


Het persoonsgebonden budget in de awbz 





Het persoonsgebonden budget in de 
AWBZ
Monitor 2012

Ab van der Torre
Ingrid Ooms
Mirjam de Klerk

Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, oktober 2013



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

Het Bureau heeft tot taak:
a wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende 

beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit 
gebied te verwachten ontwikkelingen;

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

c informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op 
het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te 
maken.

Het scp verricht deze taken in het bijzonder bij problemen die het beleid van meer dan één 
departement raken.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal 
en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het scp te voeren beleid. Over de hoofdzaken 
hiervan heeft hij/zij overleg met de minister van Algemene Zaken; van Veiligheid en Justitie; van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; van Financiën; 
van Infrastructuur en Milieu; van Economische Zaken; en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen 
te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, www.repro-recht.nl). 
Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting pro (Stichting 
Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp,  
www.cedar.nl/pro).

Sociaal en Cultureel Planbureau
Rijnstraat 50
2515 xp Den Haag
(070) 340 70 00
www.scp.nl
info@scp.nl

De auteurs van scp-publicaties zijn per e-mail te benaderen via de website. Daar kunt u zich ook 
kosteloos abonneren op elektronische attendering bij het verschijnen van nieuwe uitgaven.

© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2013
SCP-publicatie 2013-18
Zet- en binnenwerk: Textcetera, Den Haag
Figuren: Mantext, Moerkapelle
Vertaling samenvatting: Julian Ross, Carlisle, Engeland
Omslagontwerp: bureau Stijlzorg, Utrecht

isbn 978 90 377 0657 4

nur 740



inhoud

5  

Inhoud

Voorwoord 7

Samenvatting en conclusies 9

1 Pgb-monitor awbz 17
1.1 Het pgb 17
1.2 De pgb-maatregelen in het kort 17
1.3 Pgb-monitor 18
1.4 Leeswijzer 19

2 Het persoonsgebonden budget 20
2.1 Historie 20
2.2 Recente ontwikkelingen 22

3 Opzet en data pgb-monitor 2012 24
3.1 Doelstelling 24
3.2 Vraagstelling 26
3.3 Aanpak aannames 3 en 4 27
3.4 Databeschrijving en databestanden 31

4 Eerste indrukken via verschillende databronnen 35
4.1 Bestaande indicaties en bestaande pgb-houders 35
4.2 Nieuwe indicaties en nieuwe pgb-houders 37
4.3 Conclusies 38

5 Recente ontwikkelingen op hoofdlijnen 40
5.1 Pgb-gebruik en kosten 40
5.2 Instroom pgb-houders 43
5.3 Conclusies 48

6 Recente ontwikkelingen per cliëntgroep 49
6.1 Indeling in cliëntgroepen 49
6.2 Pgb-houders 49
6.3 Geïndiceerde personen 53
6.4 Conclusies 61

7 Wachtlijsten 63
7.1 Budgetten en wachtlijsten 64
7.2 Zorgaanbieders en wachtlijsten 65
7.3 Conclusies 67



6

he t per so onsgebonden bud ge t in de aw bz

8 Toetsen aannames 68
8.1 Aannames v ws 68
8.2 Toets op aanname 1 69
8.2.1 Benadering via geïndiceerde personen 69
8.2.2 Benadering via gebruikers 71
8.2.3 Toetsuitkomsten 71
8.3 Toets op aanname 2 72
8.3.1 Benadering via geïndiceerde personen 72
8.3.2 Benadering via gebruikers 73
8.3.3 Toetsuitkomsten 74
8.4 Toets op aannames 3 en 4 75
8.4.1 Totaalbeeld bij ciz-geïndiceerden 75
8.4.2 Beeld bij jeugd-ggz 80
8.4.3 Beeld per doelgroep 81
8.4.4 Totaalbeeld en toetsuitkomst 83
8.5 Toets op aanname 5 85
8.6 Toets op aanname 6 86
8.7 Conclusies 86

Summary and conclusions 88

Bijlage A Databestanden 
Bijlage B Statistische methode voor trendbreukanalyse
Bijlage C Additionele tabel
(te vinden via www.scp.nl onder dit rapport)

Literatuur 96

Begrippenlijst 99

Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau 102



vo orwo ord

7  

Voorwoord

De uitgaven voor het persoonsgebonden budget (pgb) in het kader van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (aw bz) zijn vanaf de invoering ervan tot en met 2011 sterk 
gestegen. Uit de eerdere scp-publicatie De opmars van het pgb kwam naar voren dat het 
groeiende beroep op de regeling niet alleen samenhangt met een terugloop van de zorg 
die in natura wordt verstrekt, maar ook een eigen aanzuigende werking heeft. In 2011 
heeft de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (v ws) maatregelen aangekondigd om de oplopende pgb-uitgaven te beteuge-
len. Over de invloed van die maatregelen werden vooraf enkele aannames gehanteerd. 
De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij deze door het scp zou 
laten toetsen.

Deze monitor brengt eerst de ontwikkelingen in het gebruik en in de kosten van de pgb’s 
voor de periode 2009 t/m 2012 op hoofdlijnen in kaart. Vervolgens worden de aannames 
van het ministerie van v ws getoetst op basis van gegevens die via registratiebestanden 
van het ci z, het c v z, het c a k, het vg z en de Bureaus Jeugdzorg beschikbaar zijn.

Deze instanties hebben een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van dit rapport 
geleverd door hun geanonimiseerde databestanden beschikbaar te stellen en door de 
concepttekst te becommentariëren. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar drs. Rikkert 
Smith en dr. René Stüssgen van het Centrum indicatiestelling zorg, drs. Barry Holwerda 
van het College voor Zorgverzekeringen, Pauline Whyte van het Centraal Administratie 
Kantoor, en Kitty van Julsingha en Popko van der Veen van Jeugdzorg Nederland.

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

Samenvatting

De pgb-maatregelen en de monitor

Iemand die zorg nodig heeft, kan een beroep doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (aw bz). Daarvoor is een indicatie nodig, een soort ‘toegangsbewijs’ tot zorg. 
Mensen kunnen aangeven of zij zorg in natura (z in) willen ontvangen, of dat zij liever 
een geldbedrag krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee 
zij zelf een zorgverlener kunnen regelen en betalen. Het is bijna twintig jaar geleden dat 
de eerste experimenten met pgb’s van start gingen. Sindsdien heeft het pgb een enorme 
vlucht genomen. Eind 2011 stonden er bijna 139.000 pgb-houders in de administratie van 
de zorgkantoren. De kosten die daarmee gemoeid waren, bedroegen op jaarbasis ruim 
2530 miljoen euro.

De groei van het pgb en vooral de aanzuigende werking die van de pgb-regeling uit 
zou gaan (de extra vraag naar zorg die louter voortkomt uit het bestaan van de rege-
ling), bracht de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(v ws) er in 2011 toe om een aantal beperkende maatregelen af te kondigen. Met deze 
pgb-maatregelen wilde zij de sterke groei van het aantal pgb’s en daarmee van de aw bz-
uitgaven beperken. Per 1 januari 2012 werd voor nieuwe cliënten de toegang tot het 
pgb beperkt tot personen met een intramurale verblijfsindicatie. Daarnaast is toen een 
vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz) ingevoerd. Alleen nieuwe cliënten met een 
(extramurale) indicatie voor 10 uur of meer zorg per week voor wie zorgaanbieders geen 
adequate zorg konden leveren, kwamen nog voor een vergoeding in aanmerking. De vpz 
is vergelijkbaar met het pgb, maar men moet aan extra voorwaarden voldoen om voor 
deze vergoeding in aanmerking te komen. Alle andere personen met een extramurale 
indicatie zijn aangewezen op zorg in natura. Pgb-houders die op 1 januari 2012 al een 
indicatie hadden, behouden tot 1 januari 2014 hun aanspraak op een pgb, ook bij een 
eventuele herindicatie. De staatssecretaris verwacht dat deze maatregelen weliswaar tot 
een toename van het gebruik van zorg in natura (z in) zullen leiden, maar dat het totale 
zorggebruik per saldo zal afnemen.
Nieuwe cliënten die voorheen een voorkeur voor een pgb zouden hebben geuit, komen 
door de maatregelen in één van de volgende situaties terecht: (1) z in, (2) pgb bij een 
indicatie voor zorg met verblijf, (3) vpz als het aantal geïndiceerde uren ten minste 
10 uur per week is en als z in niet beschikbaar is en (4) afzien van publiek gefinancierde 
zorg. In deze monitor noemen we nieuwe cliënten die voor z in kiezen ‘overstappers’. 
De groep die er voor kiest om af te zien van zorg noemen we ‘uitstappers’.
Per 1 januari 2013 zijn de pgb-maatregelen echter weer gedeeltelijk teruggedraaid: het 
10-uurscriterium is afgeschaft voor verpleging en verzorging. Alleen voor begeleiding is 
dit criterium van kracht gebleven. Inmiddels heeft de staatssecretaris van v ws besloten 
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om het 10-uurscriterium per 1 januari 2014 ook te schrappen voor begeleiding, echter 
alleen voor bestaande cliënten.

Om de effecten van de pgb-maatregelen en de vpz te kunnen ramen, heeft het ministerie 
van v ws in 2011 een aantal aannames gemaakt over wijzigingen die zij toen verwacht-
ten in het gebruik van aw bz-zorg. Zorg die via de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) wordt verstrekt, blijft daarbij buiten beschouwing.
v ws heeft het scp verzocht om de aannames te toetsen aan de realisaties. In deze pgb-
monitor 2012 worden de ontwikkelingen beschreven van pgb’s en z in voor aw bz-zorg. 
Bovendien worden de uitkomsten van het toetsen van de aannames voor het jaar 2012 
gepresenteerd. De monitor 2012 is de eerste in een reeks pgb-monitors en gaat alleen in 
op de regeling zoals die in 2012 van kracht was.

Opzet pgb-monitor en data

Doelstelling
Het doel van de pgb-monitor 2012 is om eerst de ontwikkelingen op hoofdlijnen en de 
wachtlijstproblematiek in beeld te brengen en vervolgens de aannames te toetsen die 
het ministerie van v ws heeft gemaakt bij de pgb-maatregelen en de vpz voor 2012. Het 
eerste onderdeel is het monitorkarakter van het rapport, het tweede onderdeel gaat 
specifiek in op de pgb-maatregelen. Verkort weergegeven en beperkt tot alleen het jaar 
2012, luiden de aannames:
1 pgb-houders met een verblijfsindicatie: het aantal pgb-houders met een intramurale indica-

tie neemt netto met circa 2000 personen toe.
2 pgb-houders die uitstromen uit de pgb-regeling: de uitstroom van pgb-houders bedraagt 

1250 personen per maand.
3 personen die zullen afzien van aw b z-zorg (uitstappers): 32% van de potentiële pgb-gebruikers 

voor extramurale zorg zal geen gebruik maken van aw bz-zorg.
4 personen die gebruik zullen maken van zorg in natura (overstappers): 68% van de potentiële 

pgb-gebruikers voor extramurale zorg zal overstappen op zorg in natura. Dit is het 
spiegelbeeld van aanname 3.

5 aandeel personen dat in principe voldoet aan het 10-uurscriterium: circa 20% van de personen 
met een pgb heeft een indicatie voor meer dan 10 uur op basis van de functies begelei-
ding, persoonlijke verzorging en verpleging.

6 aandeel personen voor wie zorg in natura beschikbaar is: voor 20% van de personen die een 
beroep mogen doen op de vergoedingsregeling kan het zorgkantoor zorg in natura 
realiseren. De rest krijgt, als aan de voorwaarden is voldaan, de vergoedingsregeling.

Vraagstelling bij het toetsen van de aannames
Alvorens de aannames te toetsen is eerst onderzocht of er langere wachtlijsten zijn 
ontstaan, omdat wachtlijsten het zicht op de zorgvraag en het zorggebruik kunnen 
 vertroebelen.
De aannames met betrekking tot pgb-houders (aannames 1, 2, 5 en 6) kunnen op basis 
van beschikbare data (zie paragraaf 3.4) vrij direct worden getoetst. De vraagstelling is 
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daar gelijk aan de vraag of de aanname correct is. Bij de aannames 3 en 4 ligt het anders, 
omdat we de potentiële pgb-gebruikers niet direct kunnen waarnemen. Bij deze aan-
names maken we gebruik van trendbreukanalyses om veranderingen in ontwikkelingen 
van aantallen geïndiceerden of gebruikers vast te stellen. Het gaat om veranderingen die 
optreden vanaf 1 januari 2012, de ingangsdatum van de pgb-maatregelen. Bij de aanna-
mes 3 en 4 luiden de concrete vraagstellingen:
a Bij welke cliëntgroepen vindt een significante verschuiving in het gebruik plaats?
b Hoe groot is deze verschuiving?
c Komt de som van de significante verschuivingen overeen met de verschuivingen die 

verwacht worden op grond van de aannames van de pgb-maatregelen?

Analyses
Om de aannames 3 en 4 te kunnen toetsen, delen wij geïndiceerden op in een aantal 
cliëntgroepen. De reden is dat veranderingen geconcentreerd bij enkele cliëntgroepen 
optreden en dat die veranderingen nauwelijks opvallen als we alleen naar het totale 
aantal aw bz-geïndiceerden kijken. Onderverdelingen in cliëntgroepen worden gemaakt 
naar leeftijdsgroep, functie, grondslag, intensiteit (minder dan 10 uur/10 uur of meer) en 
voorkeur (pgb/ z in). Bij deze cliëntgroepen gaan wij na of er trendbreuken optreden op 
1 januari 2012.
De nadruk in de trendbreukanalyses ligt bij cliëntgroepen die de meeste geïndiceerden 
met een voorkeur voor een pgb bevatten. De cliëntgroepen die we in deze monitor 
onderscheiden, noemen we doelgroepen. In volgorde van omvang worden deze doel-
groepen gevormd door geïndiceerden met de grondslagen: 1) psychiatrisch, jonger dan 
18 jaar; 2) somatisch, 65 jaar of ouder; 3) psychiatrisch, 18 jaar of ouder; 4) verstandelijk 
gehandicapt, jonger dan 18 jaar; 5) lichamelijk gehandicapt; 6) verstandelijk gehandicapt, 
18 jaar of ouder; 7) psychogeriatrisch. Soms is nog een nadere onderverdeling gemaakt.

Data
Voor de analyses hebben data over aantallen gebruikers en nieuwe gebruikers de voor-
keur, omdat de aannames ook in termen van gebruikers zijn geformuleerd. Voor de toets 
op de aannames 3 en 4 zijn gebruikersdata echter niet beschikbaar voor alle noodzakelij-
ke onderverdelingen, waardoor we ook gebruik moeten maken van data over bestaande 
en nieuw geïndiceerde personen.
Voor de pgb-monitor is gebruikgemaakt van een groot aantal databestanden, namelijk 
bestanden van het Centrum indicatiestelling zorg (ci z), de Bureaus Jeugdzorg (bjz ’s) 
die verzameld zijn door Jeugdzorg Nederland (jn), het College voor Zorgverzekeringen 
(c v z), vg z (zorgverzekeraar en samenwerkingsverband van zeven zorgkantoren) en het 
Centraal Administratie Kantoor (c a k). Indicatiegegevens zijn afkomstig van het ci z en 
de bjz ’s. Voor pgb-houders is gebruikgemaakt van gegevens van het c v z en vg z. Aantal-
len gebruikers zijn geleverd door het c a k. Omdat de ci z-data cruciaal zijn voor het toet-
sen van de aannames 3 en 4 en omdat de uitkomsten van de toetsen van deze aannames 
anders zijn dan verwacht, heeft het ci z de geleverde cijfers extra gecontroleerd. Het ci z 
garandeert dat de geleverde cijfers kloppen.
Op het gebied van de dataverzameling zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Er zijn 
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diverse lacunes in de dataverzameling. De analyses zouden aan kracht winnen als de bjz’s 
bij hun indicatiestelling onderscheid maken tussen zin-voorkeur en pgb-voorkeur, als 
het cak gegevens over nieuwe gebruikers kan leveren en als er betere kostengegevens 
beschikbaar zouden zijn om de effecten van de pgb-maatregelen om te kunnen zetten 
in kostencijfers. Gelukkig is recent een flinke verbeterslag in de wachtlijstregistratie 
gemaakt, waardoor het cvz een naar het lijkt betrouwbare momentopname kon maken 
van de situatie in april 2013. Van belang is dat de verbeterslag door een goede samenwer-
king tussen zorgleveranciers en zorgkantoren wordt vastgehouden.

Ontwikkelingen op hoofdlijnen

Tenzij anders aangegeven, rekenen we vanaf nu tot de pgb-houders ook de vpz-houders. 
Het aantal pgb-houders stijgt tussen januari 2009 en december 2011 met ongeveer 27% 
(gemiddeld ruim 8% per jaar) om vervolgens in 2012 na ingang van de pgb-maatregelen 
met 7% te dalen. Door de pgb-maatregel neemt de instroom van pgb-houders af tot onge-
veer een kwart van de oorspronkelijke instroom, terwijl de uitstroom redelijk stabiel 
blijft. Per maand vragen ongeveer 1300 personen geen pgb meer (exclusief jeugd g gz). 
Ook bij de jeugd-g gz zien we een forse afname van het aantal personen dat 
nieuwe zorg vraagt (voorkeur z in en pgb samen). Bij deze groep heeft in 2011 nog 71% een 
pgb-voorkeur, in de laatste drie kwartalen van 2012 is dat 6%.
De totale kosten voor alle pgb-houders samen tonen een stijgend verloop tot enkele 
maanden na de invoering van de pgb-maatregelen, waarna de kosten zich stabiliseren. 
Per pgb-houder constateren we na 1 januari 2012 echter een forse stijging van het budget, 
namelijk van 14% (van circa 18.300 euro naar circa 20.900 euro). Vermoedelijk wordt deze 
door een drietal factoren veroorzaakt: 1) het invoeren per 1 januari 2012 van een tariefs-
verhoging van 5% in tarieven, dus ook de pgb-tarieven, voor intramuraal geïndiceerde 
cliënten; 2) een stijging van het aantal personen met een intramurale indicatie; 3) het 
grotere aandeel ‘dure’ pgb-houders omdat door de pgb-maatregelen relatief ‘goedkope’ 
pgb-houders binnen de groep met een extramurale indicatie deels wegvallen. Dat laat-
ste mag niet verward worden met upcoding, het verschijnsel dat men meer zorg vraagt 
en geïndiceerd krijgt dan men nodig heeft, teneinde toch in aanmerking te komen voor 
bepaalde zorg.

Ontwikkelingen per cliëntgroep

In 2012 stijgt bij intramurale zorg het aantal personen met een geldige indicatie met voor-
keur voor een pgb met 40% en het aantal pgb-houders met 30%. De stijging van de groep 
intramuraal geïndiceerden in 2012 kan vermoedelijk deels worden verklaard uit de aantrek-
kelijke pgb-tarieven in 2012 voor cliënten met een verblijfsindicatie, die tot en met dat jaar 
hoger waren dan de tarieven bij zin. Die relatief hoge tarieven kan mensen ertoe hebben 
gebracht om van zin over te stappen op pgb-gefinancierde hulp. Daarnaast kan er sprake 
zijn geweest van een vorm van upcoding. In dit geval gaat het erom dat men in aanmerking 
wil komen voor een pgb. Het hard aantonen van echte upcoding kan echter alleen plaats-
vinden op basis van dossieronderzoek. Dat is voor deze monitor niet uitgevoerd.



sa menvat ting en conclusies

13  

Het aantal pgb-houders voor extramurale zorg voor minder dan 10 uur per week daalt 
in 2012 met 15%, het aantal voor zorg voor 10 uur of meer per week neemt met ongeveer 
6% af. Door die laatste afname lijkt van upcoding bij de groep van meer dan 10 uur geen 
sprake te zijn. Ook bij de indicaties dalen de aantallen voor beide groepen. De daling is 
bij de instroom nog veel sterker. Zowel de nieuw geïndiceerde personen met minder dan 
10 uur zorg en een pgb-voorkeur, als de nieuwe pgb-houders met minder dan 10 uur zorg 
vallen in de eerste helft van 2012 in lijn met de pgb-maatregelen vrijwel helemaal weg.
De grootste doelgroep van pgb-houders wordt gevormd door jongeren met psychiatri-
sche zorg. Deze groep vermindert in 2012 met bijna 20%, wat ook geldt voor de groepen 
somatische patiënten en verstandelijk gehandicapte jongeren. Alleen bij lichamelijk 
gehandicapten zien we geen afname van het aantal pgb-houders.
Noch bij het totale aantal geldige extramurale indicaties, noch bij het aantal nieuwe 
extramurale indicaties met voorkeur voor z in zien we de ontwikkeling die we op grond 
van de pgb-maatregelen zouden verwachten: een meer dan gebruikelijke stijging van de 
indicaties met een voorkeur voor z in. Dat zou duiden op weinig of geen overstappers.
Het aantal nieuw geïndiceerde jeugdigen voor psychiatrische zorg (voorkeur pgb en z in 
samen) laat in 2012 een afname met een derde zien bij extramurale zorg voor minder dan 
10 uur en een daling met 27% bij extramurale zorg voor 10 uur of meer, terwijl er geen 
verandering is bij intramurale zorg.

Wachtlijsten

Er zijn geen aanwijzingen dat er in 2012 financiële belemmeringen zijn voor het verstrek-
ken van zorg in natura, pgb’s of vpz’s. Voor zover er gegevens over wachtlijsten bekend 
zijn, wijzen die eerder in de richting van een afname dan van een toename van de wacht-
lijsten bij z in.

Toetsen aannames

De toetsuitkomsten van de aannames vatten we in tabel S.1 samen. Hierin noemen we 
de aanname ‘correct’ als de realisatie minder dan 25% afwijkt van de aanname en ‘niet 
correct’ als de afwijking daar meer dan 50% van afwijkt (deels correct, als de afwijking 
tussen 25% en 50% ligt, komt niet voor). Als de cijfers weinig zekerheid geven of een aan-
name correct is, dan hanteren we de kwalificatie ‘onbepaald’. Dit betekent dat de cijfers 
het correct zijn van die aanname niet kunnen bevestigen, maar ook niet uitsluiten. In 
deze tabel geven we bij de aannames 1 en 2 de uitkomsten weer voor de toets met gebrui-
kersaantallen en niet die met geïndiceerde personen omdat de aannames in gebruikers 
(pgb-houders) zijn geformuleerd. De toets-uitkomsten voor geïndiceerde personen zijn 
wat de conclusie betreft echter exact hetzelfde.
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Tabel S.1

Toetsuitkomsten per aanname, 2012

beschrijving aanname uitkomst aanname
absoluut 

verschil verschil (%)
toets-

uitkomst

1  netto toename pgb-houders met 
intramurale indicatie

4830
per jaar

2000
per jaar

2830
 per jaar

141 niet correct

2 uitstroom uit pgb-regeling
1530

per maand
1250

per maand
280

per maand 22 correct
3 uitstappers (geen zorg meer) max 74% 32% max 42%a max 131 onbepaald
4 overstappers (zin + vpz-budget) min 26% 68% max 42%a max 62 onbepaald
5  pgb-houders met indicatie 

bg/pv/vp ≥10 uur 20% 20% 0 0 correct
6  beroep op vergoedingsregeling 

(≥10 uur)
zin
vpz-budget

bijna 0%
bijna 100%

20%
80%

bijna 20%
bijna 20%

–
bijna 25

correct
correct

a In procentpunten.
bg = begeleiding, pv = persoonlijke verzorging, vp = verpleging

Bron: scp

Van alle aannames zijn er dus drie correct, is er één niet correct en is van twee de correct-
heid onbepaald.

Correct zijn de aannames 2, 5 en 6. De uitstroom van pgb-houders (aanname 2) ligt in 
2012 binnen een bandbreedte van 25% rond het aangenomen aantal van 1250. Van de 
pgb-houders met een extramurale indicatie voor de functie begeleiding, persoonlijke 
verzorging en/of verpleging (aanname 5) heeft 20% een indicatie voor meer dan 10 uur 
per week. Het zorgkantoor kan in 2012, voor zover nodig, bij personen die een beroep 
mogen doen op de vpz-regeling (aanname 6) z in regelen, al werd daar vermoedelijk door 
de cliënten nauwelijks gebruik van gemaakt. In principe was het echter wel mogelijk om 
voor 20% van de vpz-rechthebbenden z in te regelen. Vermoedelijk kreeg bijna iedere 
vpz-rechthebbende daadwerkelijk een vpz-budget en dus zeker 80% van deze groep.

Aanname 1 is niet correct: De aantallen pgb-houders met een intramurale indicatie 
 nemen niet met 2000 maar met ruim 4800 personen toe in 2012.

De toetsuitkomsten voor de aannames 3 en 4, over uitstappers en overstappers, zijn 
‘onbepaald’. De reden is dat het effect van de pgb-maatregelen niet onderscheiden kan 
worden van autonome effecten die tegelijkertijd blijken op te treden. Dit verschijnsel 
doet zich voor bij zowel geïndiceerden met een voorkeur voor z in als het totale aantal 
geïndiceerden (som van geïndiceerden met een voorkeur voor z in en een voorkeur 
voor pgb). Bij een aantal doelgroepen staan autonome effecten het detecteren van een 
aantoonbare trendbreuk bij z in in de weg. Daar kunnen we geen overstap en uitstap 
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bepalen. Dat betekent dat we bij alle doelgroepen samen met een ondergrens en een 
 bovengrens moeten werken. We hebben afgeleid dat een ondergrens voor de overstap 
naar z in en vpz 26% is (aanname 68%) en een bovengrens voor de uitstap 74% (aan-
name 32%).
Bij vier doelgroepen kunnen we wel een positieve trendbreuk vaststellen. Het betreft 
hier de doelgroepen ‘verstandelijk gehandicapt, <18 jaar, ≥10 uur’, ‘lichamelijk gehandi-
capt, <10 uur’, ‘psychogeriatrisch, <10 uur’ en ‘psychogeriatrisch, ≥10 uur’. Bij deze doel-
groepen vinden we overstappercentages van 36% tot 100%. Gemiddeld komen deze vier 
doelgroepen uit op een overstappercentage van 62%. Dat ligt dicht bij het percentage van 
68% uit aanname vier. Als alleen deze vier doelgroepen worden getoetst zijn de aanna-
mes 3 en 4 correct. Deze vier doelgroepen beslaan in 2011 echter slechts 4% van het totale 
aantal geïndiceerden en 9% van het aantal geïndiceerden met een pgb-voorkeur. Bij het 
overgrote deel van de geïndiceerden blijven we dus in onzekerheid over de verhouding 
tussen de uitstap en de overstap bij de mensen die geen pgb-meer vragen. We weten 
wel dat zich vraaguitval voordoet. Bij veel doelgroepen (58% van de door het ci z geïn-
diceerde pgb-houders uit 2011) is er in 2012 wel een duidelijk lager dan verwachte totale 
instroom van nieuwe cliënten (pgb en z in samen).
De uitkomsten per doelgroep blijken gevoelig te zijn voor de gekozen specificatie van het 
model voor trendbreukanalyse. De uitkomsten voor alle doelgroepen tezamen, de totale 
uitstap en de totale overstap, verschillen echter weinig per specificatie.

Conclusies en slotbeschouwing

De pgb-maatregelen hebben de instroom in 2012 sterk afgeremd, maar het effect op het 
totale aantal pgb-houders is nog betrekkelijk gering, omdat deze maatregelen alleen van 
toepassing zijn op nieuwe cliënten. Dat geringe effect geldt ook voor de kosten, omdat 
de gemiddelde kosten per pgb-houder flink zijn gestegen. Dit neemt niet weg dat de 
maatregelen zeer ingrijpend kunnen zijn voor groepen die eerst wel en nu niet gebruik 
kunnnen maken van een pgb.
De vraag is of 2013 een sterk afwijkend beeld zal laten zien. Enerzijds zijn er in 2013 
ontwikkelingen die het totale bestand van pgb-houders geleidelijk verkleinen: de voort-
gaande lage instroom bij een gelijkblijvende uitstroom en de maatregelen tegen frau-
duleus gebruik. Anderzijds vervalt in 2013 in de pgb-regeling het 10-uurscriterium voor 
de functies verpleging en verzorging. Bovendien gaat de invoering per 1 januari 2014 van 
het 10-uurscriterium voor bestaande pgb-houders met een indicatie voor begeleiding 
niet door. Een volgende pgb-monitor zal daarom een ander karakter krijgen.
Bij de pgb-maatregelen in de oorspronkelijke vorm zouden de echt grote veranderingen 
– zowel in termen van gebruik als in termen van kosten – zijn opgetreden vanaf 2014, 
wanneer deze ook van toepassing zouden zijn geworden op alle bestaande pgb-houders. 
Nu bestaande cliënten hun rechten in 2014 behouden, zullen de veranderingen in dat 
jaar vermoedelijk beperkt zijn.

Er is niet alleen een substitutie tussen pgb-gebruik en z in-gebruik, ook binnen de groep 
van pgb-gebruikers kan substitutie optreden. Zo gingen afnemende aantallen pgb- 
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houders met een extramurale indicatie gepaard met een toenemend aantal pgb-houders 
met een intramurale indicatie, hetgeen mogelijk met een afkeer van de vpz, tariefstel-
lingen en upcoding te maken heeft.

Door de pgb-maatregelen daalt het aantal pgb-houders en nemen als gevolg daarvan op 
den duur ook de kosten af, of minder sterk toe dan zonder de maatregelen. Tegelijkertijd 
neemt door het verminderde pgb-gebruik het beroep op z in toe. Hoe groot het effect 
van de maatregelen is op het gebruik van z in, is moeilijk vast te stellen. Dat komt door-
dat uit ci z-indicaties blijkt, dat het aantal nieuw geïndiceerden met een voorkeur voor 
z in voor de meeste groepen afneemt of minder sterk toeneemt dan voor 1 januari 2012 
gebruikelijk was. Dit autonome effect loopt dwars door het effect van de pgb-maatrege-
len heen. Het vaststellen van deze autonome ontwikkelingen vergt een aparte analyse.

