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Voorwoord

Naar verwachting zal de vergrijzing van de bevolking de komende jaren doorzetten. 
Dit heeft gevolgen voor het gebruik van zorg, in het bijzonder voor de verpleging en 
ver zorging. Daarvan maken vooral ouderen veel gebruik. De financiële druk op de lang-
durige zorg zal dan ook toenemen.
Mede daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) verzocht inzicht te verschaffen in de toekomstige 
ontwikkelingen in de verpleging en verzorging. Om dat te kunnen doen heeft het scp 
een onderzoeksprogramma opgezet: het Programma Langdurige zorg. Het Verpleging en 
Verzorging Ramingsmodel (VeVeRa) is hier onderdeel van. Met dit model wordt inzicht 
gegeven in de te verwachten ontwikkelingen in het gebruik van verpleging en ver-
zorging voor de komende decennia. Het betreft niet alleen het gebruik van collectief 
 gefinancierde zorg, maar ook van informele of particulier gefinancierde alternatieven.

Dit rapport beschrijft de resultaten van het vierde model (VeVeRa-IV) in de reeks, en pre-
senteert het gebruik van verpleging en verzorging over de periode 2009-2030. Het model 
is een actualisatie van de vorige editie (VeVeRa-III) op basis van meer recente gegevens 
(2007/2008). Het model is bovendien uitgebreid met een raming van het kortdurende 
gebruik van thuiszorg.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting en conclusie

De vergrijzing zal de komende decennia een toenemende vraag naar langdurige zorg 
met zich meebrengen. De maatschappelijke maar ook de financiële druk op het lang-
durige zorgstelsel wordt daardoor groter. Om inzicht te krijgen in de gerealiseerde 
en toe komstige ontwikkelingen in de langdurige zorg heeft het Sociaal en Cultureel 
Planbureau op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) 
het programma Langdurige zorg opgezet. Het Verpleging en Verzorging Ramingsmodel 
(VeVeRa) is hier een onderdeel van. Met dit model wordt inzicht gegeven in de te ver-
wachten ontwikkelingen in het gebruik van verpleging en verzorging voor de komende 
decennia. In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het vierde model (VeVeRa-IV) 
in de reeks en het betreft een actualisatie van de voorgaande editie.

Ruim één miljoen Nederlanders maken gebruik van een vorm van verpleging en 
verzorging
De sector verpleging en verzorging omvat in deze studie naast de thuiszorg en tehuis-
zorg die via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aw bz) worden gefinancierd en 
de huishoudelijke hulp die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt 
verstrekt (samen de collectief gefinancierde zorg), ook informele en particuliere zorg 
(niet-collectief gefinancierde zorg). In 2009 maakten ongeveer 940.000 mensen gebruik 
van collectief gefinancierde thuis- of tehuiszorg. Dit is ongeveer 9% van de bevolking van 
30 jaar of ouder. In 2009 beliepen de kosten van de collectief gefinancierde ver pleging 
en verzorging 10,7 miljard euro, ofwel bijna 2% van het bruto binnenlands product. 
Daarnaast gebruikten 240.000 mensen informele zorg (mantelzorg) en/of particuliere 
zorg. Hiermee gebruiken bijna 1,2 miljoen mensen een vorm van verpleging en ver-
zorging, ofwel 11% van de 30-plus bevolking. Er wordt bij de indeling in collectieve en 
niet-collectieve zorg geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de zorg met een 
persoonsgebonden budget (pgb) wordt betaald. Er wordt strikt gekeken naar het type 
zorg dat wordt gebruikt. Dit houdt in dat informele of particuliere zorg die via een pgb 
wordt gefinancierd hier als niet-collectieve zorg wordt beschouwd. Wanneer met een pgb 
zorg wordt betaald die door een reguliere thuiszorginstelling wordt geleverd, wordt deze 
als collectieve thuiszorg in de modellering meegenomen. De institutionele vormgeving 
van de zorg wordt hier dus niet onderzocht.

Om zorg voor mensen die daarvan afhankelijk zijn ook in de toekomst te kunnen blijven 
garanderen, staan de komende jaren de nodige beleidsaanpassingen in de verpleging 
en verzorging op stapel. Zo zullen zorginstellingen meer financiële ruimte krijgen voor 
het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Er zal ook meer worden ingezet op zorg dicht 
bij huis en het (financieel) scheiden van wonen en zorg. Daarnaast wordt volgens de 
kabinetsplannen de toegang tot het pgb beperkt tot degenen met een zorgindicatie voor 
verblijf en zal de uitvoering van de aw bz bij zorgverzekeraars komen te liggen. Ook 
zullen meer verantwoordelijkheden voor delen van de aw bz (zoals de begeleiding) bij de 
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gemeenten komen te liggen. Hiermee wil het kabinet de verantwoordelijkheden voor de 
verleende zorg dichter bij de praktijk brengen.

Inzicht in de ontwikkeling in het zorggebruik tussen 2009 en 2030
Het idee achter het VeVeRa-model is dat het gebruik van zorg wordt gestuurd door ver-
anderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking (zie Eggink et al. 2009). 
Bij de ramingen is dus afgezien van eventuele veranderingen in het beleid, de techno-
logie of preferenties van mensen. We veronderstellen dat het beleid en de preferenties 
in het basisjaar ook in de toekomst van kracht zullen zijn. Dit noemen we daarom 
‘beleids arme’ ramingen. Hiermee kunnen de VeVeRa-ramingen worden gezien als basis 
waartegen gevolgen van beleid kunnen worden afgezet. In het VeVeRa is nagegaan welke 
factoren van belang zijn voor het gebruik van verpleging en verzorging, en hoe deze zich 
de komende jaren zullen ontwikkelen. Hierbij gaat het vooral om factoren als de leeftijd, 
het opleidingsniveau en de gezondheid van de bevolking. In de raming wordt geen reke-
ning gehouden met het zorgaanbod. We gaan er dus impliciet van uit dat het aanbod van 
zorg zal meegroeien met het geraamde gebruik.
Dit rapport beschrijft de vierde versie van het model voor de sector verpleging en ver-
zorging. Hierbij is de voorgaande versie (VeVeRa-III), die gebaseerd was op gegevens uit 
2003/2004, geactualiseerd op basis van enquête-informatie uit de jaren 2007 en 2008. 
Deze resultaten van de actualisatie zijn vervolgens geijkt aan registratiegegevens uit 
2009. Daarnaast zijn er enkele verbeteringen in de modellering aangebracht. Zo is nu 
een onderscheid gemaakt tussen kortdurende en langdurige thuiszorg. Het blijkt dat 
de kortdurende thuiszorg een wezenlijk andere groep gebruikers bereikt, en zich op 
een andere manier ontwikkelt. Ook kan in het huidige model het onderscheid tussen 
persoonlijke verzorging en verpleging duidelijker worden aangebracht, zodat zij nu 
een verschillend groeipad kennen. Een belangrijke verbetering is het opnemen van 
dementie als sturend kenmerk in de modellering. Vooral het gebruik van verpleeghuis-
zorg wordt hiermee veel beter in kaart gebracht. Tot slot kon, door de verdere detail-
lering van de gebruikersgroepen, hier geen raming worden gemaakt van het aantal 
zorguren per gebruiker. Daarom veronderstellen we dat het aantal uren extramurale 
zorg per ge bruiker van een pakket in de loop der tijd niet verandert. De bevinding van 
 Pommer (2012) dat het aantal uren per gebruiker tussen 1995 en 2008 redelijk constant is 
 gebleven, geeft aan dat dit een redelijke veronderstelling is.

Toename zorggebruik minder dan de vergrijzing doet verwachten
In 2009 gebruikten bijna 1,2 miljoen mensen een vorm van verpleging en verzorging. 
In 2030 zullen naar verwachting ongeveer 1,6 miljoen van de ruim 11,5 miljoen 30-plus-
sers in Nederland gebruikmaken van deze zorg (zie tabel S.1). Het totale zorggebruik 
groeit daarmee in de periode 2009 tot 2030 met gemiddeld 1,5% per jaar. Dit is minder 
snel dan de groei van het aantal 65-plussers, die meer dan 2% per jaar bedraagt. Het 
aantal 80-plussers groeit nog sneller met ongeveer 2,5% per jaar. Het zorggebruik zal 
minder hard stijgen, omdat mensen steeds langer gezond blijven. Daarnaast neemt het 
op leidings- en inkomensniveau van de bevolking toe. Ook deze ontwikkelingen dempen 
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het zorggebruik, aangezien hoger opgeleiden en mensen met hogere inkomens over het 
algemeen minder zorg gebruiken dan andere.

Door een toenemend aandeel mensen met een zorgbehoefte en een hoog inkomen zal 
volgens de raming ook het gebruik van particuliere zorg snel groeien. Mensen met een 
hoger inkomen zijn immers eerder geneigd hun zorg zelf, particulier, te regelen dan 
gebruik te maken van collectieve zorgvormen in vergelijking met mensen met een lager 
inkomen. Het gebruik van de langdurige aw bz- en Wmo-thuiszorg kent een gemiddelde 
groei. Het aantal gebruikers van alleen kortdurende thuiszorg of informele zorg zal min-
der snel stijgen, met respectievelijk 1,1% en 0,8% per jaar. We ramen een sterke groei van 
het gebruik van tehuiszorg (tabel S.1). Dit betekent dat in de toekomst, met name door 
de vergrijzing, steeds meer mensen een zorgbehoefte zullen hebben die vergelijkbaar is 
met de zorg die op dit moment in de tehuizen wordt geleverd. Vaak wordt dergelijke zorg 
aangeduid als beschut of beschermd wonen. Door de extramuralisering zal een deel van 
deze mensen in de praktijk echter thuis blijven wonen, en (via een pgb) thuiszorg ont-
vangen. Dit kan in de beleidsarme VeVeRa-raming echter niet worden meegenomen. De 
werkelijke groei van de tehuiszorg zal dus wat lager uitvallen dan de raming suggereert, 
terwijl de thuiszorg nog wat sneller zal kunnen groeien.

