op het bevorderen van contacten voor mensen met een grote
zorgbehoefte.
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4 Inkomen

Uit de hoofdstukken 2 en 3 bleek dat iets minder dan een derde van de 55-plussers met
een gezondheidsbeperking ernstig hulpbehoevend is (al dan niet met dementie) en dat ze
relatief vaak over een kwetsbaar zorgpotentieel beschikken. Het inkomen dat men ter
beschikking heeft, is naast hulpbehoefte en het zorgpotentieel een derde belangrijke
determinant van het zorggebruik (zie hoofdstuk 1 en Andersen en Newman (1973)).
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheden om zelf particuliere zorg in te kopen
buiten de publiek gefinancierde zorg om.

In dit hoofdstuk bestuderen we het inkomen van de 55-plussers. We laten zien hoe het
inkomen met opleiding, leeftijd en geslacht samenhangt en hoe de inkomensverdeling per
hulpbehoeftegroep is. We beantwoorden hiermee de derde deelvraag: Hoe groot is het
inkomen van 55-plussers en wat is de relatie met de hulpbehoefte?

4.1 Inkomen als hulpbron

Literatuur over langdurige zorg in Nederland geeft aan dat mensen minder publiek
gefinancierde zorg gebruiken naarmate hun inkomen hoger is. Mensen uit lage inkomens-
groepen zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd in zowel de extramurale zorg als in de
tehuizen (Broese van Groenou en Van Tilburg 2007; Eggink et al. 2012; Galenkamp et al.
2012; De Klerk 2011; Plaisier en De Klerk 2015; Schuijt-Lucassen en Broese van Groenou
2006; Woittiez et al. 2009). Deels heeft dit te maken met de eigen bijdrage die men moet
betalen.26 Deze eigen bijdrage verschilt tussen de diverse zorgvormen en is hoger naar-
mate het inkomen hoger is. Hierdoor is het voor mensen met een hoog inkomen financieel
minder aantrekkelijk om publiek gefinancierde zorg te ontvangen of bijvoorbeeld naar een
tehuis te verhuizen. Geerts et al. (2012) laten zien dat in Nederland, Spanje en België men-
sen met hogere inkomens minder publiek gefinancierde zorg gebruiken.
Een andere mogelijke verklaring voor verschillen in gebruik van zorg biedt de verzorgings-
staattheorie, waarbij wordt aangenomen dat de verzorgingsstaat vooral gericht is op het
bieden van ‘middenklassearrangementen’. Deze voldoen volgens deze theorie niet aan de
wensen van hogeropgeleiden en mensen met een hoger inkomen (cpb/scp 2000). Zij zullen
eerder naar andere mogelijkheden zoeken om hun zorgbehoefte te vervullen en gebruik-
maken van bijvoorbeeld particuliere hulp (Geerlings 2005).
Een derde verklaring kan zijn dat mensen met een hoger inkomen vaker hoogopgeleid zijn,
en hogeropgeleiden hebben doorgaans een betere gezondheid en minder gezondheids-
beperkingen (Boshuizen et al. 2014).

26 De invloed van eigen bijdragen op het langdurige zorggebruik is lastig empirisch vast te stellen, door-
dat het inkomen niet alleen van invloed is op de eigen bijdragen en daarmee indirect op het zorg-
gebruik, maar ook direct op het zorggebruik.
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Zoals uitgelegd in hoofdstuk 1 kijken we in deze studie onder andere naar de financiële
hulpbronnen als verklarende factor voor het zorggebruik. Inkomen dient hier als maat voor
de financiële hulpbronnen. Dit is ingegeven door zowel het feit dat inkomen een heel
belangrijke determinant is als door het ontbreken van goede indicatoren voor overige
financiële hulpbronnen in ons gegevensbestand.

4.2 Het inkomen van 55-plussers

Zoals in paragraaf 4.1 aangegeven, vormt inkomen de basis voor de beschikbaarheid van
financiële hulpbronnen. We gaan uit van het gestandaardiseerde besteedbare nettohuis-
houdensinkomen; dat wil zeggen dat er rekening met de omvang en de samenstelling van
het huishouden is gehouden. We verdelen het inkomen in drie klassen, gebaseerd op
onder meer Eggink et al. (2012).27 We hebben dus te maken met drie groepen in de
55-plusbevolking met een verschillend inkomen (zie tabel 4.1). De groep met een laag
inkomen (tot 1200 euro per maand) omvat 38% van de 55-plussers met gezondheids-
beperkingen. De groep met een gemiddeld inkomen (1200-1800 euro per maand) omvat
35% van de 55-plussers, en de resterende 26% heeft een hoog inkomen (meer dan 1800
euro per maand). Ter vergelijking: in 2007 was het netto modale persoonsinkomen 1667
euro per maand (Modaal-inkomen.nl 2015) en het normbedrag voor de nettobijstands-
uitkering was 1306 euro per maand (Rijksoverheid 2007). In dit rapport noemen we een
inkomen ‘laag’ als het 100 euro per maand lager is dan de bijstandsuitkering en we noe-
men een inkomen ‘hoog’ als het 100 euro per maand hoger is dan het modaal inkomen.28

Tabel 4.1
Inkomensklassen van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking, 2007-2008 (in procenten; n = 2993)

per maand  aandeel 
 
laag (< 1200 euro) 38,0
midden (1200-1800 euro) 35,6
hoog (≥ 1800 euro) 26,5

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

4.3 Inkomen en persoonskenmerken

In deze paragraaf geven we een indruk van de samenhang tussen persoonskenmerken
(leeftijd, geslacht en opleidingsniveau) en het inkomen, op basis van de literatuur.
Zoals verwacht is er een samenhang tussen inkomen en opleiding. Mensen met een laag

27 Die indeling in zes klassen is hier niet hanteerbaar vanwege de kleine aantallen waarnemingen; er is
daarom gereduceerd tot drie klassen.

28 Een indeling die geheel met de hoogte van de bijstandsuitkering en het modaal inkomen strookt,
is op grond van de beschikbare gegevens niet te maken.
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inkomen zijn vaker laagopgeleid dan mensen met een hoger inkomen (zie figuur 4.1).
We moeten hierbij wel in gedachten houden dat het inkomen niet het persoonlijk inkomen
betreft, maar het huishoudensinkomen, gecorrigeerd voor huishoudenssamenstelling.
Dus iemand met een hoog (persoonlijk) inkomen en een groot gezin kan toch in een lage
inkomensklasse vallen. Omgekeerd zijn er natuurlijk ook mensen met een laag persoonlijk
inkomen die toch een hoog huishoudensinkomen hebben.

Figuur 4.1
Samenstelling van de inkomensgroepen van 55-plussers met een gezondheidsbeperking, naar leeftijd,
geslacht en opleidingsniveau (in procenten; n = 2993)
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Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking
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De mensen in de laagste inkomenscategorie zijn ook vaak ouder dan mensen met een
hoger inkomen (zie figuur 4.1, zie ook cbs (2013)). Het gaat hier om 55-plussers. In die leef-
tijdsgroep is geen sprake van het starten op de arbeidsmarkt met de bijbehorende relatief
lage inkomens. Hier speelt het dalen van het inkomen bij pensionering natuurlijk een
belangrijke rol. In de laagste inkomenscategorie vinden we meer vrouwen dan mannen.
Hoewel het persoonlijk inkomen van vrouwen gemiddeld lager is dan bij mannen van
dezelfde leeftijd, zijn de verschillen in het huishoudensinkomen klein (cbs 2013). Het huis-
houdensinkomen van vrouwen is toch lager dan dat van mannen, omdat ze gemiddeld
ouder zijn, met het bijbehorende lagere inkomensniveau.

4.4 Inkomen en hulpbehoefte

We weten nu in welke mate 55-plussers met een gezondheidsbeperking een hoog inkomen
hebben dat ze kunnen inzetten bij het verkrijgen van benodigde zorg. Om te bepalen of het
gebruik van die hulpbronnen nodig is, is het van belang om te weten hoe deze inkomens-
groepen zich tot de hulpbehoefte verhouden. Naarmate de hulpbehoefte groter is, zal men
meer zorg nodig hebben, en dus misschien vaker het inkomen moeten inzetten om deze
hulp te krijgen als publiek gefinancierde zorg niet mogelijk of aanwezig is.
Uit verschillende bronnen blijkt dat gezondheidsproblemen en beperkingen meer onder
laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden voorkomen (Van Campen 2011; Savelkoul et al.
2013). Doordat het inkomen sterk met het opleidingsniveau samenhangt, is deze relatie
door te trekken naar inkomensniveaus.

Figuur 4.2
Inkomensklasse, naar hulpbehoefte, 2007-2008 (in procenten; n = 2993)
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Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking
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De 55-plussers met een zware hulpbehoefte (al dan niet met dementie) hebben vaker een
laag inkomen dan 55-plussers met een lichte of matige hulpbehoefte (zie figuur 4.2). Onge-
veer 60% van de ernstig hulpbehoevenden met dementie heeft een laag inkomen, terwijl
dat voor 30% van de licht hulpbehoevenden zo is (zie figuur 4.2). Globaal gesproken geldt:
hoe ernstiger de hulpbehoefte, hoe lager het inkomen. Deze relatie tussen inkomen en
hulpbehoefte ligt voor de hand, omdat een laag inkomen en een laag opleidingsniveau
positief met elkaar gecorreleerd zijn, en een laag opleidingsniveau en gezondheids-
beperkingen ook. Bovendien hebben ouderen vaker een ernstiger hulpbehoefte (zie hoofd-
stuk 2) en ook vaker een lager inkomen (zie figuur 4.1). Deze relatie tussen een grote hulp-
behoefte en weinig inkomen betekent dat het voor de ernstig hulpbehoevenden (al dan
niet met dementie) moeilijk is om het inkomen in te zetten om de benodigde hulp te krij-
gen, als mogelijk alternatief voor publiek gefinancierde zorg, simpelweg omdat ze vaak
niet over zulke financiële hulpbronnen beschikken.