Gezien de recente veranderingen in de pgb-regeling, waarbij de oorspronkelijke pgb-
maatregelen uit 2011 voor een groot deel worden teruggedraaid, ligt het niet voor de 
hand om in een volgende pgb-monitor opnieuw een toetsing van de aannames bij de 
pgb-maatregelen uit te voeren. Een beschrijvende monitor ligt meer voor de hand. 
De inhoud van de monitor 2013 zal in overleg met het ministerie van v ws worden vast-
gelegd. Het dichten van de genoemde datalacunes zou de conclusies van een volgende 
pgb-monitor, ook als die een beschrijvend karakter heeft, kunnen aanscherpen.
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1 Pgb-monitor awbz

1.1 Het pgb

Wanneer iemand ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzor-
ging, dan kan hij of zij een beroep doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(aw bz). Men heeft dan een indicatie nodig, een ‘toegangsbewijs’, om bepaalde zorg te 
krijgen. Zo ń indicatie wordt afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (ci z) 
of, bij kinderen tot 18 jaar, door een Bureau Jeugdzorg (bjz). Mensen kunnen bij hun 
indicatie aangeven of zij zorg in natura (z in) willen ontvangen, of liever een persoons-
gebonden budget (pgb), een geldbedrag waarmee zij zelf een zorgverlener kunnen 
regelen en betalen.
Het pgb is in 1996 ingevoerd (zie hoofdstuk 2) en kent sindsdien een enorme groei. Voor 
de bijna 139.000 pgb-houders aw bz die eind december 2011 in de administratie van de 
zorgkantoren stonden, waren de kosten op jaarbasis ruim 2,5 miljard euro.

1.2 De pgb-maatregelen in het kort

In juni 2011 kondigde de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (v ws) een aantal maatregelen aan (‘pgb-maatregelen’) om 
de sterke groei van het aantal pgb’s en daarmee van de aw bz-uitgaven te beperken (t k 
2010/2011a). Deze maatregelen houden in dat per 1 januari 2012 de toegang tot het pgb 
is beperkt tot personen met een intramurale verblijfsindicatie. Overigens verblijven 
deze mensen doorgaans niet in een zorginstelling. De term ‘intramurale indicatie’ 
geeft alleen de ernst van de indicatie en daarmee de hoogte van het pgb aan. Daarnaast 
is er per 1 januari 2012 een vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz) ingevoerd voor 
personen met een (extramurale) indicatie voor 10 uur of meer zorg per week als zorgaan-
bieders geen adequate zorg kunnen leveren (t k 2010/2011b). Pgb-houders die op 1 januari 
2012 al een indicatie hadden, behouden tot 1 januari 2014 hun aanspraak op een pgb, ook 
bij een eventuele herindicatie.1

Nieuwe cliënten die voorheen de mogelijkheid zouden hebben gehad om een pgb te kie-
zen, hebben sinds 1 januari 2012 verschillende opties. Dit betreft: 1) zorg in natura (z in); 
2) pgb bij een indicatie voor zorg met verblijf; 3) vpz-budget als het aantal geïndiceerde 

1 Als gevolg van afspraken in het Lenteakkoord (tk 2011/2012e) zijn deze pgb-maatregelen later 
weer gedeeltelijk teruggedraaid (zie hoofdstuk 2). De afspraken houden onder andere in dat het 
10-uurscriterium komt te vervallen voor cliënten met de functies persoonlijke verzorging en/of 
verpleging (al dan niet in combinatie met begeleiding) en dat voor cliënten met alleen begeleiding 
en tijdelijk verblijf het 10-uurscriterium gehandhaafd blijft. De nieuwe maatregelen zijn op 
1 januari 2013 ingegaan en hebben geen invloed op deze pgb-monitor, die betrekking heeft op 
2012. 
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uren ten minste 10 uur per week is en als z in niet beschikbaar is; 4) afzien van publiek 
gefinancierde zorg. De groep die kiest voor z in noemen we in deze monitor ‘overstap-
pers’. De groep die ervoor kiest om af te zien van zorg noemen we ‘uitstappers’.2

De toenmalige staatssecretaris van v ws verwachtte dat de maatregelen zouden leiden 
tot een toename van het gebruik van z in, maar per saldo tot een afname van het totale 
zorggebruik. Concreet verwachtte de staatssecretaris dat vanaf 1 januari 2014 circa 
105.000 personen hun pgb op basis van de functies persoonlijke verzorging 
en/of  verpleging of begeleiding zouden verliezen. Deze 105.000 personen zouden 
dan zijn aangewezen op z in of niet langer gebruikmaken van aw bz-zorg.
Voor jeugdigen met psychiatrische problematiek en een aw bz-indicatie voor begelei-
ding zouden zorgkantoren extra aw bz-zorg in natura ontwikkelen en inkopen omdat 
deze zorg voor hen onvoldoende beschikbaar zou zijn. Voor deze en andere overstappers 
is aan de maatregel een overheveling van een deel van de huidige pgb-middelen naar de 
z in verbonden: 50 miljoen euro in 2012. Voor de vergoedingsregeling wordt eveneens 
50 miljoen euro uitgetrokken in 2012.

1.3 Pgb-monitor

Om de effecten van de pgb-maatregelen en de nieuwe vergoedingsregeling te kunnen 
inschatten, heeft het ministerie van v ws een aantal aannames over wijzigingen in het 
gebruik van aw bz-zorg gemaakt. Het ministerie heeft het scp verzocht om de aannames 
te toetsen aan de realisaties. Dit rapport, de pgb-monitor 2012, geeft een algemeen beeld 
van de ontwikkelingen van de aw bz-pgb’s (de Wmo-pgb’s blijven buiten beschouwing) 
en z in, toegespitst op de aannames achter de pgb-maatregelen (hoofdstuk 2 t/m 6). Aan-
gezien door extra beroep op z in en beroep op een nieuwe regeling, de vpz, wachtlijsten 
zouden kunnen ontstaan, gaan we vervolgens eerst in op die wachtlijsten (hoofdstuk 7). 
Tot slot worden de aannames getoetst (hoofdstuk 8). In de pgb-monitor 2012 ligt de focus 
op nieuwe cliënten, omdat de pgb-maatregelen de eerste twee jaren uitsluitend op hen 
betrekking hebben.
De monitor 2012 is de eerste in een reeks pgb-monitors. Aanvankelijk was het de bedoe-
ling om in de pgb-monitor 2013 de aannames opnieuw te toetsen. In de pgb-monitor 
2014 zou dan het effect van het totale pakket aan pgb-maatregelen weergegeven kun-
nen worden, dus inclusief het effect op personen met een eerste indicatie die dateert 
van vóór 1 januari 2012. Per 1 januari 2013 is echter een verruiming ingevoerd van de 
pgb-regeling voor personen met een indicatie voor minder dan 10 uur voor persoon-
lijke verzorging of verpleging. Bovendien vervalt de maatregel om vanaf 1 januari 2014 

2 Eigenlijk zouden we niet van uitstappers maar van potentiële uitstappers moeten spreken, ana-
loog aan wat we in hoofdstuk 3 doen met de potentiële pgb-vragers. Met potentiële uitstappers 
bedoelen we personen die in een situatie voorafgaande aan de invoering van de pgb-maatregelen 
een awbz-indicatie met een voorkeur voor een pgb zouden hebben aangevraagd en gekregen, 
maar dat nu niet doen. Om de terminologie niet al te ingewikkeld te maken spreken we gewoon 
van uitstappers.
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bestaande cliënten die alleen een indicatie hebben voor de functie begeleiding onder 
het 10-uurscriterium te brengen. Zij mogen hun pgb behouden (t k 2012/2013f ). Daarom 
zullen in de tweede monitor, de pgb-monitor 2013, de aannames niet opnieuw worden 
getoetst.

1.4 Leeswijzer

Lezers die alleen geïnteresseerd zijn in de aannames die het ministerie van v ws opge-
steld heeft en in de vraag of deze aannames realistisch waren, kunnen volstaan met het 
lezen van hoofdstuk 3 om vervolgens door te gaan naar de hoofdstukken 7 en 8. Lezers 
die geïnteresseerd zijn in de achtergronden van het pgb wordt aangeraden hoofdstuk 2 te 
lezen. Voor de breed geïnteresseerden worden in de hoofdstukken 4, 5 en 6 de ontwikke-
lingen van indicaties en het gebruik van z in en aw bz-pgb in het algemeen en bij diverse 
doelgroepen besproken.
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2 Het persoonsgebonden budget

2.1 Historie

Het persoonsgebonden budget (pgb) bestaat uit een geldbedrag waarmee mensen die 
zijn geïndiceerd voor zorg of ondersteuning, zelf de benodigde hulp kunnen inkopen. 
Het is bedoeld als alternatief voor zorg in natura (z in; zorg die rechtstreeks door een 
zorginstelling wordt geleverd) en stelt mensen die hulp nodig hebben in staat om zelf 
vorm en inhoud te geven aan hun hulpvraag: cliënten kunnen zelf een zorgverlener of 
begeleider regelen en met die persoon afspraken maken over de te leveren zorg of bege-
leiding. Sinds ongeveer twintig jaar bestaat er in Nederland een vorm van het pgb.
In 1996 gaat het pgb landelijk van start voor de verpleging en verzorging (vanaf 1994 had-
den er experimenten met het pgb plaatsgevonden). Vanaf dat moment kunnen mensen 
met een positief indicatiebesluit kiezen voor zorg in natura of voor zorg in de vorm van 
een zelf te besteden budget. Aanvankelijk is er veel steun voor het pgb omdat het voorde-
len voor de cliënt heeft. Deze voordelen zijn vergroting van de keuzevrijheid en verklei-
ning van de wachtlijsten. Vanaf het begin zijn er ook twijfels: zal het pgb de vraag naar 
zorg niet vergroten (aanzuigende werking)? Men was bang voor het subsidiëren van het 
‘grijze circuit’ (Oostrik 2008). Deze weerstand wordt gevoed naarmate er meer gevallen 
van fraude aan het licht komen. De financiering van het pgb in de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten (aw bz) is per 1 januari 1996 ondergebracht in een subsidieregeling 
(t k 1994/1995). Per jaar wordt bekeken of de regeling wordt verlengd.
In 2003 is de aw bz gemoderniseerd: de indicatiestelling vindt vanaf dat moment plaats 
in termen van functies (zoals huishoudelijke verzorging of verpleging), in plaats van 
voorzieningen (zoals de thuiszorg). Men spreekt van een ‘pgb-nieuwe stijl’. Voor behan-
deling is geen pgb mogelijk. Pgb-houders zijn zelf verantwoordelijk voor hun budget en 
krijgen het geld op hun rekening gestort, maar moeten wel periodiek verantwoording 
afleggen over de besteding.
In 2007 is de huishoudelijke verzorging overgegaan van de aw bz naar de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Hiermee komt er ook een onderscheid tussen een aw bz-
pgb en een Wmo-pgb. In deze publicatie blijft het Wmo-pgb buiten beschouwing.

Voor- en nadelen van een pgb
Uit evaluatieonderzoek begin jaren negentig bleek al dat mensen met een pgb erg tevre-
den zijn over de regeling (Van den Wijngaart en Ramakers 2003; t k 1997/1998: 3). Het pgb 
biedt zorgvragers meer keuzemogelijkheden, waardoor zij de zorg, die kwalitatief even 
goed blijkt als z in (Van den Wijngaart en Ramakers 2003), meer kunnen afstemmen op 
hun behoefte.
Pgb-houders kiezen om uiteenlopende redenen voor een pgb: ze willen de zorg zelf 
regelen en de zorg beter afstemmen op hun persoonlijke hulpvraag, namelijk zelf kiezen 
wie wat wanneer doet. Een pgb geeft meer inspraak en flexibiliteit. Ook onvrede met het 
bestaande zorgaanbod, het ontlasten van mantelzorgers door hen een pgb te betalen 
(Van den Wijngaart en Ramakers 2003, Oostrik 2008; Kaaij en Huijsman 2009; 
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Ramakers et al. 2010) en het omzeilen van wachtlijsten (Ramakers et al. 2008; PriceWa-
terhouseCoopers 2008) kunnen redenen zijn om voor een pgb te kiezen . Pgb-houders 
die hun benodigde zorg inkopen bij zelfstandig werkende zorgverleners en mantelzor-
gers ervaren meer ruimte om regie over de zorg uit te oefenen dan pgb-houders die de 
zorg inkopen bij reguliere zorginstellingen (Ramakers et al. 2010).
Redenen om van een pgb af te zien, zijn de administratieve last van de regeling en dat 
het vaak lastig is om de eigen zorg te organiseren (Van den Wijngaart en Ramakers 2003; 
Oostrik 2008).

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor twee nadelige aspecten van het pgb: 
1) mogelijke fraude door bemiddelingsbureaus of de cliënt zelf; 2) een aanzuigende wer-
king van de regeling op mensen die geen beroep op zorg zouden doen als er alleen zorg 
in natura voorhanden zou zijn (t k 2004/2005a; t k 2012/2013c en Sadiraj et al. 2011). Bij 
dat laatste gaat het vooral om mensen die hun pgb gebruiken om mantelzorgers te be-
talen die anders ‘gratis’ zouden helpen (zie t k 2004/2005 a); t k 2005/2006; Morée et al. 
2007; Interdepartementale werkgroep v ws en Financiën 2011).

Groei van het pgb
Het pgb blijkt enorm populair: in 1996 hadden ongeveer 5400 cliënten een pgb en 
eind 2011 waren dat er 139.000 (c v z-bestand, zie hoofdstuk 3). Figuur 2.1 illustreert de 
omvangrijke stijging van het gebruik van een pgb. In deze figuur zijn de pgb-houders in 
de Wmo ook meegenomen.

Figuur 2.1

Aantal pgb-houders in de awbz 1998-2006 en awbz en Wmo, 2007-2009
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Bron: c v z (2006), uvit/vgz (2007-2009); scp-bewerking, ontleend aan Sadiraj et al. (2011)

In het begin bedroeg de totale subsidie ruim 100 miljoen gulden. Voor alleen de aw bz 
bedragen de kosten in 2009 ongeveer 2,1 miljard euro en in 2011 2,5 miljard euro. 
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Tussen 2003 en 2006 is de groei iets afgezwakt, mede door de invoering van het begrip 
‘gebruikelijke zorg’ in de aw bz, waarmee de zorgaanspraak van mensen met gezonde 
huisgenoten op zowel z in-voorzieningen als op een pgb werd verkleind.3

Een Interdepartementale werkgroep van v ws en Financiën (2011) heeft een analyse 
gemaakt van mogelijke oorzaken van de groei van het pgb en noemt onder meer de toe-
nemende bekendheid en actieve toeleiding, de mogelijkheid om het budget te gebruiken 
om mantelzorgers te betalen en de ruime budgetten.

2.2 Recente ontwikkelingen

In juli 2010 wordt het pgb budgettair onhoudbaar gevonden en besluit het kabinet-
Balkenende i v om tot het einde van het jaar geen nieuwe pgb-houders toe te laten 
(t k 2010/2011a). Deze maatregel staat bekend als de ‘pgb-stop’ en werd per 1 januari 2011 
weer opgeheven. De pgb-stop leidde niet tot een permanente verlaging van de pgb-
uitgaven. Na afloop van de maatregel werd een groot stuwmeer van indicaties alsnog 
door zorgkantoren vertaald naar een pgb. Bovendien bleek de zorgurgentie bij de meeste 
aanvragers niet groot, omdat in de tweede helft van 2010 pgb-aanvragers nauwelijks 
gebruik maakten van de mogelijkheid om over te stappen op z in.

In de Programmabrief langdurige zorg van 1 juni 2011 (t k 2010/2011a) kondigt de staatssecre-
taris aan dat zij vanaf 1 januari 2012 de toegang tot het pgb wil beperken tot personen 
met een verblijfsindicatie. Anderen zullen een beroep moeten doen op z in en komen 
niet meer in aanmerking voor een pgb (met een overgangsregeling voor mensen die 
al een pgb hebben). Verwacht wordt dat deze ingreep ertoe zal leiden dat van de circa 
130.000 pgb-houders in 2011 er nog slechts 15.000 in 2014 zullen overblijven (circa 10%).4 
Deze voornemens hebben tot veel protesten geleid, onder meer van belangenvereniging 
Per Saldo. Zij meent dat de zorgaanbieders voor veel pgb-houders niet in staat zullen zijn 
om adequate zorg te leveren. Ook uit een onderzoek van Regioplan (Berndsen 2011) on-
der pgb-houders bleek dat veel pgb-houders denken dat bijvoorbeeld zorg op afroep of 
gespecialiseerde zorg lang niet altijd door instellingen in natura te leveren zijn.
Na alle protesten komt de staatssecretaris van v ws met een nadere uitwerking van haar 
pgb-plannen (t k 2011/2012a). Per 1 januari 2012 komt er een aparte vergoedingsregeling 
(vergoedingsregeling persoonlijke zorg, vpz), op grond waarvan het zorgkantoor voor 
cliënten met een intensieve hulpbehoefte (minimaal 10 uur hulp per week) een finan-
ciële vergoeding kan verstrekken. Toegang tot de vpz-regeling (die alleen afwijkt van de 
pgb-regeling, die tot 2012 voor deze groep van kracht was, door afwijkende voorwaar-

3 Onder gebruikelijke zorg verstaat het c iz kortdurende (minder dan drie maanden) hulp bij de 
dagelijkse verzorging of hulp bij het huishouden door (gezonde) huisgenoten. Deze zorg wordt niet 
vergoed door de abw z of de Wmo.

4 Eerder werd gesproken over 139.000 pgb-houders. Dat is het aantal eind 2011 (zie hoofdstuk 3); dit 
aantal van 130.000 werd in de kamerbrief genoemd en heeft betrekking op een eerder moment in 
2011.
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den) is alleen mogelijk indien er ‘volgens de cliënt’ geen passende zorg beschikbaar is. Het 
gaat dan vooral om mensen met een flexibele zorgvraag of mensen die behoefte hebben 
aan structuur en vaste zorgverleners (t k 2011/2012b).

Met ingang van 1 januari 2013 worden de in 2012 geldende pgb-regeling (voor mensen met 
een indicatie voor zorg met verblijf ) en de vpz samengevoegd tot een nieuwe pgb-regeling 
(t k 2011/2012 e/f ). Hierbij blijft het criterium ‘zorg in natura tenzij’ het uitgangspunt: 
cliënten moeten in het budgetplan dat bij een pgb-aanvraag aan het zorgkantoor moet 
worden meegestuurd, aangeven welke zorgaanbieders zij hebben benaderd en waarom 
deze geen passende zorg kunnen bieden. Ook moeten zij hun keuze voor een pgb kunnen 
motiveren in een intakegesprek. Nieuwe cliënten komen alleen in aanmerking als zij naar 
verwachting van de indicatiesteller minstens een jaar zorg nodig hebben. Het criterium 
dat er sprake moet zijn van minimaal 10 uur geïndiceerde zorg (10-uurscriterium) vervalt, 
behalve voor de cliënten die alleen een indicatie hebben voor de functie begeleiding.

Naast deze maatregelen om de instroom in de pgb-regeling in te perken, stelt de staatsse-
cretaris een aantal maatregelen voor om fraude tegen te gaan. Zo worden alle pgb-houders 
verplicht om een aparte bankrekening te openen en kunnen betalingen aan zorgverleners 
uitsluitend via de bank plaatsvinden. Nieuwe pgb-houders kunnen vanaf 2012 het geld uit 
hun pgb niet meer laten inzetten door bemiddelingsbureaus (bestaande pgb-houders al-
leen als het bemiddelingsbureau beschikt over een keurmerk pgb-bureaus).
Vanaf 2014 wordt het pgb niet meer overgemaakt op de bankrekening van de cliënt, maar 
wordt overgestapt op een systeem van trekkingsrechten: de cliënt geeft dan een onaf-
hankelijke instantie die het budget beheert de opdracht om vanuit dit budget betalingen 
te doen aan zorgverleners (t k 2012/2013c). Ook wordt het pgb vanaf 1 januari 2014 bruto 
beschikbaar gesteld. Het Centraal Administratie Kantoor (c a k) wordt dan belast met de 
heffing van een eigen bijdrage.

In het Regeerakkoord Bruggen slaan is aangekondigd dat de aw bz wordt omgevormd en dat 
in de toekomst alleen de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg nog hieronder zul-
len vallen. In de kamerbrief over de hervormingen van de langdurige zorg (2012/2013d) is 
dit verder uitgewerkt. De extramurale verpleging wordt in 2017 van de aw bz overgeheveld 
naar de Zorgverzekeringswet (z v w). Gemeenten worden in het kader van de Wmo verant-
woordelijk voor de persoonlijke verzorging en de begeleiding. In de huidige Wmo staat dat 
gemeenten cliënten de keuze moeten bieden tussen pgb en z in. In het wetsvoorstel met 
betrekking tot de decentralisatie van de begeleiding is voorgesteld om gemeenten zelf te 
laten beslissen of en wanneer zij een pgb aanbieden (‘kan-bepaling’). Onlangs heeft de 
staatssecretaris van v ws aangekondigd dat het pgb onder strikte voorwaarden een recht 
wordt in de nieuwe Wmo en de kern-aw bz (t k 2012/2013d).
In de kamerbrief van 5 juli 2013 (t k 2012/2013f ) heeft de staatssecretaris van v ws aange-
geven dat per 2014 voor bestaande pgb-houders het 10-uurscriterium ook voor de functie 
begeleiding vervalt.

Deze pgb-monitor 2012 gaat alleen in op de regeling zoals die in 2012 van kracht was.
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3 Opzet en data pgb-monitor 2012

3.1 Doelstelling

De in een kamerbrief verwoorde opdracht van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (v ws) aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) (t k 2011/2012d) is om 
te onderzoeken of de aannames waarop de maatregelen met betrekking tot het persoons-
gebonden budget (pgb) en de vergoedingsregeling zijn gebaseerd, zich in de praktijk ook 
zullen voordoen. In het kort komen al deze aannames neer op het volgende (waarbij de 
oorspronkelijke formulering zo veel mogelijk is gehandhaafd):
1 pgb-houders met een verblijfsindicatie: In 2011 had 10% van de 130.000 pgb-houders een ver-

blijfsindicatie. De aanname van v ws is dat vanaf 2012 het aantal mensen met een pgb op 
grond van een verblijfsindicatie jaarlijks netto met circa 2000 personen zal toenemen.

2 pgb-houders die uitstromen uit de pgb-regeling: in de jaren 2012 en 2013 zullen pgb-houders 
uitstromen vanwege de beëindiging5 van hun (kortdurende) zorgvraag. Deze uitstroom 
is gesteld op 1250 personen per maand.

3 personen die zullen afzien van aw b z-zorg: de aanname is dat 32% van de potentiële pgb-
gebruikers voor extramurale zorg, geen gebruik zal maken van aw bz-zorg (zorg via 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; zie kader 3.1 voor definitie potentiële pgb-
gebruikers).

4 personen die gebruik zullen maken van zorg in natura: de aanname is dat 68%6 van de potentiële 
pgb-gebruikers voor extramurale zorg zal overstappen op zorg in natura. De hiervoor 
bestemde financiële middelen zullen vanuit de pgb-regeling worden overgeheveld naar 
de contracteerruimte voor zorg in natura. Dit is de financiële ruimte die zorgkantoren 
krijgen om contracten met zorgaanbieders af te sluiten voor zorg in natura.

5 aandeel personen dat in principe voldoet aan het 10-uurscriterium: in 2012 heeft circa 20% van de 
huidige mensen met een pgb een indicatie voor meer dan 10 uur op basis van de func-
ties begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. In 2013 heeft circa 30% van de 
huidige groep mensen met een pgb voor alleen de functies persoonlijke verzorging en 
verpleging een indicatie voor meer dan 10 uur per week voor deze beide functies samen.

6 aandeel personen voor wie zorg in natura beschikbaar is: de aanname is dat voor 20% van de 
personen die een beroep mogen doen op de vergoedingsregeling, het zorgkantoor zorg 
in natura kan realiseren. De rest krijgt, als aan de voorwaarden is voldaan, de vergoe-
dingsregeling.

5 Het gaat hier om de reguliere uitstroom die losstaat van de pgb-maatregelen.
6 De cijfers 32% en 68% zijn door v ws aangereikt. In de kamerbrief spreekt de staatssecretaris respec-

tievelijk over 33% en 66%.
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Kader 3.1 Potentiële pgb-vragers en potentiële pgb-gebruikers
Onder potentiële pgb-vragers worden in dit onderzoek alle personen verstaan die in een 
situatie voorafgaande aan de invoering van de pgb-maatregelen een awbz-indicatie met 
een voorkeur voor een pgb zouden hebben aangevraagd. Het betreft dus de vraag die zou 
zijn ontstaan als de pgb-maatregelen en de maatregelen voor de vergoedingsregeling niet 
zouden zijn ingevoerd. Het woord ‘vragers’ heeft daarmee betrekking op vraag zoals die 
onder de oude regeling zich zou hebben gemanifesteerd. Een deel van die vraag is niet 
omgezet in werkelijke indicaties.
Onder potentiële pgb-gebruikers verstaan we potentiële pgb-vragers die onder de oude 
regeling hun indicatie zouden hebben verzilverd.
De groep potentiële pgb-vragers is niet in zijn geheel aan te wijzen. De personen die tot 
deze groep behoren zijn niet bekend. Alleen van hun aantal proberen wij in deze pgb- 
monitor een schatting te maken. Hetzelfde geldt voor de groep potentiële pgb-gebruikers.
Zie ook schema 3.1.

De aannames 1, 2, 5 en 6 dienen om financiële ramingen te kunnen maken. De aannames 
1 en 2, over instroom, type gebruik en uitstroom, beschouwt v ws als cruciaal om een in-
schatting te kunnen maken van de benodigde financiële middelen voor de pgb-regeling. 
Door deze middelen te vergelijken met de beschikbare financiële middelen wordt ex-ante 
zichtbaar in welke mate er maatregelen nodig zijn om de verwachte uitgaven in lijn te 
brengen met de beschikbare middelen. Als de aannames er ver naast zitten is de zwaar-
te van de pgb-ingreep (de pgb-maatregelen) dus onder- of overschat. De aannames 5 en 
6 zijn gebruikt om vooraf een inschatting te kunnen maken van het benodigde bedrag 
voor de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz; € 50 miljoen) teneinde wachtlijsten 
voor de vpz te voorkomen. De aannames 3 en 4 zijn vooral aannames omtrent effecten 
van de genomen pgb-maatregelen: welk deel van de potentiële cliënten slaagt erin om 
geschikte zorg in natura (z in) te vinden (overstap) en welk deel komt zonder zorg te zit-
ten (uitstap).

We maken bij deze aannames een aantal opmerkingen.
– Met de netto toename in aanname 1 wordt de netto instroom bedoeld. Dat is de bruto 

instroom verminderd met de uitstroom.
– In aanname 2 gaat het om de ‘natuurlijke’ uitstroom. Dat is uitstroom doordat men-

sen overlijden of om een andere reden geen aw bz-zorg meer nodig hebben. Het gaat 
dus niet om uitstroom als gevolg van de pgb-maatregelen, want deze hebben in 2012 
alleen nog betrekking op nieuwkomers.

– De percentages van 32% en 68% uit de aannames 3 en 4 heeft v ws gebaseerd op i t s-
onderzoek (Ramakers et al. 2010), op onderzoek van Partners in Jeugdbeleid (Zijden 
en Israels 2011), wachtlijstonderzoek van Research voor Beleid (Boer en Hollander 
2010) en ten slotte het scp-onderzoek De opmars van het pgb (Sadiraj et al. 2011). De Alge-
mene Rekenkamer geeft echter aan dat de onderliggende onderzoeken niet voldoen-
de zekerheid bieden (aanname 3; a r 2012).

– De aannames 3 en 4 zijn eigenlijk gelijk aan elkaar: als het aantal uitstappers van zorg 
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groter wordt, wordt het aantal overstappers kleiner en omgekeerd. v ws rekent in aan-
name 4 de mensen die gebruik gaan maken van de vergoedingsregeling, ook tot de 
overstappers. Verder wordt gesproken over extra contracteerruimte voor zorgkantoren 
om contracten met zorgaanbieders af te sluiten voor overstappers naar z in. Het gaat 
hier om een bedrag van 50 miljoen euro en naar verwachting van v ws om een in-
stroom van bijna 3900 personen per jaar.

– Met de ‘huidige mensen met een pgb’ in aanname 5 wordt bedoeld mensen die in 2011 
pgb-houder waren met een budget voor extramurale zorg. Op de uitstroom in 2012 na 
is deze groep bijna gelijk aan die van 2012 omdat er weinig pgb-houders in dat jaar zijn 
bijgekomen. Deze groep kan in aanmerking komen voor de vpz. Naar verwachting van 
v ws gaat het om ruim 3500 personen in 2012. Voor deze groep is dit jaar 50 miljoen 
euro gereserveerd. Het tweede deel van aanname 5 heeft betrekking op 2013 en wordt 
in deze monitor niet onderzocht. Dit deel van aanname 5 zal aangepast moeten wor-
den in het licht van het vervallen van het 10-uurscriterium voor cliënten met de func-
ties persoonlijke verzorging en/of verpleging per 1 januari 2013.

– Bij aanname 6 komt de wachtlijstproblematiek om de hoek kijken. Het gaat niet  alleen 
om de verhouding 20/80, maar ook om de vraag of er voldoende z in en voldoende vpz-
budget beschikbaar is.

Het doel van de pgb-monitor 2012 is om ontwikkelingen op hoofdlijnen rond indicaties 
en gebruik van z in en pgb’s in beeld te brengen en de aannames die het ministerie van 
v ws heeft gemaakt bij de pgb-maatregelen en de vergoedingsregeling voor 2012 te toet-
sen, dat wil zeggen te onderzoeken of deze aannames in de praktijk worden gerealiseerd. 
Bij het in beeld brengen van de ontwikkelingen op hoofdlijnen rond indicaties en gebruik 
van z in en pgb’s is de monitor toegespitst op de pgb-maatregelen.
In het onderzoek is niet nagegaan of door de maatregelen hulpbehoevende cliënten geen 
zorg meer vragen of ontvangen, of dat de cliënten die niet langer zorg ontvangen deze 
niet nodig hebben.
Het was de bedoeling in de pgb-monitor 2012 tevens de kostengevolgen van de pgb-
maatregelen in beeld te brengen: wat zijn de kosten van de vpz, wat kost het extra beroep 
op z in en hoeveel wordt bespaard doordat mensen geen gebruik meer maken van zorg. 
Doordat de beschikbare kostengegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit (nz a) en het 
College voor Zorgverzekeringen (c v z) niet aansluiten op de voor dit onderzoek relevante 
gebruikersgroepen kunnen deze laatste twee vragen niet worden beantwoord.

3.2 Vraagstelling

Bij een vergroot beroep op z in kunnen bij de zorgaanbieders capaciteitsproblemen ont-
staan. Ook kunnen bij zorgkantoren, ondanks de verstrekte extra middelen, budgettaire 
problemen ontstaan. Dat kan zowel bij een sterk vergroot beroep op z in als bij een groot 
beroep op de vpz. Capaciteitsproblemen en budgettaire problemen kunnen aanleiding 
zijn voor het ontstaan van wachtlijsten. In dat geval moet bij de toename van gebruik van 
z in ook daarmee rekening worden gehouden. Alvorens het aantal overstappers op basis 
van de trendbreukanalyse in te kunnen schatten, moet dus eerst worden vastgesteld of de 
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wachtlijsten zijn toegenomen. Een voorbereidende vraagstelling luidt derhalve: zijn er 
langere wachtlijsten ontstaan?