Tabel S.1

Aantal gebruikers naar zorgpakket in 2009 en 2030 (aantallen x 1000, jaarlijkse groei in %)

2009 2030 jaarlijkse groei 2009-2030 (%)

kortdurende thuiszorg 218 273 1,1
informele zorg 117 138 0,8
particuliere zorg 124 194 2,2
huishoudelijke hulp 195 246 1,1
persoonlijke verzorging 119 167 1,6
verpleging 112 149 1,4
begeleiding 122 160 1,3
kort verblijf 27 35 1,3
verzorgingshuiszorg 86 141 2,4
verpleeghuiszorg 52 82 2,2

totaal zorg 1.171 1.585 1,5
geen zorg 9.390 9.982 0,3

bevolking 30-plus 10.562 11.567 0,4

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

Om verschillen in zorgzwaarte tussen de diverse zorgvormen tot uitdrukking te brengen, 
hanteren we het begrip zorgvolume. Dit is het gebruik gecorrigeerd voor de kostprijzen 
per zorgvorm, zonder rekening te houden met veranderingen in de kostprijzen in de 
loop der tijd. Het zorgvolume wordt berekend als het gebruik, gewogen met de relevante 
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prijzen, en uitgedrukt in euro’s. Het volume van de collectieve zorg zal naar verwachting 
stijgen van bijna 11 miljard euro in 2009 tot ruim 16 miljard euro in 2030 (2% per jaar). 
De zorgvormen met de hoogste tarieven (tehuiszorg) zullen immers naar verwachting 
sneller groeien dan de overige zorgvormen. Hierdoor groeit het volume wat sneller dan 
het aantal gebruikers. Als we echter ook rekening houden met reële prijsstijgingen zoals 
deze in de afgelopen 25 jaar hebben plaatsgevonden, zal een nog sterkere toename van 
het zorgvolume zichtbaar zijn (4,1% per jaar). Hiermee zullen de verwachte collectieve 
uitgaven in reële termen toenemen van bijna 11 miljard in 2009 tot bijna 25 miljard euro 
in 2030.

Verschil met de vorige raming (VeVeRa-III)
De raming van de groei van het totale gebruik uit VeVeRa-III (1,2% per jaar) wordt nu 
naar boven bijgesteld tot 1,5% per jaar. Een belangrijke oorzaak hiervan is de  bijgestelde 
bevolkingsraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). In recente 
 bevolkingsramingen wordt de groei van het aantal ouderen veel hoger ingeschat dan 
in eerdere cbs-ramingen. Dit heeft een grote invloed op de gebruiksramingen van het 
VeVeRa. Het gebruik van tehuiszorg (en met name verzorgingshuiszorg) zal sneller stij-
gen. Het beleid richt zich op het faciliteren van mensen om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen (extramuralisatie). Hierdoor zullen nu, meer dan in 2005 (het basisjaar 
van de vorige rapportage), vooral de mensen met een grotere zorgbehoefte en de oudere 
ouderen (85-plussers) naar een verzorgingshuis verhuizen. Deze groep neemt echter 
relatief snel toe, zodat de raming van verzorgingshuiszorg volgens de huidige raming 
sneller groeit dan volgens VeVeRa-III. Daarnaast is er in verzorgingshuizen een tendens 
om mensen met een verpleeghuisbehoefte niet langer naar een verpleeghuis te laten 
verhuizen, maar in het verzorgingshuis te blijven verzorgen. Dit verklaart de snelle groei 
van het gebruik van verzorgingshuizen ten opzichte van verpleeghuizen. Het gebruik van 
niet-collectieve zorg zal wat sneller toenemen dan werd verwacht in VeVeRa-III als gevolg 
van de invoering van de ‘gebruikelijke zorg’, waarbij gezonde huisgenoten een deel van 
de zorg op zich dienen te nemen. Samengevat worden de verschillen in beide ramingen 
vooral veroorzaakt door verschillen in beleid en preferenties in het uitgangsjaar, en door 
andere inschattingen van de toekomstige trends in de bevolkingssamenstelling. De aan-
passingen van het model (wijziging determinanten, en detaillering gebruikersgroepen) 
hebben een veel kleinere invloed op de uitkomsten.

Steeds groter beslag op de publieke middelen
De ramingen laten zien dat een verdere toename van het gebruik van verpleging en 
verzorging te verwachten valt. Conform de eerdere analyses binnen dit onderzoeks-
programma zal het gebruik minder snel toenemen dan de vergrijzing doet vermoeden. 
In de discussies rondom de houdbaarheid van de langdurige zorg (aw bz/Wmo) moet ook 
zeker rekening gehouden worden met de observatie dat het zorgvolume verantwoorde-
lijk is voor een jaarlijkse groei in de uitgaven van 2%, terwijl de stijgende prijzen van de 
zorg ongeveer 2,1% kostenstijging voor hun rekening nemen. In totaal zullen de uitgaven 
aan deze sector sneller toenemen dan het bruto binnenlands product (bbp) en daarmee 
een steeds groter deel van de publieke middelen in beslag nemen. Wanneer we uitgaan 
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van de gebruikelijke groei van het reële bbp van 2% per jaar, betekent dit een toename 
van het aandeel van de sector verpleging en verzorging in het bbp van ongeveer 1,9% in 
2009 tot ongeveer 2,9% in 2030. Daarbij moet ook worden bedacht dat de vergrijzing 
niet alleen een opstuwend effect heeft op het zorggebruik, maar dat de bijbehorende 
ontgroening ook een dempend effect heeft op het personeelsaanbod. Uit ander onder-
zoek blijkt dat sterke stijgingen van de arbeidsproductiviteit niet te verwachten zijn, 
zodat knelpunten in de personeelsvoorziening op de loer liggen. Bij de te verwachten 
toename van kosten en benodigde personeelsinzet moet wel bedacht worden dat hierin 
ook de gevolgen van kwaliteitsveranderingen tot uitdrukking kunnen komen. Hogere 
kwalificatie van het personeel leidt al gauw tot een toename van de loonkosten, en meer 
aandacht voor de cliënten leidt vaak tot een hogere personele inzet. Dit soort ontwikke-
lingen zijn niet expliciet in de analyses opgenomen.

Het voornemen van het kabinet om meer ruimte te creëren voor kwaliteit zal de prijzen 
wellicht nog verder opstuwen. In dat geval zou de uitgavenraming een conservatieve 
raming zijn: de prijzen, en daarmee de uitgaven, kunnen wel eens sterker gaan stijgen 
dan de hier gehanteerde stijging die blijkt uit de afgelopen decennia. De uitgaven kun-
nen dan alleen in de hand gehouden worden door beperkingen in het zorgvolume. Zoals 
ook in andere studies wordt aangegeven, moet daarom de toegang tot de zorg in het 
algemeen zorgvuldig onder de loep genomen worden. Maatregelen om de toegang tot 
één specifieke zorgvorm te beperken zullen waarschijnlijk weinig soelaas bieden: de ge-
bruikers zullen mogelijk uitwijken naar andere, meer of minder intensieve zorg vormen. 
Wanneer niet tegelijkertijd de weg naar meer intensieve zorgvormen wordt beperkt zul-
len kostenbesparingen tegenvallen of zelfs geheel uitblijven.
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1 Een ramingsmodel voor de verpleging en verzorging

1.1 De druk op de langdurige zorg neemt toe

Toenemende welvaart en verbeteringen in de gezondheidszorg hebben er onder andere 
toe geleid dat de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander de afgelopen decen-
nia flink is toegenomen. Daarnaast heeft een deel van de babyboomgeneratie inmiddels 
de leeftijd van 65 jaar bereikt. In de periode 2011 tot 2015 komen er een half miljoen 
65-plussers bij (cbs 2010), waardoor hun aandeel in de populatie flink toeneemt. Daar-
mee vergrijst de Nederlandse bevolking twee keer zo hard als de afgelopen vijf jaar. En 
de stijging van het aantal ouderen houdt voorlopig nog niet op. Integendeel, pas na 2040 
wordt een daling ingezet. Met de jaren nemen niet alleen ervaring en wijsheid toe, maar 
ook de gebreken. De komende tijd kunnen we daardoor een toenemende vraag naar 
verpleging en verzorging verwachten: de ouderen vormen immers het overgrote deel 
van de gebruikers van deze zorg.1 De druk op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(aw bz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal toenemen, wat gepaard 
gaat met meer kosten voor zorg en ondersteuning. Een belangrijk discussiepunt in het 
maatschappelijk en politiek debat is dan ook de vraag of, en welke, aanpassingen van 
het langdurige zorgstelsel noodzakelijk zijn (o.a. ser 2008; rv z 2010; t k 2009/2010b). 
Op deze plaats past de opmerking dat het model in principe raamt hoeveel mensen er 
‘behoefte’ hebben aan zorg. Zo zullen in de toekomst mensen met een behoefte aan ver-
zorgingshuiszorg (beschut of beschermd wonen), wellicht niet meer zoals nu verhuizen 
naar een verzorgingshuis. Door deze verdergaande extramuralisatie zullen zij dit type 
zorg dan in de thuissituatie ontvangen. Met dit soort verschuivingen kan echter in de 
modellering geen rekening worden gehouden.

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) heeft 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) het meerjarig onderzoeksprogramma 
Langdurige zorg opgezet. Met dit programma wil het ministerie inzicht krijgen in de ge-
realiseerde en toekomstige ontwikkelingen in de sector langdurige zorg, waarvan de 
verpleging en verzorging deel uitmaakt. Een onderdeel daarvan is het Verpleging en 
Verzorging Ramingsmodel (VeVeRa). Met dit model wil het scp inzicht verschaffen in de 
 toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van verpleging en verzorging (V&V). In het 
programma wordt gekeken naar de collectief gefinancierde verpleging en verzorging die 
via de Wmo (huishoudelijke hulp) en de aw bz (thuiszorg en verzorgings- en verpleeg-
huiszorg) wordt verstrekt. De niet-collectief gefinancierde alternatieven voor deze zorg, 
zoals informele hulp (mantelzorg) en particuliere hulp, komen daarbij ook aan bod.