Samenvattend zijn er meer 55-plussers met een gezondheidsbeperking in de laagste inko-
menscategorie (minder dan 1200 euro per maand; ruim een derde van de groep) dan in de
hoogste inkomenscategorie (meer dan 1800 euro; ruim een kwart van de groep) en gaat
een lager inkomen samen met een ernstigere hulpbehoefte.
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5 Zorggebruik

In de voorgaande hoofdstukken zagen we dat naarmate de hulpbehoefte van 55-plussers
groter is, hun zorgpotentieel kwetsbaarder is en hun inkomen lager. In dit vijfde hoofdstuk
gaan we in op de gezamenlijke relatie tussen deze factoren en de persoonskenmerken
enerzijds, en het zorggebruik anderzijds. We onderzoeken in hoeverre 55-plussers met een
vergelijkbare hulpbehoefte gebruikmaken van dezelfde zorgoplossingen, en welke rol het
zorgpotentieel en het inkomen hierin spelen. Zo krijgen we inzicht in de vraag waarom de
ene hulpbehoevende naar een verzorgingshuis is verhuisd terwijl een ander met eenzelfde
hulpbehoefte nog zelfstandig woont en thuiszorg ontvangt. Anders dan in eerder scp-
onderzoek (zie de VeVeRa-reeks, bv. Eggink et al. 2012; Timmermans en Woittiez 2004;
Woittiez et al. 2009) analyseren we de relatie tussen zorggebruik en bepalende factoren
per hulpbehoeftegroep. Hiermee beantwoorden we de eerste hoofdvraag: In welke mate
gebruiken 55-plussers met een vergelijkbare hulpbehoefte verschillende zorgoplossingen, en welke rol
spelen het zorgpotentieel en andere relevante kenmerken hierin?

5.1 Verschillende zorgvormen

Evenals in de eerdere scp-publicaties over het gebruik van verpleging en verzorging uit de
VeVeRa-reeks (bv. Eggink et al. 2012; Woittiez et al. 2009), bestuderen we hier het gebruik
van combinaties van zorgvormen. We onderscheiden verschillende zorgvormen die, naar
oplopende zwaarte, variëren van geen zorg naar verblijf. De zorg kan publiek gefinancierd
zijn, zelf betaald of onbetaald. Als zwaarste publiek gefinancierde vorm van zorg bestude-
ren we verblijf, de vorm die zowel de bewoners van verpleeg- als van verzorgingshuizen
omvat. We gebruiken hier de termen ‘verblijf’ en ‘oudereninstelling’ door elkaar heen.
Een andere vorm van publiek gefinancierde zorg is thuiszorg, waar we dit rapport de per-
soonlijke verzorging en verpleging onder rekenen (in 2007 viel dat onder de Awbz).29

Inmiddels zijn deze zorgvormen (bijna helemaal) overgegaan naar de Zorgverzekeringswet.
Eveneens publiek gefinancierde zorg is de huishoudelijke hulp die in 2007 via de toenmalige
Wmo betaald werd. Ook kunnen mensen zorg buiten de publiek gefinancierde zorg om
ontvangen: informele of particuliere hulp. Informele hulp betreft niet-betaalde hulp; particu-
liere hulp betreft door de cliënt zelf betaalde en geregelde hulp. Het gaat om hulp bij het
huishouden, persoonlijke verzorging of verpleging in verband met gezondheidsproblemen.
Veel cliënten ontvangen verschillende vormen van zorg tegelijkertijd. Omdat in scp-
onderzoek de burger centraal staat, bestuderen we niet de afzonderlijke functies, maar het

29 In het gebruikte gegevensbestand is geen informatie over het gebruik van begeleiding opgenomen.
Uit andere bronnen weten we dat slechts een klein deel (circa 1,5%) van de mensen met een indicatie
voor Awbz-thuiszorg een indicatie voor alleen begeleiding had, zonder andere Awbz-zorg erbij
(Eggink et al. 2012). Dat impliceert dat de onderschatting van het thuiszorggebruik klein is als begelei-
ding zonder andere zorgvormen niet kan worden meegenomen, zoals hier het geval is.
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zorggebruik per cliënt. Daarbij delen we iedere cliënt in bij één zorgpakket, dat eventueel
uit een combinatie van zorgvormen kan bestaan.30 We onderzoeken alleen of iemand hulp
ontvangt, maar niet de frequentie en de intensiteit ervan.
We onderscheiden op basis van de gegevens uit 2007 de volgende combinaties van zorg-
vormen: geen zorg, informele en/of particuliere hulp, alleen huishoudelijke hulp, alleen
publiek gefinancierde thuiszorg, publiek gefinancierde thuiszorg met informele en/of parti-
culiere hulp en verblijf. De eerste twee groepen hebben betrekking op het niet-gebruik van
zorg (geen zorg) of het gebruik van alleen niet-publiek gefinancierde zorg (informele of particu-
liere zorg). We kunnen informele en particuliere zorg niet als aparte zorgvormen onder-
scheiden vanwege het lage aantal waarnemingen. De volgende vorm van zorggebruik is de
huishoudelijke hulp die onder de Wmo valt. Deze wordt hier apart bestudeerd, omdat
gemeenten er bij de interpretatie van de nieuwe Wmo van zullen uitgaan dat huis-
houdelijke hulp waar mogelijk door informele hulp moet worden vervangen.31 Deze zorg-
vorm bestaat dus niet uit een combinatie van zorgvormen, maar omvat alleen huishoudelijke
hulp, die bovendien publiek gefinancierd is. De volgende zorgvorm, thuiszorg, omvat publiek
gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging eventueel aangevuld met publiek
gefinancierde huishoudelijke hulp (Wmo), maar zonder informele of particuliere hulp.32

Deze zorgvorm onderscheiden we van alleen huishoudelijke hulp, omdat het hier om
vormen van zorg gaat die onder de Zorgverzekeringswet vallen en inhoudelijk anders van
aard zijn dan alleen huishoudelijke hulp. Vervolgens onderscheiden we een groep die zowel
publiek gefinancierde thuiszorg ontvangt als niet-publiek gefinancierde zorg, te weten
informele en particuliere zorg (thuiszorg combi). Als bij deze groep publiek gefinancierde zorg
door informele zorg moet worden vervangen, betekent dat een groter beroep op dezelfde
informele zorgverleners of andere zorgverleners. Dit is anders bij de zorgontvangers van
alleen publiek gefinancierde thuiszorg bij wie informele zorgverleners nog geen rol spelen.
Tot slot nemen we de bewoners van oudereninstellingen (zorg met verblijf) als een afzon-
derlijke zorggebruikersgroep mee.33 Al met al leidt dat tot de volgende zorgvormen, met
tussen haakjes hoe we daar in de rest van het rapport naar zullen verwijzen:
– geen zorg (geen zorg)
– informele en/of particuliere hulp (informeel of particulier)
– alleen huishoudelijke hulp (alleen huishoudelijke hulp)

30 Meer uitleg hierover is bijvoorbeeld te vinden in Eggink et al. 2012. De indelingen in beide rapporten
verschillen van elkaar, omdat we hier de informele en particuliere hulp apart houden van de publiek
gefinancierde hulp. Door de selectie van 55-plusssers met een beperking is het aantal waarnemingen
voor sommige zorgvormen dusdanig klein dat deze niet apart kunnen worden meegenomen.

31 Zowel in 2007 als na de hervormingen in 2015 valt de huishoudelijke hulp onder de Wmo, en wordt
deze door de gemeenten geregeld.

32 De persoonlijke verzorging en verpleging vielen in 2007 onder de Awbz en na de hervorming
(bijna geheel) onder de Zorgverzekeringswet.

33 Verblijf viel in 2007 onder de Awbz en sinds 2015 onder de Wlz. Het betreft dan (voor nieuwe geval-
len) alleen de zwaardere vormen van verblijf. De lichtere vormen van verblijf zijn komen te vervallen.
Deze zorg wordt nu in de thuissituatie geleverd, via de Wmo en de Zorgverzekeringswet.
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– alleen publiek gefinancierde thuiszorg (thuiszorg)
– publiek gefinancierde thuiszorg gecombineerd met informele en/of particuliere hulp

(thuiszorg combi)
– instellingszorg in een verzorgingshuis of verpleeghuis (verblijf)

5.2 Het zorggebruik van 55-plussers met een gezondheidsbeperking

Iets minder dan de helft van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking ontvangt in
2007 een vorm van zorg (43%, zie tabel 5.1); dat is relatief weinig.34 Iets minder dan een op
de tien voorziet in zijn of haar hulpbehoefte buiten de publiek gefinancierde zorg om en
ontvangt alleen informele en/of particuliere zorg. De helft van hen ontvangt alleen infor-
mele zorg, de anderen ontvangen particuliere zorg of een combinatie van informele en par-
ticuliere zorg (niet in tabel). Ruim een op de tien 55-plussers met een gezondheids-
beperking ontvangt alleen huishoudelijke hulp, 13% ontvangt publiek gefinancierde thuis-
zorg (dus persoonlijke verzorging of verpleging), vaak in combinatie met huishoudelijke
hulp. Iets minder dan de helft van de thuiszorggebruikers ontvangt deze zorg in combinatie
met informele of particuliere hulp (thuiszorg combi). Ongeveer een op de tien van de
55-plussers met een gezondheidsbeperking verbleef in een oudereninstelling
(in 2007-2008).