Om aan de doelstelling te kunnen voldoen is soms een vertaling naar onderzoeksvragen/
vraagstellingen noodzakelijk. Die omweg is bij twee van de zes aannames nodig. Hoe we 
te werk gaan, is weergegeven in schema 3.1.

Schema 3.1

Vraagstellingen pgb-monitor 2012

aanname methode vraagstelling

1, 2, 5, 6 raadplegen bestanden Is de aanname correct?
3, 4 trendbreukanalyses op reeksen voor 

aantallen geïndiceerde personen
a Bij welke van de cliëntgroepen vindt 

een significante verschuiving in het 
gebruik plaats?

b Hoe groot is deze verschuiving?
c Komt de som van de significante 

verschuivingen overeen met de 
verschuivingen die verwacht worden 
op  grond van de aannames?

Bron: scp

De aannames met betrekking tot pgb-houders (aannames 1, 2, 5 en 6) kunnen op basis 
van beschikbare bestanden (zie § 3.4) vrij direct worden getoetst. De vraagstelling is daar 
of de aanname correct is.
Bij de aannames 3 en 4 ligt het anders. Daar maken we gebruik van trendbreukanalyses 
(zie § 3.3) om veranderingen in ontwikkelingen van geïndiceerden of gebruikers vast te 
stellen. We onderzoeken of er bij gebruikers van alleen z in respectievelijk van z in en 
pgb samen, een trendbreuk kan worden gedetecteerd die toe te schrijven is aan over-
stappers van pgb naar z in respectievelijk aan uitstappers bij de aw bz-zorg. Voor z in-
gebruikers en het totaal van extramurale zorggebruikers (z in en pgb samen) worden de 
concrete vraagstellingen in schema 3.1 (rechts onderin) weergegeven.

3.3 Aanpak aannames 3 en 4

Zoals in paragraaf 3.2 is aangegeven vergen de aannames 3 en 4 een speciale aanpak. 
Deze aanpak bespreken we hier in het kort en wordt in bijlage B (te raadplegen via 
www.scp.nl onder dit rapport) uitgewerkt. We willen statistisch bepalen of er in de ont-
wikkelingen van aantallen nieuwe extramuraal geïndiceerden met een voorkeur voor 
z in en/of pgb, significante verschuivingen (trendbreuken) hebben plaatsgevonden. 
Deze trendbreukanalyses zijn alleen toegepast op nieuw geïndiceerden (personen met 
een eerste indicatie) omdat voor nieuwe gebruikers de benodigde gegevens ontbreken. 
Na deze analyses zijn de cijfers voor nieuw geïndiceerden via een omrekeningsfactor 
vertaald naar nieuwe gebruikers. Hoewel aan de omrekeningsfactor van geïndiceerden 
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naar gebruikers onzekerheden kleven (omrekeningsfactoren voor grote groepen hoeven 
niet voor alle subgroepen daarbinnen gelijk te zijn), hebben we deze methode toch toe-
gepast omdat verreweg de meeste geïndiceerden daadwerkelijk zorg gaan gebruiken (zie 
hoofdstuk 5).
In schema 3.2 is te zien welke groepen (potentiële) zorgcliënten we voor en na de pgb-
maatregelen onderscheiden. De blokjes geven de groepen aan, maar zeggen niets over 
hun omvang.

Schema 3.2

Nieuwe (potentiële) zorgcliënten voor en na de pgb-maatregelen

oorspronkelijke situatie
2011 en eerder

situatie 2012
zonder autonome e�ecten

situatie 2012
met autonome e�ecten

ZIN ZIN

uitstap zorg

uitstap zorg

uitstap zorg
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Bron: scp

Nieuwe cliënten kunnen in de situatie zoals die in 2011 en daarvoor bestaat, kiezen 
 tussen z in en een pgb. Personen die bij de oude regeling voor een pgb zouden kiezen, 
de potentiële pgb-vragers, hebben in 2012 niet altijd die mogelijkheid, ook niet als men 
de vpz tot de pgb’s rekent. Een deel van de potentiële pgb-vragers zal daarom beslui-
ten geen zorg meer aan te vragen (uitstap) en een deel zal overstappen op z in. Hierbij 
kunnen zich echter twee situaties voordoen: een situatie zonder en een situatie met 
autonome effecten op de vraag naar z in. Met autonome effecten worden effecten be-
doeld die niet zijn veroorzaakt door de pgb-maatregelen. Dergelijke effecten kunnen 
ook optreden bij pgb-cliënten, maar zullen waarschijnlijk overschaduwd worden door de 
pgb-maatregelen. Die autonome effecten kunnen leiden tot zowel meer als minder z in. 
Bij wijze van illustratie gaan we in het schema uit van minder z in. In dat geval is er dus 
ook bij z in sprake van uitstap. Dit kan een probleem opleveren als we bij de totale zorg-
vraag (z in + pgb) een schatting van de uitstap willen bepalen. Die uitstap bestaat dan uit 
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uitstap door pgb-maatregelen plus uitstap door autonome effecten.
Ook is het mogelijk dat de invoer van de pgb-maatregelen is voorafgegaan door anticipe-
rend gedrag: snel nog gebruikmaken van de oude regeling. In dat geval wordt in eerste 
instantie een trendbreuk in het pgb-gebruik te hoog en een trendbreuk in z in-gebruik 
te laag ingeschat. Omdat dergelijk gedrag niet te kwantificeren is, laten we het buiten 
beschouwing. De lezer moet zich echter wel bewust zijn dat dit gedrag de resultaten kan 
beïnvloeden.

Als we veronderstellen dat er geen autonome effecten aanwezig zijn, kunnen we uit 
trendbreuken aantallen overstappers en uitstappers bepalen. Deze trendbreukanalyse 
is dus een experimentele methode die alleen goed werkt als er niet tegelijkertijd andere, 
autonome, ontwikkelingen het gebruik van z in beïnvloeden. Schematisch wordt de 
aanpak weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1

Betekenis trendbreuka

trendbreuk in groep trendbreuk geeft aan

nieuw geïndiceerde personen totaal 
(voorkeur zin + pgb)

uitstap mits trendbreuk negatief

nieuw geïndiceerde personen met voorkeur zin overstap mits trendbreuk positief
nieuw geïndiceerde personen met voorkeur pgb uitstap + overstap mits trendbreuk negatief

a De trendbreuk bij personen met een voorkeur voor een pgb (uitstap + overstap) kan worden 
berekend door de som te nemen van de trendbreuk bij het totaal (uitstap) en de trendbreuk bij z in 
(overstap).

Bron: scp

Kader 3.2 Berekening overstappers en uitstappers
Het aantal uitstappers, het aantal potentiële pgb-gebruikers dat afziet van AWBZ-zorg, wordt 
bepaald uit de ontwikkeling van het totaal aantal nieuw geïndiceerden (pgb plus ZIN) en een 
omrekeningsfactor. Als er in 2012 een significant verschil is tussen de doorgetrokken trend uit 
het verleden en de werkelijke uitkomst, dan is dat de trendbreuk in het aantal geïndiceerden. Een 
vertaling naar gebruikers krijgen we door de omvang van die trendbreuk te vermenigvuldigen 
met een omrekeningsfactor (de gemiddelde verhouding tussen gebruikers en geïndiceerden). 
Het resultaat is een schatting van het aantal uitstappers (aanname 3).
Uit de ontwikkeling van het aantal nieuw geïndiceerden met een voorkeur voor een pgb kan de 
som van de uitstappers en de overstappers worden bepaald.
Het aantal overstappers volgt uit de ontwikkeling van het aantal nieuw geïndiceerden met een 
voorkeur voor ZIN (aanname 4).

Bij het toetsen spelen nieuwe cliënten een belangrijke rol. Dit zijn cliënten met een 
nieuwe indicatie. Herindicaties worden niet als nieuw beschouwd, tenzij de laatste indi-
catie langer dan zes weken geleden plaatsvond. De grens van zes weken is aangehouden 
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omdat het Centrum indicatiestelling zorg (ci z) die grens hanteert. Hij is van belang om 
te bepalen of mensen die rond de jaarwisseling van 2011/2012 een indicatieaanvraag 
hebben ingediend, onder de oude of de nieuwe pgb-regeling vallen. Wanneer er meer 
dan zes weken zitten tussen de aanvraag van een nieuwe indicatie en het aflopen van de 
vorige indicatie, wordt iemand twee keer meegeteld als nieuw. Dat leidt tot een 
dubbeltelling van de geïndiceerde cliënt, maar die is terecht omdat alleen op deze 
manier de overgang van de oude naar de nieuwe pgb-regeling scherp in beeld kan wor-
den gebracht. Verder zijn cliëntstromen niet alleen in absolute aantallen maar ook in 
relatieve aantallen (aandelen in het totaal van de potentiële pgb-vragers/pgb-gebruikers) 
uitgedrukt. Ook is nagegaan hoeveel personen zorg ontvangen op basis van de extra 
contracteerruimte zorg (zie aanname 4).

Bij de trendbreukanalyses is het aantal nieuwe extramuraal geïndiceerden met een 
voorkeur voor z in en/of pgb onderverdeeld in diverse cliëntgroepen. Onderverdeling 
in cliëntgroepen is nodig omdat veranderingen niet of nauwelijks kunnen opvallen als 
alleen naar het totale aantal aw bz-geïndiceerden zou worden gekeken. Een relatief 
grote verandering voor een kleine cliëntgroep kan dan over het hoofd worden gezien, 
omdat de verandering in het totaal relatief klein is. Dat het gaat om relatief kleine ver-
schuivingen binnen een groot geheel wordt geïllustreerd door het bedrag van 50 miljoen 
euro dat is uitgetrokken voor extra gebruik van extramurale z in voor de overstappers, 
te vergelijken met het totale bedrag van ruim 4 miljard euro dat wordt uitgegeven aan 
extramurale z in in 2012 (t k 2012/2013b).
De gegevens (zie § 3.4) zijn dus onderverdeeld in cliëntgroepen. Hierbij is onderscheid 
gemaakt naar leeftijdsgroep, functie, grondslag, intensiteit (minder of meer dan 10 uur) 
en financieringsvorm (pgb/z in). Op deze cliëntgroepen of combinaties hiervan worden 
trendbreukanalyses uitgevoerd.
Er worden drie leeftijdscategorieën onderscheiden: 0-17 jaar, 18-64 jaar en 65 jaar en 
ouder. De onderscheiden extramurale functies zijn: verpleging/verzorging en begelei-
ding. Voor behandeling is geen pgb mogelijk zodat deze functie buiten beschouwing is 
gelaten. Kort verblijf wordt uitsluitend geïndiceerd in combinatie met een andere functie 
en daarom niet als aparte functie onderscheiden.

Intramurale zorg is niet onderverdeeld in functies. Er zijn vijf onderscheiden grond-
slagen, namelijk psychiatrisch, somatisch, psychogeriatrisch, lichamelijk gehandicapt 
en verstandelijk gehandicapt. Voor zintuiglijk gehandicapten is sinds september 2011 
geen indicatie van het ci z meer nodig. Om die reden en omdat het aantal pgb-gebrui-
kers onder zintuiglijk gehandicapten zeer klein is, laten we deze cliëntgroep buiten 
beschouwing. De indeling naar aantal uren is van belang omdat mensen die 10 uur of 
meer begeleiding of persoonlijke verzorging of verpleging ontvangen, gebruik kunnen 
maken van de vergoedingsregeling.
Alleen voor cliëntgroepen met een relatief groot aantal pgb-houders met een indicatie 
voor minder dan 10 uur worden grote veranderingen verwacht. Deze cliëntgroepen noe-
men we doelgroepen. Onder de personen met een indicatie onderscheiden we op basis 
van grondslag en leeftijd zeven doelgroepen:
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– psychiatrische aandoeningen, <18 jaar
– somatische beperkingen
– psychiatrische aandoeningen, ≥18 jaar
– verstandelijke beperkingen, <18 jaar
– lichamelijke beperkingen
– verstandelijke beperkingen, ≥18 jaar
– psychogeriatrische beperkingen

Op deze doelgroepen komen we terug bij de databeschrijving in paragraaf 3.4.

3.4 Databeschrijving en databestanden

Databeschrijving
Voor onze analyses zouden we bij voorkeur alleen gebruikmaken van data voor het 
aantal gebruikers en nieuwe gebruikers, onderverdeeld naar cliëntgroepen. De aan-
names zijn immmers ook geformuleerd in termen van gebruikers. Gebruikersdata zijn 
echter niet voor alle onderverdelingen beschikbaar (zo ontbreekt de grondslag bij z in), 
waardoor we ons genoodzaakt zien om ook gebruik te maken van data voor het aantal 
geïndiceerde personen van het ci z en de Bureaus Jeugdzorg (bjz ’s).

Aangezien diverse beleidsmaatregelen uit het verleden van invloed zijn op de ontwikke-
ling van het zorggebruik, maken we voor de analyses van de geïndiceerden gebruik van 
maandcijfers voor slechts een betrekkelijk korte periode (van januari 2009 t/m december 
2012). Daardoor hebben we in totaal 48 waarnemingen. Statistisch is dat voldoende om 
met enige zekerheid uitspraken over een trendbreuk te kunnen doen. Indicatiegegevens 
voor jeugdigen met een psychiatrische grondslag (geïndiceerd door de bjz ’s) zijn echter 
slechts beschikbaar voor acht kwartalen (2011-2012).

Voor dit onderzoek worden de volgende gegevens per maand of kwartaal gebruikt:
– aantal bestaande en nieuwe geïndiceerden en gebruikers per cliëntgroep
– kosten (toegekend bedrag) voor pgb en vergoedingsregeling

Voor onze analyses is het belangrijk om te weten bij welke groepen de meeste geïn-
diceerden met een voorkeur voor een pgb voorkomen. v ws heeft met behulp van 
vg z-gegevens die groepen nader aangeduid voor medio 2011. In tabel 3.2 zijn deze groe-
pen, die overeenkomen met de eerder genoemde doelgroepen, weergegeven.
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Tabel 3.2

Pgb-houders met een indicatie voor extramurale awbz-zorg medio 2011 (in absolute aantallen afge-

rond op 100 en in procenten)

doelgroep uren <5 5-10 urena uren ≥10

totaal
extra-
muraal

totaal
extramuraal
(%)

psychiatrische aandoeningen (ps) <18 jaar 23.300 9.300 1.400 34.000 29
somatische beperkingen (so) ≥65 jaar 7.600 9.500 7.700 24.800 21
psychiatrische aandoeningen (ps) ≥18 jaar 12.300 5.900 1.400 19.600 17
verstandelijke beperkingen (vg) <18 jaar 8.000 3.500 3.500 15.000 13
lichamelijke beperkingen (lg) 2.300 3.500 3.500 9.300 8
verstandelijke beperkingen (vg) ≥18 jaar 2.800 2.800 2.900 8.500 7
psychogeriatrische beperkingen (pg) 600 1.100 1.300 3.000 3
zintuiglijke beperkingen (zg) 1.000 500 300 1.800 2
resterende groepen 0 –800a 2.200 1.400 1
totaal 57.900 35.300 24.200 117.400 100
totaal (%) 49 30 21 100

a Het negatieve getal bij 5-10 uren is toe te schrijven aan een correctie voor dubbeltellingen in de 
andere groepen.

Bron: v ws-bewerking van vgz-gegevens, scp-bewerking

De resterende groepen (voornamelijk somatisch t/m 64 jaar) vormen een restpost van 
slechts 1% van het totaal. Verreweg de grootste groep pgb-houders is die van de jeug-
digen met een psychiatrische aandoening. De ouderen met een somatische beperking 
vormen de op een na grootste groep. Deze twee groepen vormen samen 50% van de 
budgethouders met een pgb-voorkeur.
Uit vg z-cijfers blijkt ook dat er in 2011 gemiddeld 38 nieuwe pgb-houders met een indica-
tie voor een zintuiglijke beperking per maand waren en in 2012 gemiddeld 6 per maand. 
Die aantallen zijn te klein om conclusies aan te verbinden. Daarom laten we deze groep 
buiten beschouwing, evenals de ‘resterende groepen’.

Databestanden
De voor dit onderzoek gebruikte bestanden worden opgesomd in tabel 3.3 en nader 
omschreven in bijlage A (te raadplegen via www.scp.nl onder dit rapport).
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Tabel 3.3

Gebruikte gegevensbestanden

bestand inhoud

ciz-bestand geïndiceerden, exclusief <18 jaar met psychiatrische aandoening, per cliëntgroep
bjz-bestanden geïndiceerden <18 jaar met psychiatrische aandoening per cliëntgroep (alleen functie 

en intensiteit en alleen gegevens over 2011 en 2012)
c v z-bestanden maandrapportages over gebruik van pgb’s en vpz’s
vgz-bestand gebruikers van pgb en vpz per cliëntgroep voor bijna 20% van de Nederlandse pgb- en 

vpz-gebruikers (gegevens ontbreken over het gehele jaar 2009 en over de maanden 
november en december 2011 en bij nieuwe pgb-houders ook over de maand januari 
2012)

c ak-bestand gebruikers en uren ≥18 jaar per cliëntgroep (onderscheid naar grondslag ontbreekt)

ciz = Centrum indicatiestelling zorg, b jz= Bureau Jeugdzorg, c v z = College voor Zorgverzekeringen, 
vgz = Zorgverzekeraar en samenwerkingsverband van zeven zorgkantoren, c ak = Centraal 
Administratie Kantoor, vpz = vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Bron: scp

De gegevensbronnen die voor het toetsen zijn gebruikt, verschillen per aanname. In 
tabel 3.4 geven we weer welke bronnen voor welke aanname zijn gebruikt. Voor de vol-
ledigheid vermelden we ook de analysemethode.

Tabel 3.4

Gegevensbronnen en analysemethode per aanname 

aanname analysemethode gegevensbronnen

1 pgb-houders met 
verblijfsindicatie

berekening op basis van 
gegevensbron

bestanden van ciz, bjz’s en 
cvz-maandrapportages

2 uitstroom uit pgb-regeling berekening op basis van 
gegevensbron

bestand van ciz en cvz-maand-
rapportages

3 uitstappers schatting op basis van 
trendbreukanalyse

bestanden van ciz, bjz’s, cak en 
cvz-maandrapportages

4 overstappers schatting op basis van 
trendbreukanalyse

bestanden van ciz, bjz’s, cak en 
cvz-maandrapportages

5 percentage dat voldoet aan 
10-uurscriterium

berekening op basis van 
gegevensbron

vgz-bestand met ophoging

6 percentage waarvoor zin 
beschikbaar is

combinatie van gegevens uit 
gegevensbronnen en logische 
redenering

bestanden van ciz, bjz’s en 
cvz-maandrapportages

Bron: scp
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De bestanden met geïndiceerden (ci z en bjz) maken geen onderscheid tussen voorkeur 
pgb en voorkeur vpz. De overkoepelende benaming is pgb.
Hoewel de in tabellen 3.3 en 3.4 genoemde bestanden beschikbaar zijn op microniveau 
of daarop zijn gebaseerd, is voor de monitor om praktische redenen gebruikgemaakt 
van geaggregeerde macrobestanden (bestanden in tabelvorm). Analyses op microniveau 
kunnen weliswaar tot meer betrouwbare resultaten leiden en genieten vanuit theore-
tische overwegingen daarom eigenlijk de voorkeur, maar het verzamelen, koppelen en 
analyseren van microgegevens is zo tijdrovend en arbeidsintensief dat deze aanpak niet 
haalbaar was binnen het beschikbare tijdsbestek.
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4 Eerste indrukken via verschillende databronnen

In dit hoofdstuk geven we een globale beschrijving van de cijfers en zetten we databron-
nen naast elkaar. Hiermee proberen we een eerste indruk te geven van de aantallen 
personen waar het om gaat (geïndiceerden en gebruikers) en hun onderlinge verhou-
dingen. Ook proberen we op deze manier inzicht te geven in de tekortkomingen van de 
gegevens. Deze hebben invloed op het rapport en de conclusies die worden getrokken. 
Sommige conclusies kunnen minder scherp worden getrokken dan gewenst of blijven 
omgeven door een hoge mate van onzekerheid.

4.1 Bestaande indicaties en bestaande pgb-houders

In tabel 4.1 geven we een globaal overzicht van de cijfers voor het totaal aantal personen 
met een geldige indicatie en het aantal gebruikers van zorg. We beperken ons tot de 
jaren 2010-2012 omdat niet alle bronnen over gegevens uit 2009 beschikken. Voor jeugdi-
gen met een indicatie op psychiatrische grondslag zijn jaargegevens weergegeven omdat 
kwartaalgegevens voor deze groep niet beschikbaar zijn.

De eerste cijferkolom in tabel 4.1 geeft de stand weer van het aantal personen dat aan 
het eind van het jaar een door Bureau Jeugdzorg (bjz) afgegeven indicatie heeft. Het 
betreft alleen jeugdigen onder de 18 jaar met een psychiatrische grondslag. Dat kunnen 
zowel indicaties met een voorkeur voor zorg in natura (z in) als met een voorkeur voor 
persoonsgebonden budget (pgb) zijn; de bjz ’s maken in hun registraties niet altijd on-
derscheid. De tweede cijferkolom bevat, ook voor beide voorkeuren samen, het totaal 
aantal indicaties bij het Centrum indicatiestelling zorg (ci z). De som van bjz-indicaties 
en ci z-indicaties (niet weergegeven in tabel 4.1) geeft het totaal aantal indicaties voor 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aw bz) weer (exclusief zintuiglijk gehandi-
capten). Omdat het ci z wel onderscheid maakt tussen een voorkeur voor z in en een 
voorkeur voor pgb is het totaal aantal personen met een geldige ci z-indicatie (tweede 
cijferkolom) onderverdeeld in de volwassenen met een voorkeur voor z in (derde cijfer-
kolom) en de groep met een voorkeur voor een pgb (vijfde cijferkolom). De groep onder 
de 18 jaar met een voorkeur voor z in is buiten beschouwing gelaten voor de vergelijk-
baarheid met de cijfers van het Centraal Administratie Kantoor (c a k), die betrekking 
hebben op gebruik van z in door de groep van 18 jaar en ouder en vermeld staan in de 
vierde cijferkolom. Het aantal z in-gebruikers van 18 jaar en ouder ligt volgens de c a k-
gegevens gemiddeld steeds ongeveer 10% onder het aantal personen met een geldige 
indicatie.
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Tabel 4.1

Geïndiceerde personen voor en gebruik van de awbz-voorzieningen per kwartaal bij c iz , c ak, vgz en 

c v z) en per jaar bij b jz (aantallen x 1000)

kwartaal

bjz-indi-
caties
totaal
<18 jaara

ciz-indi-
caties
totaalb

ciz-
indicaties 
voorkeur 
zin 
≥18 jaarb

cak-
gebruik
zin
≥18 jaarc

ciz-indi-
caties
voorkeur 
pgbb

pgb-hou-
ders cvzd

pgb-hou-
ders vgze

2010-1 683 590 494 83 118 85
2010-2 694 599 511 85 120 87
2010-3 705 605 553 90 126 85
2010-4 36 715 614 561 92 124 83
2011-1 726 624 576 93 121 91
2011-2 738 633 578 96 128 96
2011-3 746 639 576 98 133 97
2011-4 34 752 644 581 99 136
2012-1 762 651 591 102 139 98
2012-2 772 661 592 102 135 96
2012-3 776 667 592 100 133 96
2012-4 35 782 675 595 99 130 94

a bjz ’s: personen met een geldige indicatie onder de 18 jaar met een psychiatrische grondslag (totaal 
van voorkeur voor zin en pgb) aan eind van het jaar, voor overige jongeren zie c iz . Vpz-voorkeur 
wordt gerekend tot pgb-voorkeur.

b c iz : personen met een geldige indicatie, exclusief psychiatrische grondslag onder de 18 jaar en 
exclusief zintuiglijk gehandicapten, voor wie geen indicatiegegevens bekend zijn omdat die niet 
meer nodig zijn. Vpz-voorkeur wordt gerekend tot pgb-voorkeur.

c c ak: aantal gebruikers zin, 18 jaar en ouder, inclusief vpz-houders.
d c v z: maandrapportages aantal pgb-houders, inclusief vpz-houders.
e vgz: aantal pgb-houders, opgehoogd naar landelijke totalen, exclusief psychiatrische grondslag 

onder de 18 jaar, exclusief zintuiglijk gehandicapten en inclusief vpz-houders.

Bron: b jz ’s, c iz , c ak, c v z en vgz, scp-bewerking

Ook de ci z-geïndiceerden met een voorkeur voor een pgb worden vergeleken met 
gebruikers: de pgb-houders. Voor de pgb-houders staan twee bestanden tot onze 
beschikking: die van het College voor Zorgverzekeringen (c v z) en van het vg z (zorgver-
zekeraar en samenwerkingsverband van zeven zorgkantoren). Het c v z-bestand omvat 
alle pgb-houders (een na laatste cijferkolom), maar kan niet onderverdeeld worden in 
cliëntgroepen. Het vg z-bestand is een naar landelijke totalen opgehoogd bestand op 
basis van een deel van het totaal aantal pgb-houders dat wel nader onderverdeeld kan 
worden. De laatste cijferkolom bevat pgb-houders op basis van de vg z-cijfers en is verge-
lijkbaar gemaakt met de ci z-geïndiceerden met een pgb-voorkeur door de jongeren weg 
te laten. De verhouding tussen gebruikers en geïndiceerden is bij het pgb dus anders dan 
bij z in: het aantal pgb-houders ligt volgens de opgehoogde vg z-gegevens gemiddeld 
ongeveer 3% onder het aantal personen met een geldige indicatie en een pgb-voorkeur. 
De verhouding is dus 97:100. Als we voorgaande cijfers uitsplitsen naar intramurale en 
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extramurale zorg krijgen we een vergelijkbaar beeld.
Bij een uitsplitsing van extramurale zorg naar intensiteit van de zorg (meer of minder 
dan 10 uur per week), blijkt dat de cijfers van ci z en c a k niet overeenkomen. De ci z-
cijfers laten een relatief veel groter aandeel zien van personen met een geldige indicatie 
van minder dan 10 uur dan de verdeling van het aantal gebruikers volgens de c a k-cijfers. 
Dit is mogelijk doordat de intensiteit van de indicaties gesteld wordt in termen van klas-
sen en iemand voor verschillende functies (en subfuncties) in aparte klassen kan worden 
ingedeeld. We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Een persoon met een indi-
catie voor de functiecombinatie verzorging en verpleging kan voor verzorging worden 
ingedeeld in klasse voor 7-9,9 uur zorg en voor verpleging in klasse voor 1-1,9 uur zorg . 
De gecombineerde intensiteit wordt bepaald door de klassenmiddens op te tellen. In dit 
voorbeeld komen we dan uit op minder dan 10 uur (8,45 + 1,45 = 9,9 uur). Het is mogelijk 
dat deze persoon in de praktijk meer dan 10 uur totale zorg ontvangt. De totale werkelijk 
verstrekte zorg kan dus zowel lager als hoger liggen dan de door ons gehanteerde som 
van klassemiddens. In de praktijk lijkt de werkelijk verstrekte zorg gemiddeld hoger te 
liggen. Daarom is het niet mogelijk om bij indicaties voor minder dan 10 uur zorg (of 
10 uur zorg of meer zorg) een aparte vaste verhouding tussen aantallen geïndiceerden 
en aantallen pgb-houders vast te stellen. We hanteren derhalve in dit rapport voor alle 
groepen pgb-houders de hierboven berekende verhouding van 97:100.

4.2 Nieuwe indicaties en nieuwe pgb-houders

Omdat een deel van de aannames betrekking heeft op nieuwe geïndiceerden of nieuwe 
gebruikers geven we in tabel 4.2 voor deze groepen een vergelijking van de totaalcijfers 
uit de verschillende gebruikte bronnen. Hierbij ontbreken de gegevens voor de instroom 
van het c a k omdat die niet beschikbaar waren.
De eerste cijferkolom in tabel 4.2 geeft het aantal jongeren (<18 jaar) weer met een door 
een bjz afgegeven nieuwe indicatie met een psychiatrische grondslag. Het betreft weer 
zowel zowel indicaties met een voorkeur voor z in als met een voorkeur voor pgb.
Het totaal aantal personen met een nieuwe ci z-indicatie (tweede cijferkolom) is onder-
verdeeld in personen met een voorkeur voor z in (derde cijferkolom) en personen met 
een voorkeur voor pgb (vierde cijferkolom). Nieuwe geïndiceerden met een pgb-voorkeur 
en nieuwe pgb-houders blijken in 2012 beiden sterk terug te vallen. Kennelijk wordt de 
voorkeur in de meeste gevallen direct aangepast aan de mogelijkheden.
De nieuwe pgb-houders exclusief jeugdigen met een psychiatrische grondslag staan 
vermeld in de laatste cijferkolom in tabel 4.1. De laatste twee kolommen, geïndiceer-
den en pgb-houders, zijn nu op dezelfde wijze gedefinieerd. We zien dat de instroom 
van nieuwe pgb-houders een grillig verloop laat zien. De grote instroom van nieuwe 
pgb-houders in het eerste kwartaal van 2011 wordt veroorzaakt door het opheffen van 
de pgb-stop. Deze pgb-stop is ook duidelijk waar te nemen bij de instroom van nieuwe 
pgb-houders in het tweede halfjaar van 2010. De instroom van nieuwe pgb-houders lijkt 
het tweede en derde kwartaal van 2012 aan de hoge kant ten opzichte van de indicaties. 
Vermoedelijk heeft een aantal personen eind 2011 een indicatie aangevraagd (met voor-
keur voor een pgb) en die indicatie pas maanden later verzilverd in de vorm van een pgb. 
Dat na-ijleffect zien we ook in 2011 na het opheffen van de pgb-stop.
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Tabel 4.2

Personen met een nieuwe indicatie (instroom) en nieuwe pgb-houders volgens diverse bronnen per 

kwartaal (x 1000)

kwartaal
bjz-indicaties
totaala

ciz-indicaties
totaalb

ciz-indicaties
voorkeur zinb

ciz-indicaties
voorkeur pgbb

pgb-houders
vgzc

2010-1 65,7 60,0 5,7
2010-2 62,2 56,6 5,6 6,0
2010-3 59,9 57,2 2,7 1,0
2010-4 64,7 61,1 3,6 0,0
2011-1 2,8 66,8 61,8 4,9 12,0
2011-2 2,9 61,8 57,5 4,2 8,0
2011-3 2,6 59,5 56,1 3,4 4,0
2011-4 2,7 63,9 59,0 4,9
2012-1 2,6 65,5 64,6 0,9
2012-2 1,7 60,6 59,8 0,8 2,0
2012-3 1,9 58,5 57,6 0,9 2,0
2012-4 1,9 60,1 59,1 1,0 1,0

a bjz ’s: nieuw geïndiceerde personen onder de 18 jaar met een psychiatrische grondslag (totaal van 
voorkeur voor zin en pgb).

b c iz : nieuw geïndiceerde personen, exclusief psychiatrische grondslag onder de 18 jaar en 
zintuiglijk gehandicapten.

c vgz: nieuwe pgb-houders, exclusief psychiatrische grondslag onder de 18 jaar en zintuiglijk 
gehandicapten (gegevens over de maanden november 2011 en januari 2012 ontbreken, waardoor 
twee kwartalen niet kunnen worden weergegeven).