1 16% van de zorggebruikers is tussen de 65 en 75 jaar. Daarom gaan we in deze paragraaf uit van de 
groep 65-plussers.
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In dit rapport is het VeVeRa geactualiseerd. De vorige versie van het model was gebaseerd 
op gegevens uit 2003/2004 (VeVeRa-III; Eggink et al. 2009; Woittiez et al. 2009). Deze 
actualisatie (VeVeRa-IV) is de vierde versie van het ramingsmodel, en is gebaseerd op 
de meest recent beschikbare informatie (die dateert uit 2007/2008). Evenals in de derde 
versie van het model presenteren we in dit rapport ramingen tot 2030. De huidige studie 
beperkt zich tot het presenteren van een basisraming. Net als in vorige edities betreft 
het beleidsarme ramingen. We gaan er dus van uit dat preferenties en beleid niet ver-
anderen. Hierdoor krijgen we een beeld van de ontwikkelingen in het zorggebruik bij 
ongewijzigd beleid, waartegen beleidsscenario’s kunnen worden afgezet. Toepassingen 
van het model zoals het doorrekenen van (beleids)alternatieven of het ramen van de 
kosten onder verschillende prijsveronderstellingen vallen echter buiten het kader van 
deze rapportage.

Het ramingsmodel voor het gebruik van V&V is op enkele punten aangepast. Naast de 
actualisatie van het model met gegevens over 2007/2008 is het model aan de nieuwste 
inzichten aangepast, waarbij gebruik is gemaakt van de extra informatie die in de actue-
lere gegevensbestanden aanwezig is. Hierdoor kan een meer gedetailleerde raming van 
het zorggebruik worden gepresenteerd, waarbij kortdurende zorg afzonderlijk wordt 
bestudeerd, en ook het gebruik van persoonlijke verzorging los van dat van verpleging 
kan worden bestudeerd. De resultaten zijn geijkt aan de werkelijke situatie in 2009, zo-
dat niet alleen de groei van het gebruik, maar ook het aantal gebruikers een afspiegeling is 
van de werkelijke situatie.

Terwijl in de vorige rapportage ook een uitgebreide raming is gepresenteerd van het aan-
tal uur zorggebruik, is daarvan in deze rapportage afgezien. Doordat in het model meer 
zorgvormen onderscheiden zijn, bleken de beschikbare gegevens helaas niet toereikend 
om wederom een expliciete raming van de groei van het gebruikte aantal uren per per-
soon te maken. Bij het berekenen van het toekomstige zorgvolume gaan we er daarom 
van uit dat het aantal ontvangen uren per persoon in de loop der tijd niet verandert. 
Deze veronderstelling wordt ondersteund door de bevinding van Pommer (2012), die laat 
zien dat het aantal uren extramurale thuiszorg de afgelopen decennia niet sterk is veran-
derd. Verder richt deze rapportage zich uitsluitend op het gebruik van zorg, en wordt de 
vraag naar zorg niet onderzocht

1.2 De sector verpleging en verzorging

Zoals gezegd omvat de sector verpleging en verzorging de collectief gefinancierde zorg 
vanuit de Wmo (huishoudelijke hulp) en aw bz (thuiszorg en tehuiszorg). Daarnaast 
omvat de sector de niet-collectief gefinancierde alternatieven, namelijk de informele 
zorg van familie, vrienden en bekenden en de particuliere hulp. Mensen in aanleun-
woningen en serviceflats beschouwen we als zelfstandig wonend. Dit houdt in dat ze niet 
tot de tehuisbewoners worden gerekend, maar tot de mensen die thuis wonen en daar al 
dan niet collectieve of niet-collectieve thuiszorg ontvangen.
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De toegang tot collectief gefinancierde zorg wordt geregeld via het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (ci z, voor aw bz-zorg) of via een gemeentelijk Wmo-loket2 (voor 
Wmo-zorg). Het recht op zorg is afhankelijk van de beperkingen en de aanwezige hulp 
in het huishouden. Bij de indicaties wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 
zorgvormen. Zo kan er sprake zijn van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, ver-
pleging, begeleiding, behandeling en (kortdurend/langdurig) verblijf. Het behoeft geen 
uitleg dat er voor informele of particuliere hulp geen formele toegangspoort is.

Het is tot op heden mogelijk om met een indicatie van het ci z of het Wmo-loket een 
persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Hiermee kan dan zowel zorg ingekocht 
worden bij reguliere zorginstellingen, als informele of particuliere zorg worden betaald. 
De vraag of de zorg via een pgb wordt gefinancierd wordt hier buiten beschouwing gela-
ten; we kijken alleen naar de vorm waarin de zorg daadwerkelijk wordt geleverd.

In 2009 maakten ongeveer 1,2 miljoen van de 11,6 miljoen 30-plussers gebruik van 
verpleging en verzorging. Ongeveer 240.000 mensen deden dit slechts kortdurend. 
Daaronder vallen zowel gebruikers van collectieve als niet-collectieve zorg. Eenzelfde 
aantal maakte (langdurig) gebruik van niet-collectieve zorgvormen (informele en parti-
culiere hulp). In totaal gebruikten ongeveer 700.000 mensen een vorm van langdurige 
collectieve verpleging en verzorging. Driekwart van hen gebruikte thuiszorg, een kwart 
verbleef in een verpleeg- of verzorgingshuis.

De kosten van de collectieve zorgvormen (inclusief de kortdurende zorg) bedroegen in 
2009 ruim 10,7 miljard euro, met de tehuiszorg als grootste kostenpost (7,1 miljard euro). 
Dit is bijna 2% van het bruto binnenlands product. Hierbij is met de uitgaven aan pgb’s, 
waarmee niet-collectieve zorg wordt gefinancierd, geen rekening gehouden.3 In 2009 
werkten in de verpleging en verzorging ongeveer 400.000 mensen, ofwel 5% van de be-
roepsbevolking. Hiermee legt de V&V een vrij groot beslag op de collectieve middelen, 
gemeten in zowel geld als personeel.

1.3 Opzet van de studie

Zoals aangegeven volgen we in dit rapport het stramien van het VeVeRa-model. Centraal 
in het model staat het gebruik van verpleging en verzorging. De basisgedachte achter 
het ramingsmodel is dat trends in het gebruik van verpleging en verzorging geheel het 
gevolg zijn van trends in de in het ramingsmodel opgenomen determinanten. Dit zijn 
kenmerken die de samenstelling van de bevolking beschrijven. Als de analyses bijvoor-
beeld uitwijzen dat de kans op het gebruik van verpleging groter is naarmate men ouder 
wordt, dan leidt een toename van het aantal ouderen in het model tot meer gebruik van 

2 Gemeenten kunnen zelf kiezen op welke manier de indicatie verloopt. Dit kan via een Wmo-loket, 
het c iz of een ander indicatieorgaan.

3 Evenmin is rekening gehouden met het feit dat een pgb ongeveer 70-85% van de kosten van de 
zorg in natura dekt. 
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verpleging. En wanneer de ouderen in de toekomst gezonder zijn dan de ouderen van nu, 
zal dit volgens de modellering ook leiden tot minder zorggebruik.

Het model bestaat uit vier stappen, ofwel modulen, die hier kort beschreven worden. 
Voor meer informatie over het model verwijzen we naar hoofdstuk 2 van VeVeRa-III. 
Ramingen verpleging en verzorging 2005-2030. Modelbeschrijving (Eggink et al. 2009).

Module 1 (Verklaringsmodel)
In de eerste stap wordt de invloed van een aantal determinanten op het gebruik van ver-
pleging en verzorging in kaart gebracht. Onder determinanten verstaan we kenmerken 
van individuen die invloed hebben op het type zorg dat ze vragen of ontvangen, zoals 
leeftijd en gezondheidskenmerken. Het verklaringsmodel wordt gevormd door de sta-
tistische relaties van het gebruik enerzijds en de determinanten anderzijds. Het gebruik 
van verpleging en verzorging wordt over het algemeen geïnterpreteerd als het gebruik 
van ouderenzorg. De groep 30-64-jarigen mag echter niet worden genegeerd; ruim 
15% van de gebruikers van verpleging en verzorging is tussen de 30 en 65 jaar.4 De groep 
65- tot en met 75-jarigen beslaat nog eens 16% van de gebruikers. Mensen jonger dan 
30 jaar ontvangen slechts zelden dergelijke zorg (nog geen 2% van de zorgontvangers). 
Daarom worden zij niet in de analyses meegenomen en betrekken we de bevolking van 
30 jaar en ouder in de analyse. Voordat we het verklaringsmodel beschrijven, gaan we in 
op het gebruik van V&V in het enquêtebestand avo/oii.

Module 2 (Situatie basisjaar)
Het zorggebruik in het verklaringsmodel is in principe te distilleren uit een enquête-
bestand. Zo’n bestand beschrijft echter niet precies de werkelijke situatie. Dit komt 
doordat een enquête slechts een steekproef van de bevolking bevat en enquêtes daar-
naast regelmatig meetfouten bevatten. We gaan ervan uit dat de steekproef wel de 
relevante samenhang tussen zorggebruik en de kenmerken van de bevolking vertoont. 
Om een landelijk representatief beeld te krijgen van de bevolking en het zorggebruik 
wordt de samenstelling van de respondenten in onze enquête via weging zodanig 
gecorrigeerd dat deze overeenkomt met de werkelijke bevolkingssamenstelling. Hier-
voor gebruiken we een zogenoemde micromodelbevolking. Daarbij worden aan de 
enquêtegegevens weegfactoren toegevoegd, waarmee de enquête voor een aantal 
kenmerken representatief wordt gemaakt voor de bevolking van Nederland in het basis-
jaar. Bovendien worden in VeVeRa de gebruikscijfers uit het enquêtebestand geijkt aan 
gebruikscijfers uit landelijke registraties. De constructie van deze ijkcijfers is te vinden 
in bijlage A (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

4 Dit percentage is bepaald op basis van indicatiegegevens van het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(c iz). 
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Module 3 (Trends in determinanten)
In de loop der tijd zijn de determinanten die in het model uit module 1 worden gebruikt 
aan veranderingen onderhevig: de omvang en samenstelling van de bevolking  verandert. 
Deze trends worden in het model verwerkt door een schatting te maken van de omvang 
en de samenstelling van de toekomstige Nederlandse bevolking. Voor ieder jaar dat we 
in de toekomst willen bestuderen gebruiken we een voor dat jaar representatieve micro-
modelbevolking, die de te verwachten samenstelling van de bevolking op dat tijdstip 
beschrijft. Dit gebeurt op basis van onder meer de prognoses van het cbs over de bevol-
kingsgroei. In deze module komen ook de trends in de prijzen van de zorg aan de orde, 
die in de ramingen worden verdisconteerd.