Tabel 5.1
Ontvangen zorg van zelfstandig wonende 55-plussers met een gezondheidsbeperking en bewoners van
oudereninstellingen, 2007-2008 (in procenten; n = 2993)a

 aandeel  aandeel van zorggebruikers 
 
geen zorg 57,4
informeel of particulier 8,7 20,5
alleen huishoudelijke hulp 11,7 27,4
thuiszorg 7,5 17,6
thuiszorg combi 5,7 13,5
verblijf 9,0 21,1
totaal 100 100

a Thuiszorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging zonder informele of
particuliere hulp; thuiszorg combi omvat de publiek gefinancierde thuiszorg gecombineerd met
informele of particuliere hulp.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

34 Als we de leeftijdsselectie strenger hadden gemaakt (bv. 65 jaar en ouder), of de selectie op een
gezondheidsbeperking strenger (bv. minimaal een matige beperking), zou het aandeel dat zorg ont-
vangt stijgen, maar dan zouden we ook meer mensen die zorg ontvangen (ten onrechte) uit de ana-
lyses weglaten. Zo ontvangt een vijfde van de 55-65-jarigen zorg en meer dan een kwart van de men-
sen met een lichte lichamelijke beperking.
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Figuur 5.1
Zorggebruik van 55-plussers met een gezondheidsbeperking, naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau,
2007-2008 (in procenten; n = 2993)a, b
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a Thuiszorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging zonder informele of par-
ticulier hulp; thuiszorg combi omvat de publiek gefinancierde thuiszorg gecombineerd met informele of
particuliere hulp.

b Laag = hooguit lager onderwijs, midden-laag = uitgebreid lager onderwijs (lbo, mavo, mulo), midden-
hoog = middelbaar onderwijs (mbo, havo, vwo), hoog = hoger onderwijs (hbo, universiteit).

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Zoals verwacht is het zorggebruik groter onder de oudere 55-plussers dan onder de jon-
gere groep (zie figuur 5.1). Zo ontvangt van de 55-70-jarige hulpbehoevenden bijna
80% geen enkele vorm van zorg. Bij de 85-plussers geldt dat maar voor 13%.
De 70-minners wonen vrijwel allen zelfstandig, terwijl bijna de helft van de 85-plussers in
een tehuis woont. Mannen ontvangen minder vaak zorg dan vrouwen (Eggink en Woittiez
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2009), maar omdat mannen gemiddeld minder oud worden dan vrouwen, kan dit ook een
leeftijdseffect zijn. Verder is het zorggebruik onder hoogopgeleide 55-plussers kleiner dan
onder laagopgeleide. Dat spoort met de literatuur, waar dit fenomeen voor Nederlanders
van alle leeftijden wordt gevonden – dus ook voor ouderen. Declercq et al. (2009) toonden
aan dat oudere ouderen minder vaak informele hulp hebben dan jongere ouderen,35 en dat
oudere mannen en ouderen met een partner vaker informele hulp hebben dan oudere
vrouwen en ouderen zonder partner.

5.3 Zorggebruik en hulpbehoefte

Niet iedereen met een gezondheidsbeperking heeft zorggebruik; dat hangt in belangrijke
mate af van de mate van de hulpbehoefte. In deze paragraaf gaan we na in hoeverre het
zorggebruik verschilt tussen 55-plussers met eenzelfde hulpbehoefte. Hiermee beantwoor-
den we het eerste deel van de eerste hoofdvraag: In welke mate gebruiken 55-plussers met een
vergelijkbare hulpbehoefte verschillende zorgoplossingen? We gaan hier uit van de indeling van
55-plusssers met gezondheidsbeperkingen in vier typen hulpbehoevenden zoals die in
hoofdstuk 2 is beschreven.

De licht en matig hulpbehoevenden ontvangen overwegend geen zorg (zie figuur 5.2). Zij lijken
het te redden zonder hulp van anderen, ondanks hun gezondheidsbeperkingen en hulp-
behoefte. Voor zover de 55-plussers uit deze groepen wel zorg ontvangen, is dat vooral
informele of particuliere zorg, of alleen huishoudelijke hulp. Toch bevinden zich in deze
groepen ook ouderen die thuiszorg in combinatie met andere zorgvormen of instellings-
zorg ontvangen; dat betreft ongeveer 5% van de 55-plussers met een lichte of matige
hulpbehoefte.
Bij de ernstig hulpbehoevenden is het beeld heel anders: een kwart ontvangt geen enkele
vorm van zorg en driekwart ontvangt wel een of andere vorm van zorg. De zwaarte van de
zorg varieert echter: sommige ernstig hulpbehoevenden wonen in een oudereninstelling
(13%), anderen ontvangen alleen informele of particuliere hulp (11%). Ongeveer 30% ont-
vangt thuiszorg. Het kan zijn dat ze een indicatie verblijf hebben gekregen, maar bijvoor-
beeld via een persoonsgebonden budget (pgb) de zorg in de vorm van thuiszorg
ontvangen, omdat ze graag thuis willen blijven wonen (Wijlhuizen et al. 2012). De ernstig
hulpbehoevenden die geen zorg ontvangen, zijn jonger, voelen zich minder belemmerd in
hun dagelijkse bezigheden, hebben vaker een rijk netwerk en zijn veel minder vaak ver-
weduwd in vergelijking met degenen die wel zorg ontvangen (niet in tabel of figuur).
De ernstig hulpbehoevenden met dementie wonen in 2007 in meerderheid in een tehuis (70%).
Bijna niemand van hen ontvangt een van de lichtere zorgvormen (informele of particuliere
hulp, of alleen huishoudelijke hulp). Opvallend is dat 13% van de ernstig hulpbehoevenden
met dementie geen zorg ontvangt. Dit zien we telkens terug in diverse onderzoeken

35 Mogelijk omdat de partner en kinderen – indien aanwezig – ook al oud of beperkt zijn en dat geldt
ook voor vrienden en kennissen.
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(bv. Eggink et al. 2012; Marangos 2013; Timmermans en Woittiez 2004; Woittiez et al.
2009). Mogelijk ontvangen ze wel hulp van iemand uit hun omgeving, bijvoorbeeld van
hun partner of kinderen, maar vinden ze dit zo vanzelfsprekend dat ze dat niet als infor-
mele hulp opvatten. Het gebruik van informele hulp kan dus een onderschatting zijn.
Een andere mogelijkheid is dat dit samenhangt met de persoonlijke voorkeur van ouderen.
Zo vinden Den Draak en Van Campen (2012) dat ouderen die liever geen beroep doen op
formele zorg dit ook inderdaad minder vaak doen, ongeacht de ernst van hun
gezondheidsbeperkingen.

Figuur 5.2
Zorggebruik van 55-plussers met een gezondheidsbeperking, naar hulpbehoefte, 2007-2008 (in procenten;
n = 2993)a
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a Thuiszorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging zonder informele of par-
ticulier hulp; thuiszorg combi omvat de publiek gefinancierde thuiszorg gecombineerd met informele of
particuliere hulp.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

5.4 De invloed van zorgpotentieel en inkomen op zorggebruik

Paragraaf 5.3 liet zien dat het zorggebruik toeneemt naarmate de hulpbehoefte groter is,
maar ook dat het zorggebruik binnen een groep met een bepaalde hulpbehoefte varieert,36

vooral binnen de groep ernstig hulpbehoevenden. Dit kan behalve met verschillen in per-
soonlijke voorkeur ook te maken hebben met verschillen in het zorgpotentieel of de (finan-
ciële) hulpbronnen van de 55-plussers (zie figuur 1.1). Of met een verschil in beleving van

36 Deze variatie zal vermoedelijk nog groter zijn als ook rekening met intensiteit en frequentie van de
zorg wordt gehouden.
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hulpbehoefte door de ouderen zelf en door de indicatiesteller die de toegang tot de
publiek gefinancierde hulp bepaalt. Met dit laatste kunnen we in de analyses geen rekening
houden, maar deze mogelijkheid moet wel in gedachten gehouden worden bij de inter-
pretatie van de resultaten. In deze paragraaf beantwoorden we de tweede helft van de eer-
ste hoofdvraag door de rol van het zorgpotentieel en andere relevante kenmerken op het
gebruik van verschillende zorgoplossingen nader te bestuderen.

Er zijn veel studies waarin het zorggebruik wordt gerelateerd aan verklarende factoren
(zie bv. Andersen en Davidson 2001; Babitsch et al. 2012; Eggink et al. 2012; Woittiez et al.
2009). In deze literatuur wordt geconcludeerd dat mensen met een partner minder zorg
vragen en minder (publiek gefinancierde) zorg gebruiken dan alleenstaanden (Doorten
2012; Stuifbergen et al. 2008). Ook blijkt dat mensen met grotere sociale netwerken minder
gebruikmaken van publiek gefinancierde zorg (zie bv. Doorten 2012; Plaisier et al. 2011).
Onderzoek onder zelfstandig wonende ouderen laat zien dat het sociale netwerk zowel een
verlagend als een verhogend effect op het gebruik van Awbz-zorg kan hebben (Plaisier
et al. 2011). De aanwezigheid van een partner en een groter sociaal netwerk verkleinen de
kans op het gebruik van Awbz-zorg door ouderen. Aan de andere kant kan informele steun
ook juist samengaan met meer Awbz-zorg: hoe meer uren hulp kinderen verlenen aan hun
ouders, hoe meer Awbz-zorg er is. Het netwerk kan bijvoorbeeld aandringen op en mee-
helpen bij het aanvragen van publiek gefinancierde zorg. Mensen die Awbz-zorg nodig
hebben, krijgen ook veel andere vormen van hulp; dit duidt erop dat ze een grote zorg-
vraag hebben en dat daarom alle zeilen worden bijgezet.

Wij zijn in ons onderzoek vooral geïnteresseerd in de effecten van het zorgpotentieel
(zie hoofdstuk 3) en het inkomen op het zorggebruik voor ouderen met eenzelfde hulp-
behoefte (zie hoofdstuk 2).37 Eerst gaan we na hoe die relatie eruitziet als we geen onder-
scheid tussen verschillende hulpbehoeftegroepen maken. In feite veronderstellen we dan
dat de invloed van het inkomen en het zorgpotentieel op het zorggebruik voor 55-plussers
met een lichte hulpbehoefte gelijk is aan de invloed voor 55-plussers met een ernstige
hulpbehoefte met dementie.