Bron: b jz ’s, c iz en vgz, scp-bewerking

4.3 Conclusies

De bevindingen luiden als volgt:
– In de gebruikscijfers komt de zorg vaker boven de 10 uur uit dan in de indicatiecijfers.
– Ongeveer 90% van de ci z-indicaties met een voorkeur voor z in leidt tot gebruik van 

z in, terwijl 97% van de ci z-indicaties met een voorkeur voor een pgb leidt tot pgb-
houderschap.

– Er zijn lacunes in de datavoorziening, namelijk:
– de bjz ’s maken geen onderscheid tussen voorkeur voor z in en pgb
– het c a k maakt geen onderscheid tussen oude en nieuwe gebruikers
– het c v z-bestand van pgb-houders (uit de maandrapportages) maakt geen onder-

verdeling naar grondslag en functie.
– Als de lacunes worden opgevuld, kunnen de conclusies in de pgb-monitor scherper 

worden getrokken en neemt de onzekerheid rond de later te trekken conclusies af. 
Daarom verdient het aanbeveling dat de genoemde instellingen initiatieven nemen 
om de lacunes op te vullen.
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– Door bij de indicaties te werken met klassen (bandbreedtes) voor de diverse functies 
kan het werkelijke aantal afgenomen uren groter zijn dan het aantal geïndiceerde 
uren. Koppelen van microgegevens van het ci z en het c a k zou de groepen met een 
indicatie voor meer en minder dan 10 uur beter van elkaar kunnen scheiden.

– De onderverdelingen van kosten naar gebruikersgroepen die het nz a en het c v z 
hanteren, sluiten niet aan op de indelingen van geïndiceerden en gebruikers die 
 mogelijk zijn met de ci z-, bjz- en c a k-data in deze monitor. Daardoor is een 
financiële vertaling naar kosten van de overstappers naar z in en de uitstappers uit 
zorg niet mogelijk.



40

he t per so onsgebonden bud ge t in de aw bz

5 Recente ontwikkelingen op hoofdlijnen

Dit hoofdstuk heeft een tweeledig doel: 1) het bieden van inzicht in de problematiek van 
het persoonsgebonden budget (pgb): de ontwikkeling van het aantal personen met een 
indicatie en een pgb-voorkeur, het pgb-gebruik en de daarmee gepaard gaande kosten; 
2) het weergeven van mogelijke eerste effecten van de pgb-maatregelen op het pgb-
gebruik en de kosten daarvan. We beperken ons in dit hoofdstuk tot de hoofdlijnen; in 
hoofdstuk 6 worden cliëntgroepen in beeld gebracht. Omdat de analyses in hoofdstuk 8 
voor een groot deel gebaseerd zijn op indicaties, worden zowel in dit hoofdstuk als in het 
volgende hoofdstuk naast de gebruiksgegevens ook indicatiegegevens gepresenteerd. 
Hoofdstuk 5 en 6 zijn een opmaat voor hoofdstuk 8, waarin we de aannames van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) toetsen. In deze hoofdstukken 
zijn ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan de pgb-maatregelen expliciet beschreven. 
In hoofdstuk 8 worden ze nader uitgewerkt.

5.1 Pgb-gebruik en kosten

Om een vergelijkbaar beeld te kunnen schetsen van ontwikkelingen in het aantal perso-
nen dat geïndiceerd is voor aw bz-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) met een 
voorkeur voor pgb en het aantal pgb-houders, zouden we willen beschikken over cijfers 
die voor dezelfde groepen gelden. Helaas is dit niet goed mogelijk. Figuur 5.1 geeft een 
beeld van de gegevens die wel beschikbaar zijn. Het betreft het aantal personen met een 
geldige aw bz-indicatie en een pgb-voorkeur (zonder door Bureau Jeugdzorg (bjz) geïndi-
ceerden jeugdigen op psychiatrische grondslag en zintuiglijk gehandicapten). Daarnaast 
wordt het aantal pgb-houders gepresenteerd (inclusief de jeugdigen met psychiatrische 
grondslag en zintuiglijk gehandicapten). De aantallen betreffen personen met zowel een 
intramurale als een extramurale indicatie. Vpz-houders (vergoedingsregeling persoon-
lijke zorg) zijn steeds meegenomen bij de pgb-houders.

De pgb-houders zijn inclusief de vanaf 1 januari 2012 bestaande vpz-houders, van wie het 
aantal opliep tot 773 aan het eind van 2012. Dit is aanzienlijk minder dan het verwachte 
aantal van ongeveer 3500 (t k 2011/2012b).
Het aantal pgb-houders laat een plotselingen daling zien op 1 juli 2010. Deze wordt 
veroorzaakt door de pgb-stop. Tijdens de pgb-stop bleef men indiceren, waardoor het 
aantal personen met een geldige aw bz-indicatie en een voorkeur voor een pgb bleef 
toenemen. Er werd door de zorgkantoren echter geen budget toegewezen aan cliënten, 
waardoor het aantal pgb-houders daalde. Na de pgb-stop stijgt het aantal pgb-houders 
tot bijna 139.000 om na het ingaan van de pgb-maatregelen in 2012 te dalen naar 
129.000. Ook het aantal personen met een indicatie en met een pgb-voorkeur neemt in 
2012 af. Ondanks deze daling is zowel het aantal personen met een geldige indicatie met 
pgb-voorkeur als het aantal pgb-houders tussen januari 2009 en januari 2013 per saldo 
gestegen. Beide laten eind 2011 een hoogste aantal cliënten zien. Het aantal personen 
met een geldige aw bz-indicatie stijgt met 33% van begin 2009 tot en met eind 2011 en 
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daalt in 2012 langzaam met bijna 5%. Het aantal pgb-houders neemt tussen begin 2009 
en eind 2011 toe met 27% (8% per jaar) om daarna in 2012 te dalen met ruim 7%.

Figuur 5.1

Personen met een geldige awbz-indicatie met een pgb-voorkeur (per kwartaal) en pgb-houders (per 

maand), januari 2009 – januari 2013 (in absolute aantallen)
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Bron: c iz-gegevens en c v z-maandrapportages aan v ws, scp-bewerking

De kosten die gemaakt worden voor alle pgb-houders met aw bz-zorg worden weergege-
ven in figuur 5.2. In de figuur wordt per maand aangegeven hoeveel de jaarlijkse uitgaven 
zouden zijn, als het aantal pgb-houders in de betreffende maand een heel jaar zorg zou 
krijgen.

In tabel 5.2 vallen drie zaken op: de eenmalige kortstondige daling in januari 2010, de 
daling in de tweede helft van 2010 en de stijging in januari 2012 die gevolgd wordt door 
een afvlakking gedurende de overige maanden van 2012. Het eerste is mogelijk een 
administratieve onregelmatigheid in de cijfers die het College voor Zorgverzekeringen 
(c v z) aangeleverd heeft gekregen. De daling in de tweede helft van 2010 wordt veroor-
zaakt door de pgb-stop, waardoor het aantal pgb-houders en dus ook de kosten dalen. 
De stijging van de kosten in januari 2012 kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan 
de per 1 januari 2012 doorgevoerde tariefsverhoging van 5% in de pgb-regeling voor 
intramuraal geïndiceerde cliënten in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheids-
zorg (t k 2010/2011b).De afvlakking van de kosten daarna is de resultante van een daling 
van het aantal pgb-houders en een voortgaande stijging van de gemiddelde kosten per 
pgb-houder (zie ook figuur 5.3).
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Figuur 5.2

Kosten pgb-houders (incl. vpz) op jaarbasis x 1 miljoen euro, januari 2009 – januari 2013
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De gemiddelde kosten over 2012 op basis van de c v z-cijfers waren 2668 miljoen euro. 
De middelen die het ministerie van v ws eind 2011 na het nemen van de pgb-maatre-
gelen voor 2012 beschikbaar had gesteld, bedroegen 2630 miljoen euro (tabel 1 van 
t k 2011/2012c). De werkelijke kosten volgens het c v z waren dus 1,4% hoger dan de 
verwachte kosten. Dit betekent dat de raming redelijk goed overeen kwam met de wer-
kelijkheid. Figuur 5.3 laat zien wat de ontwikkelingen in het aantal pgb-houders en in de 
kosten betekenen voor de gemiddelde kosten per pgb-houder.

Opvallend is dat na de invoering van de pgb-maatregelen per 1 januari 2012 de gemid-
delde kosten per pgb-houder snel zijn opgelopen: van 18.300 euro aan het eind van 2011 
naar 20.800 euro een jaar later. Hiervoor zijn drie verklaringen te geven. Ten eerste is per 
1 januari 2012 een tariefsverhoging van 5% doorgevoerd voor intramuraal geïndiceerde 
cliënten(t k 2010/2011b). De stijging van de kosten in januari 2012 is voor het grootste 
deel hierdoor veroorzaakt. Ten tweede zijn de relatief ‘goedkope’ pgb-houders binnen 
de groep met een extramurale indicatie deels weggevallen door de pgb-maatregelen. 
Hierdoor neemt het aandeel ‘dure’ pgb-houders toe. Dit verschijnsel mag niet verward 
worden met een ander verschijnsel, upcoding, waarbij men meer zorg vraagt en geïndi-
ceerd krijgt dan men nodig heeft, teneinde toch in aanmerking te komen voor bepaalde 
zorg, in dit geval zorg via pgb. Tot slot kan de toename veroorzaakt zijn door een sterke 
stijging van het aantal personen met een intramurale indicatie. Hierop komen we terug 
in hoofdstukken 6 en 8.
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Figuur 5.3

Gemiddelde kosten per pgb-houder (incl. vpz-houder), januari 2009 – januari 2013
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Bron: c v z-maandrapportages aan v ws, scp-bewerking

5.2 Instroom pgb-houders

Omdat de pgb-maatregelen de eerste twee jaren vooral betrekking hebben op nieuwe 
cliënten is niet alleen de ontwikkeling van het aantal lopende pgb-houders van belang, 
maar ook de ontwikkeling van de instroom. Bij de instroom gaat het om nieuwe pgb-
houders en ‘oude’ houders van een pgb die ten minste de voorgaande zes weken geen 
pgb uit de aw bz hebben ontvangen. De uitstroom is op dezelfde manier gedefinieerd. 
Iemand wordt alleen beschouwd als uitgestroomd wanneer hij ten minste zes weken 
geen pgb heeft ontvangen. Figuur 5.4 geeft de instroom en de uitstroom van pgb- 
houders weer.

In de tweede helft van 2010 zien we duidelijk het effect van de pgb-stop. Vanaf juli 2010 is 
de instroom van nieuwe pgb-houders in één klap teruggebracht tot nagenoeg nul. Zodra 
de pgb-stop in januari 2011 wordt opgeheven, is bijna het gehele effect van deze stop te-
nietgedaan door een forse extra instroom. Vervolgens valt de instroom weer terug naar 
ongeveer het oude niveau. Opvallend is dat de uitstroom vanaf januari 2012 structureel 
iets hoger uitvalt.
De pgb-maatregelen die 1 januari 2012 zijn ingegaan hebben een zeer duidelijk verlagend 
effect op de instroom en nog nauwelijks effect op de uitstroom. Dat laatste is logisch als 
men bedenkt dat personen met een indicatie die vóór 1 januari 2012 is gegeven nog twee 
jaar onder de oude regeling vallen. De uitstroom bedroeg in 2012 ruim 1500 personen 
per maand. In hoofdstuk 8 komen we bij aanname 2 hierop terug.
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Figuur 5.4

Instroom nieuwe en uitstroom oude pgb-houders, februari 2010 – januari 2013a
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Bron: vgz-gegevens aangeleverd door v ws, scp-bewerking

Zoals eerder is opgemerkt worden een deel van de analyses in hoofdstuk 8 uitgevoerd op 
indicatiegegevens. Daarom gaan we hier tot slot nader in op de door het ci z en de bjz 
nieuw geïndiceerde personen. In de figuren 5.5 en 4.6 staan respectievelijk de instroom 
van het totaal aantal door het ci z geïndiceerde personen met een voorkeur voor zorg in 
natura (z in) en die met een voorkeur voor een pgb.

Het aantal personen met een nieuwe indicatie en een voorkeur voor z in schommelt 
rond 20.000 personen per maand. De pgb-maatregelen per 1 januari 2012 lijken geen 
invloed hierop te hebben. Begin 2009 lag het aantal nieuwe indicaties met een voorkeur 
voor pgb op bijna 1200 per maand. Halverwege 2010 werden ruim 2000 personen met 
een voorkeur voor pgb nieuw geïndiceerd. Opnieuw zijn de gevolgen van de pgb-stop in 
2010 duidelijk zichtbaar. In eerste instantie zakte het aantal nieuwe indicaties fors in, om 
daarna weer te stijgen. Ook het effect van de pgb-maatregelen komt duidelijk naar voren 
in figuur 5.6. Gezien de afname van het aantal indicaties, lijkt het erop dat halverwege 
2011 in eerste instantie potentiële pgb-vragers afwachtend reageren op de aankondiging 
van de pgb-maatregelen. Na het bekend worden van de definitieve regeling, de debatten 
in de Tweede Kamer en de reacties van de belangenorganisaties nam het aantal indica-
ties weer toe, om vervolgens begin 2012 terug te zakken naar een paar honderd indicaties 
per maand. Dat waren voor een deel indicaties voor langdurig verblijf.
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Figuur 5.5

Aantal personen met een nieuwe indicatie exclusief jeugd-ggz en een voorkeur voor alleen zin a, 

januari 2009 – december 2012
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a Exclusief personen met een combinatie van voorkeur voor zin en voorkeur voor pgb.

Bron: c iz (interne gegevens), scp-bewerking

Figuur 5.6

Aantal personen met een nieuwe indicatie en een voorkeur voor pgba exclusief jeugd-ggz,  

januari 2009 – december 2012
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Op basis van figuur 5.5 is op het eerste gezicht nauwelijks iets te zeggen over het aantal 
personen dat overstapt van een pgb naar z in: het aantal nieuwe geïndiceerden (exclusief 
jeugdzorg) met een voorkeur voor z in neemt in 2012 niet toe. De afname van nieuwe 
geïndiceerden met een voorkeur voor een pgb (som van de uitstappers en de overstap-
pers) bedraagt, ruw geschat, ongeveer 1300 personen per maand. Dit laatste cijfer is 
hoger dan het in hoofdstuk 8 genoemde cijfer van ruim 900 (tabel 8.4). De oorzaak is dat 
daar alleen doelgroepen met een significante trendbreuk zijn meegeteld. De overgeble-
ven nieuwe geïndiceerden met een voorkeur voor een pgb betreffen voor een groot deel 
intramuraal geïndiceerden.

De bjz ’s vormen de tweede instantie die indicaties afgeeft. Zij indiceren personen on-
der de 18 jaar met psychiatrische klachten (jeugd-g gz). Zij registreren niet allemaal de 
pgb- of z in-voorkeur. Verderop in deze paragraaf is een poging gedaan die voorkeuren 
te onderscheiden; de gegevens van de bjz ’s zijn beschikbaar voor een korte periode. In 
figuur 5.7 wordt de instroom van het aantal door de bjz ’s geïndiceerde personen voor 
jeugd-g gz weergegeven.

Figuur 5.7

Aantal personen met een nieuwe indicatie voor jeugd-ggz, per kwartaal, 2011-2012

2011−1 2011−2 2011−3 2011−4 2012−1 2012−2 2012−3 2012−4
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Bron: b jz ’s, scp-bewerking

Het aantal personen met een nieuwe indicatie voor jeugd-g gz daalt van bijna 2900 in 
de eerste helft van 2011 naar nog geen 1900 in de tweede helft van 2012. Het effect van 
de pgb-maatregelen, dat in het eerste kwartaal van 2012 nog niet volledig kan worden 
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waargenomen,7 wordt in het tweede kwartaal van 2012 in volle omvang duidelijk. Ook 
hier is een lichte daling van het aantal indicaties in het derde kwartaal van 2011 waar-
neembaar die wordt gevolgd door een lichte stijging.
Door de eerste twee kwartalen van 2011 (voor het afkondigen van de pgb-maatregelen) te 
vergelijken met de laatste drie kwartalen van 2012 (wanneer het effect in de cijfers vol-
ledig doordringt), zien we dat het aantal uitstappers, in termen van personen die zich 
niet meer laten indiceren, op kwartaalbasis iets meer dan 1000 bedraagt. Op maand-
basis is dat ongeveer 360. Dit komt neer op een uitstap van 35% van het totale aantal 
 geïndiceerden.8

Tot slot doen we met behulp van de vg z-cijfers een poging om de door de bjz ’s nieuw 
geïndiceerde personen onder te verdelen in personen met een voorkeur voor pgb en die 
met een voorkeur voor z in. Dat wordt uitgewerkt in bijlage C (Tabel C.3). De resultaten 
staan in tabel 5.1. Om het effect van de pgb-maatregelen goed in beeld te brengen wordt 
in deze tabel 2012 gesplitst in twee perioden: het eerste kwartaal en de laatste drie kwar-
talen.

Tabel 5.1

Pgb en zin van nieuwe geïndiceerden, uitstap en overstap bij totaal jeugd-ggz, op kwartaalbasisa  

(in procenten)

  2011 2012

nieuwe indicaties pgb-voorkeur 71 6
nieuwe indicaties zin-voorkeur 29 94
aandeel uitstap in afname pgb 53
aandeel overstap in afname pgb 47

a Exclusief kortdurend verblijf. Omdat enkele maandcijfers in het vgz-bestand ontbreken zijn de 
cijfers voor 2011 gebaseerd op de maanden februari t/m oktober. Pas in mei 2012 zijn de effecten 
van de pgb-maatregelen zichtbaar in de cijfers; 2012 heeft daarom betrekking op de maanden mei 
t/m december.

Bron: b jz-bestand en vgz-bestand, scp-bewerking

We kunnen concluderen dat door de pgb-maatregelen het percentage geïndiceerden 
voor jeugd-g gz met een voorkeur voor een pgb is afgenomen van 71% naar 6%. Het gaat 
hier echter om schattingen. In werkelijkheid kunnen de percentages enigszins afwijken.
Als we de onzekerheid van de schattingen voor lief nemen en onder de veronderstelling 

7 Dat komt doordat het bij de bjz ’s niet mogelijk is uit te gaan van de datum van aanvraag van de 
indicatie. Alleen de besluitdatum is bekend. In het begin van het eerste kwartaal van 2012 werden 
nog indicaties in behandeling genomen die eind 2011 waren aangevraagd.

8 Dit percentage moet niet verward worden met de percentages uit de aannames 3 en 4 die verband 
houden met de afname van pgb’s.
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dat de aantallen geïndiceerden met een voorkeur voor z in of pgb zonder pgb-maat-
reglen in 2012 gelijk zouden zijn geweest aan de aantallen van 2011, kunnen we uit de 
cijfers de uitstap (niet-instap) en de overstap afleiden. De totale afname van het aantal 
pgb’s bij de jeugd-g gz, de afname van (potentiële) pgb-vragers, bestaat dan voor 53% 
uit uitstap en 47% uit overstap. Dit is wel een benadering die afwijkt van de benadering 
bij de overige cliëntgroepen, waar we met een trendbreukanalyse werken (hoofdstuk 8) 
om het aantal uitstappers en overstappers te bepalen. Een dergelijke statistisch meer 
verantwoorde benadering is bij de bjz-indicaties niet mogelijk omdat het aantal waar-
nemingen daar te klein is.

5.3 Conclusies

De belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk zijn:
– Het aantal pgb-houders stijgt tussen januari 2009 en december 2011 met ongeveer 

27% (ruim 8% per jaar) om vervolgens in 2012 met 7% te dalen.
– Door de pgb-maatregel neemt de instroom van pgb-houders af tot ongeveer een 

kwart van het oorspronkelijke niveau, terwijl de uitstroom redelijk stabiel blijft. Per 
maand vragen ongeveer 1300 personen geen pgb meer aan (excl. jeugd g gz).

– Het aantal personen met een nieuwe indicatie voor jeugd-g gz (voorkeur z in en 
pgb samen) daalt van bijna 2900 in de eerste helft van 2011 naar nog geen 1900 in de 
tweede helft van 2012. Dat komt neer op een uitstap van 35% van het totale aantal 
geïndiceerden. De sterke pgb-voorkeur bij de jeugd-g gz is de oorzaak van deze grote 
uitstap. Bij de nieuwe indicaties daalt die voorkeur door de pgb-maatregelen van 71% 
naar 6%.

– De kosten voor alle pgb-houders samen tonen een stijgend verloop tot 2012, waarna 
de kosten zich stabiliseren.

– Per pgb-houder constateren we een forse stijging van het budget na 1 januari 2012, 
die vermoedelijk veroorzaakt wordt door: 1) het invoeren per 1 januari 2012 van een 
tariefsverhoging van 5% voor intramuraal geïndiceerde cliënten; 2) een stijging van 
het aantal personen met een intramurale indicatie; 3) het grotere aandeel ‘dure’ pgb-
houders door het deels wegvallen van ‘goedkope’ pgb-houders binnen de groep met 
een extramurale indicatie (niet te verwarren met upcoding) als gevolg van de pgb-
maatregelen.

– De stijging van het budget per pgb-houder na 1 januari 2012 maakt dat ondanks de 
duidelijke afname van het aantal pgb-houders nauwelijks een daling van de totale 
kosten van pgb-houders als gevolg van de pgb-maatregelen in 2012 kan worden waar-
genomen.

– Uitgaande van de veronderstelling dat bij de jeugd-g gz de aantallen geïndiceerden 
bij beide voorkeuren (z in en pgb) zonder pgb-maatregelen onveranderd zouden zijn 
gebleven, schatten we dat van de totale afname van het aantal pgb-vragers bij de 
jeugd-g gz 53% is uitgestapt (niet ingestapt) en 47% is overgestapt naar z in door de 
pgb-maatregelen.
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6 Recente ontwikkelingen per cliëntgroep

Net als hoofdstuk 5 is dit hoofdstuk een opmaat voor hoofdstuk 8 en heeft het een twee-
ledig doel: 1) inzicht bieden in de problematiek van het persoonsgebonden budget (pgb); 
2) mogelijke eerste effecten van de pgb-maatregelen weergeven. We gaan meer in detail 
op de ontwikkelingen in, door een onderverdeling te maken in cliëntgroepen. Verder 
worden, omdat de analyses in hoofdstuk 8 voor een groot deel gebaseerd zijn op indica-
ties, naast gebruiksgegevens wederom indicatiegegevens gepresenteerd.

6.1 Indeling in cliëntgroepen

De geïndiceerde personen en pgb-houders zijn in deze monitor onderverdeeld in cliënt-
groepen. We maken bij extramurale indicaties onderscheid naar aantal uren (minder 
dan 10 uur en 10 uur of meer), omdat de pgb-maatregelen voor deze cliëntgroepen ver-
schillend uitpakken. Ook onderscheiden we cliëntgroepen met de grootste aantallen 
pgb-houders. Het gaat om de grootste cliëntgroepen uit tabel 3.2 en deze zullen we aan-
duiden als doelgroepen. We onderscheiden de volgende doelgroepen:
– jongeren (<18 jaar) met een psychiatrische grondslag (ps <18)
– volwassenen (≥18 jaar) met een psychiatrische grondslag (ps ≥18)
– somatische zorg (so)
– verstandelijk gehandicapten tot 18 jaar (vg <18)
– verstandelijk gehandicapten 18 jaar en ouder (vg ≥18)
– lichamelijk gehandicapten (lg)
– psychogeriatrische zorg (pg)

Een restcategorie is verwaarloosbaar klein en wordt daarom niet besproken.

Kader 6.1 Toelichting VGZ-data
In de bestanden van het vgz  (zorgverzekeraar en samenwerkingsverband van zeven zorg-
kantoren) worden pgb-houders met een intramurale indicatie pas sinds september 2011 als 
zodanig geregistreerd. Voor die tijd werden de intramurale indicaties vertaald naar extramurale 
functies; de oorspronkelijke indicatie werd door het vgz niet geregistreerd. Of een combinatie 
van extramurale functies werkelijk voor intramurale indicatie stond of voor een combinatie van 
vertaalde extramurale functies was niet bekend. In de figuren in de volgende paragraaf is de in-
tramuraal geïndiceerde zorg daarom bij pgb-houders alleen expliciet zichtbaar vanaf september 
2011. Daarvoor zitten deze pgb-houders in de andere groepen die gepresenteerd worden. Bij de 
indicatiecijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (c iz) en de Bureaus Jeugdzorg (bjz 's) kan 
het onderscheid tussen extramuraal en intramuraal wel steeds worden gemaakt.
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6.2 Pgb-houders

Figuur 6.1 toont de ontwikkeling van de aantallen intramurale en extramurale pgb-
houders, inclusief vpz-houders. Extramurale pgb-houders zijn onderverdeeld naar meer 
of minder dan 10 uren zorg.

Figuur 6.1

Pgb-houders naar intramurale zorg en uren extramurale zorg, januari 2010 – december 2012a  (aantal 

per maand)
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Bron: v ws-gegevens van vgz, scp-bewerking

Pgb-houders met een budget voor minder dan 10 uur zorg vormen verreweg de grootste 
groep. Zoals verwacht neemt de omvang van deze groep na het ingaan van de pgb-maat-
regelen geleidelijk af. De daling in de laatste elf maanden van 2012 (januari ontbreekt) 
bedraagt bijna 15.000 personen, wat overeenkomt met ongeveer 15%. De groep pgb-
houders met een budget voor 10 uur of meer zorg bevat tot en met augustus 2011 ook de 
intramuraal geïndiceerde pgb-houders. Na het ingaan van de pgb-maatregelen daalt de 
omvang van deze groep (zonder de intramurale pgb-houders) met ruim 1300 personen 
(6%). Deze groep vormt ongeveer 20% van alle geïndiceerde pgb-houders. De groep pgb-
houders met een intramurale indicatie is het kleinst, maar wordt wel duidelijk groter 
(stijging met ruim 4500 personen ofwel bijna 30% in de laatste elf maanden van 2012), 
wat van invloed is op aanname 1. De stijging van de groep intramuraal geïndiceerden 
in 2012 kan vermoedelijk deels worden verklaard uit de aantrekkelijke pgb-tarieven in 



recente ont w ikkel ingen per cl iëntgroep

51  

2012 voor cliënten met een verblijfsindicatie, die tot en met dat jaar hoger waren dan 
de tarieven bij zorg in natura (t k 2012/2013a). Dit kan mensen met een intramurale in-
dicatie ertoe hebben gebracht om van z in over te stappen op pgb-gefinancierde hulp. 
Ook afkeer van de vpz kan mensen die in aanmerking komen voor een combinatie van 
zware extramurale indicaties er toe hebben gebracht te verzoeken om een intramurale 
indicatie, ook al kan het daarbij behorende pgb per saldo lager uitkomen. Ten slotte kan 
er sprake zijn geweest van upcoding. Onder upcoding verstaan we het verschijnsel dat men 
meer zorg vraagt en geïndiceerd krijgt dan men nodig heeft, teneinde toch in aanmer-
king te komen voor bepaalde zorg. Dat in 2012 de enige mogelijkheid om het recht op 
een pgb te behouden een verblijfsindicatie was, kan cliënten ertoe hebben aangezet om 
te ‘kiezen’ voor upcoding naar een indicatie voor verblijf. Dit kan bijvoorbeeld door bij 
de indicatiestelling aan te geven dat er geen mantelzorg beschikbaar is.
Echte upcoding hard aantonen kan echter alleen op basis van dossieronderzoek. Dat is 
voor deze monitor niet uitgevoerd.

In figuur 6.2 laten we de ontwikkeling zien van het aantal pgb-houders met minder 
dan 10 uur zorg per week. Deze groep wordt het sterkst geraakt door de pgb-maatregel. 
We onderscheiden de in paragraaf 6.1 genoemde doelgroepen.

Figuur 6.2

Pgb-houders met minder dan 10 uur extramurale zorg per week naar doelgroepen, maandcijfers, 

1 februari 2010 – 1 januari 2013a
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In 2010 en 2011 kan bij alle doelgroepen, uitgezonderd de doelgroep met de grondslag 
somatisch, per saldo een stijging worden waargenomen van het aantal pgb-houders. 



52

he t per so onsgebonden bud ge t in de aw bz

Behalve bij lichamelijk gehandicapten zien we bij elk van de onderscheiden doelgroepen 
het aantal pgb-houders afnemen na het invoeren van de pgb-maatregelen. De doelgroep 
psychiatrie onder de 18 jaar is de grootste doelgroep en heeft vooral minder dan 10 uur 
begeleiding, waardoor men niet meer in de pgb-regeling kan instromen. Daarom is bij 
deze doelgroep de afname het sterkst. De afnames bij somatische zorg en verstandelijk 
gehandicapten onder de 18 jaar zijn ongeveer even groot (19%).
Omdat de pgb-maatregelen de eerste jaren alleen betrekking hebben op de instroom, 
is het interessant ook naar de ontwikkeling daarvan te kijken. In figuur 6.3 de zijn de 
ontwikkelingen in de instroom van nieuwe pgb-houders met minder dan 10 uur extra-
murale zorg per week voor de doelgroepen weergegeven.

Figuur 6.3

Instroom pgb-houders met minder dan 10 uur extramurale zorg per week, naar doelgroepen, maand-

cijfers, 1 maart 2010 – 1 januari 2013a
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a De cijfers van 1 december 2011 (30 november 2011) – 1 februari 2012 (31 januari 2012) zijn niet 
beschikbaar.