Module 4 (Raming V&V)
In de laatste stap worden de statistische relaties tussen de determinanten en het gebruik 
(module 1) gecombineerd met de toekomstige trends in de determinanten (module 3). 
Dit levert trends voor het gebruik van verpleging en verzorging in de toekomst. Wanneer 
deze trends worden gecombineerd met de ijkpunten in het basisjaar (module 2), volgen 
de gebruiksramingen. Vervolgens worden ook ramingen voor het volume gepresenteerd. 
Hierbij wordt het gebruik gewogen met de bijbehorende prijzen in het basisjaar. Op 
die manier worden verschillen in zorgzwaarte verdisconteerd. Om een raming van de 
uitgaven te maken, worden ook de veranderingen in de kostprijzen van de verschillende 
zorgvormen in de loop der tijd verdisconteerd.

Opzet van het rapport
Allereerst gaan we kort in op het actuele langdurige zorgbeleid en bespreken daarbij ook 
in vogelvlucht de beleidsontwikkeling in het verleden en de plannen die op stapel staan 
(hoofdstuk 2). Vervolgens gaan we in op de gebruikte gegevensbestanden en definiëren 
we het gebruik van zorg en de gehanteerde zorgpakketten (hoofdstuk 3). De hoofdstuk-
ken daarna volgen in principe het stramien van de modellering. Hoofdstuk 4 beschrijft 
de situatie in het basisjaar van de analyse (module 2). Hoofdstuk 5 beschrijft het verkla-
ringsmodel. Hoofdstuk 6 gaat in op de trends in de determinanten, en hoofdstuk 7 sluit 
af met de geconstrueerde ramingen.
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2 Het langdurige zorgbeleid

2.1 Bestaand beleid

We geven een globaal overzicht van het beleid in de verpleging en verzorging. De Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten (aw bz) is in 1968 in werking getreden. Sindsdien is 
er heel wat veranderd. Het uitgangspunt van deze wet was dat mensen verzekerd zijn 
van zorg bij een langdurige zorgbehoefte. Dit is het geval als een ziekte, handicap of 
beperking het uitvoeren van dagelijkse taken belemmert. Vanaf eind jaren zeventig en 
begin jaren tachtig werden de middelen voor verpleeg- en verzorgingshuizen gebudget-
teerd. De sterke groei in het gebruik van aw bz-zorg sinds 1968 werd daarmee geremd. 
Rond de eeuwwisseling werd het recht op zorg via rechtszaken afgedwongen. Hiermee 
kwam een einde aan de stringente budgettering in de aw bz, en werden er extra mid-
delen vrijgemaakt om de wachtlijsten te verminderen (boter-bij-de vis maatregel). In de 
indicaties werd slechts de grondslag aangegeven waarbinnen de cliënt zorg nodig had, 
zoals gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging of geestelijke gezondheidszorg. In 
2003 vond een grondige herziening van de aw bz plaats, waarbij de indicaties meer wer-
den gespecificeerd binnen de grondslag die van toepassing was. Zo werd aangegeven of 
de cliënt hulp nodig had bij bijvoorbeeld huishoudelijk werk, verzorging of verpleging. 
Het systeem veranderde hiermee van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd, waardoor de 
 cliënt een centrale plek in het geheel kreeg. Deze omschakeling ging met een stijging 
van het aantal zorggebruikers gepaard. In 2003 is eveneens het protocol ‘gebruikelijke 
zorg’ ingevoerd, waarbij gezonde huisgenoten een deel van de zorg op zich dienen te 
nemen. Hierdoor wordt de toegang tot de zorg aangescherpt (ci z 2005).

Al geruime tijd is er een duidelijke trend van extramuralisering: mensen die voorheen 
tehuiszorg zouden ontvangen, blijven nu zo lang mogelijk zelfstandig wonen en ont-
vangen dan thuiszorg. Deze trend om opname zo lang mogelijk uit te stellen past bij de 
wens van ouderen (Verhoeven et al. 2011), ze willen het liefst zelfstandig blijven wonen 
(Verzijden en Fransen 2004) en varen daar wel bij. Dit is een ontwikkeling die ook be-
leidsmatig wordt aangemoedigd (v ws/v rom 2007). De extramuralisatietrend houdt in 
dat de gemiddelde beperkingen en zorgbehoefte van de thuiszorgcliënten zijn toegeno-
men. Ook de beperkingen en zorgbehoefte van de huidige tehuisbewoner zijn over het 
algemeen zwaarder dan die van de vroegere bewoners (De Klerk 2011). Dit komt eveneens 
tot uitdrukking in de toenemende inzet van de hoeveelheid personeel per tehuis-
bewoner (Eggink et al. 2010).

Met de keuze om zorg in eigen huis te ontvangen hebben cliënten meer regie over 
deze zorg. Ook de invoering van persoonsgebonden budgetten (pgb) in 1996 heeft 
de ‘eigen regie’ bevorderd. Het pgb dient als alternatief voor zorg in natura en is een 
geldbedrag waarmee de cliënt zelf zorg kan inkopen. Met de komst van het pgb kwam 
ook de mogelijkheid om met publieke middelen informele en particuliere zorg in te 
kopen. Het aantal pgb-gebruikers is fors gegroeid, zeker in vergelijking met het aantal 



he t l angdurige zorgbeleid

21  

gebruikers van zorg in natura (Sadiraj et al. 2011). Hoewel het aandeel pgb-gebruikers in 
de V&V-sector relatief klein is, zien we ook hier enige groei en blijkt het pgb (deels) een 
vraagstimulerende werking te hebben (Sadiraj et al. 2011).

Voorheen viel de huishoudelijke hulp onder de aw bz, maar deze hulp is in 2007 over-
geheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo-regelgeving 
is ook nu nog volop in beweging en wordt continu aangepast om de werking ervan 
te verbeteren. De prijs van huishoudelijke hulp is na de overheveling fors gedaald. Er 
werden steeds meer (goedkope) alfahulpen ingezet waar voorheen reguliere thuiszorg-
medewerkers de zorgverlening voor hun rekening namen. Sinds 2010 is dit echter niet 
meer mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat de prijzen voor huishoudelijke hulp weer zijn 
gaan stijgen, omdat het op lange termijn niet mogelijk is de huidige lage tarieven voor 
deze hulp te blijven hanteren (Van der Torre en Pommer 2010). Inmiddels zijn de prijzen 
dan ook weer gestegen (Van der Torre et al. 2011).

In 2007 werd nog een belangrijke verandering in de aw bz doorgevoerd, namelijk de in-
voering van zorgzwaartepakketten (z z p’s) voor verblijfsindicaties. Hoewel in de praktijk 
de verzorgings- en verpleeghuizen nog afzonderlijk voortbestaan, wordt dit onderscheid 
in de regelgeving niet meer gemaakt. De z z p’s beschrijven de zorg zowel in termen van 
functies (zoals persoonlijke verzorging of verpleging) als uren zorg.

Een van de zorgvormen die deel uitmaakt van de V&V-sector is begeleiding. Binnen deze 
functie krijgen de cliënten hulp bij het aanleren of regelen van dagelijkse activiteiten, 
zodat hun zelfredzaamheid vergroot en zij beter kunnen participeren in de samen-
leving. De forse groei van begeleiding heeft de overheid doen besluiten de aanspraak op 
begeleiding met ingang van 1 januari 2009 te beperken (pakketmaatregel begeleiding). 
De voormalige aw bz-functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding 
zijn gecombineerd tot één functie begeleiding. Daarbij is een deel van de functie active-
rende begeleiding onder de functie behandeling geschaard en is een deel naar de Wmo 
overgeheveld. De pakketmaatregel blijkt inderdaad effect te hebben gehad. Zo blijken er 
op 1 januari 2010 ongeveer 41.000 minder (–19%) aw bz-cliënten met begeleiding te zijn 
dan in het voorafgaande jaar (ci z 2010). Voor veel ouderen met begeleiding betekent dit 
dat zij een beroep gaan doen op andere zorgvormen. Deze hulp zal waarschijnlijk vooral 
binnen de aw bz liggen: het gebruik van huishoudelijke hulp via de Wmo wordt niet vaak 
als alternatief voor begeleiding gezien (Oude Avenhuis et al. 2010).

2.2 Nieuw beleid

Het huidige kabinet Rutte-Verhagen stelt zich in het regeerakkoord Vrijheid en verantwoor-
delijkheid (t k 2010/2011a) tot doel in te zetten op betere basiszorg dicht bij huis en bouwt 
hiermee voort op de voortgaande trend van extramuralisatie. Het kabinet wil bijzondere 
aandacht geven aan de zorg voor ouderen, langdurig zieken en gehandicapten, waarbij 
de wensen en (on)mogelijkheden van deze mensen leidend moeten zijn. Met name 
wordt gestreefd naar een hogere kwaliteit van de ouderenzorg. Onderzoek van ActiZ/
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p wc (2011) geeft aan dat cliënten in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (v v t) 
positief oordelen over de zorgverlening. Een aandachtspunt blijft volgens de cliënten de 
beschikbaarheid van personeel. Een aanzienlijk deel van de verzorgers zelf beschouwt 
de kwaliteit van de zorg als onder de maat (ActiZ/p wc 2011). Kwaliteitsverbeteringen zijn 
echter wel zichtbaar in de dalende trends in doorligwonden, ondervoeding en de snelle 
afname van meerpersoonskamers in de tehuizen (Westert et al. 2010). Het imago is ech-
ter, zoals ook in andere publieke sectoren, slechter dan het gebruikersoordeel (Pommer 
et al. 2008). Het kabinet heeft dan ook 852 miljoen euro voor kwaliteitsverbeteringen in 
de ouderenzorg vrijgemaakt. Hiermee moeten zorginstellingen meer financiële ruimte 
krijgen, zodat er extra personeel kan worden aangetrokken en er kan worden geïnves-
teerd in de kwaliteit van zowel de zorg als het personeel (t k 2010/2011b). Voorbeelden van 
maatregelen om de kwaliteit te verbeteren zijn de uitwisseling van best practices (‘Ouderen 
in veilige handen’, v ws 2011a), het realiseren van zorg die kleinschaliger is en dichter bij 
de burger (t k 2010/2011a). Zo wordt de extramurale begeleiding onder de Wmo gebracht 
en wordt voorgesteld een scheiding aan te brengen tussen wonen en zorg. Daarnaast wil 
men onderzoeken of het mogelijk is ook voor de extramurale zorg zorgzwaartepakketten 
te introduceren (e z p’s, t k 2010/2011b).