37 Wanneer we het zorggebruik relateren aan losse hulpbehoeftefactoren, leeftijd, geslacht, de
aanwezigheid van een partner, kenmerken van het sociaal netwerk (zoals contactfrequenties) en
inkomen, dan vinden we vergelijkbare effecten (zie tabel C.2 in bijlage C op www.scp.nl).
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Tabel 5.2
Invloed van hulpbehoefte, zorgpotentieel, inkomen en persoonskenmerken op het zorggebruik van
55-plussers met een gezondheidsbeperking, 2007-2008 (marginale effecten; n = 2993)a, b, c

 geen zorg 

 informeel
of
particulier

  alleen huis-
houdelijke
hulp

 

 thuiszorg 
 thuiszorg
combi

 
 verblijf 

 
hulpbehoefte
    licht ref. ref. ref. ref. ref. ref.
    matig –
    ernstig – + + + +
    ernstig met dementie – – +
zorgpotentieel
    kwetsbaar ref. ref. ref. ref. ref. ref.
    vriendengeoriënteerd
    kindgeoriënteerd
    rijk + –
inkomen
    laag ref. ref. ref. ref. ref. ref.
    midden + –
    hoog + + – –
persoonskenmerken
    leeftijd
        < 70 ref. ref. ref. ref. ref. ref.
        70-84 – + + + +
        ≥ 85 – +
    geslacht
        man – +
        vrouw
    opleiding
        laag ref. ref. ref. ref. ref. ref.
        midden-laag
        midden-hoog –
        hoog
 
R2 ongewogen 0,38

a Marginale effecten van multinomiale logitanalyse, + = significant positief, – = significant negatief,
p < 0,05.

b Thuiszorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging zonder informele of
particulier hulp; thuiszorg combi omvat de publiek gefinancierde thuiszorg gecombineerd met
informele of particuliere hulp.

c Voor de grootte van de marginale effecten van multinomiale logitanalyse en de standaardfouten:
zie tabel C.1 in bijlage C.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09 ), scp-bewerking

5 6 z o r g g e b r u i k



Vooral de hulpbehoefte, het inkomen en de leeftijd zijn bepalend voor het zorggebruik,
maar wel op een verschillende manier voor verschillende typen zorg (zie tabel 5.2).
Tabel 5.2 kan als volgt gelezen worden: een +‑teken voor de ernstige hulpbehoefte met
dementie bij verblijf geeft aan dat de kans dat een 55-plusser met een ernstige hulp-
behoefte met dementie in een oudereninstelling verblijft groter is dan de kans dat een
55-plusser met een lichte hulpbehoefte (referentiegroep) en hetzelfde zorgpotentieel,
inkomen en overige persoonskenmerken daarin verblijft. Duidelijk is dat een ernstige hulp-
behoefte met dementie vooral de kans op verblijf verhoogt. Een ernstige hulpbehoefte
verhoogt de kans op de onderzochte vormen van publiek gefinancierde zorg (+-tekens in
laatste vier kolommen). De invloed van het zorgpotentieel op het zorggebruik is klein voor
de groep 55-plussers als geheel. De aanwezigheid van een rijk zorgpotentieel verhoogt wel
de kans om geen zorg te ontvangen en verkleint de kans op verblijf. Voor 55-plussers met
een midden of hoog inkomen is de kans groter dat ze geen zorg ontvangen dan voor
55-plussers met een laag inkomen. Het inkomen is vooral van invloed op de kans op
verblijf in een oudereninstelling en huishoudelijke hulp (negatief) en het gebruik van infor-
mele/en particuliere zorg (positief). Dit spoort met bevindingen uit de literatuur dat men-
sen met een hoog inkomen ondervertegenwoordigd zijn in tehuizen en dat ze meer
mogelijkheden hebben om particuliere (d.w.z. zelf betaalde) hulp in te kopen. Dit geldt
waarschijnlijk vooral voor de huishoudelijke hulp. Volgens het model van Verbrugge en
Jette (1994) hebben leeftijd, geslacht en opleidingsniveau invloed op de hulpbehoefte en
leidt de hulpbehoefte tot een bepaald zorggebruik. Toch worden leeftijd, geslacht en
opleidingsniveau vaak naast de hulpbehoefte als determinant voor het zorggebruik opge-
nomen (Eggink et al. 2012; Verbeek-Oudijk en Eggink 2014). Er wordt dan dus verondersteld
dat er naast de hulpbehoefte sprake is van een zelfstandige effecten van de persoonsken-
merken. Wij houden rekening met de mogelijkheid dat de persoonskenmerken niet alleen
via hulpbehoefte een effect op het zorggebruik hebben (indirect effect) maar ook een direct
effect. Vooral de leeftijd blijkt naast de hulpbehoefte van belang te zijn: de kans dat oude-
ren publiek gefinancierde zorg ontvangen, is groter dan de kans dat jongeren dat doen,
ook als wordt gecorrigeerd voor de mate van hulpbehoevendheid. Geslacht en opleidings-
niveau hebben geen zelfstandig effect op het zorggebruik.

De vraag is nu of de gevonden relaties tussen zorggebruik enerzijds en zorgpotentieel en
inkomen anderzijds hetzelfde zijn voor de verschillende groepen 55-plussers met eenzelfde
hulpbehoefte. Daarom gaan we na welke rol het zorgpotentieel en inkomen bij het zorg-
gebruik binnen ieder van de hulpbehoeftegroepen spelen.

Licht hulpbehoevenden
Allereerst bestuderen we het effect van zorgpotentieel en inkomen op het zorggebruik van
de groep licht hulpbehoevenden, terwijl we ook rekening houden met een mogelijk zelf-
standig effect van persoonskenmerken. Zoals uit paragraaf 5.3 bleek, ontvingen de licht
hulpbehoevenden in 2007 voor het grootste deel geen zorg (zie figuur 5.2). Het aantal licht
hulpbehoevenden met thuiszorg of verblijf is – zoals ook te verwachten is – klein.38
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Daarom is het niet mogelijk om deze groepen afzonderlijk39 te analyseren en nemen we
deze zorgvormen hier bij elkaar onder de noemer ‘Awbz-zorg’.

Tabel 5.3
Invloed van zorgpotentieel en inkomen op het ontvangen van zorg door licht hulpbehoevende 55-plussers,
2007-2008 (marginale effecten; n = 852)a, b, c

 geen zorg 
 informeel of
particulier

  alleen huis-
houdelijke hulp

 
 Awbz-zorg 

 
zorgpotentieel
    kwetsbaar ref. ref. ref. ref.
    vriendengeoriënteerd
    kindgeoriënteerd
    rijk
inkomen
    laag ref. ref. ref. ref.
    midden
    hoog –
persoonskenmerken
    leeftijd
        < 70 ref. ref. ref. ref.
        70-84 – + +
        ≥ 85 – +
    geslacht
        man ref. ref. ref. ref.
        vrouw
    opleiding
        laag ref. ref. ref. ref.
        midden-laag
        midden-hoog
        hoog –
 
R2 ongewogen 0,35

a Marginale effecten van multinomiale logitanalyse, + = significant positief, – = significant negatief,
p < 0,01.

b Thuiszorg of verblijf omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging met of
zonder informele of particulier hulp, en verblijf.

c Voor de grootte van de marginale effecten van multinomiale logitanalyse en de standaardfouten, zie
tabel C.3 in bijlage C.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09 ), scp-bewerking

38 Overigens was het in 2007 wel mogelijk dat een niet of licht hulpbehoevende in een tehuis woonde
als partner van iemand met een ernstigere hulpbehoefte.

39 Ongeveer de helft van hen ontvangt thuiszorg en de andere helft verblijf.
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Vooral leeftijd blijkt een bepalende factor voor het ontvangen van verschillende vormen
van zorg in de groep licht hulpbehoevenden. Zoals te verwachten is, vinden we dat hoe
ouder een licht hulpbehoevende 55-plussers is, hoe vaker deze zorg ontvangt en hoe vaker
dat zorg in een oudereninstelling betreft. Verder heeft het inkomen alleen invloed op het al
dan niet ontvangen van huishoudelijke hulp (zie tabel 5.3). Het zorgpotentieel heeft geen
invloed. Wel hebben verweduwde 55-plussers een grotere kans op het ontvangen van zorg
(zie tabel C.4 in bijlage C, te vinden op www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Een
hoog inkomen verlaagt de kans op het ontvangen van alleen huishoudelijke hulp (–-teken
in de tabel bij ‘alleen huishoudelijke hulp’).
Geslacht en opleiding leveren geen (of nauwelijks een) verklaring voor het zorggebruik.
Alleen een hoog opleidingsniveau verkleint de kans op huishoudelijke hulp. Gegeven de
correlatie tussen opleiding en inkomen versterkt dat het negatieve effect dat een hoog
inkomen op het gebruik van huishoudelijke hulp heeft. Er zijn niet veel verschillen in de
bepalende factoren op het zorggebruik tussen licht hulpbehoevenden en alle 55-plussers
met een gezondheidsbeperking te zien. Bij de licht hulpbehoevenden vinden we iets min-
der significante effecten. Dat heeft vermoedelijk te maken met de kleine aantallen van licht
hulpbehoevenden die Awbz-zorg ontvangen.