Bron: v ws-gegevens van vgz, scp-bewerking

De ontwikkelingen van de instroom naar doelgroepen zijn uiteraard net zo grillig als 
die van de totale instroom (zie figuur 6.4). Na de pgb-stop in het tweede halfjaar van 
2010 volgt bij iedere doelgroep begin 2011 een grote inhaalslag. Zoals verwacht gaat de 
instroom bij het ingaan van de pgb-maatregelen al snel naar bijna nul.9 Dat de instroom 
niet onmiddellijk naar nul gaat, komt door overgangsrecht: cliënten die voor 1 januari 

9 Er kunnen maandelijks enkele pgb-houders die minder dan 10 uur zorg per week afnemen, blijven 
instromen als zij een indicatie voor meer dan 10 uur slechts voor minder dan 10 uur verzilveren.
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2012 nog in de procedure zitten, kunnen na 1 januari 2012 alsnog een pgb krijgen.
Andere onderverdelingen naar bijvoorbeeld zorgfuncties (hier niet gepresenteerd) laten 
patronen zien die nagenoeg gelijk zijn aan de al gepresenteerde figuren. Na het ingaan 
van de pgb-maatregelen blijft er een instroom van pgb-houders met een intramurale 
indicatie en met een extramurale indicatie voor meer dan 10 uur zorg bestaan. Deze 
laatste groep is wel geslonken na de pgb-maatregelen.
De vraag is, wat doen de personen die geen pgb meer aanvragen. Stappen zij over naar 
z in of zien zij af van zorg? Dat laatste is niet direct te meten. De overstap naar z in zou 
geschat kunnen worden als we zouden beschikken over instroomgegevens van gebrui-
kers van z in. Immers, als de instroom bij z in groter is dan op basis van een historische 
ontwikkeling wordt verwacht en als er verder geen gedrags- of beleidsveranderingen 
plaatsvinden, kan die verhoogde instroom worden toegeschreven aan het overstappen 
van pgb-gebruik naar z in. Gegevens over de instroom bij het gebruik van z in ontbreken 
echter, waardoor wij genoodzaakt zijn onze toevlucht te nemen tot indicatiegegevens 
die wel beschikbaar zijn. Dat is minder nauwkeurig omdat niet elke indicatie tot gebruik 
leidt. Ook geven indicatiegegevens minder nauwkeurig aan of iemand meer of minder 
dan 10 uur zorg gebruikt, omdat in klassen wordt geïndiceerd. Ondanks deze nadelen 
gaan we in paragraaf 6.3 toch in op het aantal geïndiceerden.

6.3 Geïndiceerde personen

Geïndiceerden naar type zorg
De figuren 6.4 en 6.5 laten de ontwikkeling zien van het totale aantal personen met een 
geldige indicatie met een voorkeur voor respectievelijk z in en pgb, onderverdeeld naar 
intramurale zorg en uren extramurale zorg.

De ontwikkeling van de geïndiceerde personen met een geldige indicatie en een voor-
keur voor z in verloopt gelijkmatig (figuur 6.4). Het aantal geïndiceerden voor 10 uur 
of meer extramurale zorg is stabiel, de minder zware (minder dan 10 uur) en zwaardere 
(intramurale) zorg gaan gelijkmatig omhoog. Een effect van de pgb-maatregelen is niet 
waar te nemen, ook niet bij het aantal geïndiceerden voor minder dan 10 uur en een 
voorkeur voor z in. Dat laatste is merkwaardig gezien de verwachte overstap vanuit de 
pgb’s naar deze groep. Hierop gaan we in hoofdstuk 8 nader in.
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Figuur 6.4

Personen met een geldige indicatie en een voorkeur voor zin, naar intramurale zorg en uren extra-

murale zorg, cijfers aan het begin van een kwartaal, 2009-2012
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Figuur 6.5

Personen met een geldige indicatie en een voorkeur voor pgb, naar intramurale zorg en uren extra-

murale zorg, cijfers aan het begin van een kwartaal, 2009-2012
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Bij de geïndiceerde personen met een voorkeur voor pgb (figuur 6.5) zien we wel een 
effect. Het aantal geïndiceerde personen met een geldige indicatie voor extramurale 
zorg neemt bij zowel de groep met minder dan 10 uur zorg als die met 10 uur of meer zorg 
duidelijk af en bij de eerste (uiteraard) het meest. Het aantal geïndiceerde personen met 
intramurale zorg neemt in 2012 toe met 40%. Dit alles spoort met de pgb-maatregelen: 
geen nieuwe pgb’s meer voor extramurale indicaties van minder dan 10 uur en voor 
indicaties voor 10 uur of meer alleen de vergoedingsregeling. Omdat het laatstgenoemde 
ook als een pgb met strengere voorwaarden kan worden opgevat, is het aannemelijk 
dat personen die hiervoor in aanmerking willen komen een pgb-voorkeur aangeven. In 
figuur 6.5 wordt de verwachting bevestigd dat het aantal geïndiceerden voor meer dan 10 
uur zorg minder sterk daalt dan het aantal voor minder dan 10 uur zorg. Voorts lijkt van 
upcoding bij de groep met meer dan 10 uur zorg geen sprake te zijn.

Om te analyseren of de pgb-maatregelen een effect hebben op de nieuwe indicaties 
met voorkeur z in, geven we in figuur 6.6 een beeld van deze groep. Figuur 6.7 laat de 
nieuwe indicaties met pgb-voorkeur zien, waarvan we verwachten dat deze in 2012 sterk 
 afnemen.

Figuur 6.6

Nieuw geïndiceerde personen met een voorkeur voor zin, naar intramurale zorg en uren extramurale 

zorg, januari 2009 – december 2012 (aantal per maand)
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Het verloop van de nieuwe indicaties is grilliger dan dat van de geldige indicaties. Het 
aantal nieuwe indicaties fluctueert per maand. De nieuwe indicaties met een voorkeur 
voor z in lijken over het algemeen redelijk stabiel (figuur 6.6). Van een toename in 2012 
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valt op het eerste gezicht niets te bespeuren. Als we de maandcijfers optellen tot jaarcij-
fers, valt op dat de nieuwe indicaties met een voorkeur voor z in voor 10 uur of meer in 
2011 zijn gedaald. Dat geldt niet voor de z in-liefhebbers met een indicatie voor minder 
dan 10 uur, die we verderop in deze paragraaf zullen bespreken.
Bij de indicaties met een voorkeur voor pgb (figuur 6.7) is duidelijk het effect te zien van 
de pgb-stop in 2010 en de pgb-maatregelen per 1 januari 2012. Na de pgb-stop in 2010 
stijgen de nieuwe indicaties met een voorkeur voor pgb weer naar het niveau van voor de 
stop. Zoals eerder is aangegeven, moet de afname van het aantal indicaties met een voor-
keur voor een pgb halverwege 2011 vermoedelijk worden verklaard uit de onzekerheid die 
de aankondiging van pgb-maatregelen met zich mee bracht. Ook het aantal nieuwe indi-
caties met voorkeur pgb voor 10 uur of meer extramurale zorg daalt fors in januari 2012. 
Verder zien we bij het aantal personen met een nieuwe indicatie voor intramurale zorg 
en met een voorkeur voor pgb een lichte stijging optreden in 2012.

Figuur 6.7

Nieuw geïndiceerde personen met een voorkeur voor een pgb, naar intramurale zorg en uren extra-

murale zorg, januari 2009 – december 2012 (aantal per maand)
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Door de nieuwe indicaties met een voorkeur voor z in en pgb bij elkaar op te tellen, krij-
gen we een figuur die sterk lijkt op figuur 6.6, maar met een zeer lichte daling in 2012. Dit 
is niet verwonderlijk, omdat het bij z in-voorkeur om veel grotere aantallen gaat dan bij 
pgb-voorkeur.
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Trendmatige ontwikkelingen extramurale zorg <10 uur (zin)
Omdat de groep personen met een nieuwe indicatie voor minder dan 10 uur extramurale 
zorg en een voorkeur voor z in een cruciale rol speelt bij het bepalen van de overstap 
van pgb naar z in, onderwerpen we deze groep aan een nadere analyse. De ontwikkeling 
van deze groep wordt al weergegeven door de blauwe lijn in figuur 6.6. In figuur 6.8 is de 
ontwikkeling van deze groep meer in detail te volgen.

De waarnemingsperiode verdelen we onder in vier perioden van elk precies één jaar. 
Deze perioden zijn in figuur 6.8 begrensd door zwarte loodlijnen. De ontwikkeling van 
elk jaar is hier weergegeven door een lineaire trendlijn (een eenvoudige regressielijn met 
een constante en een lineaire trend): trend 2009 – 2012. Daarnaast zijn jaargemiddelden 
berekend. Deze worden weergegeven door de stippellijn.
We nemen waar dat de jaargemiddelden van nieuw geïndiceerde personen voor minder 
dan 10 uur extramurale zorg en met z in-voorkeur elk jaar stijgen met een relatief grote 
sprong in 2010, dat de trendlijn in 2009 horizontaal loopt, in 2010 stijgt en in 2011 en 
2012 daalt. Opvallend is de omslag van een stijgende naar een dalende trendlijn van 2010 
op 2011 gevolgd door de al een jaar eerder ingezette sterke neerwaartse trend. De rela-
tief hoge stijging van het gemiddelde in 2010 wordt deels veroorzaakt door de stijgende 
trend in dat jaar. Opvallender is de grote opwaartse sprong tussen de twee trendlijnen in 
januari 2012; dat zou het pgb-effect kunnen zijn, uitgaande van een autonome dalende 
trend in de jaren 2011 en 2012. In hoofdstuk 8 zal blijken dat bij de meeste voorzieningen 
dit effect statistisch niet aangetoond kan worden.

Figuur 6.8

Nieuw geïndiceerde personen voor minder dan 10 uur extramurale zorg (alle grondslagen) en met een 

voorkeur voor zin, januari 2009 – december 2012 (aantal per maand)
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Bij uitsplitsing van de geldige en nieuwe indicaties naar de eerdergenoemde doel-
groepen ontstaat een beeld dat meestal grote overeenkomsten vertoont met het beeld 
dat we hebben gekregen uit de figuren 6.4 tot en met 6.7. Bij de nieuwe geïndiceerden 
voor minder dan 10 uur extramurale zorg en een voorkeur voor z in laten de meeste doel-
groepen een afnemende stijging of zelfs een daling zien.
Vanwege het belang voor de trendbreukanalyse gaan we nader op deze groep in.  Binnen 
de doelgroepen vormt de groep met een somatische indicatie verreweg de grootste 
groep. Daarom wijkt de ontwikkeling van de somatisch geïndiceerden weinig af van die 
voor de groep als geheel, die weergegeven is in figuur 6.8. Het enige verschil is dat de 
somatisch geïndiceerden een licht dalende lineaire trend laten zien in 2009. Vanwege 
de geringe verschillen presenteren we geen aparte figuur voor de ontwikkeling van de 
somatisch geïndiceerden.
Figuur 6.9 geeft de ontwikkeling weer van de doelgroep 18 jaar en ouder met een nieuwe 
indicatie voor minder dan 10 uur extramurale psychische zorg en een voorkeur voor z in. 
Binnen deze doelgroep heeft in 2011 66% een z in-voorkeur en 34% een pgb-voorkeur.

Figuur 6.9

Nieuw geïndiceerde personen 18 jaar en ouder, minder dan 10 uur extramurale psychische zorg en een 

voorkeur voor zin, januari 2009 – december 2012 (aantal per maand)
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Bron: c iz-gegevens, scp-bewerking

De doelgroep van figuur 6.9 kent een stijging van het jaargemiddelde in 2010, gevolgd 
door een daling in 2011 en weer een zeer beperkte stijging in 2012. De binnenjaarlijkse 
trendlijnen laten een omslag van stijgend naar dalend zien van 2009 op 2010. In elk van 
de volgende jaren is de trendlijn dalend. De grootste trendbreuk lijkt zich voor te doen 
van 2009 op 2010 wanneer het jaargemiddelde het sterkst stijgt en de trendlijn van rich-
ting verandert. De januarisprong is echter het grootst in januari 2012.
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De laatste doelgroep die we hier behandelen, is die van de personen met een nieuwe 
indicatie voor minder dan 10 uur extramurale zorg met een voorkeur voor z in en de 
grondslag verstandelijk gehandicapt (figuur 6.10).

Bij de doelgroep met de grondslag verstandelijk gehandicapt zien we dat het jaargemid-
delde in 2010 flink stijgt en in de twee jaren daarna daalt. De sprong van het gemiddelde 
in 2010 lijkt hoog, maar de trendlijnen liggen in januari 2010 dicht bij elkaar, zodat het de 
vraag is of op dat moment een trendbreuk heeft plaatsgevonden. Ook bij deze doelgroep 
valt op dat een stijgende trendlijn overgaat in een dalende. Het omslagpunt is hier echter 
van 2010 op 2011. De stijging is in 2010 wel geringer dan in 2009. Tot slot valt op dat, in 
tegenstelling tot de trend bij de andere twee besproken doelgroepen, in januari geen 
opwaartse sprong plaatsvindt. Het enige moment dat optisch een trendbreuk kan wor-
den verwacht, is bij de overgang van 2009 op 2010 als de trendlijn overgaat van stijgend 
in dalend.

Figuur 6.10

Nieuw geïndiceerde personen voor minder dan 10 uur extramurale verstandelijk-gehandicaptenzorg 

en een voorkeur voor zin, januari 2009 – december 2012 (aantal per maand)
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Bron: c iz-gegevens, scp-bewerking

De veranderingen bij z in per 1 januari 2012 zijn dus gering. Gecombineerd met de grote 
afname van nieuwe geïndiceerden met een pgb-voorkeur rijst het vermoeden dat bij 
door het Centrum indicatiestelling zorg (ci z) geïndiceerden de overstap naar z in klein is 
en de uitstap uit zorg groot. In hoofdstuk 8 gaan we hier nader op in.
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Geïndiceerden psychiatrie jonger dan 18 jaar
Omdat de doelgroep psychiatrisch onder de 18 jaar in de ci z-gegevens ontbreekt, pre-
senteren we deze groep hier apart in figuur 6.11. Van deze nieuw geïndiceerde personen 
weten we niet of er een voorkeur is voor pgb of z in.

Het aantal nieuwe indicaties voor intramurale zorg vertoont in figuur 6.11 weinig bewe-
ging. Dit aantal lijkt niet beïnvloed te worden door de pgb-maatregel. Omdat hier ook de 
indicaties voor z in meetellen, zakken de indicaties voor minder dan 10 uur extramurale 
zorg niet terug naar nul, maar ze dalen wel sterk (met 41%). Indicaties voor 10 uur of meer 
zorg liggen in 2012 (eerste kwartaal buiten beschouwing gelaten) 27% lager dan in 2011. 
In het laatste kwartaal van 2012 treedt bij die laatste cliëntgroep echter een lichte stijging 
op. Deze kan te maken hebben met het bekend worden van de vergoedingsregeling.

Figuur 6.11

Nieuw geïndiceerde personen van de doelgroep psychiatrisch onder de 18 jaar, naar intramurale zorg 

en uren extramurale zorg, 2011-2012 (aantal per kwartaal)

2011−1 2011−2 2011−3 2011−4 2012−1 2012−2 2012−3 2012−4
0

500

1000

1500

2000

2500

extramuraal < 10 uur extramuraal ≥ 10 uur intramuraal

Bron: b jz ’s, scp-bewerking

Evenals in hoofdstuk 5 doen we hier met behulp van de vg z-cijfers een poging om de 
door de Bureaus Jeugdzorg nieuw geïndiceerde personen onder te verdelen in personen 
met een voorkeur voor een pgb en die met een voorkeur voor z in. In hoofdstuk 5 beke-
ken we alle nieuwe geïndiceerden voor de jeugd-g gz, in dit hoofdstuk alleen die met 
een indicatie voor minder dan 10 uur extramurale zorg. De achterliggende berekeningen 
staan in tabel C.1 uit bijlage C (te raadplegen via www.scp.nl onder dit rapport) en de 
belangrijkste uitkomsten in tabel 6.1.
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Tabel 6.1

Pgb en zin van nieuwe geïndiceerden, uitstap en overstap bij minder dan 10 uur extramurale jeugd-

ggz op kwartaalbasisa  (in procenten)

  2011 2012

nieuwe indicaties pgb-voorkeur 100 6
nieuwe indicaties zin-voorkeur 0 94
aandeel uitstap in afname pgb 43
aandeel overstap in afname pgb 57

a Exclusief kortdurend verblijf. Aangezien enkele maandcijfers in het vgz-bestand ontbreken zijn 
de cijfers voor 2011 gebaseerd op de maanden februari t/m oktober; omdat pas in mei 2012 de 
effecten van de pgb-maatregelen zichtbaar zijn in de cijfers, heeft 2012 betrekking op de maanden 
mei t/m december.

Bron: b jz ’s en vgz, scp-bewerking

Door de pgb-maatregelen is het percentage geïndiceerden voor jeugd-g gz met een 
voorkeur voor pgb afgenomen van bijna 100% naar 6%.10 Als we de ook hier aanwezige 
onzekerheid van de schattingen accepteren en veronderstellen dat de aantallen geïn-
diceerden voor minder dan 10 uur zorg en met een voorkeur voor z in of pgb zonder 
pgb-maatregelen in 2012 gelijk zouden zijn geweest aan de aantallen van 2011, kunnen 
we uit de cijfers van tabel 6.1 afleiden dat bij de jeugd-g gz de uitstap 43% bedroeg en 
de overstap van pgb naar z in 57%. Uit een vergelijking van de cijfers voor de gehele 
jeugd-g gz met de cijfers voor minder dan 10 uur extramurale zorg maken we op dat 
de overstap bij de jeugd-g gz vrijwel geheel plaatsvindt bij de groep met een indicatie 
voor minder dan 10 uur zorg, maar dat er bij de extramuraal geïndiceerden voor 10 uur 
of meer en/of bij de intramuraal geïndiceerden nog wel een kleine uitstap plaatsvindt. 
We benadrukken weer dat dit een ruwe schatting is, die niet is gebaseerd op een gedegen 
trendbreukanalyse, omdat het aantal waarnemingen voor een dergelijke analyse te klein 
is.

6.4 Conclusies

De belangrijke conclusies van dit hoofdstuk zijn:
– In 2012 stijgt het aantal personen met nieuwe intramurale indicaties en met een 

voorkeur voor een pgb. Hierdoor neemt het aantal personen met een geldige indicatie 
voor intramurale zorg en met voorkeur voor pgb toe met bijna 40%. Ook het aantal 
pgb-houders voor intramurale zorg stijgt (30%) in 2012. Deze stijgingen kunnen dui-
den op reacties op tariefstellingen, op afkeer van vpz en mogelijk op upcoding.

10 Op grond van de pgb-maatregel werd verwacht dat het percentage nul zou worden. Dat 6% 
 gemeten wordt, kan zijn veroorzaakt door bestandsvervuilingen of het vasthouden aan een pgb-
voorkeur ondanks het feit dat men weet hiervoor niet in aanmerking te zullen komen.
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– Het aantal pgb-houders voor minder dan 10 uur extramurale zorg per week daalt in 
2012 met 15%, terwijl het aantal pgb-houders voor zorg voor 10 uur of meer per week 
met ongeveer 6% daalt.

– De nieuwe indicaties voor extramurale zorg met een pgb-voorkeur vallen, ook bij 
10 uur of meer zorg, begin 2012 grotendeels weg.

– De grootste doelgroep pgb-houders wordt gevormd door jongeren met psychiatrische 
zorg. Deze groep vermindert in 2012 met ongeveer 20%, wat ook geldt voor groepen 
somatische patiënten en jongeren met een verstandelijke beperking. Alleen bij 
personen met een lichamelijke beperking zien we geen afname van het aantal pgb-
houders.

– Zowel bij het aantal geldige indicaties als bij het aantal nieuwe indicaites met voor-
keur voor z in is moeilijk een effect van de pgb-maatregel te traceren. Wellicht dat 
andere effecten die tegengesteld zijn aan die van de pgb-maatregelen tegelijkertijd 
een rol hebben gespeeld.

– De geringe veranderingen bij z in per 1 januari 2012 en de grote afname van nieuwe 
geïndiceerden met een pgb-voorkeur doet vermoeden dat de overstap klein en de 
uitstap groot is.

– Van upcoding bij de groep met meer dan 10 uur zorg lijkt geen sprake te zijn.
– Het aantal nieuw geïndiceerde jeugdigen voor psychiatrische zorg (voorkeur pgb en 

z in samen) laat in 2012 een zeer sterke daling zien (41%) bij extramurale zorg voor 
minder dan 10 uur en een afname met 27% bij extramurale zorg voor 10 uur of meer, 
terwijl er nagenoeg geen verandering is bij intramurale zorg.

– Bij de nieuw geïndiceerde jeugdigen voor minder dan 10 uur extramurale psychiatri-
sche zorg heeft in 2011 nog bijna iedereen een pgb-voorkeur. In de laatste drie kwarta-
len van 2012 is het percentage met een pgb-voorkeur gezakt naar 6%.

– Ervan uitgaande dat bij de jeugd-g gz de aantallen geïndiceerden voor minder dan 
10 uur extramurale zorg bij beide voorkeuren (z in en pgb) zonder pgb-maatregelen in 
2012 gelijk zouden zijn gebleven aan de aantallen van 2011, schatten we dat bij minder 
dan 10 uur jeugd-g gz de uitstap 43% bedroeg en de overstap van pgb naar z in 57%.
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7 Wachtlijsten

Door een mogelijk hoger beroep op zorg in natura (z in) en een beroep op de nieuwe 
vergoedingsregeling persoonlijke zorg zouden wachtlijsten kunnen ontstaan. Omdat 
wachtlijsten onderdeel uitmaken van de zorgvraag zijn zij belangrijk voor de monitor 
persoonsgebonden budget (pgb). Schema 7.1 geeft aan waar geïndiceerden doorstroom-
problemen en dus wachtlijsten kunnen tegenkomen (het indicatieproces bij het 
Centrum indicatiestelling zorg (ci z) en de Bureaus Jeugdzorg (bjz ’s), laten we buiten 
beschouwing).

Schema 7.1

Wachtlijstproblematiek

geïndiceerde geïndiceerde

AWBZ-fonds

zorgkantoor zorgaanbieder

geïndiceerde

budgetstroom, mogelijk budge�air knelpunt

interne capaciteit, mogelijk capaciteitsknelpunt

capaciteit

pgb-, vpz-budget

capaciteit

budget o.b.v. zorgcontracten voor ZIN
budget

Bron: scp

De wachtlijstproblemen kunnen zich voordoen in alle stromen van figuur 7.1. Personen 
die door een indicatie-instelling geïndiceerd zijn, moeten zich melden bij een zorg-
kantoor. Het zorgkantoor sluit zorgcontracten af met zorgaanbieders voor z in en kent 
aan geïndiceerden z in of een pgb-budget dan wel vergoedingsregeling persoonlijke zorg 
(vpz) toe. Als de geïndiceerde z in krijgt toegewezen, meldt deze zich bij een zorgaan-
bieder.
Wachtlijsten kunnen ontstaan door zowel budgettaire knelpunten als capaciteitsknel-
punten. Budgetten die zorgkantoren beschikbaar hebben voor z in, pgb’s, of vpz’s 
kunnen tekortschieten (rode pijlen in schema 7.1). Ook kunnen wachtlijsten ontstaan 
door onvoldoende capaciteit bij zorgkantoren en zorgaanbieders om geïndiceerden te 
bedienen (oranje pijlen in schema 7.1). In de volgende twee paragrafen bekijken we in 
hoeverre deze twee oorzaken van wachtlijsten zich voordoen. Hoewel zich ook bij zorg-
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kantoren capaciteitsproblemen kunnen voordoen, onderzoeken we die hier alleen bij 
zorgaanbieders.

7.1 Budgetten en wachtlijsten

Personen die een beroep mogen doen op de vergoedingsregeling zijn altijd geïndiceerd 
voor 10 uren of meer extramurale zorg per week. Het aantal door het ci z geïndiceerde 
personen met een pgb-voorkeur voor 10 uur of meer bedraagt voor heel 2012 slechts 
een kleine 600 personen, terwijl dat in 2011 nog bijna 3700 personen waren. Als we voor 
de bjz ’s een ruwe berekening uitvoeren aanloog aan die in tabel 6.1 voor extramurale 
indicaties van bjz ’s voor minder dan 10 uur, dan komen we voor 2012 op jaarbasis (uitge-
zonderd het eerste kwartaal) uit op nog geen 100 personen met een voorkeur voor een 
pgb voor 10 uur of meer extramurale zorg. De berekening is opgenomen in bijlage C 
(te raadplegen via www.scp.nl onder dit rapport). Als we beide cijfers bij elkaar optellen 
komen we uit op een maximaal aantal van nog geen 700 personen dat een beroep mag 
doen op de vpz.
Volgens de rapportage van het College voor Zorgverzekeringen (c v z) van de maand 
december 2012 hebben in dat jaar in totaal 773 personen een vpz-budget ontvangen, 
terwijl er ongeveer 3500 werden verwacht (t k 2011/2012b). Dit aantal spoort redelijk 
met het geschatte aantal geïndiceerde personen dat hiervoor in aanmerking komt. 
Voor de vpz ontvangen de zorgkantoren in 2012 50 miljoen euro subsidie. Door het veel 
lagere beroep op de vpz in 2012 blijven de kosten dat jaar beperkt tot 14 miljoen euro 
(zie tabel 7.1).

Tabel 7.1

Financiële gegevens over de vpz, 2012

vpz

subsidiebedrag 50
kosten 14
overschot 36

Bron: c v z-maandrapportages

Ook z in kan door de zorgkantoren worden aangeboden aan personen die in aanmerking 
komen voor de vpz. Voor deze extra z in is door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (v ws) eveneens 50 miljoen extra beschikbaar gesteld aan de zorgkan-
toren. Of deze 50 miljoen voldoende was voor het eventuele verhoogde beroep op z in 
hebben wij niet onderzocht. Wel blijkt uit het Advies Contracteerruimte 2013 (nz a mei 2013) 
dat er voldoende budget voor z in beschikbaar was. In dit advies besteedt het nz a aan-
dacht aan de financiële ruimte die zorgkantoren krijgen voor het sluiten van contracten 
met zorgaanbieders (de macro contracteerruimte); dit betreft z in. De Nederlandse 
zorgautoriteit nz a stelt dat in 2012, net als in voorgaande jaren, de productieafspraken 
binnen de contracteerruimte zijn gebleven. Ook meldt zij dat een beperkt bedrag van de 
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contracteerruimte 2012 is overgebleven. Bij de toetsing van de herschikking 2012 is circa 
88 miljoen euro onbenut gebleven (0,4% van de totale contracteerruimte in 2012 van 
21,6 miljard euro). Hoewel er regionale knelpunten waren en de contracteerruimte krap 
was, was de macro contracteerruimte in 2012 wel voldoende.
In paragraaf 5.1 werd duidelijk dat ook voor pgb’s voldoende middelen beschikbaar 
waren. We kunnen samenvattend vaststellen dat financiële knelpunten niet tot wacht-
lijsten voor een vpz, pgb of z in hebben geleid.

7.2 Zorgaanbieders en wachtlijsten

Naast een beperkt budget vormt een beperkte capaciteit bij de zorgverleners van z in 
een potentiële oorzaak voor het ontstaan van wachtlijsten. Of die situatie zich in 2012 
voordoet, kunnen we niet direct meten. Hierna bespreken we bronnen waar eventueel 
beperkte informatie over wachtlijsten beschikbaar is: de nz a, het c v z en Regioplan.

nza
In mei 2012 heeft de nz a een marktscan uitgebracht over de extramurale aw bz voor de 
periode 2008-2011 (nz a mei 2012). In deze meest recente marktscan voor de extramurale 
aw bz concludeert de nz a: ‘Voor de transparantie van zorg voor zorgkantoren geldt dat 
meer dan de helft van de zorgkantoren geen voldoende vergelijkend overzicht van kwali-
teit en wachtlijsten heeft.’ De nz a stelt voorts dat via afstemming tussen zorgaanbieders 
en zorgkantoor de kwaliteit van de wachtlijstbestanden verbeterd moet worden. Slechts 
een beperkt aantal zorgkantoren stemt nu hun wachtlijstregistratie met de zorgaanbie-
ders af. Op basis van de aanwezige gegevens bij het c v z concludeert de nz a dat er tussen 
2007 en 2011 een verbetering heeft plaatsgevonden bij de thuiszorg voor zowel verple-
ging en verzorging als gehandicapten. Meer personen kregen zorg binnen de zes weken 
die de Treeknorm voorschrijft.11

c v z
Het c v z kan via de aw bz-brede zorgregistratie (a z r) wachtlijstgegevens verstrekken 
(t k  2012/2013a). Het a z r bleek echter tot voor kort niet volledig genoeg te zijn om 
daarop betrouwbare wachtlijstgegevens te kunnen baseren. Inmiddels is door opscho-
ningsacties van zorgkantoren en zorgaanbieders de betrouwbaarheid van de wachtlijst 
sterk verbeterd (t k 2012/2013e).12 De huidige stand van de wachtlijsten volgens het c v z 
wordt weergegeven in tabel 7.2.

11 De Treeknorm geeft aan dat de wachttijd voor niet-acute zorg maximaal zes weken mag bedragen. 
De norm is vastgesteld in het zogeheten Treekoverleg met de landelijke vertegenwoordigers van 
de verschillende gezondheidszorgtakken. 

12 Dit had de nza in 2012 geadviseerd.
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Tabel 7.2

Kernwachtlijsta extramurale en intramurale zorg per sector met wachttijd tot aan peildatum 30 april 

2013 (in aantallen)

sector 6-13 weken 3-6 maanden 6-12 maanden >12 maanden totaal

verpleging en verzorging
extramurale zorg 87 42 24 18 171
intramurale zorg 55 49 40 61 205

gehandicaptenzorg
extramurale zorg 69 43 21 14 147
intramurale zorg 0 20 19 16 55

geestelijke gezondheidszorg
extramurale zorg 87 53 31 17 188
intramurale zorg 2 46 26 12 86

totaal 300 253 161 138 852

a De kernwachtlijst bevat de actief wachtenden, dat wil zeggen degenen die langer wachten dan de 
Treeknorm (zes weken) en geen overbruggingszorg ontvangen.

Bron: c v z (2013)

De wachtlijst bestaat uit cliënten met een geldige aw bz-indicatie, die langer dan de 
Treeknorm moeten wachten op zorg en geen overbruggingszorg ontvangen. Zij worden 
in de registraties als ‘actief wachtend’ aangemerkt en komen dan op de wachtlijst te 
staan. Eind april 2013 stonden 852 personen van het totaal van 785.000 personen met 
een geldige aw bz-indicatie op de wachtlijst. Daarvan wachten 376 personen op verple-
ging en verzorging, 202 op gehandicaptenzorg en 274 op geestelijke gezondheidszorg. 
Van alle wachtenden hadden 506 personen een extramurale en 346 personen een intra-
murale indicatie. Dit betekent dat slechts 0,1% van de geïndiceerden op een wachtlijst 
stond.