Ook staan er veranderingen op stapel ten aanzien van het pgb. Tot op heden heeft het 
succes van het pgb ertoe geleid dat het landelijke budget geregeld is overschreden, 
wat in 2010 heeft geleid tot een stop op het verlenen van (nieuwe) pgb’s. Daarom zijn 
er plannen om de toegang tot het pgb voor nieuwe cliënten te beperken (per 1 januari 
2012). Alleen mensen met een levenslange en levensbrede zorgvraag, ofwel mensen met 
een verblijfsindicatie, houden de mogelijkheid om hun zorg met een pgb in te kopen. 
De budgethouders die op dit moment een extramurale indicatie hebben en daarvoor 
een pgb inzetten, zullen tot 1 januari 2014 hun recht op een pgb kunnen behouden. Na 
deze datum zullen de budgethouders zijn aangewezen op de beschikbare zorg in natura 
(t k 2010/2011b). Recentelijk is het instellen van een vergoedingsregeling persoonlijke 
zorg voorgesteld (v ws 2011b). Het betreft in grote lijnen een regeling voor degenen voor 
wie de zorg niet in natura te leveren is en die wel een zorgvraag hebben van meer dan 
tien uur per week.

Tot slot zijn, om het zorgstelsel in vergrijzend Nederland betaalbaar te houden, verande-
ringen noodzakelijk (zie bv. ser 2008; rv z 2010; t k 2009/2010b). Er is herstructurering 
nodig, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde (rv z 2010). Een belangrijke verande-
ring die het kabinet voor ogen staat is de taken van de zorgkantoren en de risico’s die 
daarmee gepaard gaan bij de zorgverzekeraars te leggen.
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3 Gegevens en definities

De analyses zijn gebaseerd op de informatie uit twee enquêtebestanden: het Aanvullend 
Voorzieningen Onderzoek 2007 (avo’07) en Ouderen In Instellingen 2008 (oii 2008). 
Het eerste databestand bevat waarnemingen over zelfstandig wonenden, waaruit de 
informatie over 30-plussers is geselecteerd. Het tweede bestand betreft (permanente) 
bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen (van 55 jaar en ouder). De bestanden zijn 
gecombineerd tot een gezamenlijk bestand (verder het avo/oii-bestand genoemd) dat 
representatief is voor de Nederlandse bevolking van 30 jaar en ouder.

Dit onderzoek gaat uit van het burgerperspectief, zoals gebruikelijk bij het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp). Het uitgangspunt is hier dan ook het aantal personen dat 
zorg gebruikt en niet het aantal ontvangen zorgfuncties. Men kan immers een combi-
natie van verschillende functies ontvangen (bv. persoonlijke verzorging en verpleging), 
waardoor dubbeltellingen van gebruikers zouden ontstaan. We hanteren pakketten voor 
het zorggebruik die hiërarchisch zijn ingedeeld. Deze pakketten bestaan uit combina-
ties van functies,5 waarbij gebruikers worden ingedeeld bij de zwaarste functie die zij 
ontvangen. Zo worden bijvoorbeeld gebruikers van een combinatie van huishoudelijke 
hulp en persoonlijke verzorging ingedeeld bij het pakket ‘persoonlijke verzorging’, 
omdat deze zorgvorm hoger in de hiërarchie staat. In dit geval wordt persoonlijke ver-
zorging ook wel de hoofdfunctie van het pakket genoemd; de huishoudelijke hulp is 
een neven functie. Iemand kan dus meerdere functies gebruiken, maar ontvangt in onze 
terminologie slechts één pakket.6 Het uitgangspunt van de hiërarchie is dat functies 
die vaak zonder andere zorgvormen worden gebruikt, relatief lichte zorgvormen zijn. 
Mensen met een grotere hulpbehoefte hebben immers vaak verschillende vormen van 
zorg nodig. De functies die vaak gecombineerd met andere functies voorkomen komen 
daarom hoger in de hiërarchie. In de eerdere modellen is, specifiek voor de verpleging 
en verzorging, de combinatie van functies uitgebreid bestudeerd (zie bv. Timmermans 
en Woittiez 2004; Jonker et al. 2007; Woittiez et al. 2009). De hiërarchie blijkt in deze 
publicaties dezelfde te blijven. Daarom houden we hier ook de indeling uit deze rappor-
tages aan. De hiërarchie in de pakketten loopt op van informele hulp via huishoudelijke 
hulp tot verpleeghuiszorg (zwaarste zorgvorm). In de regelgeving wordt geen onder-
scheid meer gemaakt tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen en vallen beide onder 
de noemer beschut of beschermd wonen. In de praktijk kan er nog wel een  onderscheid 

5 In Eggink et al. 2009 hanteren we de term ‘pluspakket’ om aan te geven dat het gaat om combina-
ties van verschillende zorgvormen. Voor de leesbaarheid is hier de term pakket gebruikt.

6 De exacte inhoud van een pakket kan ook verschillen tussen personen: zo kan het pakket persoon-
lijke verzorging voor de ene persoon bestaan uit alleen persoonlijke verzorging en voor een ander 
uit persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.
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worden gemaakt tussen beide zorgvormen.7 Tabel 3.1 geeft een overzicht van de 
 hiërarchie in de onderscheiden zorgpakketten in de verpleging en verzorging. In andere 
delen van de langdurige zorg kan er sprake zijn van een andere hiërarchische indeling. 
Zo zal in de gehandicaptenzorg de functie begeleiding niet als zwaarste functie worden 
beschouwd, omdat de invulling van de functies in die sector een geheel andere is.

Aanvullend op de pakketindeling in VeVeRa-III houden we nu ook apart rekening 
met het kortdurend gebruik van thuiszorg. Evenals in Den Draak (2010) definiëren 
we kortdurende thuiszorg als thuiszorg die wordt ontvangen vanwege tijdelijke 
gezondheidsproblemen. Bij langdurige thuiszorg gaat het om permanente gezond-
heidsproblemen. In Den Draak (2010) lag de focus op de kortdurende thuiszorg vanuit 
de aw bz. Dit onderzoek houdt echter ook rekening met de huishoudelijke hulp via 
de Wmo. Daarom wordt hier ook gekeken naar het verband tussen de achterliggende 
gezondheidsproblemen en het gebruik van huishoudelijke hulp. Ook hier hanteren 
we een hiërarchisch criterium. De kortdurende thuiszorg wordt als lichtste functie 
meegenomen. Indien er een zorgfunctie wordt gebruikt vanwege langdurige gezond-
heidsproblemen, dan wordt de ontvanger ingedeeld bij de langdurige zorg. Zo worden 
mensen die persoonlijke verzorging ontvangen vanwege tijdelijke gezondheids-
problemen, maar huishoudelijk hulp vanwege permanente gezondheidsproblemen in 
deze studie onder langdurige (huishoudelijke) zorg geschaard. Hiermee verschilt de in-
vulling van de kortdurende thuiszorg van Den Draak (2010).8

7 De gegevens voor de tehuisbewoners zijn wel degelijk onderscheiden naar verpleeg- en ver-
zorgingshuizen. Ook in de indicaties is dit onderscheid aanwezig, doordat verpleeghuiszorg 
 overeenkomt met verblijf met behandeling, en verzorgingshuiszorg met verblijf zonder behande-
ling. Ook het cbs hanteert dit onderscheid.

8 In Den Draak (2010) wordt alleen het gebruik van persoonlijke verzorging en verpleging onder de 
loep genomen. Verder wordt daar het gebruik gemeten in functies: mensen die zowel persoonlijke 
verzorging als verpleging ontvangen worden in beide categorieën meegeteld. Hier gaan we uit 
van het gebruik in personen, en vallen deze mensen onder de gebruikers van het pakket verple-
ging. Door deze verschillen in focus zijn de resultaten van beide studies niet direct met elkaar te 
 vergelijken.
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Tabel 3.1

Indeling van functies verpleging en verzorging (verticaal) in pakketten (horizontaal)

pakket

infor-
mele 
zorg

particu-
liere 
zorg

huish. 
hulp

pers. ver -
zorging

ver ple-
ging

bege-
leiding

kort 
 verblijf

ver-
zorgings-
huis zorg

verpleeg-
huiszorg

kortdurende thuiszorg

langdurige zorg
informele zorg
particuliere zorg   
huishoudelijke hulp    
persoonlijke verzorging     
verpleging      
begeleiding       
kort verblijf  
verzorgingshuiszorg  
verpleeghuiszorg  

Bron: scp

Hoewel in tabel 3.1 de functies begeleiding en kort verblijf in de pakketten zijn opge-
nomen, is hierover in het enquêtebestand avo/oii geen informatie beschikbaar. We 
kunnen echter wel op basis van de landelijke informatie over het gebruik van deze zorg-
vormen (module 2) ramingen construeren. Zie hiervoor de uitgebreide bespreking van 
het model in VeVeRa-III (Eggink et al. 2009), en paragraaf 7.2.
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4 De situatie in het basisjaar

4.1 Gebruik in het basisjaar

In dit hoofdstuk wordt het gebruik berekend op landelijk niveau voor het basisjaar 
2009, aangevuld met informatie over de prijs van zorg en de landelijke uitgaven. Dit is 
module 2 van het VeVeRa. We gaan daarbij zoveel mogelijk uit van registratiecijfers. Een 
beschrijving van het zorggebruik in het enquêtebestand is te vinden in bijlage A (te vin-
den via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). De constructie van informatie over 
het gebruik, de prijzen en de uitgaven in 2009 is uitgebreid beschreven in bijlage B (te 
vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

4.1.1 Gebruik in het basisjaar in termen van personen

Verreweg de meeste mensen maken geen gebruik van zorg (bijna 90%). Dit is niet 
 verrassend, aangezien het cijfers betreft over de Nederlandse bevolking van 30 jaar en 
ouder, en de meesten van hen geen zorg nodig zullen hebben. In 2009 waren er in totaal 
bijna 1,2 miljoen gebruikers van verpleging en verzorging (tabel 4.1).