Matig hulpbehoevenden
In hoofdstuk 2 zagen we dat de licht en matig hulpbehoevenden wat betreft kenmerken
erg op elkaar lijken. Daarom is het niet verwonderlijk dat de bepalende factoren voor het
zorggebruik door matig hulpbehoevenden sterk op die van de licht hulpbehoevenden
lijken. Ook van de matig hulpbehoevende 55-plussers ontving in 2007 twee derde geen van
de onderscheiden zorgvormen (zie figuur 5.2). En net als bij de licht hulpbehoevenden is
het aantal matig hulpbehoevende 55-plussers dat Awbz-gefinancierde thuiszorg en verblijf
ontvangt te klein om ze afzonderlijk te bestuderen. Deze groepen worden verder samen-
genomen onder de noemer ‘Awbz-zorg’. De kans dat een matig hulpbehoevende
55-plusser huishoudelijke hulp ontvangt, is kleiner naarmate het inkomen hoger is
(zie tabel 5.4). Het inkomen lijkt ook hier een belangrijkere determinant te zijn voor het
zorggebruik dan het zorgpotentieel; van die laatste factor vinden we geen significante
effecten. Ook hier laat het afzonderlijk opnemen van de verschillende hulpbehoefte-
kenmerken zien dat verweduwde 55-plussers een grotere kans hebben om Awbz-zorg te
ontvangen (zie tabel C.6 in bijlage C).
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Tabel 5.4
Invloed van zorgpotentieel en inkomen op het ontvangen van zorg door matig hulpbehoevende 55-plussers,
2007-2008 (marginale effecten; n = 599)a,b,c

 geen zorg 
 informeel of
particulier

  alleen huis-
houdelijke hulp

 
 Awbz-zorg 

 
zorgpotentieel
    kwetsbaar ref. ref. ref. ref.
    vriendengeoriënteerd
    kindgeoriënteerd
    rijk
inkomen
    laag ref. ref. ref. ref.
    midden
    hoog –
persoonskenmerken
    leeftijd
        < 70 ref. ref. ref. ref.
        70-84 – + +
        ≥ 85 – +
    geslacht
        man ref. ref. ref. ref.
        vrouw – + +
    opleiding
        laag ref. ref. ref. ref.
        midden-laag
        midden-hoog -
        hoog
 
n 599
R2 ongewogen 0,12

a Marginale effecten van multinomiale logitanalyse, + = significant positief, – = significant negatief,
p < 0,05.

b Awbz-zorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging met of zonder
informele of particulier hulp, en verblijf.

c Voor de grootte van de marginale effecten van multinomiale logitanalyse en de standaardfouten,
zie tabel C.5 in bijlage C.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09 ), scp-bewerking
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Tabel 5.5
Invloed van zorgpotentieel en inkomen op het ontvangen van zorg door ernstig hulpbehoevende
55-plussers, 2007-2008 (marginale effecten; n = 874)a, b, c, d

 geen zorg 

 informeel
of
particulier

  alleen huis-
houdelijke
hulp

 

 thuiszorg 
 thuiszorg
combi

 
 verblijf 

 
zorgpotentieel
    kwetsbaar ref. ref. ref. ref. ref. ref.
    vriendengeoriënteerd ref. ref. ref. ref. ref. ref.
    kindgeoriënteerd
    rijk + –
inkomen
    laag ref. ref. ref. ref. ref. ref.
    midden + – –
    hoog + – –
persoonskenmerken
    leeftijd
        < 70 ref. ref. ref. ref. ref. ref.
        70-84 – +
        ≥ 85 – +
    geslacht
        man ref. ref. ref. ref. ref. ref.
        vrouw –
    opleiding
        laag ref. ref. ref. ref. ref. ref.
        midden-laag
        midden-hoog
        hoog
 
R2 ongewogen 0,193

a Marginale effecten van multinomiale logitanalyse, + = significant positief, – = significant negatief,
p < 0,05.

b Thuiszorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging zonder informele of
particulier hulp; thuiszorg combi omvat de publiek gefinancierde thuiszorg gecombineerd met
informele of particuliere hulp.

c Omdat er in de groep ernstig hulpbehoevenden geen gebruikers van informele of particuliere hulp met
een kwetsbaar zorgpotentieel zijn, vormen het kwetsbaar zorgpotentieel en vriendengeoriënteerd
zorgpotentieel samen de referentiegroep.

d Voor de grootte van de marginale effecten van multinomiale logitanalyse en de standaardfouten,
zie tabel C.7 in bijlage C.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Ernstig hulpbehoevenden
De ernstig hulpbehoevenden kenden in 2007 de grootste variatie aan zorggebruik (zie
figuur 5.2). Voor deze groep kunnen alle zorgvormen dan ook afzonderlijk worden bestu-
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deerd. De aanwezigheid van een rijk zorgpotentieel gaat voor een ernstig hulpbehoevende
55-plusser samen met een grotere kans op het niet-ontvangen van zorg en een kleinere
kans op het ontvangen van zorg in een oudereninstelling (tabel 5.5). Inkomen speelt ook in
deze zorgbehoeftegroep een belangrijke rol; het verhoogt de kans dat iemand informele/
particuliere zorg ontvangt en verlaagt niet alleen de kans op publiek gefinancierde huis-
houdelijke hulp, maar ook op verblijf in een oudereninstelling. De aanwezigheid van een
zorgpotentieel speelt bij de ernstig hulpbehoevenden een grotere rol dan bij de licht en
matig hulpbehoevenden in het voorkómen van publiek gefinancierde zorg en dat geldt in
mindere mate ook voor een hoog inkomen (zie ook tabel C.8 in bijlage C).

Ernstig hulpbehoevenden met dementie
In 2015 is weliswaar de toegang tot verblijf beperkt tot de hogere zorgzwaartepakketten.
Dit zal naar verwachting niet veel invloed op het zorggebruik van de 55-plussers met een
ernstige hulpbehoefte en dementie hebben. Zij zullen immers vaak zwaardere zorg zoals
24 uurstoezicht of zorg in nabijheid nodig hebben, en dus ook na de hervormingen nog
steeds een zorgvorm nodig hebben die vergelijkbaar is met zorg met verblijf zoals die in
2007 bestond. Doordat het grootste deel van de ernstig hulpbehoevende 55-plussers met
dementie in 2007 zorg met verblijf ontving (zie figuur 5.2), is in de beschikbare gegevens
het aantal waarnemingen voor de zelfstandig wonenden zo klein dat we gedwongen zijn
de overige zorgvormen samen te voegen tot de groep ‘geen verblijf’.
Voor het zorggebruik van ernstig hulpbehoevenden met dementie speelt inkomen – net als
geslacht en opleidingsniveau – geen rol (tabel 5.6). Vooral de constatering dat een hoog
inkomen de kans op zorg met verblijf niet verlaagt, is anders dan wat we bij de licht hulp-
behoevenden zagen. Huisman (2011) vindt voor opname in een verzorgingshuis wel een
negatief verband met inkomen. De aanwezigheid van een rijk zorgpotentieel en zorg met
verblijf gaan wel samen. Het kan zijn dat een rijk zorgpotentieel de kans op zorg met
verblijf verkleint, maar ook dat het wonen in een instelling tot een minder divers sociaal
netwerk leidt.
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Tabel 5.6
Invloed van zorgpotentieel en inkomen op het ontvangen van zorg door ernstig hulpbehoevende
55-plussers met dementie, 2007-2008 (marginale effecten; n = 635)a, b

 geen verblijf  verblijf 
 
zorgpotentieel
    kwetsbaar ref. ref.
    vriendengeoriënteerd
    kindgeoriënteerd
    rijk + –
inkomen
    laag ref. ref.
    midden
    hoog
persoonskenmerken
    leeftijd
        < 70 ref. ref.
        70-84 – +
        ≥ 85 – +
    geslacht
        man ref. ref.
        vrouw
    opleiding
        laag ref. ref.
        midden-laag
        midden-hoog
        hoog
 
R2 ongewogen 0,247

a Marginale effecten van multinomiale logitanalyse, + = significant positief, – = significant negatief,
p < 0,05.

b Voor de grootte van de marginale effecten van multinomiale logitanalyse en de standaardfouten, zie
tabel C.9 in bijlage C.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Samenvattend zien we dat het effect van een hoog inkomen de kans op het ontvangen van
huishoudelijke hulp verkleint voor alle hulpbehoeftegroepen waarvoor we huishoudelijke
hulp apart konden analyseren (zie tabel 5.7). Ook blijkt dat een hoog inkomen de kans op
opname verkleint voor de ernstig hulpbehoevenden, maar niet voor ernstig hulp-
behoevenden met dementie. Een rijk zorgpotentieel heeft geen relatie met het al dan niet
ontvangen van huishoudelijke hulp, maar is wel een negatief gerelateerd met verblijf in
oudereninstelling. Vooral het samenwonen met een partner en het hebben van frequent
contact met vrienden is negatief gerelateerd met verblijf in een oudereninstelling
(zie tabel C.10 in bijlage C).