Regioplan
Regioplan (2013) heeft de uitkomsten beschreven van een telefonische enquête (door 
Per Saldo) onder een groep nieuwe cliënten die in 2012 een aw bz-indicatie kreeg voor 
in totaal minder dan 10 uur extramurale zorg. Regioplan gaat specifiek in op de begelei-
ding. De telefonische interviews zijn afgenomen tussen maart 2012 en maart 2013. Onder 
de 1173 respondenten met een indicatie voor begeleiding hadden 168 personen nog geen 
zorg geregeld, van wie 38 op een wachtlijst stonden (3%).



wachtli jsten

67  

7.3 Conclusies

– Er zijn geen aanwijzingen dat er in 2012 financiële belemmeringen waren bij de zorg-
kantoren voor het toekennen van z in, een vpz of een pgb.

– De wachtlijsten van geïndiceerden aan wie reeds recht op zorg was toegekend door 
de zorgkantoren waren op 30 april 2013 verwaarloosbaar klein ten opzichte van het 
totale aantal geïndiceerden.

– Van de nieuwe cliënten die in 2012 een aw bz-indicatie voor begeleiding en in totaal 
minder dan 10 uur extramurale zorg hebben gekregen, stond ongeveer 3% op een 
wachtlijst.



68

he t per so onsgebonden bud ge t in de aw bz

8 Toetsen aannames

In dit hoofdstuk worden de aannames (zie hoofdstuk 3) getoetst. Hierbij worden in de 
aannames genoemde percentages vertaald naar absolute aantallen personen. Voor 
dat laatste baseren wij ons op gegevens die door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (v ws) zijn verstrekt en die het ministerie heeft gebruikt heeft om de 
aannames op te stellen. De aannames zijn veronderstellingen van v ws.
Om de mate waarin een aanname correct is aan te geven, hebben we criteria opgesteld. 
Deze criteria zijn vrij willekeurig en dienen alleen om duiding te geven aan de mate van 
correctheid van de aannamen. We maken gebruik van drie kwalificaties: ‘de aanname is 
correct’, ‘de aanname is deels correct’ en ‘de aanname is niet correct’. Als de realisatie 
minder dan 25% afwijkt van de aanname spreken we van ‘correct’, als de afwijking tus-
sen de 25% en 50% ligt noemen we de aanname ‘deels correct’ en als de afwijking nog 
groter is ‘niet correct’. Als een aanname geformuleerd is met een percentage, kijken we 
met welk percentage de procentpunten afwijken. Als de cijfers weinig of geen zekerheid 
geven of een aanname correct is, hanteren we de kwalificatie ‘onbepaald’. Dit betekent 
dat de statistische toets onvoldoende zekerheid geeft over de correctheid van de aan-
name, met andere woorden dat de cijfers het correct zijn van die aanname niet kunnen 
bevestigen, maar ook niet kunnen uitsluiten.

8.1 Aannames v ws

In tabel 8.1 worden veronderstellingen van v ws cijfermatig weergegeven. Deze veron-
derstellingen zijn gebaseerd op gegevens uit 2011. De tabel bevat meer dan de aannames 
uit de kamerstukken en wijkt daar soms in geringe mate van af. De tabel geeft inzicht in 
de redenering achter de aannames en is niet een een-op-een vertaling van de tabel naar 
de te toetsen aannames.

Volgens deze aannames krijgt 10% van de totale instroom van nieuwe potentiële pgb-
vragers intramurale zorg en 90% extramurale zorg. Vervolgens neemt 32% van de 
extramurale nieuwe potentiële pgb-vragers geen zorg meer af en gaat 68% over op zorg 
in natura (z in) of de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz). Van deze overstappers 
heeft ruim driekwart een indicatie voor minder dan 10 uur zorg en krijgt dus uitsluitend 
z in. De overigen zijn geïndiceerd voor 10 uur zorg of meer en komen in aanmerking voor 
de vpz. Voor deze groep kan het zorgkantoor bij 80% geen passende z in regelen, bij 20% 
wel. De groep waarvoor het zorgkantoor geen z in kan regelen, krijgt een vpz-budget. 
Van het totale aantal potentiële pgb-vragers blijft uiteindelijk ongeveer 21% over: 10% 
krijgt een persoonsgebonden budget (pgb) vanwege de intramurale indicatie, 11% komt 
in aanmerking voor een vpz-budget.
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Tabel 8.1

Veronderstelde instroom van potentiële pgb-vragers bij afwezigheid van pgb-maatregelen, 2012

instroom van potentiële pgb-vragers per maand per jaar

instroom 2.900 34.800
waarvan 10,1% intramuraal 294 3.531
waarvan 89,9% extramuraal 2.606 31.269

waarvan 32% uitvalt 834 10.006
waarvan 68% zin of vpz 1.772 21.263
waarvan 77,1% indicatie <10 uur zorg (dus zin) 1.366 16.396
waarvan 22,9% indicatie ≥10 uur zorga 406 4.867

waarvan 20% zin 81 973
waarvan 80% in vpz 324 3.894

a De 77,1% en 22,9% zijn daadwerkelijk door v ws gehanteerd (bron: vgz) en wijken licht af van de 
80% en 20% die in de kamerstukken bij de aannames worden genoemd.

Bron: c v z en vgz, berekeningen v ws (me va) en scp

8.2 Toets op aanname 1

Aanname 1 (pgb-houders met een verblijfsindicatie)
In 2011 had 10% van de 130.000 pgb-houders een verblijfsindicatie. De aanname van v ws 
is dat vanaf 2012 het aantal mensen met een pgb op grond van een verblijfsindicatie jaar-
lijks netto met circa 2000 personen zal toenemen.
Geraadpleegde bestanden: ci z, bjz en c v z-maandrapportages.

8.2.1 Benadering via geïndiceerde personen

Het gaat in deze aanname om pgb-houders met een indicatie voor intramurale zorg. 
De aanname heeft betrekking op de netto-instroom (bruto instroom–uitstroom).13 
Tabel 8.2 toont de aantallen geïndiceerde personen met een (intramurale) indicatie. De 
geïndiceerden met een voorkeur voor z in worden ook in deze tabel vermeld, omdat de 
Bureaus Jeugdzorg (bjz ’s) geen onderscheid maken tussen voorkeur voor een pgb of z in.

13 De instroom in tabel 7.1 is bruto instroom.
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Tabel 8.2

Intramuraal en totaal geïndiceerde personen, 2012

ciz:
pgb-
voor-
keur

ciz:
zin-
voor-
keur

bjz’s:
pgb- of 
zin-voor-
keur

vgz:
pgb- 
houders
totaal

vgz:
pgb-
houders
ggz, 
<18 jaar

intramuraal
aantal geïndiceerde personen op 1 januari 2012 11.038 334.252 1.413 15.711a 255a

aantal geïndiceerde personen op 1 januari 2013 15.342 340.311 1.625 20.249 349
netto toename aantal geïndiceerde personen in 2012 4.304 6.059 212 4.951b 94

totaal (intra- en extramuraal)
aantal geïndiceerde personen op 1 januari 2012 102.044 659.825 36.086 135.554a 34.391a

aantal geïndiceerde personen op 1 januari 2013 97.407 688.407 34.949 124.073 28.279
netto toename aantal geïndiceerde personen in 2012 -4.637 28.582 -1.137 -12.525 -6.112

percentage intramuraal
aantal geïndiceerde personen op 1 januari 2012 10,8 50,7 3,9 11,6 0,7
aantal geïndiceerde personen op 1 januari 2013 15,8 49,4 4,6 16,3 1,2

intramuraal: aantal nieuw geïndiceerde personen in 2012 51.256 878 4.631c 116
totaal aantal nieuw geïndiceerde personen in 2012 244.709 8.035 6.830c 849

a Cijfer op 31 januari 2012.
b Cijfer omgerekend naar jaargemiddelde door te vermenigvuldigen met factor 12/11.
c Jaargemiddelde berekend op basis van het gemiddelde van de laatste elf maanden van 2012.

Bron: c iz en bjz , scp-bewerking

Het aantal personen met een intramurale indicatie en een voorkeur voor pgb neemt in 
het bestand van het Centrum indicatiestelling zorg (ci z) netto (instroom–uitstroom) in 
de periode 31 december 2011 tot en met 31 december 2012 met ongeveer 4300 toe.
De bjz ’s geven over dezelfde periode een toename van de bruto indicaties (alleen 
instroom) voor beide voorkeuren samen van bijna 900 (878). Het aantal personen met 
een indicatie met een voorkeur voor een pgb ligt logischerwijs lager. Door combinatie 
van het bestand van het vg z (zorgverzekeraar en samenwerkingsverband van zeven 
zorgkantoren) en de bjz-bestanden komen wij op een schatting van ongeveer 120 (door 
omrekening van het kwartaalcijfer uit tabel C.4 naar een jaarcijfer; tabel C.4 is te raad-
plegen via www.scp.nl onder dit rapport). Wij schatten daarom dat het totale aantal 
netto-indicaties voor personen met een voorkeur voor een pgb (dus inclusief jeugd-g gz) 
in 2012 is toegenomen met een aantal van ongeveer 4420.
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8.2.2 Benadering via gebruikers

In figuur 8.1 wordt het totale aantal pgb-houders met intramurale zorg weergegeven op 
basis van de maandrapportages van het College voor Zorgverzekeringen (c v z). Hierin 
zijn ook de pgb-budgetten voor jongeren met een indicatie op psychiatrische grondslag 
opgenomen.

Figuur 8.1

Ontwikkeling pgb-houders met indicatie voor langdurig verblijf, stand begin van de maand, februari 

2012 – januari 2013
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Bron: c v z-maandrapportages, scp-bewerking

Omdat expliciete intramurale registraties pas sinds februari 2012 beschikbaar zijn, kij-
ken we alleen naar de veranderingen sinds februari 2012. Vanaf deze maand tot en met 
januari 2013, dus over elf maanden, stijgt het aantal pgb-houders met een intramurale 
indicatie met 4430 personen. Dat is op jaarbasis ruim 4830 personen en duidelijk meer 
dan de 2000 die door v ws werd aangenomen. De aanname wordt dus met meer dan 
100% overtroffen door de realisatie.

8.2.3 Toetsuitkomsten

Bij zowel de benadering via geïndiceerde personen als die via gebruikers verschilt de 
realisatie meer dan 100% van de aanname en ligt de realisatie duidelijk buiten de band-
breedte voor het deels correct zijn van de aanname. De conclusie is: aanname 1 is niet 
correct.
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Omdat deze aanname ook is geformuleerd in een percentage, beschouwen we de percen-
tages apart. Het percentage door het ci z geïndiceerden met een intramurale indicatie en 
een pgb-voorkeur bedraagt eind 2011 10,8% en stijgt eind 2012 naar 15,8%. Bij de bjz ’s zijn 
de percentages (pgb en z in samen) over 2011 en 2012 respectievelijk 3,9% en 4,6%. Met 
alleen pgb-voorkeur ligt het percentage eind 2012 veel hoger. Het aandeel pgb-houders 
met een intramurale indicatie stijgt van 11,6% eind januari 2012 naar 16,3% eind decem-
ber 2012.
Zowel uit de aantallen indicaties als uit de aantallen pgb-houders blijkt dat het aandeel 
intramurale cliënten is gestegen. Verklaringen kunnen gezocht worden in reacties op 
tariefstellingen, afkeer van de vpz, en mogelijk in een vorm van upcoding.

8.3 Toets op aanname 2

Aanname 2 (pgb-houders die uitstromen uit de pgb-regeling)
In de jaren 2012 en 2013 zullen pgb-houders uitstromen vanwege de beëindiging14 van 
hun (kortdurende) zorgvraag. Deze uitstroom is gesteld op 1250 personen per maand.
Geraadpleegde bestanden: ci z en c v z-maandrapportages.

We beoordelen de aanname weer aan de hand van cijfers over geïndiceerde personen 
en pgb-houders. Het gaat hier om de (bruto) uitstroom zonder aftrek van de instroom 
(zie ook box 8.1).

Box 8.1 Definitie uitstroom

netto uitstroom = uitstroom – instroom, oftewel uitstroom = netto uitstroom + instroom

8.3.1 Benadering via geïndiceerde personen

In tabel 8.3 geven we aan hoe we de uitstroom voor geïndiceerde personen hebben bere-
kend.

Het aantal geïndiceerde personen dat netto uit de pgb-regeling stroomt, bedraagt in 
2012 volgens het ci z-bestand ongeveer 460 per maand. De instroom (nieuwe cliënten) 
is volgens dat bestand ongeveer 290 personen per maand. Dit betekent dat de uitstroom 
volgens het ci z-bestand uit ongeveer 750 personen bestaat (exclusief de door bjz ’s geïn-
diceerden).
Eenzelfde berekening kunnen we maken op basis van de bjz-bestanden, die echter ook 
geïndiceerden met een voorkeur voor z in bevatten. Dat levert een bruto uitstroom op 
van door bjz ’s geïndiceerden (voorkeur z in en pgb samen) van 760 personen (netto 
uitstroom van 90 en instroom van 670). Deze bruto uitstroom kunnen we met behulp 

14 Het gaat hier om de reguliere uitstroom die losstaat van de pgb-maatregelen.
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van de aantallen pgb-houders uit het vg z-bestand opsplitsen in geïndiceerden met een 
voorkeur voor pgb en geïndiceerden met een voorkeur voor z in. De maandelijkse uit-
stroom van (naar landelijke totalen opgehoogde) pgb-houders uit het vg z-bestand met 
een intra- of extramurale psychische indicatie en een leeftijd onder 18 jaar bestaat uit 
270 personen (opgebouwd uit een netto uitstroom van 200 personen en een instroom 
van 70 personen). Door deze aantallen pgb-houders op te hogen met 3% krijgen we een 
schatting van het aantal geïndiceerden met een voorkeur voor pgb. Het verschil tussen 
het totaal aantal bjz-geïndiceerden en die met een voorkeur voor pgb levert het aantal 
bjz-geïndiceerden met een voorkeur voor z in op. De som van de ci z-geïndiceerden en 
de schatting van de bjz-geïndiceerden, beide met een voorkeur voor pgb, geeft het totale 
aantal geïndiceerden met een voorkeur voor pgb. Daarvan is de uitstroom per maand 
1030. Dat ligt binnen de vereiste bandbreedte voor het correct zijn van de aanname: 
1250 +/- 25% (max. 1563 en min. 938).

Tabel 8.3

Uit- en instroom geïndiceerde personen met voorkeur pgba

netto
uitstroom
per maand
(1)

instroom
(nieuwe 
cliënten)
per maand
(2)

uitstroom
per maand
(1) + (2)

ciz-geïndiceerden met voorkeur pgb 460 290 750
bjz-geïndiceerden met voorkeur pgb of zin 90 670 760
opgehoogde vgz-pgb-houders met intra- of extra-
murale psychische indicatie en leeftijd <18 jaar 200 70 270
Schatting bjz-geïndiceerden met voorkeur pgb 
(ophoging budgethouders met 3%) 210 70 280

Schatting bjz-geïndiceerden met voorkeur zin
(totaal bjz-geïndiceerden minus die met voorkeur 
pgb) –110 600 480
Schatting totaal geïndiceerden met voorkeur pgb 670 360 1030

a Afgerond op tientallen.

Bron: c iz en bjz , scp-bewerking

8.3.2 Benadering via gebruikers

Voor de pgb-houders raadplegen we de c v z-maandrapportages, waarin jeugdigen 
met een psychiatrische grondslag zijn opgenomen. Figuur 8.2 geeft het netto aantal 
uitgestroomde pgb-houders per maand weer, gemeten door de afname van het aantal 
pgb-houders.
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Figuur 8.2

Netto uitstroom pgb-houders, aantal per kwartaal, 2011-2012
fe

b−
20

12

m
rt

−2
01

2

ap
r−

20
12

m
ei

−2
01

2

ju
n−

20
12

ju
l−

20
12

au
g−

20
12

se
p−

20
12

ok
t−

20
12

no
v−

20
12

de
c−

20
12

ja
n−

20
13

0

500

1000

1500

2000

2500

Bron: c v z-maandrapportages, scp-bewerking

Gemiddeld stromen er in de periode maart 2012 tot en met december 2012 (het februari-
cijfer lijkt een uitschieter) 960 pgb-houders per maand uit. In hoofdstuk 5 zagen we dat 
de instroom van nieuwe pgb-houders ongeveer 570 per maand bedraagt (zie figuur 5.4). 
Samen is dat ruim 1500. Dit komt overeen met de vg z-cijfers die we in hoofdstuk 6 be-
spraken (figuur 6.4). Het aantal van 1500 personen is meer dan de 1250 in de aanname. 
Het verschil is 280, ofwel 22% van de aanname. Ook dat ligt binnen de vereiste band-
breedte.

8.3.3 Toetsuitkomsten

Omdat bij beide benaderingen de uitkomsten binnen de vereiste bandbreedte liggen, 
trekken we de conclusie: aanname 2 is correct.

Het is opvallend dat de uitstroom van het aantal pgb-houders (ruim 1500) afwijkt van 
de uitstroom van pgb-geïndiceerden (1030). Voor het meten van deze aantallen is ge-
bruikgemaakt van verschillende bestanden. Gedurende het onderzoek is gebleken dat 
de bestanden lang niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn. De redenen moeten 
vermoedelijk gezocht worden in onnauwkeurige registraties, afwijkende registratie-
methodes of het steekproefkarakter van het vg z-bestand. De dekking hiervan is nog 
geen 20%, geconcentreerd buiten de Randstad.
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8.4 Toets op aannames 3 en 4

Aanname 3 (personen die uitvallen)
32% van de (potentiële) pgb-vragers voor extramurale zorg zullen in 2012 geen gebruik 
maken van aw bz-zorg.

Aanname 4 (personen die overgaan op zin)
68% van de (potentiële) pgb-vragers voor extramurale zorg zullen in 2012 overstappen op 
zorg in natura of de vergoedingsregeling.

Geraadpleegde bestanden: ci z, jz, c v z en c a k

We hebben niet de beschikking over geschikte gebruikersgegevens. Daarom wordt het 
toetsen van aannames 3 en 4 beperkt tot de benadering via geïndiceerde personen.
Voor het bepalen van het aantal uitstappers (geen zorg) en overstappers (z in) wordt 
gebruikgemaakt van trendanalyses (zie ook bijlage B, te raadplegen via www.scp.nl 
onder dit rapport). Met behulp hiervan wordt bepaald of er op 1 januari 2012 een trend-
breuk heeft plaatsgevonden. De trendanalyses zijn alleen uitgevoerd op de nieuw geïndi-
ceerde personen volgens de ci z-bestanden. De gegevens uit de bjz-bestanden besloegen 
een te korte periode om een trendbreukanalyse te kunnen uitvoeren. Bovendien maken 
deze geen onderscheid tussen pgb en z in.
De gevonden trendbreuken kunnen door verschillende oorzaken zijn ontstaan. In hoofd-
stuk 3 wezen wij erop dat de effecten van de pgb-maatregelen kunnen worden doorkruist 
door andere effecten, autonome effecten genoemd. Zo kan uitstroom ontstaan door 
zowel pgb-maatregelen als autonome ontwikkelingen (zie ook schema 3.2). Hier zal 
blijken dat dit probleem ons inderdaad parten speelt, waardoor de gemeten overstap op 
z in veel lager uitkomt dan verwacht en misschien ook lager dan deze in werkelijkheid is. 
Verder worden effecten, geïdentificeerd via significante trendbreuken, die logischerwijs 
niet het gevolg kunnen zijn van de pgb-maatregel (zoals een negatieve in plaats van de 
verwachte positieve trendbreuk) niet meegeteld.
Voor de trendbreukanalyse hebben we verschillende modellen gebruikt. We presenteren 
slechts een variant die we de centrale variant noemen. De uitkomsten bleken echter zeer 
gevoelig voor de gekozen variant. Aan het eind van deze paragraaf gaan we hierop nader 
in.

8.4.1 Totaalbeeld bij ciz-geïndiceerden

Tabel 8.4 geeft een overzicht van de totale uitstap (vraaguitval) na 1 januari 2012 op basis 
van indicatiegegevens, exclusief de groep onder 18 jaar met een indicatie met een psychi-
atrische grondslag en ongeacht de oorzaak.
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Tabel 8.4

Uitstapa naar doelgroepb (voorkeur zin en pgb samen), gemiddeld aantal nieuw geïndiceerde 

personen per maand

realisaties zin + pgb voorspelling uitstap
doelgroepen 2009 2010 2011 2012 2012 2012

so <10 uur bg 134 162 178 161 192 32
so <10 uur pv/vp 10.139 11.452 11.889 12.178 12.178 0
so <10 uur bg + pv/vp 76 93 88 65 92 27
so ≥10 uur 1.484 1.737 1.776 1.672 1.875 203
ps ≥18 jaar <10 uur 1.175 1.314 1.276 956 1.374 419
ps ≥18 jaar ≥10 uur 342 342 320 222 320 98
vg <18 jaar <10 uur 280 295 207 128 128 0
vg <18 jaar ≥10 uur 174 139 95 68 68 0
vg ≥18 jaar <10 uur 315 379 346 282 379 97
vg ≥18 jaar ≥10 uur 80 76 56 42 42 0
lg <10 uur 118 152 147 112 156 44
lg ≥10 uur 93 106 79 62 62 0
pg <10 uur 111 94 102 90 90 0
pg ≥10 uur 318 333 278 303 303 0

groepen met signifi-
cante trendbreuk 3.641 4.178 4.130 3.469 4.388 919

groepen zonder signi-
ficante trendbreuk 11.196 12.495 12.707 12.871 12.871 0

totaal extramuraal 14.837 16.672 16.837 16.341 17.259 919

a Gebaseerd op verschil tussen voorspelling 2012 (doorgetrokken trend uit periode 2009-2011) en de 
realisatie 2012.

b Exclusief psychiatrische grondslag tot 18 jaar en zintuiglijk gehandicapten.
so = somatische grondslag, ps = psychiatrische grondslag, vg = verstandelijk gehandicapt, 
lg = lichamelijk gehandicapt, pg = psychogeriatrische grondslag, pv/vp = functie persoonlijke 
verzorging en/of verpleging, bg = functie begeleiding

Bron: c iz , scp-bewerking

De eerste kolom van tabel 8.4 bevat de al eerder besproken doelgroepen. De eerste vier 
cijferkolommen geven per doelgroep voor de jaren 2009-2012 het gerealiseerde aantal 
nieuw geïndiceerde personen weer, ongeacht hun voorkeur voor z in of pgb. De vijfde 
 cijferkolom (‘voorspelling’) bevat per doelgroep een voorspelling voor 2012 van dit 
aantal personen, die gemaakt is op basis van maandcijfers voor de jaren 2009-2011. Bij 
de doelgroepen met een significante trendbreuk staat de voorspelling in het blauw 
aangegeven. Bij doelgroepen zonder een significante trendbreuk zijn de voorspellingen 
gelijkgesteld aan de realisaties. Het verschil tussen de voorspelling voor 2012 en de reali-
satie voor 2012 is de uitstap. Van deze personen kan gezegd worden dat zij geen gebruik 
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maken van zorg. De uitstap hoeft niet alleen het gevolg te zijn van de pgb-maatregelen, 
maar kan ook het gevolg zijn van autonome, niet gemeten ontwikkelingen.
We kunnen ook op een iets andere manier naar tabel 8.4 kijken. Dat doen we aan de 
hand van de regel voor het totaal van de significante doelgroepen. Zonder pgb-maat-
regelen en autonome ontwikkelingen zou de vraagtoename van 2011 op 2012 van deze 
doelgroepen 258 (4388 – 4130) personen per maand zijn geweest. Feitelijk zien we een 
vraagafname van 661 (4130 – 3469) per maand. De vraaguitval, de uitstap, is dus 919 
(258 + 661) per maand in 2012. We zullen verderop in deze paragraaf zien dat dit veel is.
Als we dezelfde analyse doen voor geïndiceerde personen met een voorkeur voor z in, 
kunnen we het aantal overstappers vaststellen (figuur 8.5).

Tabel 8.5

Extramurale doelgroepen met voorkeur voor zin, bij wie significante effecten worden geconstateerda, 

gemiddeld aantal personen per maand

realisaties zin voorspelling overstap
doelgroepen 2009 2010 2011 2012 2012 2012

so <10 uur bg 118 142 163 159 177 0
so <10 uur pv/vp 9.816 11.118 11.553 12.154 12.154 0
so <10 uur bg + pv/vp 51 59 59 62 62 0
so ≥ 10 uur 1.354 1.622 1.676 1.662 1.789 0
ps ≥18 jaar <10 uur 775 912 838 878 878 0
ps ≥18 jaar ≥10 uur 278 274 244 211 211 0
vg <18 jaar <10 uur 147 148 112 117 117 0
vg <18 jaar ≥10 uur 109 67 36 51 15 37
vg ≥18 jaar <10 uur 262 329 293 276 323 0
vg ≥18 jaar ≥10 uur 58 60 43 40 40 0
lg <10 uur 64 78 72 105 74 32
lg ≥10 uur 57 67 46 59 59 0
pg <10 uur 96 84 88 89 84 5
pg ≥10 uur 290 307 251 301 242 58

groepen met significante
positieve trendbreuk 559 535 447 546 415 131

groepen zonder significante
positieve trendbreuk 12.915 14.731 15.025 15.618 15.810 –192

totaal extramuraal 13.474 15.266 15.472 16.164 16.225 –61

a Exclusief psychiatrische grondslag tot 18 jaar en zintuiglijk gehandicapten.
so = somatische grondslag, ps = psychiatrische grondslag, vg = verstandelijk gehandicapt, 
lg = lichamelijk gehandicapt, pg = psychogeriatrische grondslag, pv/vp = functie persoonlijke verzorging 
en/of verpleging, bg = functie begeleiding 

Bron: c iz , scp-bewerking
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Het gedeelte links van de verticale lijn in tabel 8.5 is op dezelfde manier opgebouwd als 
tabel 8.4. Het verschil is dat in tabel 8.4 de cijfers betrekking hebben op de ontwikkeling 
van indicaties met beide voorkeuren en in tabel 8.5 alleen op de ontwikkeling van een 
voorkeur voor z in. De vijfde cijferkolom bevat weer de voorspelde waarden voor 2012, 
die blauw zijn aangegeven in geval van een significante trendbreuk. De zesde cijferkolom 
bevat hier het verschil tussen de realisatie en de voorspelling in 2012, mits dit verschil 
positief is. Dat verschil duiden we aan als de overstap: het boven de voorspelling uitge-
stegen aantal nieuwe cliënten met een voorkeur voor z in. In totaal is dit 131 per maand. 
Net als de uitstap kan ook de overstap door andere factoren dan de pgb-maatregelen 
worden beïnvloed.
Er zijn vier groepen cliënten met een significante toename van z in-indicaties: nieuwe 
cliënten onder de 18 jaar met een indicatie op basis van een verstandelijke handicap 
met 10 uur of meer extramurale zorg, nieuwe cliënten met een indicatie op basis van 
een lichamelijke handicap met minder dan 10 uur extramurale zorg, en nieuwe cliënten 
met een indicatie op basis van een psychogeriatrische grondslag voor zowel minder dan 
10 uur als 10 uur of meer extramurale zorg. De toename van z in voor deze laatste groep 
(+58 per maand) is echter groter dan de afname van het aantal nieuwe indicaties met een 
pgb-voorkeur in 2012 (+25), zoals uit tabel 8.6 zal blijken. Dit betekent dat hier naast pgb-
effecten ook andere, autonome effecten het aantal personen met een voorkeur voor z in 
beïnvloeden. We kunnen deze twee effecten niet uit elkaar trekken. Bij gebrek aan een 
betrouwbaar cijfer zetten we verderop in deze paragraaf de overstap voor deze doelgroep 
daarom op 25 per maand.
Daarnaast zijn er een aantal groepen waarbij de indicaties voor z in significant afnemen 
en dus ook bij z in vraaguitval plaatsvindt. Dat zijn de doelgroepen nieuwe somatische 
cliënten met een indicatie voor minder dan 10 uur begeleiding per week, nieuwe somati-
sche cliënten met een indicatie voor 10 uur of meer extramurale zorg per week en nieuwe 
somatische cliënten ouder dan 18 jaar met een indicatie voor minder dan 10 uur extra-
murale zorg per week. Deze vraaguitval bij z in kan niet aan de pgb-maatregelen worden 
toegeschreven, dus ook hier is sprake van autonome effecten die de effecten van de 
pgb-maatregelen doorkruisen. Bij deze groepen wordt de overstap op nul gesteld. Dit wil 
niet zeggen dat er voor deze groepen geen overstap van pgb naar z in plaatsvindt, maar 
dat we die niet kunnen vaststellen. Hier is sprake van een vermoedelijke onderschatting. 
Omdat de som van overstap en uitstap (de pgb-afname) vaststaat betekent dit logischer-
wijs dat de uitstap wordt overschat. In hoofdstuk 3 gaven we al aan dat dit probleem zich 
kan voordoen.
Tot slot valt op dat de som van de significante neerwaartse trendbreuken groter is dan de 
som van de opwaartse trendbreuken. Per saldo ligt de realisatie dus onder de voorspel-
ling (gemiddeld 61 personen per jaar). Dit lijkt te duiden op een autonome afname van 
het aantal cliënten met een voorkeur voor z in die in een richting gaat die tegengesteld is 
aan die van de pgb-maatregelen.