Tabel 4.1

Aantal gebruikers naar zorgpakket in 2009 (in aantallen en procenten)

absoluut (x 1000) percentage van gebruikers

kortdurende thuiszorg 218 19
informele zorg 117 10
particuliere zorg 124 11
huishoudelijke hulp 195 17
persoonlijke verzorging 119 10
verpleging 112 10
begeleiding, (dag)behandeling 122 10
kort verblijf 27 2
verzorgingshuiszorg 86 7
verpleeghuiszorg 52 4

totaal aantal gebruikers 1.171 11a

geen gebruik van zorg 9.390 89a 

bevolking 10.562 100 

a Percentage van bevolking.

Bron: bijlage B (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport)

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 gaan we uit van het gebruik in personen, en kijken we 
dus naar pakketten in plaats van functies. Ongeveer een vijfde van de zorggebruikers 
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ontving alleen kortdurende zorg. Daarnaast gebruikte een vijfde alleen niet-collectieve 
zorg (informele of particuliere zorg). Terwijl 20% van de zorggebruikers het pakket huis-
houdelijke hulp ontvangt, gebruikt 27% een andere vorm van thuiszorg. Tot slot woont 
ongeveer 14% van de gebruikers in een verzorgings- of verpleeghuis. In totaal gebruiken 
in 2009 bijna 700.000 mensen (7% van de 30-plus bevolking) een vorm van langdurige 
collectieve zorg.

De helft van de gebruikers van persoonlijke verzorging combineert dit met huishoude-
lijke hulp, de andere helft ontvangt alleen persoonlijke verzorging (niet in tabel 4.1). Van 
de gebruikers van verpleging gebruikt een vijfde geen andere vormen van formele zorg. 
Eén op de drie gebruikers van het pakket verpleging ontvangt ook nog huishoudelijke én 
persoonlijke verzorging. De rest ontvangt één van deze twee zorgfuncties.

Tabel 4.2 gaat nader in op de onderverdeling van de gebruikers van de verschillende 
zorgpakketten in langdurige en kortdurende thuiszorg. Duidelijk is dat alle onder-
scheiden extramurale zorgvormen zowel langdurig als kortdurend worden gebruikt. Met 
name bij de informele zorg speelt kortdurende thuiszorg een grote rol: ongeveer de helft 
van de gebruikers van informele zorg ontvangt deze slechts kortdurend. Bij de overige 
pakketten is het aandeel kortdurende gebruikers veel kleiner. Dit houdt meteen in dat 
een relatief groot deel van de kortdurende thuiszorggebruikers gebruikmaakt van infor-
mele zorg.

Tabel 4.2

Verdeling van zorgpakketten volgens VeVeRa-III in kortdurende en langdurige zorg  

(verticaal gepercenteerd) (2007/2008)

informele  
zorg

particuliere 
zorg

huishou de-
lijke hulp

persoonlijke 
verzorging verpleging totaal

kortdurend 48 11 10 19 27 24
langdurig 52 89 90 81 71 76

Bron: zie bijlage B, tabel B.7 (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport)

Gebruik van huishoudelijke hulp via de Wmo
De huishoudelijke hulp valt niet langer onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(aw bz), maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en kent dus een 
afzonderlijke financieringsstroom. Daarom is het ook interessant te kijken hoeveel men-
sen er in totaal gebruikmaken van de functie huishoudelijke hulp onder de Wmo. Het 
gaat dan niet alleen om mensen die het pakket huishoudelijke hulp gebruiken, maar ook 
om de mensen die deze zorgvorm gebruiken in combinatie met persoonlijke verzorging, 
verpleging of begeleiding. Zij gebruiken dan wel Wmo-zorg, maar worden hier onder 
een van de andere collectieve extramurale pakketten geschaard. Ook zijn er mensen die 
slechts kortdurend huishoudelijke hulp ontvangen. Ook zij vallen niet onder het pakket 
huishoudelijke hulp, maar onder de kortdurende thuiszorg.
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Vanzelfsprekend gebruiken alle gebruikers van het pakket huishoudelijke hulp ook deze 
zorgvorm (tabel 4.3). Ook ongeveer de helft van de gebruikers van persoonlijke verzor-
ging en verpleging en 29% van de gebruikers van kortdurende thuiszorg krijgen echter 
hulp in het huishouden. Van de gebruikers van het pakket begeleiding gebruikt ongeveer 
de helft eveneens huishoudelijke hulp. Als gevolg van de hiërarchie in de zorgpakketten 
ontvangen de gebruikers van de niet-collectieve zorgvormen geen huishoudelijke hulp. 
Samengenomen gebruiken in 2009 ruim 430.000 mensen de functie huishoudelijke 
hulp. Voor 195.000 van hen is dit de zwaarste zorgfunctie die zij ontvangen.

Tabel 4.3

Gebruikers van huishoudelijke hulp via de Wmo per pakket, 2009 (percentage en aantal x 1000)

 percentage gebruik   
huishoudelijke hulp

aantal gebruikers  
huishoudelijke hulp (x 1000)

kortdurende thuiszorg 26 57
informele zorg 0 0
particuliere zorg 0 0
huishoudelijke hulp 100 195
persoonlijke verzorging 55 65
verpleging 45 51
begeleiding 52 64
 
totaal 42 432

Bron: bijlage B, tabel B.9 (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport)

4.1.2 Gebruik in het basisjaar in termen van uren

Hoewel we in dit rapport geen raming van de gebruikte zorguren presenteren, kijken 
we wel naar het aantal uren zorg dat is gebruikt in 2009. Dit verschilt immers per type 
zorg. Zoals gezegd kunnen gebruikers naast de zwaarste zorgfunctie binnen het pakket 
ook lichtere zorgvormen ontvangen, maar andersom geldt dit niet. De uitzondering op 
de regel is het pakket ‘kortdurende thuiszorg’, dat is gebaseerd op de duur van de zorg, 
onafhankelijk van het type thuiszorg dat wordt gebruikt. Hierbinnen kunnen dus alle 
functies worden ontvangen (zie ook tabel 4.2). Figuur 4.1 geeft het gemiddelde aantal 
uren zorg per functie dat gebruikers van de verschillende pakketten in 2009 ontvingen. 
Het gaat niet alleen om de uren van de hoofdfunctie per pluspakket maar ook om de 
uren die men daarnaast van de nevenfuncties gebruikt. Dit doen we alleen voor de extra-
murale vormen van zorg. Omdat de tehuiszorg 24-uurszorg betreft, is dit hier niet van 
belang.
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Figuur 4.1

Gemiddeld aantal uren zorg per week per gebruiker, extramurale zorg, 2009
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Bron: bijlage B, tabel B.21 (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport)

De gebruikers van kortdurende thuiszorg ontvangen gemiddeld één uur per week zorg. 
Voor hen is in de analyse het aantal uren per week, dat zij slechts een paar weken in het 
jaar ontvangen, over alle weken verdeeld. De geleverde zorg kan in die korte periode 
overigens wel bijzonder intensief zijn. De kortdurende thuiszorg omvat voornamelijk 
informele zorg, en slechts een beetje huishoudelijke hulp. Mensen met alleen informele 
zorg ontvangen gemiddeld ongeveer vier uur zorg per week. Gebruikers van particuliere 
zorg ontvangen gemiddeld zo’n twee uur per week, waarvan 0,6 uur informele hulp, en 
twee keer zoveel (1,4 uur) particuliere hulp. De mensen die het pakket huishoudelijke 
hulp hebben, ontvangen ruim twee uur huishoudelijke hulp. Vaak wordt dit gecombi-
neerd met informele en af en toe ook particuliere zorg. Gemiddeld komt er daardoor 
een klein half uur aan niet-collectieve zorg bij. Ontvangers van het pakket persoonlijke 
verzorging ontvangen gemiddeld veel meer uren zorg (6,4 uur per week). Gemiddeld 
combineren zij 3,4 uur persoonlijke verzorging met 1,9 uur huishoudelijke hulp, en 
1,1 uur niet-collectieve zorg, voornamelijk in de informele sfeer. Ontvangers van het 
pakket verpleging ontvangen gemiddeld 5,4 uur zorg. Hiervan valt ruim twee uur onder 
de aw bz, twee uur onder de Wmo en 1,5 uur onder de niet-collectieve zorg. Tot slot ont-
vangen de gebruikers van het pakket begeleiding gemiddeld 7,6 uur van deze zorgvorm. 
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Daarnaast ontvangen gebruikers van begeleiding 1,5 uur niet-collectieve zorg, 1,5 uur 
Wmo-zorg en 1,5 uur andere aw bz-zorg.

Opvallend is dat de gebruikers van het langdurige pakket ‘informele zorg’ veel meer uren 
zorg per week ontvangen (3,8 uur) dan de gebruikers van de particuliere zorg en huis-
houdelijke hulp (2,0- 2,3 uur). Dit bevestigt dat informele hulp intensieve hulp kan zijn 
(De Boer et al. 2009; Oudijk et al. 2010). Daarnaast blijkt dat de gebruikers van formele 
zorgpakketten ook relatief veel uren informele hulp ontvangen. De informele hulp is dus 
vaak een aanvulling op de formele hulp. Dit zal ten dele komen door de ‘gebruikelijke 
zorg’ die de huisgenoten worden geacht te leveren aan zorgbehoevenden.

Het zorggebruik uit figuur 4.1 leidt landelijk gezien tot een totaal van bijna 200 miljoen 
uren verleende extramurale zorg (tabel 4.4; kolom 1). Hiervan wordt ruim 60% collectief 
gefinancierd: de niet-collectieve zorg levert dus een substantieel deel van de benodigde 
zorg.

Tabel 4.4

Gebruik van verpleging en verzorging in uren per functie in 2009a (in miljoenen en procenten)

absoluut (× mln.) procenten van totaal procenten van totaal collectief

informele zorg 57 30
particuliere zorg 14 7
huishoudelijke hulp 55 29 47
persoonlijke verzorging 37 20 32
verpleging 6 3 5
begeleiding 18 10 16

totaal 191 100
totaal collectief 118 62 100

Bron: bijlage B, tabel B.14 (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport)

De huishoudelijke hulp is met 29% van de ontvangen uren de grootste collectief ge-
financierde functie. De minste zorguren worden besteed aan verpleging (3% van alle 
zorguren). Het aantal uren informele zorg is ongeveer even groot als dat van de huis-
houdelijke hulp, en neemt 30% van de gebruikte uren in beslag. De particuliere zorg is 
goed voor 7% van het totaal. Deze indeling spoort slechts ten dele met het gebruik in ter-
men van pluspakketten, omdat het daar gaat om combinaties van functies. Zo gebruiken 
(sommige) afnemers van persoonlijke verzorging ook huishoudelijke hulp. Dit komt niet 
tot uitdrukking in het aantal gebruikers maar wel in het aantal uren huishoudelijke hulp.