6 3 z o r g g e b r u i k



Tabel 5.7
Samenvatting van de invloed van zorgpotentieel en inkomen op het ontvangen van huishoudelijke hulp en
instellingszorg door verschillende groepen hulpbehoevende 55-plussers, 2007-2008 (marginale effecten)a,b

 licht
hulpbehoevend

  matig
hulpbehoevend

  ernstig
hulpbehoevend

 
 ernstig
hulpbehoevend
met dementie

 

 
huishoudelijke hulp n.a.
rijk zorgpotentieel
hoog inkomen – – –
 
oudereninstelling n.a. n.a.
rijk zorgpotentieel – –
hoog inkomen –

a Marginale effecten van multinomiale logitanalyse, + = significant positief, – = significant negatief,
p < 0,01.

b n.a. = niet apart geanalyseerd in verband met kleine aantallen.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking
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6 Zorgalternatieven

Naarmate de hulpbehoefte groter is, ontvangen meer 55-plussers met een gezondheids-
beperking zorg en is de zorgvorm zwaarder (zie hoofdstuk 5). We hebben ook gezien dat de
invloed van het zorgpotentieel en inkomen op het zorggebruik verschillend uitpakt per
hulpbehoeftegroep. Voor 55-plussers met een ernstige hulpbehoefte (al dan niet met
dementie) gaat een rijk zorgpotentieel vaak samen met zelfstandig wonen.
Voor 55-plussers met lichte of matige hulpbehoefte gaat een hoog inkomen samen met
een kleine kans op publiek gefinancierde huishoudelijke hulp. Deze relaties suggereren dat
het soms mogelijk is om publiek gefinancierde zorg te vervangen door informele of parti-
culiere hulp. In dit hoofdstuk onderzoeken we in hoeverre en in welke situaties die ruimte
er is. In feite zijn we op zoek naar de mate waarin 55-plussers met een gezondheids-
beperking alternatieve oplossingen voor hun zorgproblemen hebben.40 We beantwoorden
hiermee tweede hoofdvraag: Welk inkomen en/of zorgpotentieel hebben gebruikers van zorg om op
te kunnen terugvallen wanneer de publiek gefinancierde hulp zou vervallen?
Waar mogelijk zoomen we in op de ontvangers van alleen huishoudelijke hulp en de instel-
lingsbewoners, omdat voor deze groepen de hervormingen de grootste consequenties
hebben.41 De huishoudelijke hulp valt sinds 2007 onder de Wmo. In de nieuwe situatie
vanaf 2015 mogen gemeenten zelf bepalen wie er huishoudelijke hulp ontvangt en hoe-
veel. Er zijn geluiden dat diverse gemeenten bij sommige groepen mensen zijn gestopt met
het aanbieden van huishoudelijke hulp (De Koster en Salhi 2014). In feite gaan die gemeen-
ten ervan uit dat deze mensen hun verzorgingsprobleem kunnen oplossen met informele
of zelf betaalde hulp. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar die het mogelijk maken na te
gaan in hoeverre dit daadwerkelijk gebeurt. Wel kunnen we nagaan in hoeverre
55-plussers met een gezondheidsbeperking die alleen huishoudelijke hulp ontvingen in
2007 de ruimte hadden om informele of particuliere hulp in te zetten. Vervolgens kunnen
we proberen een vertaalslag te maken naar wat dit betekent voor het heden. We veronder-
stellen dat er ruimte is om terug te vallen op een zorgpotentieel (informele hulp) als men
frequent contact met verschillende mensen heeft (rijk of kindgeoriënteerd zorgpotentieel).
Overigens moeten we opmerken dat de aanwezigheid van een zorgpotentieel geen garan-
tie is voor daadwerkelijke hulpverlening (Broese van Groenou en Van Tilburg 2007). Daar-
naast zouden hulpbehoevenden kunnen terugvallen op particuliere hulp als ze daarvoor
voldoende financiële middelen hebben. Dergelijke hulp moeten ze dan zelf regelen en
betalen. We veronderstellen dat deze ruimte er is als dat inkomen meer dan 1800 euro is:
het in dit rapport hoogst onderscheiden inkomen (zie hoofdstuk 4).42

40 Technisch gesproken betekent het dat we in hoofdstuk 5 kijken naar welke factoren bepalend zijn
voor het zorggebruik en in dit hoofdstuk naar hoe groot het zorgpotentieel en inkomen van mensen
zijn, gegeven hun zorggebruik.

41 In een aantal gevallen zijn deze groepen niet te onderscheiden wegens te kleine respondentaantallen.
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Op dezelfde wijze onderzoeken we in hoeverre instellingbewoners zouden kunnen terug-
vallen op informele of particuliere hulp. Als dit het geval is, zou dit er namelijk op kunnen
duiden dat er in 2007 ruimte was om tehuisopname te voorkomen door inzet van infor-
mele of particuliere hulp.

Door de recente hervormingen is de toekenning van huishoudelijke hulp vaak minder
ruimhartig dan in 2007. Dat betekent dat – ten opzichte van acht jaar eerder – in 2015
alleen mensen met een ernstigere hulpbehoefte en een tekort aan hulpbronnen (zorg-
potentieel of inkomen) in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. De ruimte voor
alternatieve zorgoplossingen die we in 2007 vonden, is dus een bovengrens van de ruimte
die er in 2015 zou zijn. Omdat ook de toelating tot tehuisopname in 2007 soepeler was dan
in 2015, is de ruimte in 2007 een bovengrens van de ruimte die er nu is.

6.1 Ruimte voor alternatieve zorgoplossingen voor 55-plussers met een
gezondheidsbeperking

We zijn in dit hoofdstuk vooral geïnteresseerd in de hoogte van het inkomen en de grootte
en de aard van het zorgpotentieel waarover 55-plussers met een bepaalde hulpbehoefte
beschikken. Eerst gaan we na hoe dit beeld eruitziet als we geen onderscheid tussen ver-
schillende hulpbehoeftegroepen maken. We zoomen in op de situatie van de gebruikers
van huishoudelijke hulp en instellingsbewoners.
In 2007 ontving iets meer dan de helft van de 55-plussers met een gezondheidsbeperking
geen zorg (57,4%, zie figuur 5.2 en tabel 6.1). Bijna 12% ontving alleen huishoudelijke hulp
en 9% woonde in een oudereninstelling.

Relatief vaak kwetsbaar zorgpotentieel bij ontvangers van huishoudelijke hulp en verblijf
Slechts 10% van de 55-plus ontvangers van collectief gefinancierde huishoudelijke hulp
heeft een rijk zorgpotentieel (kolom 4 en 5 in tabel 6.1). Van de 55-plussers die in een zorg-
instelling verblijven, is dat nog veel minder: nog geen 1% (kolom 6 in tabel 6.1). Onder de
groep zonder zorg of met alleen informele of particuliere zorg is dat aandeel veel groter
(resp. 27% en 20%). Het zijn juist mensen met publiek gefinancierde zorg die zelden een
rijk zorgpotentieel hebben. Voor een kindgeoriënteerd zorgpotentieel zien we het omge-
keerde: dat hebben ontvangers van huishoudelijke hulp (53%) en verblijf (72%) juist vaker
dan 55-plussers die geen zorg gebruiken of alleen informele of particuliere zorg (rond de
42%). Deze laatste groepen hebben minder vaak een kwetsbaar zorgpotentieel. We maken
de veronderstelling dat er ruimte is om terug te vallen op een zorgpotentieel (informele
hulp) als men frequent contact met verschillende mensen heeft (rijk of kindgeoriënteerd
zorgpotentieel). Dan heeft ongeveer 65% van de gebruikers van huishoudelijke hulp een
zorgpotentieel dat hiervoor een alternatieve zorgoplossing zou kunnen bieden. Voor de

42 Dat betekent een gestandaardiseerd nettohuishoudensinkomen van meer dan 1800 euro per maand
in 2007.
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instellingsbewoners zou het zelfs gaan om 73%. In hoeverre het netwerk daadwerkelijk
hulp kan en wil bieden, is op basis van dit onderzoek niet na te gaan. Vooral voor instel-
lingsbewoners is het de vraag of de inzet van informele hulp voldoende kan zijn om in de
hulpbehoefte te voorzien.
De 55-plussers met een vorm van publiek gefinancierde zorg hebben wat vaker een kwets-
baar zorgpotentieel dan de niet-gebruikers en de gebruikers van informele of particuliere
zorg.
Een vriendengeoriënteerd zorgpotentieel is vooral te vinden bij 55-plussers met informele
of particuliere hulp en bij degenen die Awbz-zorg in combinatie met andere vormen van
zorg ontvangen. Vooral instellingsbewoners hebben minder vaak een vriendengeoriën-
teerd zorgpotentieel.

Tabel 6.1
Aandeel 55-plussers met rijk zorgpotentieel en hoog inkomen, per type zorggebruik, 2007-2008 (verticaal
gepercenteerd; n = 2993)a

 geen zorg 
 informeel of
particulier

  alleen huis-
houdelijke hulp

  thuis-
zorg

  thuiszorg
combi

 
 verblijf  totaal 

 
zorgpotentieel
    kwetsbaar 3,4 2,8 6,1 6,9 5,0 6,8 4,3
    vrienden-
    georiënteerd

26,7 35,9 29,1 27,8 31,2 20,2 27,5

    kind-
    georiënteerd

42,6 41,4 52,9 54,5 53,0 72,3 47,9

    rijk 27,2 19,9 11,9 10,8 10,8 0,8 20,3
inkomen
    laag 30,2 27,2 58,1 44,8 43,2 62,8 38,0
    gemiddeld 36,5 36,2 33,9 35,1 40,1 28,9 35,6
    hoog 33,4 36,6 8,0 20,1 16,7 8,3 26,5
 
aandeel in 55-
plusbevolking

57,4 8,7 11,7 7,5 5,7 9,0 100,0

a Thuiszorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging zonder informele of
particulier hulp; thuiszorg combi omvat de publiek gefinancierde thuiszorg gecombineerd met
informele of particuliere hulp.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Weinig 55-plussers met een hoog inkomen bij de ontvangers van huishoudelijke hulp en
verblijf
De 55-plussers met een gezondheidsbeperking die alleen huishoudelijke hulp ontvangen,
hebben niet vaak een hoog inkomen.43 Dit gaat om slechts 8% (zie tabel 6.1). Dit betekent

43 Het betreft gestandaardiseerde nettohuishoudensinkomens van meer dan 1800 euro per maand.
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dat volgens onze aanname maar weinig ontvangers van huishoudelijke hulp financiële
mogelijkheden hebben om particuliere hulp te regelen wanneer de huishoudelijke hulp zou
wegvallen. Zij zullen dan aangewezen zijn op hun zorgpotentieel (indien aanwezig) of op
de zwaardere thuiszorg.
Ook het aandeel 55-plussers met een hoog inkomen onder de bewoners van ouderen-
instellingen is klein (8,3% zie tabel 6.1). Vooral de ontvangers van informele of particuliere
zorg hebben relatief vaak een hoog inkomen (37%). Dit spoort met de bevindingen uit
ander onderzoek dat mensen met een laag inkomen oververtegenwoordigd zijn bij de
publiek gefinancierde thuiszorg (zie ook hoofdstuk 5).
Deze resultaten suggereren dat het zorgpotentieel ruimte biedt als alternatief voor huis-
houdelijke hulp en instellingszorg, maar of dit daadwerkelijk kan, hangt niet alleen af van
de mogelijkheden en de bereidheid van de mensen uit het netwerk, maar ook van de
zwaarte van de benodigde zorg. De vraag is dan ook of de gevonden ruimte hetzelfde is
voor de groepen met verschillende hulpbehoefte. Daar gaan we in de volgende paragrafen
op in.