De derde en laatste tabel met voorspellingen is tabel 8.6 voor cliënten met een pgb-
voorkeur.
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Tabel 8.6

Extramurale doelgroepen met voorkeur voor een pgb bij wie significante effecten worden geconsta-

teerda, gemiddeld aantal personen per maand

realisaties pgb
voor- 
spelling

som uitstap 
en overstap

(minimale) 
overstap

(maximale) 
uitstapb

doelgroepen 2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012

so <10 uur bg 16 20 15 1 15 13 0 13
so <10 uur pv/vp 323 334 336 24 337 313 0 313
so <10 uur bg + pv/vp 25 33 29 3 30 27 0 27
so ≥10 uur 130 115 100 10 91 81 0 81
ps ≥18 jaar <10 uur 399 402 438 77 487 409 0 409
ps ≥18 jaar ≥10 uur 64 68 76 11 86 75 0 75
vg <18 jaar <10 uur 133 147 95 11 80 69 0 69
vg <18 jaar ≥10 uur 65 72 59 16 60 43 37 7

vg ≥18 jaar <10 uur 53 50 53 6 56 50 0 50
vg ≥18 jaar ≥10 uur 23 16 13 2 10 8 0 8
lg <10 uur 53 74 76 7 83 76 32 44
lg ≥10 uur 36 39 33 4 31 28 0 28
pg <10 uur 16 10 14 1 15 13 5 9
pg ≥10 uur 27 26 27 2 27 25 25 0

groepen met signifi-
cante positieve trend-
breuk bij zin 162 183 176 27 185 158 98 59

groepen zonder signifi-
cante positieve trend-
breuk bij zin 1201 1224 1189 150 0 1073 0 1073

totaal extramuraal 1363 1407 1365 177 1407 1231 98 1132

a Exclusief psychiatrische grondslag tot 18 jaar en zintuiglijk gehandicapten.
b Inclusief niet vast te stellen overstap.
so = somatische grondslag, ps = psychiatrische grondslag, vg = verstandelijk gehandicapt, lg = lichamelijk 
gehandicapt, pg = psychogeriatrische grondslag, pv/vp = functie persoonlijke verzorging en/of verpleging, 
bg = functie begeleiding

Bron: c iz , scp-bewerking

Het gedeelte links van de verticale lijn in tabel 8.6 is op dezelfde manier opgebouwd 
als de tabellen 8.4 en 8.5. De vijfde cijferkolom bevat de voorspelde waarden voor 2012. 
Alle trendbreuken zijn hier significant. De berekening van de zesde cijferkolom is ook 
analoog: deze bevat het verschil tussen de voorspelling en de realisatie in 2012. Het aan-
tal indicaties met een voorkeur voor pgb vermindert met gemiddeld 1231 personen per 
maand.
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We maken nu gebruik van de berekeningen voor de overstap op basis van de analyses 
voor geïndiceerde personen met een voorkeur voor z in (tabel 8.5). In tabel 8.6 vullen we 
de in tabel 8.5 gevonden aantallen voor de overstappers in. Het betreft per maand gemid-
deld 98 cliënten bij vier doelgroepen samen. Zoals eerder vermeld, hebben we het aantal 
overstappers bij de psychogeriatrisch geïndiceerden voor 10 uur of meer extramurale 
zorg naar beneden moeten bijstellen van 58 naar 25 omdat de afname in het aantal nieu-
we pgb-liefhebbers (een bovengrens) nu eenmaal niet groter was. Bij de andere cliënten 
is de overstap op nul gesteld.
Omdat het totale aantal overstappers, zoals eerder is aangegeven, vermoedelijk een 
onderschatting is, spreken we van een minimale overstap. De laatste cijferkolom is het 
spiegelbeeld: de maximale uitstap uit de zorg. Deze wordt berekend uit het verschil tus-
sen de kolom met de som van de uitstap en de overstap (zesde cijferkolom) en de kolom 
met de minimale overstap (zevende cijferkolom). De totale maximale uitstap in termen 
van geïndiceerde personen (exclusief jeugd-g gz) bedraagt 1132 personen.
Van de potentiële pgb-vragers (som van overstap en uitstap) stapt ten minste 8% (98/1231) 
over naar z in. Als we ons beperken tot de doelgroepen met een significante positieve 
trendbreuk, stapt 62% (98/158) over naar z in. Dat verschil wordt veroorzaakt door het 
geringe aantal groepen waar de trendbreukanalyse uitsluitsel over kan geven.

In ci z-indicatiecijfers ontbreken de gegevens voor zintuiglijk gehandicapten. Uit de vg z-
cijfers blijkt dat de instroom van deze pgb-houders in 2011 gemiddeld 38 personen per 
maand betrof en in 2012 6 personen per maand. Voor deze groep is het onmogelijk om 
vast te stellen of dit uitstappers of overstappers betreft. Gezien het geringe aantal heb-
ben we deze groep verder buiten beschouwing gelaten.

8.4.2 Beeld bij jeugd-ggz

Om zo goed mogelijk voor de nieuwe indicaties voor jeugdigen met een psychiatrische 
grondslag de effecten te bepalen, passen we een alternatieve redenering toe. Deze is 
nodig omdat de periode waarover de bjz ’s gegevens voor deze groep beschikbaar kun-
nen stellen te kort is. De kern van de redenering is de veronderstelling dat de afname 
in het totale aantal indicaties tussen 2011 en 2012 voor 100% toegeschreven kan worden 
aan uitstap uit de zorg door de pgb-maatregelen en dat de afname in het aantal geïn-
diceerden met een pgb-voorkeur de som vormt van deze uitstap en de overstap naar 
z in. De redenering wordt cijfermatig uitgewerkt in tabel C.3 in bijlage C (te raadplegen 
via www.scp.nl onder dit rapport) en is analoog aan de redeneringen die ten grondslag 
liggen aan de tabellen 5.1 en 6.1. De resultaten vatten we samen in tabel 8.7. Deze tabel 
geeft voor de nieuw geïndiceerden de percentages pgb en z in en voor de afname in pgb-
voorkeur de aandelen uit- en overstap. De tabel heeft betrekking op jeugdigen met een 
indicatie voor extramurale zorg op psychiatrische grondslag, ongeacht de duur daarvan.
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Tabel 8.7

Pgb en zin van nieuw geïndiceerden en uitstap en overstap van pgb-afname bij extramurale jeugd-

ggz op kwartaalbasisa (in procenten)

  2011 2012

nieuwe indicaties pgb-voorkeur 77 5
nieuwe indicaties zin-voorkeur 23 95
aandeel uitstap in afname pgb 51
aandeel overstap zin in afname pgb 49

a Exclusief kortdurend verblijf. Aangezien enkele maandcijfers in het vgz-bestand ontbreken zijn 
de cijfers voor 2011 gebaseerd op de maanden februari t/m oktober; omdat pas in mei 2012 de 
effecten van de pgb-maatregelen zichtbaar zijn in de cijfers, heeft 2012 betrekking op de maanden 
mei t/m december.

Bron: b jz ’s en vgz, scp-bewerking

Van de nieuw geïndiceerden voor extramurale jeugd-g gz heeft in 2011 77% een voorkeur 
voor een pgb en 23% voor z in. In 2012 liggen de verhoudingen anders: 5% een voorkeur 
voor pgb en 95% voor z in. De pgb-maatregelen hebben duidelijk een omslag teweeg-
gebracht. In 2012 stapt naar schatting 51% van de mensen die geen beroep meer kunnen 
doen op de pgb-regeling maar dat wel zouden willen, uit de zorg en stapt 49% over naar 
z in.
De alternatieve redenering achter deze cijfers is niet gebaseerd op een gedegen trend-
breukanalyse zoals bij de ci z-cijfers. De gegevens daarvoor ontbreken. Er worden slechts 
uitkomsten van twee jaren met elkaar vergeleken. Hierbij is het niet mogelijk om reke-
ning te houden met trendmatige ontwikkelingen. De conclusies voor de jeugd-g gz 
geven slechts een globale indruk.

8.4.3 Beeld per doelgroep

In deze subparagraaf beschrijven we per doelgroep (soms nader onderverdeeld) wat er 
gebeurt bij de nieuwe extramurale indicaties. Tussen haakjes staat bij iedere doelgroep 
aangegeven wat het aandeel van deze doelgroep is in het totaal van de doelgroepen in 
termen van geïndiceerden met een pgb-voorkeur (hier aangeduid met pgb-indicaties).

Jeugd-ggz (33% van pgb-indicaties)
Deze groep kende in 2011 een hoog aantal nieuwe extramuraal geïndiceerden met een 
voorkeur voor een pgb: 77%. We zien een duidelijke daling van het aantal nieuwe indi-
caties van ongeveer 40% (zie tabel C.3, te raadplegen via www.scp.nl onder dit rapport). 
De uitstap, hier simpel gedefinieerd als de afname in het totaal aantal indicaties, is 
aanzienlijk, naar schatting 51%. Dat het aantal uitstappers bij deze groep hoog is, werd al 
verwacht door Partners en jeugdbeleid (2011).
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Somatisch, minder dan 10 uur zorg, pv/vp (17% van pgb-indicaties)
Dit is de grootste doelgroep wat betreft het totale aantal nieuw geïndiceerden. Hierbin-
nen is het aantal nieuw geïndiceerden met een pgb-voorkeur volgens de tabellen 8.4 en 
8.6 in 2011 slechts 3%. Daarmee is het voor deze doelgroep in ieder geval moeilijk om 
het pgb-effect vast te stellen. De overstappers naar z in vallen weg in het grote aantal 
bestaande geïndiceerden met een voorkeur voor z in. We hebben dus geen trendbreuk bij 
z in kunnen vaststellen en in tabel 8.6 de overstap op nul gesteld en daarmee de uitstap 
automatisch op 100%.

Psychisch, 18 jaar en ouder, minder dan 10 uur zorg (22% van pgb-indicaties)
Deze groep is qua pgb-voorkeur in absolute zin de grootste doelgroep. Een aanzienlijk 
deel (34%) heeft in 2011 een pgb-voorkeur. In 2012 is bij de totale vraag (nieuwe z in en 
nieuwe pgb samen) de realisatie echter 30% lager dan de voorspelling en bij de vraag 
naar pgb’s 84%. Toch valt bij z in geen significante trendbreuk vast te stellen. Op basis 
van onze methodiek stellen we dat de pgb-vermindering voor 100% is toe te schrijven 
aan uitstap. Wellicht was er wel overstap naar z in, maar die werd dan overheerst door 
een niet gemeten autonome afname bij de vraag naar z in.

Verstandelijk gehandicapt, onder 18 jaar, 10 uur of meer zorg (3% van pgb-
indicaties)
Het betreft een kleine groep: in 2011 36 met een z in-voorkeur en 59 met een pgb-voor-
keur. Het aantal nieuw geïndiceerden met pgb-voorkeur neemt in 2012 met bijna 75% af. 
De groep met een z in-voorkeur neemt met bijna 50% toe in 2012. Die toename verschilt 
significant van de voorspelling. Het aantal dat uitstijgt boven de voorspelling duiden we 
aan als overstap. Van de totale overstap en uitstap samen is 85% overstap.

Lichamelijk gehandicapt, minder dan 10 uur zorg; psychogeriatrisch, minder dan 
10 uur zorg (samen 4% pgb-indicaties)
Beide groepen zijn evenals de groep verstandelijk gehandicapt, onder de 18 jaar, 10 uur 
of meer zorg, klein en laten een significante trendbreuk bij z in zien. De overstap vormt 
respectievelijk 42% en 36% van het totale pgb-effect van de groep.

Psychogeriatrisch, 10 uur of meer zorg (1% van pgb-indicaties)
Deze groep is wat betreft het totale aantal nieuw geïndiceerden een betrekkelijk grote 
groep, maar in het aantal nieuw geïndiceerden met een pgb-voorkeur een kleine groep: 
ongeveer 10% van het totaal. Ook bij deze groep kunnen we een significante trendbreuk 
bij z in vaststellen. Omdat de daaruit berekende overstap (58) groter is dan de pgb-
afname, kunnen we de aan pgb-maatregelen toegerekende overstap niet groter maken 
dan de pgb-afname: 25 cliënten per maand. Dit betekent dat de overstap op 100% wordt 
gezet.



toe t sen a anna mes

83  

Somatisch, minder dan 10 uur begeleiding; somatisch, 10 uur of meer zorg; 
verstandelijk gehandicapt, 18 jaar en ouder, minder dan 10 uur zorg (samen 8% van 
pgb-indicaties)
De hier aangegeven groepen verschillen in 2011 in omvang: 178, 1776 en 346 voor de aan-
tallen nieuwe indicaties voor beide voorkeuren samen. De aandelen van geïndiceerden 
met een pgb-voorkeur zijn respectievelijk 8%, 6% en 15%. Deze groepen hebben gemeen 
dat zij elk een significant negatieve trendbreuk kennen in 2012. Dit betekent dat de rea-
lisatie voor 2012 lager uitkomt dan de voorspelling. Er zijn dus factoren die een effect 
hebben dat tegengesteld is aan de pgb-maatregelen. Welke factoren dat zijn, laat staan 
hoe groot ze zijn, kunnen we niet vaststellen. De methodiek leidt ertoe dat de ‘gemeten’ 
overstap op nul gesteld moet worden en de uitval op 100%.

Somatisch, minder dan 10 uur zorg, combinatie van begeleiding en pv/vp; 
psychisch, 18 jaar en ouder, 10 uur of meer zorg; verstandelijk gehandicapt, onder 
18 jaar, minder dan 10 uur zorg; lichamelijk gehandicapt, 10 uur of meer zorg; 
verstandelijk gehandicapt, 18 jaar en ouder, 10 uur of meer zorg (samen 12% van 
pgb-indicaties)
Deze vier middelgrote doelgroepen en een kleine doelgroep kennen relatief vrij grote 
aantallen nieuwe indicaties met een pgb-voorkeur: de percentages variëren van 23% 
tot 42%. Toch blijkt het niet mogelijk voor deze groepen een significante trendbreuk bij 
z in en dus een overstap vast te stellen. Of de overstap naar z in er niet was of dat andere 
effecten de overstap overheersten, is onbekend. De overstap wordt bij deze groep vast-
gesteld op 0% en de uitstap op 100%.

8.4.4 Totaalbeeld en toetsuitkomst

Op basis van de analyses met de ci z-indicaties en de indicaties voor jeugd-g gz kunnen 
we een inschatting maken van de maximale uitstap en de minimale overstap (tabel 8.7). 
Hierbij maken we een vertaling naar jaarcijfers. Tabel 8.8 vat de uitkomsten van beide 
indicatieorganen samen.

Tabel 8.8

Berekend aantal overstappers en uitstappers in 2012 (afgerond op 100)

indicaties
ciz

indicaties
jeugd-ggz

indicaties
totaal

omgerekend
naar gebruik gebruik (%)

(maximale) uitstap 13.600 3.900 17.500 16.900 74
(minimale) overstap 1.200 4.200 5.400 5.200 23
pgb (vpz) 600 100 700 700 3

totaal 15.400 8.200 23.600 22.800 100

Bron: c iz ,bjz ’s, vgz; scp-bewerking
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Er zijn 22.800 personen die geen zorg meer vragen of overstappen naar z in of de vpz. 
Op basis van voorgaande berekeningen vormen de uitstappers maximaal 74% van deze 
totale groep. Zoals eerder is opgemerkt, kon een deel van de overstappers niet worden 
gedetecteerd (niet te onderscheiden van autonome veranderingen bij z in) en is daarom 
onder de uitstappers geschaard. Het aantal uitstappers wordt dus vermoedelijk over-
schat, terwijl het aantal overstappers wordt onderschat. 74% beschouwen we als een 
maximum. Aanname 3 gaat uit van 32% uitstappers.

Bij de vier doelgroepen waarbij we een positieve trendbreuk kunnen vaststellen, vinden 
we overstappercentages van 36% tot 100%. Gemiddeld komen deze vier doelgroepen uit 
op een overstappercentage van 62%. Dat ligt dicht bij het percentage van 68% uit aaname 
4. Deze vier doelgroepen beslaan slechts 9% van het totale aantal geïndiceerden met een 
pgb-voorkeur in 2011. Dat lage percentage komt vooral doordat de verreweg grootste 
doelgroep, namelijk die met een somatische indicatie voor minder dan 10 uur verpleging 
en/of verzorging, hier niet bijzit. Bij deze laatste doelgroep, die 67% van het totale aantal 
geïndiceerden voor extramurale zorg omvat en 17% van het deel met een pgb-voorkeur, 
kan dus geen aantoonbaar postieve trendbreuk bij z in worden vastgesteld, wat overi-
gens ook geldt voor andere doelgroepen. Hoewel de figuren 6.8, 6.9 en 6.10 de indruk 
wekken dat er in 2012 een trendbreuk is, kan die niet statistisch worden aangetoond. Bij 
een heel groot deel van de geïndiceerden blijven we dus in onzekerheid. We kunnen pgb-
effecten niet onderscheiden van andere, autonome effecten. Autonome effecten moeten 
een rol hebben gespeeld, omdat er bij drie doelgroepen significant negatieve trend-
breuken zijn gedetecteerd. Het kan zelfs zo zijn dat de bij vier doelgroepen gevonden 
positieve trendbreuken en de daaraan gekoppelde overstap, door een negatief inwer-
kend autonoom effect naar beneden is gedrukt, zodat bij deze doelgroepen de werkelijke 
overstap nog groter is.
Wij hebben ons afgevraagd of het niet kunnen vaststellen van trendbreuken bij veel 
doelgroepen te maken heeft met de specificatie van het model waarmee de aannames 
worden getoetst en de voorspellingen worden gedaan. Het bleek dat de doelgroepen 
waaraan een positieve trendbreuk kon worden toegeschreven verschilden per specifica-
tie, maar dat de uitkomsten voor alle doelgroepen samen weinig verschilden. We hebben 
ook onderzocht wat de uitkomsten zijn als we afzien van een trendbreukanalyse voor 
de ci z-geïndiceerden en daar dezelfde methode toepassen als bij de bjz-geïndiceerden, 
namelijk vergelijken met de uitkomsten van het vorige jaar. Dan vindt bij negen van de 
veertien doelgroepen een overstap plaats en is het gemiddelde overstappercentage 38%. 
Het merkwaardige is dat de vier doelgroepen uit de basisvariant met een significante 
trendbreuk bij deze vergelijkende methode gemiddeld een lager overstappercentage te 
zien geven: 50% in plaats van 62%. Wij vinden deze methode echter niet statistisch ver-
antwoord. De toepassing hiervan bij het bjz-bestand heeft bij gebrek aan beter plaats-
gevonden.
Omdat de ci z-data zo cruciaal zijn voor het toetsen van de aannames 3 en 4 en omdat 
de uitkomsten van de toetsen in deze paragraaf anders zijn dan verwacht, heeft het 
c a k de geleverde cijfers extra gecontroleerd. Het ci z garandeert dat de geleverde cijfers 
 kloppen.
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Concluderend moeten wij vaststellen dat door de aanwezigheid van autonome effecten, 
de effecten van de pgb-maatregelen niet of slechts onnauwkeurig gemeten kunnen 
worden. Die autonome effecten werken in een richting die tegengesteld is aan die van 
de effecten van de pgb-maatregelen. De onzekerheid over de overstap en de uitstap blijft 
dus groot. Door die onzekerheid is de conclusie: de correctheid van aannames 3 en 4 is onbe-
paald.

8.5 Toets op aanname 5

Aanname 5 (aandeel dat in principe voldoet aan het 10-uurscriterium)
In 2012 heeft circa 20% van de huidige mensen met een pgb een indicatie voor meer dan 
10 uur zorg op basis van de functies begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging.
Geraadpleegd bestand: vg z met ophoging.

We nemen de groep pgb-houders uit 2012 als uitgangspunt omdat deze groep bijna gelijk 
is aan die van 2011. We onderzoeken het percentage pgb-houders met een extramurale 
indicatie voor 10 uur zorg of meer in het totaal van de extramuraal geïndiceerde pgb-
houders in 2012.
We baseren ons alleen op cijfers van pgb-houders. Omdat de c v z-rapportages geen 
onderverdeling in uren kennen, beperken we ons tot het tot landelijke totalen opge-
hoogde vg z-bestand.
In figuur 5.1 is al een indruk gegeven over de onderlinge verhoudingen tussen pgb-
houders met een intramurale indicatie en die met een extramurale indicatie voor minder 
dan 10 uur zorg, dan wel 10 uur zorg of meer. Daarom presenteren we hier niet opnieuw 
een grafiek. We geven wel de achterliggende cijfers in tabel 8.9.

Tabel 8.9

Extramurale bestaande en instromende pgb-houders naar intensiteit, gemiddelde  maandcijfers, 2012

bestaande pgb-houders

extramurale indicatie voor <10 uur zorg 89.600
extramurale indicatie voor ≥10 uur zorg 22.100
totaal 111.700

≥10 uur zorg (%) 19,8

Bron: vgz, scp-bewerking

Het percentage pgb-houders met een indicatie voor meer dan 10 uur begeleiding, per-
soonlijke verzorging en/of verpleging is in 2012 zeer stabiel (figuur 5.1) en bedraagt 
gemiddeld 20% (tabel 8.9). Dat is nagenoeg hetzelfde percentage als eind 2011. Het ver-
schil tussen de realisatie en de aanname is verwaarloosbaar klein. De realisatie ligt dus 
duidelijk binnen de bandbreedte voor het correct zijn van de aanname. Wij concluderen: 
aanname 5 is correct.
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8.6 Toets op aanname 6

Aanname 6 (aandeel waarvoor zin beschikbaar is)
De aanname is dat voor 20% van de personen die een beroep mogen doen op de vpz 
het zorgkantoor z in kan realiseren. De rest krijgt, als aan de voorwaarden is voldaan, 
de vpz.
Geraadpleegde bestanden: ci z, bjz, c v z-maandrapportages.

In hoofdstuk 7 over wachtlijsten constateren wij dat in 2012 maximaal rond 700 perso-
nen een beroep mogen doen op de vpz (indicatie voor meer dan 10 uur extramurale zorg 
en een voorkeur voor pgb) en dat er eind 2012 ruim 700 ontvangers van een vpz zijn. 
De middelen zijn voldoende om de geïndiceerden z in of een vpz-budget te verstrekken.
Mede vanwege het ontbreken van wachtlijstproblemen bij de vpz, concluderen we voor 
de personen die een beroep mogen doen op de vpz dat vrijwel iedereen die inderdaad 
krijgt (dat is ook de aanname). Omdat de wachtlijsten voor z in vermoedelijk niet groot 
zijn en bovendien lijken te slinken, gaan we ervan uit dat het zorgkantoor voor cliënten 
die toch nog aangewezen zijn op z in dat ook kan realiseren. Wij trekken apart conclusies 
voor beide onderdelen van aanname 6: van aanname 6 is zowel het onderdeel dat betrekking 
heeft op de ontvangers van een vpz-budget (80%) als het onderdeel dat betrekking heeft op personen voor 
wie het zorgkantoor z in kan realiseren (20%) correct.

8.7 Conclusies

De toetsuitkomsten van de aannames vatten we in tabel 8.10 samen. In deze tabel geven 
we bij de aannames 1 en 2 de uitkomsten weer voor de toets met gebruikersaantallen en 
niet voor die met geïndiceerde personen omdat de aannames in gebruikers (pgb-hou-
ders) zijn geformuleerd.

Bij de aannames 1 en 2 gelden de conclusies voor zowel de toets met de benadering via 
geïndiceerden als de toets met de benadering via gebruikers. Van alle aannames zijn er 
dus drie correct, is er één niet correct en is van twee de correctheid onbepaald.
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Tabel 8.10

Toetsuitkomsten per aanname, 2012

beschrijving aanname uitkomst aanname verschil verschil (%)
toets-
uitkomst

1 netto toename pgb-houders met 
 intramurale indicatie 4.830 2.000 2830 141 niet correct
2 uitstroom uit pgb-regeling 1530 1.250 280 22 correct
3 uitstappers (geen zorg meer) in % max. 74 32 max. 42a max. 131 onbepaald
4 overstappers (zin + vpz-budget) in % min. 26 68 max. 42a max. 62 onbepaald

5 pgb-houders met indicatie bg/pv/vp, 
≥10 uur zorg  (%) 20 20 0 0 correct
6 beroep op vergoedingsregeling 
(≥10 uur) (%)

zin
vpz-budget

bijna 0
bijna 100

20
80

bijna 20
bijna 20

–
bijna 25

correct
correct

a In procentpunten. 
bg = begeleiding, pv = persoonlijke verzorging, vp = verpleging, vpz = vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Bron: SCP
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Summary and conclusions

Monitoring personal budgets and restrictions

A Dutch person with a care need can apply for help funded through the Exceptional 
Medical Expenses Act (aw bz). This requires a needs assessment, or ‘indication’, a sort 
of ‘ticket’ to care. People can choose between receiving care in kind or receiving an 
amount of money in the form of a personal budget, which they can use to arrange and 
pay for care themselves. It is almost 20 years since the first experiments with personal 
budgets were launched in the Netherlands. Since then, the personal budget has taken off 
hugely: at the end of 2011, Dutch care administration offices had almost 139,000 personal 
budget-holders in their records. The costs involved at that time exceeded 2,530 million 
euros on an annualised basis.

The growth of the personal budget, and above all the ‘magnet effect’ caused by the 
introduction of the scheme (the extra demand for care which arises purely because the 
scheme exists) led the then State Secretary for Health, Welfare and Sport to announce a 
number of restrictive measures in 2011. In introducing these measures she was seeking 
to curb the strong growth in the number of personal budgets and thus to contain spend-
ing on the Exceptional Medical Expenses Act (aw bz). With effect from 1 January 2012, 
access to a personal budget for new clients was restricted to persons with an indicated 
need for residential care. At the same time, a ‘care payment scheme’ was introduced, 
which was available only for new clients with an indication for at least ten hours of 
(non-residential) care per week and whose care could not be adequately delivered by care 
providers. The care payment scheme is similar to the personal budget, except that extra 
eligibility conditions have to be met. Anyone else with an indication for non-residential 
care receives care in kind. Personal budget-holders who already had an indication on 1 
January 2012 will retain their entitlement to a personal budget until 1 January 2014, even 
if they are reassessed. The State Secretary believes these measures, while leading to an 
increase in the use of care in kind, will lead to an overall reduction in total care use.
In the new situation, new clients who might previously have expressed a preference for a 
personal budget will in future end up in one of the following situations: (1) care in kind; 
(2) personal budget with an indication for residential care; (3) personal care payment if 
the assessment indicates at least ten hours’ care per week and if care in kind is not avail-
able; and (4) not using publicly funded care. In this Monitor we refer to new clients who 
opt for care in kind as ‘switchers’. Those who decide to stop using publicly funded care 
are described as ‘leavers’.
On 1 January 2013, however, the personal budget restriction measures were partially 
rolled back: the ten-hour criterion was scrapped for nursing and care, remaining in force 
only for support; and the State Secretary for Health, Welfare and Sport has since decided 
to scrap the ten-hour criterion for support as well from 1 January 2014, though only for 
existing clients.
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In order to be able to gauge the effects of the personal budget restriction measures and 
the introduction of the care payment scheme, the Ministry of Health, Welfare and Sport 
made a number of assumptions in 2011 with regard to expected changes in the use of 
aw bz-funded care as a result of these measures. Care funded through the Social Support 
Act (Wmo) is left out of consideration here.
The Ministry asked scp to test these assumptions against the actual situation. This Per-
sonal Budget Monitor 2012 describes developments in relation to personal budgets and care 
in kind with regard to aw bz-funded care. It also presents the outcomes of the tests of 
the Ministry’s assumptions for the year 2012. The 2012 Monitor is the first in a series, and 
looks only at the scheme that was in force in 2012.

Design of Personal Budget Monitor and data

Aim
The aim of the Personal Budget Monitor 2012 is first to outline developments and show the 
waiting list problem and then to test the assumptions made by the Ministry of Health, 
Welfare and Sport concerning the impact of the personal budget restriction measures 
and care payment scheme for 2012. The first part of the report constitutes the monitor; 
the second part looks specifically at the personal budget restriction measures. Briefly, 
and limited to the year 2012, the assumptions are as follows:
1 Personal budget-holders with an indication for residential care: the number of personal budg-

et-holders with an indication for residential care will show a net increase of around 
2,000.

2 Personal budget-holders leaving the personal budget scheme: the number of personal budget-
holders leaving the scheme will be 1,250 per month.

3 Persons deciding not to use aw b z-funded care (‘leavers’): 32% of potential personal budget-
holders with an indication for non-residential care will not use aw bz-funded care.

4 Persons who will switch to care in kind (‘switchers’): 68% of potential personal budget-hold-
ers with an indication for non-residential care will switch to care in kind. This is the 
mirror image of assumption 3.

5 Percentage of persons who in principle meet the ten-hour criterion: approximately 20% of per-
sons with a personal budget have an indication for more than ten hours’ care in the 
form of support, personal and/or nursing care.

6 Percentage of persons for whom care in kind is available: the care administration office will be 
able to arrange care in kind for 20% of persons who are entitled to the care payment 
scheme. The remainder, provided they meet the conditions, will receive care pay-
ments.

Research questions used to test the assumptions
Before the assumptions were tested, the study first looked at whether longer waiting lists 
had arisen, since waiting lists can blur the picture concerning the demand for and use of 
care.
The assumptions relating to personal budget-holders (assumptions 1, 2, 5 and 6) can be 
tested fairly directly on the basis of the available data. The research question in these 
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cases is the same as the question of whether the assumption is correct. The situation is 
different for assumptions 3 and 4, because we are unable to observe the potential person-
al budget-holders directly. For these assumptions, we make use of trend-break analyses 
to establish changes in the numbers of indicated or actual users. These are changes that 
occurred starting from 1 January 2012, when the personal budget restriction measures 
were introduced. The actual research questions used for testing assumptions 3 and 4 are 
as follows:
a In which client groups has a significant shift in use taken place?
b How big is that shift?
c Does the sum of the significant shifts correspond with the shifts expected on the basis 

of the assumptions made in the personal budget restriction measures?

Analyses
In order to be able to test assumptions 3 and 4, we divided people with an indication for 
care into a number of client groups. The reason for doing this the changes are concentrat-
ed in a few client groups and those changes are almost impossible to observe if we look 
only at the total number of people with an indication for aw bz-funded care. Clients were 
subdivided into groups based on age group, function, care basis, care intensity (fewer 
than ten hours/ten hours or more) and preference (personal budget/care in kind). We 
investigated whether any trend breaks occurred on 1 January 2012 in each of these client 
groups.
The emphasis in the trend-break analyses lies on client groups that contain the most peo-
ple with an indication for care and a preference for a personal budget. We use the term 
‘target group’ to describe the client groups in this Monitor. In order of size, these target 
groups are formed by people with an indication for care on the following bases: 1) psychi-
atric, younger than 18 years; 2) somatic, 65 years or older; 3) psychiatric, 18 years or older; 
4) intellectual disability, younger than 18 years; 5) physical disability; 6) intellectual disa-
bility, 18 years or older; 7) psychogeriatric. In some cases, a further subdivision was made.