4.2 Determinanten in het basisjaar

Tabel 4.5 geeft een overzicht van de determinanten die een rol spelen in de analyses. 
Meer specifiek geeft de tabel de verdeling van deze kenmerken in de bevolking van 2009.
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Tabel 4.5

Determinanten in 2009, aandeel van bevolking van 30 jaar en ouder (in procenten)

aandeel in % aandeel in %

demografisch gezondheid
bevolking (aantal 30-plussers, x 1000) 10.562 beperkingen
leeftijd geen 70

≤ 70 jaar 84 licht 15
70-74 jaar 6 matig 9

75-79 jaar 5 ernstig 5
80-84 jaar 3 fysieke aandoeningen
≥ 85 jaar 3 ademhaling 10

geslacht kanker 3
vrouw 51 hart- en vaatziekten 7
man 49 spijsvertering 3

burgerlijke staat diabetes 9
verweduwd 7 bewegingsapparaat 23
alleenstaand 13 zenuw- en zielsziekten 7
samenwonend 80 urogenitaal stelsel 5

huidaandoeningen 4
sociaaleconomisch gevolgen van ongeval 2
opleiding overige aandoeningen 8

lagere school 13 psychische aandoeningen
lbo, mulo, mavo 24 psychiatrische aandoeningen 5
havo, vwo, mms, hbs, mbo 37 dementie 2
hbo, wo 26

inkomensklasse gebruik van voorzieningen
klasse 1 (laagste) 9 mobiliteit 6
klasse 2 11 medische voorzieningen 48
klasse 3 13
klasse 4 23
klasse 5 18
klasse 6 (hoogste) 26

stedelijkheid
zeer sterk 17
sterk 29
matig 20
weinig 22
niet 13

Bron: cbs(StatLine); oc w(2008); cbs (pol s)
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Demografische kenmerken
Er waren in 2009 ruim 10,5 miljoen mensen van 30 jaar en ouder in Nederland. Van 
hen is 84% jonger dan 70 jaar. De overige 16% (1,7 miljoen mensen) behoort tot een 
 leeftijdscategorie waar relatief vaak zorg nodig is, namelijk 70 jaar of ouder. Iets meer 
dan de helft van de 30-plussers is een vrouw en één op de vijf woont alleen.

Sociaaleconomische kenmerken
Binnen de totale bevolking van 30 jaar en ouder hebben 1,3 miljoen mensen niet meer 
dan de lagere school voltooid (13%). Het betreft vooral ouderen, want het gemiddelde 
opleidingsniveau is de afgelopen generaties gestegen. 24% van de 30-plus bevolking 
heeft lager onderwijs gevolgd en 63% een middelbare of hoge opleiding voltooid. Verder 
geldt dat 26% een hoog en 9% een laag huishoudinkomen heeft. Hierbij gaan we uit van 
het gestandaardiseerde huishoudinkomen.9

Gezondheidskenmerken
In 2009 had iets meer dan 30% van de 30-plussers, ruim 3 miljoen mensen, een fysieke 
beperking. Bij een zesde van deze mensen gaat het om een ernstige beperking (5% van 
de bevolking).
Aandoeningen van het bewegingsapparaat komen het meeste voor (23%). Daarnaast 
heeft ongeveer 10% aandoeningen aan de luchtwegen, en ongeveer 9% van de bevolking 
heeft te maken met diabetes. De overige aandoeningen komen minder vaak voor. Een 
belangrijk kenmerk en determinant voor zorggebruik is de prevalentie van dementie. 
Ongeveer 2% van de bevolking van 30 jaar of ouder heeft hiermee te maken.

Gebruik van voorzieningen
6% van de bevolking van 30 jaar en ouder gebruikt hulpmiddelen bij de mobiliteit (rolla-
tor, rolstoel en dergelijke). Verder heeft bijna de helft van de 30-plussers het voorgaande 
jaar contact gehad met een medisch specialist of een ziekenhuis.

Opgemerkt moet worden dat de verdeling van de kenmerken over de verschillende 
leeftijdsgroepen niet homogeen is. Zo komen aandoeningen en beperkingen struc-
tureel vaker voor onder ouderen dan onder jongeren. Daarnaast zijn ouderen vaker 
laagopgeleid en hebben vaker een relatief laag inkomen. In de analyses wordt met deze 
verschillen tussen leeftijdsgroepen rekening gehouden.

4.3 Prijzen en uitgaven in het basisjaar

De uitgaven aan verpleging en verzorging hangen niet alleen samen met het gebruik 
maar ook met de prijzen van de verschillende zorgvormen. We gaan hier uit van de 
kostprijzen van de zorg; eigen bijdragen betaald door de gebruikers spelen hier geen 

9 Een gestandaardiseerd huishoudinkomen wordt gecorrigeerd voor de huishoudsamenstelling, 
zodat het een beter beeld geeft van de bestedingsruimte van huishoudens.
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rol. Naarmate de zwaarte van de zorg toeneemt, stijgt ook de (uur)prijs. Zo is een uur 
verpleging duurder dan een uur persoonlijke verzorging, wat weer duurder is dan een 
uur huishoudelijke hulp. Alleen voor begeleiding geldt dat niet. De prijs daarvan wordt 
gedrukt door de relatief lage prijs van dagbesteding, die een groot deel van de begelei-
ding vormt.

Voor de collectief gefinancierde zorg (aw bz of Wmo) gaan we uit van de gerealiseerde 
prijzen in 2009, ofwel de uitgaven per eenheid geleverde zorg in dat jaar.10 Dit levert 
een prijs per uur voor de extramurale zorgvormen en per jaar voor de tehuiszorg. Ook 
voor de niet-collectieve zorgvormen zijn prijzen geconstrueerd. Voor informele hulp 
betreft het de gemiddelde uurprijs indien deze betaald zou worden (zie bijlage B voor 
meer informatie). Hiermee krijgen we een beeld van de totale uitgaven als ook de niet- 
collectieve zorg volledig betaald zou worden.

In 2009 kostte een uur verpleging 75 euro, een uur persoonlijke verzorging 42 euro 
en een uur huishoudelijke hulp 23 euro (tabel 4.6; zie ook Van der Torre et al. 2011). 
Voor begeleiding (inclusief (dag)behandeling) staat een prijs van 64 euro per dagdeel. 
Tehuisbewoners ontvangen 24-uurszorg. Een jaar verblijf in een verzorgingshuis kost 
ruim 32.000 euro (89 euro per dag). Een jaar in een verpleeghuis is ruim twee keer zo 
duur en kost bijna 69.000 euro (189 euro per dag). Een dag kort verblijf is goedkoper dan 
een dag in een verzorgings- of verpleeghuis en kost 70 euro per dag.

Tabel 4.6

Prijs per functie, 2009 (in euro’s) 

eenheid gebruik prijs (in euro’s)

informele zorg uur 11
particuliere zorg uur 13
huishoudelijke hulp uur 23
persoonlijke verzorging uur 42
verpleging uur 75
begeleiding dagdeel 65
kort verblijf dag 70
verzorgingshuiszorg jaar 32.625
verpleeghuiszorg jaar 68.985

Bron: bijlage B, tabel B.15 (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport)

De prijs voor kortdurende thuiszorg is niet in de tabel opgenomen. Deze hangt immers 
af van het soort zorg dat men ontvangt. Indien de zorg uit een uur huishoudelijke hulp 
bestaat, is de prijs gelijk aan de prijs voor dit zorgtype.

10 Deze prijzen betreffen niet de maximumtarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (nza)  hanteert, 
maar sporen daarmee wel goed.
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In 2009 bedroegen de uitgaven aan de totale collectief gefinancierde verpleging en ver-
zorging ruim 10,7 miljard euro (tabel 4.7). Het merendeel (66%) van deze uitgaven betrof 
tehuiszorg. Er werd ruim 4 miljard euro aan verpleeghuiszorg uitgegeven en bijna 3 mil-
jard euro aan verzorgingshuiszorg. De uitgaven aan extramurale (thuis)zorg (3,6 miljard 
euro) bestonden voor 43% aan uitgaven aan persoonlijke verzorging, 35% aan huis-
houdelijke hulp, 13% aan verpleging en 8% aan begeleiding. Opgemerkt moet worden 
dat de uitgaven aan begeleiding in de verpleging en verzorging een veel kleiner deel 
van de collectieve uitgaven vormen dan bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg. Totaal 
vinden we ruim 800 miljoen aan uitgaven aan niet-collectieve zorg, waarvan ruim 600 
miljoen aan informele zorg en iets minder dan 200 miljoen aan particuliere zorg. Dit zijn 
uit gaven voor de zorggebruikers die ten dele via een pgb betaald worden, en die daar-
mee ook op de collectieve middelen drukken. De informatie in onze gegevens is echter 
 onvoldoende om de uitgaven aan pgb’s verder in kaart te brengen.

Tabel 4.7

Uitgaven verpleging en verzorging per functie, 2009 (x mln. euro)

uitgaven

informele zorga 628
particuliere zorga 180
huishoudelijke hulp 1.280
persoonlijke verzorging 1.586
verpleging 481
begeleiding 302
kort verblijf 78
verzorgingshuiszorg 2.810
verpleeghuiszorg 4.190

niet collectief 809
collectief thuiszorg 3.649
tehuiszorg (collectief) 7.078
totaal 11.535

collectief 10.727

a De totale uitgaven aan de niet-collectieve zorgvormen zijn berekend door de prijs per uur te 
vermenigvuldigen met het aantal gebruikers en het aantal uren per gebruiker van deze functies.