6.2 Ruimte voor alternatieve zorgoplossingen voor licht hulpbehoevenden

In 2007 ontvingen de licht hulpbehoevenden overwegend geen zorg (75%, zie figuur 5.2 en
tabel 6.2). In 2015 zal dit gezien de hervormingen nog steeds het geval zijn. Vanwege lage
respondentaantallen is enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de uitkomsten gebo-
den. De hier gepresenteerde uitkomsten zijn dus vooral indicatief.

Vaak kindgeoriënteerd zorgpotentieel bij ontvangers van huishoudelijke hulp
Slechts 10% van de ontvangers van collectief betaalde hulp (huishoudelijke hulp, Awbz-
thuiszorg of verblijf) met een lichte hulpbehoefte (kolom 3 en 4 in tabel 6.2) heeft een rijk
zorgpotentieel. Ongeveer 60% heeft een kindgeoriënteerd zorgpotentieel. Dus tezamen
heeft ongeveer 70% van hen een zorgpotentieel dat een alternatieve zorgoplossing voor
de publiek gefinancierde zorg zou kunnen bieden. Nog geen vijfde deel van deze groep
heeft een partner en meer dan driekwart heeft frequent contact met hun kinderen
(zie tabel D.1 in bijlage D, te vinden op www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Dus als
er hulp wordt geboden, zal dat vooral door de kinderen worden gedaan. Toch is daarmee
niet gezegd dat het netwerk daadwerkelijk hulp kan en wil bieden. Immers, we rekenen
hier alle vormen van contact mee, dus het kan gaan om bellen, mailen, face-to-face-
contacten of contact via social media. Ook hebben we geen inzicht in de belemmeringen
die de kinderen ondervinden, zoals het hebben van een (voltijds)baan of kleine kinderen.
Ook weten we niet of de kinderen bereid zijn de benodigde hulp te geven en/of de ouders
bereid zijn die hulp te accepteren.
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Tabel 6.2
Aandeel licht hulpbehoevenden met rijk zorgpotentieel en hoog inkomen, per type zorggebruik, 2007-2008
(verticaal gepercenteerd; n = 852)a

 geen zorg 
 informeel of
particulier

  alleen huis-
houdelijke hulp

 
 Awbz-zorg  totaal 

 
zorgpotentieel
    kwetsbaar 2,8 3,3 2,9 5,8 3,1
    vrienden-
    georiënteerd

29,3 32,9 23,2 25,4 28,8

    kind-
    georiënteerd

39,8 46,4 67,2 59,5 44,3

    rijk 28,0 17,4 6,7 9,3 23,7
inkomen
    laag 26,5 23,1 61,6 55,9 31,8
    gemiddeld 37,5 43,2 33,1 23,7 36,2
    hoog 36,0 33,8 5,2 20,4 31,9
aandeel licht hulp-
behoevenden in 55-
plusbevolking

74,8 7,7 7,7 9,7 100,0

a Awbz-zorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging met of zonder
informele of particulier hulp en verblijf.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Het is opvallend dat de licht hulpbehoevende 55-plussers met huishoudelijke hulp vaker
een kindgeoriënteerd of rijk zorgpotentieel hebben dan de 55-plussers met informele of
particuliere hulp.44 De licht hulpbehoevende 55-plussers met informele of particuliere hulp
wonen vaker samen met een partner die mogelijk hulp kan bieden. En zoals we uit de lite-
ratuur weten, is de eventuele partner de eerst aangewezen hulpbron (zie bv. Hoefman
2009; Pinquart en Sörensen 2006; Swinkels 2013). Dat duidt erop dat het overlijden van de
partner een belangrijke reden is om huishoudelijke hulp in te schakelen. En dit betekent dat
het niet vanzelfsprekend is dat er voldoende zorgpotentieel is om de huishoudelijke hulp te
vervangen als die niet meer via de Wmo wordt geleverd, omdat dit door vooral de kinde-
ren moet worden geleverd in plaats van door de partner.

Weinig 55-plussers met een hoog inkomen bij de ontvangers van huishoudelijke hulp
De 55-plussers met een lichte hulpbehoefte die alleen huishoudelijke hulp ontvangen,
hebben niet vaak een hoog inkomen. Dit gaat maar om 5% (zie tabel 6.2). Dit betekent dat
volgens onze aanname maar weinig licht hulpbehoevende ontvangers van huishoudelijke

44 Ook als we alleen naar gebruikers van informele hulp kijken, is dit verschil er, terwijl deze groep juist
een beroep op het zorgpotentieel lijkt te doen. Vanwege de kleine aantallen moeten we hier echter
voorzichtig mee zijn.
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hulp financiële mogelijkheden hebben om particuliere hulp te regelen, wanneer de huis-
houdelijke hulp zou wegvallen. Zij zullen dan aangewezen zijn op hun zorgpotentieel
(indien aanwezig) of op de zwaardere thuiszorg.
Het aandeel 55-plussers met een hoog inkomen is onder de ontvangers van Awbz-
thuiszorg of verblijf met een lichte hulpbehoefte veel groter (20%, zie tabel 6.2), maar niet
zo groot als voor de ontvangers van informele of particuliere zorg (voornamelijk huis-
houdelijke hulp; 34%). In tegenstelling tot de gebruikers van alleen huishoudelijke hulp zou
een deel van de ontvangers (10%) van Awbz-zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)
misschien wel voldoende inkomen hebben om particuliere hulp in te kopen als alternatief
voor de publiek gefinancierde zorg. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat per-
soonlijke verzorging en verpleging duurder zijn dan huishoudelijke hulp; de financiële
ruimte voor deze groep is dus minder groot.

6.3 Ruimte voor alternatieve zorgoplossingen voor matig hulpbehoevenden

Niet alleen kindgeoriënteerd zorgpotentieel bij ontvangers van huishoudelijke hulp
Ook de matig hulpbehoevende 55-plussers ontvingen in 2007 in overgrote meerderheid
geen zorg (zie figuur 5.2 en tabel 6.3). 55-plussers met een matige hulpbehoefte met alleen
huishoudelijke hulp hebben vaker een rijk zorgpotentieel (18%) dan de licht hulp-
behoevende ontvangers van huishoudelijke hulp. Door de kleine aantallen waarnemingen
zijn deze uitkomsten slechts indicatief. Daar staat tegenover dat deze groep minder vaak
dan de licht hulpbehoevende 55-plussers (maar nog steeds ruim 50%) een kind-
georiënteerd zorgpotentieel heeft. Dus als er een beroep op het netwerk moet worden
gedaan voor hulp, zal dat niet alleen een beroep op de kinderen betekenen, maar kunnen
dat ook overige familie en vrienden zijn. Wederom is niet aan te geven of dit zorg-
potentieel voldoende sterk is om als het nodig is de huishoudelijke hulp te kunnen en wil-
len overnemen. Maar weinig matig hulpbehoevende 55-plussers met publiek gefinancierde
Awbz-zorg of ‑verblijf hebben een rijk zorgpotentieel (bijna 7%) en vaak hebben ze een
kindgeoriënteerd zorgpotentieel (65%). Dat komt vermoedelijk doordat ze ouder zijn en
vaker verweduwd, waardoor ze vaker wekelijks contact hebben met hun kinderen (zie tabel
D.2 in bijlage D). Dus hier zal bij terugtredende publiek gefinancierde zorg het zorgalterna-
tief vooral door de kinderen moeten worden geboden.
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Tabel 6.3
Aandeel matig hulpbehoevenden met rijk zorgpotentieel en hoog inkomen, per type zorggebruik,
2007-2008 (verticaal gepercenteerd; n = 631)a

 geen zorg 
 informeel of
particulier

  alleen huis-
houdelijke hulp

 
 Awbz-zorg  totaal 

 
zorgpotentieel
    kwetsbaar 3,9 3,4 8,3 7,2 4,7
    vrienden-
    georiënteerd

23,9 40,4 21,8 20,8 24,9

    kind-
    georiënteerd

45,0 41,7 51,9 65,2 47,6

    rijk 27,2 14,5 18,0 6,8 22,8
inkomen
    laag 30,5 31,5 58,4 35,5 34,7
    gemiddeld 35,8 33,3 36,9 46,8 36,8
    hoog 33,7 35,1 4,8 17,5 28,5
 
Aandeel matig hulp-
behoevenden in 55-
plusbevolking)

67,6 9,3 13,1 10,0 100,0

a Awbz-zorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging met of zonder
informele of particulier hulp en verblijf.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Weinig 55-plussers met een hoog inkomen bij ontvangers van huishoudelijke hulp
Een op de drie matig hulpbehoevende 55-plussers met informele of particuliere hulp en
ongeveer een op de vijf ontvangers van thuiszorg of instellingsbewoners heeft een hoog
inkomen, tegenover slechts een op de twintig van de ontvangers van huishoudelijke hulp.
Deze laatste groep heeft dus weinig financiële mogelijkheden om particuliere hulp te rege-
len. Zij zullen dan aangewezen zijn op hun zorgpotentieel of op de zwaardere thuiszorg als
de huishoudelijke hulp wegvalt. Onder de matig hulpbehoevende 55-plussers die Awbz-
zorg ontvingen, is mogelijk wel een deel dat de financiële mogelijkheden heeft om zelf zorg
in te kopen, alhoewel bedacht moet worden dat deze zorg over het algemeen duurder is
dan huishoudelijke hulp.