Data
Data about the number of users (existing and new) are preferred for the analyses, because 
the assumptions are also formulated in terms of users. However, user data are not availa-
ble for all the subdivisions needed for testing assumptions 3 and 4, and we were therefore 
forced to use data on existing and new indications for care.
Data from a large number of sources were used for the Personal Budget Monitor: the Care 
Needs Assessment Centre (ci z); Youth Care Offices (bjz) (data collected by Youth Care 
Services Netherlands (jn)); the Dutch Care Insurance Board (c v z); vg z (care insurer 
and a consortium of seven care administration offices); and the Central Administrative 
Office for Exceptional Medical Insurance (c a k). Indication data were provided by ci z and 
bjz. Data on personal budget-holders were obtained from c v z and vg z. User numbers 
were supplied by c a k. As the ci z data are crucial for testing assumptions 3 and 4, and 
as the outcomes of those tests were different from what we expected, ci z carried out an 
additional check on the figures provided, and guaranteed that the data provided were 
accurate.
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There is a great deal of room for improvement in the data collection, as there are numer-
ous gaps. The analyses would gain in power if the bjz were to draw a distinction when 
assessing care needs between those with a preference for care in kind and those prefer-
ring a personal budget, if c a k was able to deliver data on new users and if better cost 
information was available to enable the effects of the personal budget restriction meas-
ures to be translated into cost figures. Fortunately, the waiting list recording system was 
massively improved recently, enabling c v z to take what appears to be a reliable snapshot 
of the situation in April 2013. It is important that this improvement is locked in through 
close cooperation between care providers and care administration offices.

Developments in broad outline

Unless stated otherwise, from now on we include personal care payment-holders among 
personal budget-holders. The number of personal budget-holders rose by around 27% 
between January 2009 and December 2011 (an average of just over 8% per year), before 
falling by 7% in 2012 after the introduction of the restriction measures. The measures 
caused the number of new recipients of personal budgets to fall to roughly a quarter 
of the original number, while those leaving the system remained reasonably stable. 
Approximately 1,300 fewer people applied for a personal budget each month (excluding 
youth mental health care services). The total number of persons applying for new care 
(both those with a preference for care in kind and those preferring a personal budget) 
also fell sharply in youth mental health care services. Some 71% of this group had a pref-
erence for a personal budget in 2011; this fell to 6% in the last three quarters of 2012.
The total costs for all personal budget-holders together show a rising trend until a few 
months after the introduction of the restriction measures, after which the costs stabi-
lise. However, we see a sharp rise in the budget per budget-holder after 1 January 2012, of 
14% (from approximately €18,300 to approximately €20,900). This increase is probably 
due to three factors: 1) an increase of 5% in rates, including personal budget rates, from 1 
January 2012 for clients with an indication for residential care; 2) an increase in the num-
ber of persons with an indication for residential care; 3) a higher proportion of ‘expen-
sive’ budget-holders because the restriction measures caused some of the relatively 
‘cheap’ budget-holders with an indication for non-residential care to disappear from the 
figures. This latter phenomenon should not be confused with upcoding, in which people 
apply and are given an indication for more care than they need so as to be eligible for 
certain types of care.

Developments per client group

In 2012, the number of persons with a valid indication for residential care and a prefer-
ence for a personal budget rose by 40%, while the number of budget-holders increased 
by 30%. The rise in the number with an indication for residential care in 2012 can prob-
ably be explained partly by the attractive personal budget rates in 2012 for clients with an 
indication for residential care, which up to and including that year were higher than the 
rates for care in kind. These relatively high rates might have prompted people to switch 
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from care in kind to a personal budget. There may also have been some form of upcod-
ing, in this case involving people wishing to be eligible for a personal budget. However, 
hard evidence of genuine upcoding can only be elicited by carrying out a file search, 
which was not done for this Monitor.
The number of budget-holders with an indication for non-residential care for less than 
ten hours per week fell by 15% in 2012, while the number with a budget for ten hours or 
more per week fell by around 6%. This latter decline means there is probably no upcod-
ing in the group with a budget for more than ten hours’ care per week. The number of 
persons receiving an indication for care also fell in both groups. The number of new 
clients fell particularly sharply. Both the number of persons with a new indication for 
fewer than ten hours’ care and a preference for a personal budget and the number of new 
budget-holders for fewer than ten hours’ care fell almost to zero in the first half of 2012, 
in line with the personal budget restriction measures.

The biggest target group of budget-holders comprises young people receiving psychiatric 
care. This group fell by almost 20% in 2012, and the same applies for somatic patients and 
young people with an intellectual disability. The only group in which there was no reduc-
tion in the number of budget-holders was people with physical disabilities.
Neither the total number of valid indications for non-residential care nor the number of 
new indications for non-residential care with a preference for care in kind developed in 
the way we would expect based on the personal budget restriction measures: a bigger 
than usual increase in the number of indications with a preference for care in kind. This 
would suggest that there are few if any ‘ switchers’.
The number of young people with a new indication for psychiatric care (preference for a 
personal budget and preference for care in kind together) reduced by a third in 2012 for 
non-residential care for fewer than ten hours, and by 27% for non-residential care for ten 
hours or more; there was no change in the case of residential care.

Waiting lists

There are no indications of financial impediments in 2012 to the provision of care in 
kind, personal budgets or personal care payments. To the extent that information is 
available on waiting lists, it points more in the direction of a reduction than an increase 
in the waiting lists for care in kind.

Testing assumptions

The results of the tests of the assumptions are set out in table S.1. The table describes the 
assumption as ‘correct’ if the actual situation differs by less than 25% from the assump-
tion, and ‘not correct’ if the discrepancy is more than 50% (‘partly correct’ would be a 
discrepancy of between 25% and 50%, but this did not occur). If the figures offer little 
certainty as to whether an assumption is correct or not, we describe this as ‘inconclu-
sive’. This means that the figures cannot confirm the correctness of the assumption, 
but also cannot rule it out. The outcomes shown in the table for assumptions 1 and 2 
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are based on user numbers, not persons with an indication, because the assumptions 
are also formulated in terms of users (personal budget-holders). The test outcomes for 
persons with an indication are however precisely the same in terms of the conclusion 
drawn.

Table S.1

Test outcomes per assumption, 2012

description of assumption outcome assumption
absolute 
difference

percentage 
difference test outcome

1  Net increase in budget-holders 
with residential care indication

4830
per year

2000
per year

2830
 per year 141 not correct

2  Leaving personal budget scheme
1530

per month
1250

per month
280

per month 22 correct
3 Exit clients (no more care) max 74% 32% max 42%a max 131 inconclusive
4  Transit clients (care in kind + 

personal care payment 
budget) min 26% 68% max 42%a max 62 inconclusive

5  Personal budget-holders with an 
indication 
for sup/pc/nur ≥10 hours 20% 20% 0 0 correct

6  Use of payment scheme 
(≥10 hours) 

care in kind
personal care payment budget

almost 0% 
100%

20%
80%

almost 
20%

almost 
20%

–
almost 25

correct
correct

a In percentage points.
sup = support, pc = personal care, nur = nursing

Source: scp

Three of the assumptions are therefore found to be correct; one is not correct, and the 
correctness of two has not been determined.

Assumptions 2, 5 and 6 are correct. The number of budget-holders leaving the scheme 
(assumption 2) is within 25% of the assumed number of 1,250 in 2012. Among budget-
holders with an indication for non-residential support, personal and/or nursing care 
(assumption 5), 20% have an indication for more than ten hours’ care per week. The care 
administration office was able where necessary to arrange care in kind for people with 
an entitlement to a personal care payment (assumption 6), though the clients probably 
made virtually no use of this. Despite this, it was in principle possible to arrange care 
in kind for 20% of those entitled to a personal care payment. This suggests that almost 
everyone with an entitlement to a personal care payment actually received a budget, i.e. 
at least 80% of this group.

Assumption 1 is not correct: the numbers of personal budget-holders with an indication 
for residential care did not increase by 2,000 in 2012, but by more than 4,800.
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The test outcomes for assumptions 3 and 4, about ‘leavers’ and ‘switchers’, are inconclu-
sive. The reason is that the effect of the personal budget restriction measures cannot be 
separated from autonomous effects which occurred at the same time. This applies both 
for eligible clients with a preference for care in kind and the total number of eligible 
clients (the sum of those with a preference for care in kind and those with a preference 
for a personal budget). For some target groups, autonomous effects get in the way of 
detecting any evident trend break in care in kind. We are unable to determine the num-
ber of switchers and leavers; this means that we are forced to apply a bandwidth for all 
target groups together. We set the lower limit of the bandwidth for switching to care in 
kind and a personal care payment at 26% (the assumption was 68%), with an upper limit 
for leaving the scheme of 74% (assumption: 32%).
There are four target groups in which we were able to establish a positive trend break: 
the groups ‘intellectual disability, <18 years, ≥10 hours; ‘physical disability, <10 hours’; 
‘psychogeriatric, <10 hours’; and ‘psychogeriatric, ≥10 hours’. The switching rates in 
these groups range from 36% to 100%, with an average across the four groups of 62%. 
This is close to the figure of 68% in assumption 4. If only these four groups are tested, 
assumptions 3 and 4 are correct. However, in 2011 these groups together covered only 4% 
of the total number of people with an indication for care and 9% of people with an indi-
cation and a preference for a personal budget. In the vast majority of cases, therefore, 
it remains unclear what the proportion of leaving and switching is among people who 
no longer apply for a personal budget. We do know that this loss of demand occurs: in 
four groups (58% of budget-holders with an indication for care in 2011), the total number 
of new clients (personal budget and care in kind together) was substantially lower than 
expected.
The outcomes for each target group are found to be sensitive to the specification that 
is chosen for the model used for the trend break analysis. On the other hand, the out-
comes for all target groups together, the total number of leavers and the total number of 
switchers differ little, whatever the specification.

Conclusions and discussion

The personal budget restriction measures greatly curbed the number of new budget-
holders in 2012, but the effect on the total number of budget-holders is still relatively 
small, because these measures only apply to new clients. That small effect also applies 
for the costs: the average costs per budget-holder have risen sharply. This does not alter 
the fact that the measures can have a very major impact on groups which were initially 
able to apply for a personal budget and can now no longer do so.
The question is whether the picture in 2013 will be very different. On the one hand, 
developments are taking place in 2013 which will gradually reduce the total number of 
personal budget-holders due to the continuing low number of new clients and a stable 
number of clients exiting the scheme and the measures to combat fraudulent use of the 
scheme. On the other hand, the ten-hour criterion for nursing and care is being removed 
from the personal budget scheme in 2013, and the ten-hour criterion for existing budget-
holders with an indication for support will now not be introduced on 1 January 2014. 
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A subsequent Personal Budget Monitor will therefore have a different character.
Under the original personal budget restriction measures, the really major changes – in 
terms of both usage and costs – would have occurred from 2014, when they started to 
apply to all existing budget-holders. Now that existing clients will retain their rights in 
2014, the changes in that year are likely to be limited.

Substitution not only occurs between personal budget use and care in kind, but also 
within the group of personal budget-holders: the reduction in the number of budget-
holders with an indication for non-residential care was accompanied by a rise in the 
number of budget-holders with an indication for residential care. This may have been 
associated with a rejection of the care payment scheme, pricing issues and/or upcoding.

The personal budget restriction measures have led to a reduction in the number of 
budget-holders, and the costs will therefore eventually also come down, or grow less 
strongly than they would have without the measures. At the same time, the reduced use 
of personal budgets will increase the demand on care in kind. How big the effect of the 
measures will be on this latter demand is difficult to determine, because the care indica-
tions stemming from the ci z assessments show that the number of new clients with a 
preference for care in kind is reducing, or growing less strongly, than prior to 1 January 
2012. This autonomous effect cuts across the effect of the personal budget restriction 
measures. Pinpointing these autonomous developments would require a separate analy-
sis.

Given the recent changes in the personal budget scheme, in which the restriction meas-
ures originally proposed in 2011 have largely been withdrawn, it would not be logical to 
retest the assumptions attached to the restriction measures in a future Personal Budget 
Monitor. More logical would be a descriptive approach. The content of the 2013 Monitor 
will be determined in consultation with the Ministry of Health, Welfare Sport. Closing 
the data gaps identified here could enable sharper conclusions to be drawn in a future 
Personal Budget Monitor, even one with a descriptive character.
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Begrippenlijst

Afkortingen gegevensleveranciers

bjz Bureau Jeugdzorg
c a k Centraal Administratie Kantoor
ci z Centrum indicatiestelling zorg
c v z College voor Zorgverzekeringen
g gz Geestelijke gezondheidszorg
jn Jeugdzorg Nederland
nz a Nederlandse Zorgautoriteit
u v i t een samengaan van de (ziektekosten)verzekeringen Univé, vg z 

(oude vorm), i z a en Trias
vg z De afsplitsing van het zorgverzekeringsdeel van u v i t (het schade-

verzekeringsdeel van u v i t werd in Univé ua ondergebracht)

Afkortingen van wetten en begrippen, en definities

aw bz Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
bg functie begeleiding
lg lichamelijk gehandicapt
pg psychogeriatrische grondslag
pgb persoonsgebonden budget
ps psychiatrische grondslag
pv/vp functie persoonlijke verzorging en verpleging
so somatische grondslag
vg verstandelijk gehandicapt
vpz vergoedingsregeling persoonlijke zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
z in zorg in natura
zzp zorgzwaartepakket
aw bz-functie Samenhangend geheel van taken en activiteiten om te voldoen 

aan individuele zorgvragen. Vanuit de aw bz kan aanspraak 
gemaakt worden op de zorgfuncties persoonlijke verzorging, 
verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.

aw bz- Een bepaalde gezondheidsproblematiek die recht geeft op 
grondslag  aw bz-zorg.
  De volgende grondslagen worden onderscheiden:

– somatische aandoening/beperking
– psychogeriatrische aandoening/beperking
– psychiatrische aandoening/beperking
– lichamelijke handicap
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– verstandelijke handicap
– zintuiglijke handicap (hiervoor is geen indicatie meer nodig)

cliëntgroep Groep personen van pgb-houders, z in-gebruikers of zorg-
gebruikers die ten aanzien van bepaalde aspecten homogeen is.

extramuraal Buiten een instelling plaatsvindend.
gebruik Het daadwerkelijk afnemen van een voorziening, zoals een 

zorgvoorziening.
gebruiker Persoon die daadwerkelijk een voorziening afneemt.
geïndiceerde Persoon met een indicatie.
indicatie ‘Toegangsbewijs’ om bepaalde zorg te krijgen.
instroom gebruikers Aantal nieuwe gebruikers.
instroom 
geïndiceerden Aantal personen met een nieuwe indicatie.
intramuraal Binnen een instelling plaatsvindend.
netto instroom De (bruto) instroom–uitstroom.
netto uitstroom De (bruto) uitstroom–instroom.
nieuwe cliënt Cliënt met een nieuwe indicatie of cliënt die een nieuwe gebruiker 

is.
nieuwe gebruiker Gebruiker die bij aanvang van het gebruik ten minste zes weken 

niet heeft gebruikt.
nieuwe geïndiceerde Persoon met een nieuwe indicatie.
nieuwe indicatie Indicatie voor iemand die nog nooit een indicatie heeft gehad of 

bij wie de indicatie meer dan zes weken geleden verlopen is.
nieuw gebruik Gebruik door iemand die de afgelopen zes weken niet heeft 

gebruikt.
overstap Overgang van het niet verkregen pgb naar z in.
overstappers Personen die in een situatie voorafgaande aan de invoering van 

de pgb-maatregelen een aw bz-indicatie met een voorkeur voor 
een pgb zouden hebben aangevraagd en verkregen, nu ook een 
indicatie aanvragen, maar genoegen nemen met z in.

persoonsgebonden Een geldbedrag waarmee iemand die zorg of hulp nodig heeft 
budget  en daarvoor in aanmerking komt, zorg kan inkopen. Cliënten 

kunnen zelf de hulpverleners uitkiezen.
pgb-houder Iemand die een persoonsgebonden budget ontvangt.
pgb-maatregelen De per 1 januari 2012 in werking getreden pgb-maatregelen.
pgb-stop De van 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 van kracht zijnde stop op 

het toekennen van nieuwe pgb’s.
potentiële Personen die in een situatie voorafgaande aan de invoering van
pgb-vragers  de pgb-maatregelen een aw bz-indicatie met een voorkeur voor 

een pgb zouden hebben aangevraagd en verkregen (som van 
overstappers en potentiële uitstappers).

potentiële Personen die in een situatie voorafgaande aan de invoering van de
uitstappers  pgb-maatregelen een aw bz-indicatie met een voorkeur voor pgb 

zouden hebben aangevraagd en verkregen, maar dat nu niet doen.
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trendbreukanalyse Analyse van de veranderingen in ontwikkelingen.
uitstap Vraaguitval ten gevolge van de pgb-maatregelen.
uitstroom gebruikers Aantal gebruikers dat de afgelopen zes weken niet heeft gebruikt.
uitstroom Personen van wie de indicatie is vervallen, d.w.z. langer dan zes
geïndiceerden  weken geleden verlopen is.
upcoding Verschijnsel dat men meer zorgt vraagt en geïndiceerd krijgt dan 

men nodig heeft, teneinde toch in aanmerking te komen voor een 
pgb (of vpz-budget).

zorg in natura Zorg die zorginstellingen leveren, bijvoorbeeld thuiszorg-
organisaties.

zorgzwaartepakket Een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van 
de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft. Aan ieder 
zorgzwaartepakket (zzp) hangt een (maximale) prijs. Vanaf 1 april 
2007 wordt een cliënt die in aanmerking komt voor ‘verblijf’ 
geïndiceerd in termen van een zzp en niet meer in functies 
en klassen. Zorginstellingen krijgen vergoed per prestatie 
die uitgedrukt wordt in een zzp. Extramurale zorg wordt niet 
geïndiceerd in termen van een zzp. Er bestaan ook pgb’s met een 
(intramurale) zzp-indicatie.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het 
scp. Een complete lijst is te vinden op www.scp.nl/publicaties.

Sociaal en Cultureel Rapporten
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008.   
isbn 978 90 377 0368-9
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Andries van den 
Broek, Ria Bronneman-Helmers en Vic Veldheer (red.). isbn 978 90 377 0505 8
Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultu-
reel Rapport 2012. Vic Veldheer, Jedid-Jah Jonker, Lonneke van Noije, Cok Vrooman (red.). 
isbn 978 90 377 0623 9

scp-publicaties 2012
2012-1 Niet alle dagen feest. Nieuwjaarsuitgave 2012 (2012). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978 90 377 0598 0
2012-2 Waar voor ons belastinggeld? Prijs en kwaliteit van publieke diensten (2012). Bob Kuhry en  

Flip de Kam (red.). isbn 978 90 377 0596 6
2012-3 Jaarrapport integratie 2011 (2012). Mérove Gijsberts, Willem Huijnk en Jaco Dagevos (red.). 

isbn 978 90 377 0565 2
2012-4 Bijzondere mantelzorg. Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking 

of psychiatrische problematiek (2012). Y. Wittenberg, M.H. Kwekkeboom en A.H. de Boer. 
isbn 978 90 377 0566 9

2012-5 VeVeRa-i v. Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030 (2012). 
Evelien Eggink, Debbie Oudijk en Klarita Sadiraj. isbn 978 90 377 0594 2

2012-6 Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen (2012). 
Quirine van der Hoeven. isbn 978 90 377 0583 6

2012-7 Vraag naar arbeid 2011 (2012). Edith Josten, Jan Dirk Vlasblom, Marian de Voogd-Hamelink. 
isbn 978 90 377 0601 7

2012-8 Measuring and monitoring immigrant integration in Europe (2012). Rob Bijl en Arjen Verweij 
(red.) isbn 978 90 377 0569 0

2012-9 iq met beperkingen. De mate van versandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht (2012). 
Isolde Woittiez, Michiel Ras en Debbie Oudijk. isbn 978 90 377 0602 4

2012-10 Niet te ver uit de kast. Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland (2012).  
Saskia Keuzenkamp (red.), Niels Kooiman, Jantine van Lisdonk. isbn 978 90 377 0603 1

2012-11 The Social State of the Netherlands 2011. Summary (2012). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, 
 Mariëlle Cloïn en Evert Pommer (red.) isbn 978 90 377 0605 5
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2012-13 Sturen op geluk. Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen 
(2012). Cretien van Campen, Ad Bergsma, Jeroen Boelhouwer, Jacqueline Boerefijn, 
Linda Bolier. isbn 978 90 377 0608 6

2012-14 Countries compared on public performance. A study of public sector performance in 28 countries (2012). 
Jedid-Jah Jonker (red.). isbn 978 90 377 0584 3

2012-15 Versterking data-infrastructuur sport (2012). Annet Tiessen-Raaphorst en Jos de Haan. 
isbn 978 90 377 0613 0

2012-16 De sociale staat van de gemeente. Lokaal gebruik van de scp-leefsituatie-index (2012). 
Jeroen  Boelhouwer (scp), Rob Gilsing (Verwey-Jonker Instituut). isbn 978 90 377 0612 3

2012-17 Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname 
personen met gezondheidsbeperkingen (2012). Maroesjka Versantvoort en Patricia van Echtelt 
(red.). isbn 978 90 377 0616 1

2012-18 Monitor Talent naar de Top 2011 (2012). Ans Merens (red.) en Commissie Monitoring Talent 
naar de Top. isbn 978 90 377 0610 9

2012-19 Tevreden met pensioen. Veranderende inkomens en behoeften bij ouderen (2012). Arjan Soede. 
isbn 978 90 377 0572 0

2012-20 Verzorgd uit de bijstand. De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers 
(2012). Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux. isbn 978 90 377 0614 7

2012-21 De virtuele kunstkar. Cultuurdeelname via oude en nieuwe media (2012). Nathalie Sonck en  
Jos de Haan. isbn 978 90 377 0619 2

2012-22 Op zoek naar bewijs. Evaluatieontwerpen onderwijsmaatregelen (2012). Lex Herweijer en 
 Monique Turkenburg. isbn 978 90 377 0618 5

2012-23 Startklaar voor vier jaar. Een verkenning van publieke prestaties voor de kabinetsformatie 2012 (2012). 
Evert Pommer (red.). isbn 978 90 377 0640 6

2012-24 Op afstand gezet. Een onderzoek naar de publieke opinie op verzoek van de Parlementaire Onderzoeks-
commissie ‘Privatisering en verzelfstandiging’ (2012). Josje den Ridder en Paul Dekker.  
isbn 978 90 377 0639 0.

2012-25 Moslim in Nederland 2012 (2012). Mieke Maliepaard en Mérove Gijsberts. 
isbn 978 90 377 0621 5

2012-26 Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010 (2012). Frans Knol. isbn 978 90 377 0533 1
2012-27 Maten voor gemeenten 2012. Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 

2005-2010 (2012). Evert Pommer, Ingrid Ooms, Ab van der Torre, Saskia Jansen. 
isbn 978 90 377 0624 6

2012-28 Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt (2012). 
Iris  Andriessen, Eline Nievers en Jaco Dagevos. isbn 978 90 377 0615 4

2012-29 Particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. Een casestudy naar nieuwe verbanden in de 
Nederlandse civil society (2012). Esther van den Berg m.m.v. Irene de Goede.  
isbn 978 90 377 0631 4

2012-30 Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland (2012). Saskia Keuzenkamp. 
isbn 978 90 377 0625 3

2012-31 Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultu-
reel Rapport 2012 (2012). Vic Veldheer, Jedid-Jah Jonker, Lonneke van Noije, Cok Vrooman 
(red.). isbn 978 90 377 0623 9

2012-32 Meebetalen aan de zorg. Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg (2012). Sjoerd 
Kooiker, Mirjam de Klerk, Judith ter Berg en Yolanda Schothorst. isbn 978 90 377 0628 4

2012-33 Dichter bij elkaar. De sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland (2012). 
Willem Huijnk en Jaco Dagevos. isbn 978 90 377 0627 7

2012-34 Armoedesignalement 2012 (2012). scp en cbs. isbn 978 90 377 0633 8



104

he t per so onsgebonden bud ge t in de aw bz

2012-35 Emancipatiemonitor 2012 (2012). Ans Merens, Marijke Hartgers en Marion van den Brakel. 
isbn 978 90 377 0630 7

2012-36 Meldingen van discriminatie in Nederland (2012). Iris Andriessen en Henk Fernee.  
isbn 978 90 377 0643 7

scp-publicaties 2013
2013-1 Van pech en rampspoed. Nieuwjaarsuitgave 2013 (2013). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978 90 377 0611 6
2013-2 Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik (2013). 

Sander Bot (red.), Simone de Roos, Klarita Sadiraj, Saskia Keuzenkamp,  
Angela van den Broek, Ellen Kleijnen. isbn 978 90 377 0629 1

2013-3 Gezinnen onderweg. Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en 
gezin (2013). Marjolijn van der Klis (red.) isbn 978 90 377 0568 3

2013-4 Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 (2013). 
Saskia Keuzenkamp en Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0648 2

2013-5  Towards Tolerance. Exploring changes and explaining differences in attitudes towards homosexuality 
across Europe (2013). Lisette Kuyper, Jurjen Iedema, Saskia Keuzenkamp.  
isbn 978 90 377 0650 5

2013-6 Sprekend op schrift. Een selectie uit vijftien jaar lezingen en artikelen van Paul Schnabel, 1998-2013 
(2013). isbn 978 90 377 0647 5

2013-7 Acceptance of lesbian, gay, bisexual and transgender individuals in the Netherlands 2013 (2013). 
Saskia Keuzenkamp en Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0649 9

2013-8 Gemeentelijk Wmo-beleid 2010. Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten (2013). 
Frieke Vonk, Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Anna Maria Marangos. 

  isbn 978 90 377 0651 2
2013-9 Aanbod van arbeid 2012 (2013). Jan Dirk Vlasblom, Edith Josten, Marian de Voogd-Hamelink. 

isbn 978 90 377 0654 3
2013-10 De dorpenmonitor (2013). Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners. Anja Steenbekkers 

en Lotte Vermeij (red.) isbn 978 90 377 0634 5
2013-11 Van Paars 2 naar Rutte II. Rede van Paul Schnabel bij zijn afscheid van het Sociaal en Cultureel 

 Planbureau, 11 maart 2013. isbn 978 90 377 0660 4
2013-12 Kunstminnend Nederland? Interesse en bezoek, drempels en ervaringen. Het culturele draagvlak, deel 12 

(2013). Andries van den Broek. isbn 978 90 377 0652 9
2013-13 Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit (2013). Joep de Hart.  

isbn 978 90 377 0644 4 
2013-14 Nieuw in Nederland. Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen (2013). Mérove Gijsberts 

(scp) en Marcel Lubbers (ru). isbn 978 90 377 0655 0.
2013-15 Werk aan de wijk. Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid (2013). Matthieu 

Permentier, Jeanet Kullberg, Lonneke van Noije. isbn 978 90 377 0663 5
2013-16 Lasten onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld (2013). 

Michiel Ras, Debbie Verbeek-Oudijk en Evelien Eggink. isbn 978 90 377 0662 8.
2013-17 De studie waard. Een verkenning van mogelijke gedragsreacties bij de invoering van een sociaal leenstel-

sel in het hoger onderwijs (2013). Monique Turkenburg, Lex Herweijer, Jaco Dagevos, m.m.v. 
Iris Andriessen, Lenie van den Bulk (ced -groep). isbn 978 90 377 0664 2

2013-18 Het persoonsgebonden budget in de aw b z . Monitor 2012. Ab van der Torre, Ingrid Ooms, Mirjam 
de Klerk. isbn 978 90 377 0657 4
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2013-20 De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012 (2013). Peteke Feijten, 
Anna Maria Marangos, Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Frieke Vonk. 

  isbn 978 90 377 0667 3 
2013-21 Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar (2013). Cretien van Campen, 
  Marjolein Broese van Groenou, Dorly Deeg, Jurjen Iedema. isbn 978 90 377 0626 0
2013-22 Using smartphones in survey research: a multifunctional tool. Nathalie Sonck en Henk Fernee. 

isbn 978 90 377 0680 2 
2013-24 Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van onder-

steuning op participatie (2013). Jolien Hofstede, Mieke Cardol, Mieke Rijken. isbn 978 90 377 
0676 5

2013-25 Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs. Lex Herweijer en Ria Vogels. isbn 978 90 377 0671 0

2013-27 Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf 
gemeenten (2013). Wouter Mensink, Anita Boele, Pepijn van Houwelingen. 

  isbn 978 90 377 0659 8

Overige publicaties
Hoe het ons verging... Traditionele nieuwjaarsuitgave van het s c p  (2010). Paul Schnabel (red.).  

isbn 978 90 377 0465 5
Wmo Evaluatie. Vierde tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke 

 beperking; twee jaar na de invoering van de Wmo (2010). A. Marangos, M. Cardol, M. Dijkgraaf,  
M. de Klerk. isbn 978 90 377 0470 9

Op weg met de Wmo. Journalistieke samenvatting door Karolien Bais. Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en 
Joost Timmermans. Samenvatting door Karolien Bais (2010). isbn 978 90 377 0469 3

NL Kids online. Risico’s en kansen van internetgebruik onder jongeren (2010). Jos de Haan.  
isbn 978 90 377 0430 3

Kortdurende thuiszorg in de aw b z . Een verkenning van omvang, profiel en afbakening (2010).  
Maaike den Draak. isbn 978 90 377 0471 6

De publieke opinie over kernenergie (2010). Paul Dekker, Irene de Goede, Joop van der Pligt.  
isbn 978 90 377 0488 4

Op maat gemaakt? Een evaluatie van enkele responsverbeterende maatregelen onder Nederlanders van 
 niet-westerse afkomst (2010). Joost Kappelhof. isbn 978 90 377 0495 2

Oudere tehuisbewoners. Landelijk overzicht van de leefsituatie van ouderen in instellingen 2008-2009 (2010). 
Maaike den Draak. isbn 978 90 377 0499 0

Kopers in de knel? Een scenariostudie naar de gevolgen van de crisis voor huiseigenaren met een hypotheek (2010). 
Michiel Ras, Ingrid Ooms, Evelien Eggink. isbn 978 90 377 0498 3

Gewoon anders. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2010). Saskia Keuzenkamp. 
isbn 978 90 377 0502 7

De aard, de daad en het Woord. Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants 
Nederland, 1959-2009 (2010). David Bos. isbn 978 90 377 0506 5

Werkloosheid in goede banen. Bijdragen aan de s c p -studiemiddag 2010 (2010). Patricia van Echtelt (red.).  
isbn 978 90 377 0516 4

Europa’s welvaart. De Lissabon Agenda in een breder welvaartsperspectief en de publieke opinie over de Europese 
Unie (2010).Harold Creusen (cpb), Paul Dekker (scp), Irene de Goede (scp), Henk Kox (cpb), 
Peggy Schijns (scp) en Herman Stolwijk (cpb). isbn 978 90 377 0492 1

Maakt de buurt verschil? (2010). Merové Gijsberts, Miranda Vervoort, Esther Havekes en 
Jaco Dagevos. isbn 978 90 377 0227 9 
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Mantelzorg uit de doeken (2010). Debbie Oudijk, Alica de Boer, Isolde Woittiez, Joost Timmermans, 
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