6.4 Ruimte voor alternatieve zorgoplossingen voor ernstig hulpbehoevenden

Divers zorgpotentieel bij ontvangers van informele of particuliere hulp
We zagen al eerder dat het zorggebruik van de ernstig hulpbehoevenden zeer gevarieerd is
(zie figuur 5.2). Ongeveer 10% van de 55-plussers met een ernstige hulpbehoefte die huis-
houdelijke hulp ontvangen, heeft een rijk zorgpotentieel en ruim 40% heeft een kind-
georiënteerd zorgpotentieel waarop ze mogelijk een beroep kunnen doen (tabel 6.4). De
ontvangers van huishoudelijke hulp hebben echter niet vaak frequent contact met hun kin-
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deren en hun familie woont vaak ver weg (zie tabel D3 in bijlage D). Dat verkleint voor hen
de mogelijkheden om huishoudelijke hulp te vervangen door informele hulp.
De ernstig hulpbehoevenden die informele/particuliere hulp ontvangen, hebben veel vaker
een rijk zorgpotentieel. Zij hebben hun rijke zorgpotentieel benut door informele/particu-
liere zorg te ontvangen. Slechts een enkele instellingsbewoner heeft een rijk zorg-
potentieel. Dit maakt het voor veel instellingsbewoners moeilijk een beroep op het net-
werk te doen. Wel zien we onder de tehuisbewoners vaak een kindgeoriënteerd netwerk.

Tabel 6.4
Aandeel ernstig hulpbehoevenden met rijk zorgpotentieel en hoog inkomen, per type zorggebruik,
2007-2008 (verticaal gepercenteerd; n = 754)a

 geen zorg 
 informeel of
particulier

  alleen huis-
houdelijke hulp

  thuis-
zorg

  thuiszorg
combi

 
 verblijf  totaal 

 
zorgpotentieel
    kwetsbaar 5,1 0,0 6,4 7,9 5,4 4,6 5,3
    vrienden-
    georiënteerd

23,0 35,0 39,9 33,1 32,3 20,3 30,1

    kind-
    georiënteerd

46,5 36,4 43,6 48,4 53,2 74,3 49,8

    rijk 25,4 28,6 10,1 10,5 9,2 0,7 14,9
inkomen
    laag 42,1 27,6 56,3 48,5 42,4 63,0 47,0
    gemiddeld 35,3 30,7 30,7 37,4 43,7 29,7 34,7
    hoog 22,6 41,7 13,0 14,1 13,9 7,3 18,3
 
aandeel ernstig
hulpbehoe-
venden in 55-
plusbevolking
(%)

26,4 11,1 18,0 18,3 12,9 13,3 100,0

a Thuiszorg omvat de publiek gefinancierde persoonlijke verzorging en verpleging zonder informele of
particulier hulp; thuiszorg combi omvat de publiek gefinancierde thuiszorg gecombineerd met
informele of particuliere hulp.

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Weinig 55-plussers met een hoog inkomen onder bewoners van oudereninstellingen
Bijna de helft van de ernstig hulpbehoevende 55-plussers heeft een laag inkomen
(zie tabel 6.4). Dat is veel meer dan bij de licht en matig hulpbehoevenden; daar heeft een
derde een laag inkomen. Vooral onder de bewoners van oudereninstellingen zien we veel
mensen met een laag inkomen en weinig met een hoog inkomen (7,3%). Dat impliceert dat
er voor hen weinig financiële armslag is om zelf particuliere zorg als zorgalternatief in te
kopen. Ook de ontvangers van huishoudelijke hulp en/of thuiszorg hebben niet vaak een
hoog inkomen (iets meer dan 13%) voor zelf betaalde hulp. Onder de ernstig hulp-
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behoevende 55-plussers die particuliere of informele zorg ontvangen, komt een hoog
inkomen veel vaker voor (42%). Zij hebben die financiële armslag dus wel, en gebruiken
deze ook. Dit zal ook met het opleidingsniveau, competenties en attitudes van mensen
met een hoog inkomen te maken hebben, die vermoedelijk anders zijn dan die van mensen
met een laag inkomen.

6.5 Ruimte voor alternatieve zorgoplossingen voor ernstig hulpbehoevenden met
dementie

Geen rijk zorgpotentieel bij bewoners van oudereninstellingen
De hervormingen van de langdurige zorg hebben weinig gevolgen voor de toegang tot zorg
in een oudereninstelling voor mensen met een ernstige hulpbehoefte en dementie. Het
bekijken van het zorgpotentieel van deze groep geeft dus een indruk van de mogelijke
gevolgen wanneer deze toegang wel verder wordt verscherpt. De ernstig hulp-
behoevenden met dementie die in een oudereninstelling wonen, hebben bijna nooit een
rijk netwerk (zie tabel 6.5). Uit tabel 5.6 bleek ook al dat een rijk netwerk de kans op verblijf
in een oudereninstelling verkleint, ook als er voor leeftijd wordt gecorrigeerd. We weten
dat dit onder andere te maken heeft met de aanwezigheid van een partner. De meeste
instellingsbewoners hebben vooral contact met hun kinderen. Zo heeft 70% een kind-
georiënteerd zorgpotentieel en heeft 66% wekelijks contact met de kinderen (zie tabel D.4
in bijlage D). Het is echter – zeker bij deze groep ernstig hulpbehoevenden met dementie –
zeer de vraag of de kinderen de vaak zware hulp zouden kunnen en willen overnemen
wanneer verblijf niet meer toegankelijk zou zijn.

Kleine inkomensverschillen tussen tehuisbewoners en zelfstandig wonenden
In hoofdstuk 5 vonden we dat inkomen het zorggebruik van ernstig hulpbehoevenden met
dementie niet beïnvloedt. Dit is opvallend, omdat andere studies laten zien dat het hebben
van hulpbronnen zoals een hoge opleiding of een hoog inkomen tot een kleinere kans op
verblijf leidt (zie bv. Woittiez et al. 2009). Het effect van inkomen op zorggebruik loopt ver-
moedelijk via de mate van de hulpbehoefte (ernstige hulpbehoefte gaat samen met een
laag inkomen). Blijkbaar is voor deze ernstig hulpbehoevenden met dementie de
benodigde hulp dusdanig zwaar dat verblijf de meest voor de hand liggende de oplossing
is, onafhankelijk van de (financiële) mogelijkheden. De verschillen in inkomen tussen de
tehuisbewoners en de andere ernstig hulpbehoevenden met dementie zijn dan ook zeer
klein (zie tabel 6.5). Aangezien het inkomen voor de meeste mensen in deze ernstig hulp-
behoevende groep met dementie laag is, suggereert dit dat de ruimte voor het inkopen
van particuliere hulp hier klein is. Dit neemt niet weg dat alternatieve zorg in de thuissitua-
tie, zoals bijvoorbeeld gefinancierde thuiszorg eventueel in combinatie met particulier of
publiek gefinancierde huishoudelijke hulp, misschien wel mogelijk is. Daaraan besteden we
hier echter geen aandacht.
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Tabel 6.5
Aandeel ernstig hulpbehoevenden met dementie met rijk zorgpotentieel en hoog inkomen, per type zorg-
gebruik, 2007-2008 (verticaal gepercenteerd; n = 147)

 geen verblijf  verblijf  totaal 
 
zorgpotentieel
    kwetsbaar 3,2 8,0 6,6
    vriendengeoriënteerd 23,2 21,3 21,8
    kindgeoriënteerd 60,4 70,5 67,5
    rijk 13,2 0,2 4,1
inkomen
    laag 60,8 60,1 60,3
    gemiddeld 23,2 28,9 27,2
    hoog 16,0 11,0 12,5
 
aandeel ernstig hulpbehoevenden met
dementie in 55-plusbevolking

29,8 70,2 100,0

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii’08/’09), scp-bewerking

Samenvattend, zien we dat de ruimte om publiek gefinancierde huishoudelijke hulp te ver-
vangen door zelf betaalde hulp gering is, als die wordt afgemeten aan het aandeel
55-plussers met een hoog inkomen. Die varieert tussen de 5% voor de licht en matig hulp-
behoevenden tot 13% bij de ernstig hulpbehoevenden. De ruimte om de hulp door infor-
mele hulp te vervangen is ook gering als dit wordt afgemeten aan het aandeel 55-plussers
met een rijkgeoriënteerd zorgpotentieel (circa 7% van de licht hulpbehoevenden, 18% van
de matig hulpbehoevenden, met 10% van de ernstig hulpbehoevenden daartussenin).
Hoewel het aannemelijk is dat huishoudelijke hulp eerder is over te nemen door het net-
werk als er sprake is van een lichte hulpbehoefte dan bij een matige hulpbehoefte, is juist
voor die eerste groep de ruimte kleiner. Als de ruimte wordt afgemeten aan de aanwezig-
heid van een rijk of kindgeoriënteerd zorgpotentieel, ligt die tussen de 54% van de ernstig
hulpbehoevenden en 74% van de licht hulpbehoevenden. Dan geldt: hoe lichter de hulp-
behoefte, hoe groter de ruimte om publiek gefinancierde huishoudelijke hulp te vervangen
door informele hulp.
Tussen de 7% en 10% van de ernstig hulpbehoevende 55-plussers (al dan niet met demen-
tie) heeft een dusdanig inkomen dat er mogelijk ruimte is om zelfstandig te wonen in
plaats van in een oudereninstelling. Zij zullen vermoedelijk niet alleen van huishoudelijke
hulp gebruik moeten maken, maar ook van duurdere persoonlijke verzorging en ver-
pleging. Er zijn nauwelijks ernstige hulpbehoevenden (al dan niet met dementie) met een
rijk netwerk in een oudereninstelling, maar ongeveer driekwart van hen heeft wel een
kindgeoriënteerd netwerk. Het is echter de vraag of kinderen deze zware hulp op zich kun-
nen nemen. Het is overigens ook niet te verwachten dat dit nodig is, omdat de her-
vormingen verblijf voor de zwaardere zorg immers ongemoeid laten.
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