Bron: tabel 4.4 en 4.6; bijlage B, tabel B.13 (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport)
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5 Verklaringsmodel

In het verklaringsmodel (module 1 uit VeVeRa) relateren we de kenmerken van indivi-
duen aan hun gebruik van V&V. Dit doen we op basis van de informatie over personen 
in ons enquêtebestand (zie bijlage A, te vinden via www.scp.nl bij het ddesbetreffende 
rapport). We houden rekening met demografische kenmerken zoals leeftijd en geslacht, 
sociaaleconomische kenmerken zoals opleiding en inkomen en gezondheidskenmer-
ken zoals het voorkomen van beperkingen en aandoeningen. Tot slot nemen we recent 
gebruik van andere voorzieningen mee, zoals medische hulp of mobiliteitshulpmiddelen 
(rollator en dergelijke). Voor een uitgebreide bespreking van deze kenmerken en de lite-
ratuur daarover verwijzen we naar VeVeRa-III (Eggink et al. 2009).

Het verklaringsmodel betreft in deze studie alleen het al dan niet gebruik van zorg. 
Wegens de actualisatie van en aapassingen aan het huidige model, bleken de beschik-
bare gegevens niet geschikt om eveneens een verklaring van het aantal gebruikte uren te 
presenteren.11 We houden daarom, noodgedwongen, bij de berekening van het zorgvolu-
me en de uitgaven het aantal uren per gebruiker per pakket in de loop der tijd constant. 
Pommer (2012) meldt dat in de periode 1995-2008 het (met tarieven gewogen) aantal uren 
thuiszorg een vergelijkbare ontwikkeling doormaakt als het (met tarieven gewogen) 
aantal cliënten. Dit geeft aan dat het een redelijke veronderstelling is dat het aantal uren 
per gebruiker in de loop der tijd gelijk blijft.12

In de modellering hanteren we voor een groot deel dezelfde variabelen als in VeVeRa-III. 
In dit model hanteren we echter een meer gedifferentieerde indeling van het inko-
mensniveau. Hiermee worden impliciet de effecten van verschillen in eigen bijdragen 
gemeten, en levert het meenemen van de hoogte van de eigen bijdrage geen verbetering 
van de modellering op.13 Daarnaast hebben we in het actuele enquêtebestand informatie 

11 Er bleek binnen de verschillende zorgvormen te weinig variatie in het aantal uren zorg te zijn. 
Dit komt vooral doordat de kortdurende zorg, met relatief weinig uren, nu apart is onderzocht. 
Daarnaast is door de splitsing van persoonlijke verzorging en verpleging het aantal waarnemingen 
in ‘persoonlijke verzorging’ en ‘verpleging’ nu logischerwijs lager dan voorheen. Gezamenlijk zorgt 
dit ervoor dat we nu geen betrouwbaar verklaringsmodel van het gebruikte aantal uren kunnen 
opstellen.

12 Het aantal uren per gebruiker dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) rapporteert neemt 
de afgelopen periode wel toe. Hierin zitten echter allerlei beleidsmatige invloeden verwerkt, zoals 
de toenemende zorgzwaarte van thuiszorggebruikers door de extramuralisatie. Dit soort beleids-
matige effecten wordt echter niet in de VeVeRa-ramingen meegenomen. 

13 In VeVeRa-III was gekozen voor een grove indeling van het inkomen, omdat de eigen bijdrage 
hiermee sterk gecorreleerd is. Het opnemen van zowel eigen bijdragen als inkomen in kleine klas-
sen leverde geen goed model. Omdat eigen bijdragen nu geen rol spelen, kon het inkomen wel 
in kleinere, meer specifieke, klassen worden ingedeeld. Ook is de informatie over inkomen in het 
nieuwe avo/oii-bestand veel beter, omdat het belastinggegevens betreft in plaats van door res-
pondenten opgegeven bedragen.
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over het voorkomen van dementie, wat in de gebruikte gegevens voor VeVeRa-III niet het 
geval was.

We schatten de relatie tussen het gebruik van de zorgpakketten en de kenmerken van de 
individuen door middel van een multinomiale regressie. Het model geeft een goede be-
schrijving van het zorggebruik: de verklaringsgraad is vrij hoog. De schattings resultaten 
zijn globaal weergegeven in tabel 5.1. Een plusteken (+) achter een kenmerk betekent 
dat mensen met dat betreffende kenmerk een grotere kans hebben om het type zorg te 
ontvangen dan mensen zonder dat kenmerk. Dat houdt automatisch in dat de kans dat 
zij geen zorg ontvangen kleiner is. Voor een minteken (–) geldt precies het omgekeerde. 
De lege cellen geven aan dat de effecten niet significant van nul verschillen. De mensen 
met dat betreffende kenmerk hebben eenzelfde kans om zorg te ontvangen als mensen 
zonder dat kenmerk.

Hoe ouder mensen zijn, hoe groter de kans is dat ze zorg ontvangen (in eerste kolom). 
Verweduwden, alleenstaanden en vrouwen hebben eveneens een grotere kans op het 
gebruik van zorg dan samenwonenden en mannen met verder dezelfde (gezondheids)
kenmerken. Tot slot verhogen, zoals verwacht, fysieke beperkingen de kans op zorg-
gebruik in de V&V-sector, evenals het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en het 
recente gebruik van medische zorg. Mensen met dementie hebben geen hogere kans 
op zorggebruik in het algemeen, maar wel meer kans op opname in een verpleeg- of 
 verzorgingshuis.

Dit algemene beeld behoeft wel enige verfijning. De kans op opname is kleiner voor 
vrouwen dan voor mannen met dezelfde kenmerken. Dat vrouwen desondanks over-
vertegenwoordigd zijn in verzorgingshuizen heeft te maken met het feit dat vrouwen 
gemiddeld gesproken ouder worden dan mannen en hoge leeftijd een belangrijke 
determinant is voor het wonen in tehuizen. Vrouwen hebben ook meer kans op het 
ontvangen van particuliere en kortdurende hulp dan mannen met dezelfde kenmerken. 
Samengenomen leiden deze effecten tot een grotere kans op zorggebruik.
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Tabel 5.1

Significante determinanten van gebruik (coëfficiënten van multinomiale schatting), 2007/2008  

(n = 10.771) a, b, c

zorgc

kort-
durend 

infor-
meel 

parti-
culier

huish. 
hulp

pers. 
verzorg. 

verple-
ging

ver-
zorgings-
huiszorg

verpleeg-
huiszorg

demografische kenmerken
hoge leeftijd + + + + + + + + +
vrouw + + + – –
weduwe + + + + + + + + +
alleenstaand + + + + + +
stedelijkheid + + +

sociaaleconomische kenmerken
opleidingsniveau
hoger inkomen + – – –

 gezondheidskenmerken
fysieke beperkingen + + + + + + + + +
fysieke aandoeningen + +/– + +/–
psychische aandoeningen
dementie + +

overige voorzieningen
hulpmiddelen mobiliteit + + + + + +
bezoek aan medisch specialist  
of ziekenhuis + +  +    – –

a + = significant positief; – = significant negatief; +/– = sommige kenmerken significant positief, andere 
significant negatief (significant bij p < 0,05). De lege cellen geven aan dat de effecten niet significant van 
nul verschillen.

b De schattingen zijn gewogen uitgevoerd. De pseudo-R2 van het ongewogen model bedraagt 0,58.
c Voor de bespreking zijn de schattingsresultaten voor de kans op zorg in een aparte logit-analyse berekend.

Bron: scp (avo'07 en oii '08) scp-bewerking

De hoogte van het inkomen heeft een negatief effect op verblijf in een verpleeg- of ver-
zorgingshuis. Anders gezegd: mensen met hogere inkomens (kunnen vaker) kiezen voor 
zorg thuis dan voor verblijf in een tehuis. Dit komt mede door de hogere eigen bijdrage 
die zij moeten betalen voor tehuiszorg en de (financiële) mogelijkheden die zij hebben 
om andere oplossingen te organiseren. Opleiding blijkt, naast de andere kenmerken, 
geen significante invloed te hebben op het zorggebruik. Dit komt vooral doordat het op-
leidingsniveau sterk samenhangt met het inkomensniveau. De relatie tussen opleiding 
en zorggebruik loopt dus indirect, via het inkomen.
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Tot slot blijkt dat men in stedelijke gebieden wat vaker zorg gebruikt dan in minder 
stedelijke gebieden. Dat geldt vooral voor de particuliere hulp en de persoonlijke ver-
zorging. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de sociale netwerken die in stedelijke 
gebieden vaak wat minder hecht zijn dan elders.
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6 Trends in determinanten

6.1 Trends in verklarende determinanten

In deze paragraaf gaan we in op de veranderingen in de omvang en de samenstelling 
van de bevolking die tussen 2009 en 2030 kunnen worden verwacht (VeVeRa-module 3). 
Deze trends zijn grotendeels gebaseerd op prognoses van andere instituten. Zo maakt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) prognoses over demografische samenstel-
ling van de bevolking en de toekomstige huishoudsamenstelling. De prognoses over 
het opleidingsniveau zijn gebaseerd op de onderwijsramingen van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oc w). De trends in de aandoeningen zijn door het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) geconstrueerd op basis van een reeks van pol s-
enquêtes van het cbs (zievoor meer informatie over deze enquêtes bijlage Gebruikte 
databestanden).
Evenals bij de eerdere ramingen kon niet voor alle kenmerken een autonome trend 
bepaald worden. Zo verandert de demografische samenstelling van de bevolking auto-
noom (los van andere kenmerken), maar is voor de beperkingen geen informatie over 
veranderingen in de tijd beschikbaar. Daarom verandert in dit model de mate van beper-
kingen mee met de andere kenmerken. Dit houdt in dat het stijgende aantal ouderen, 
van wie een groot aandeel te maken heeft met beperkingen, direct leidt tot een stijgend 
aantal mensen met beperkingen. In het model geldt met name voor de stedelijkheid, het 
inkomen, de beperkingen en dementie dat zij meelopen met de andere kenmerken van 
de bevolking. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer het gemiddelde opleidingsniveau 
toeneemt, ook het gemiddelde inkomensniveau in de raming toeneemt. Tabel 6.1 geeft 
de te verwachten veranderingen in de determinanten voor zorggebruik voor de periode 
vanaf 2009 tot 2030.

Bevolkingsgroei en vergrijzing
De totale bevolking van 30 jaar en ouder neemt naar verwachting tussen 2009 en 2030 
met 10% toe. Vooral het aandeel 70-plussers stijgt snel met gemiddeld 57% (niet in 
tabel). Het aandeel 80-plussers groeit zelfs nog sneller (met 67% tot 75%). Het aandeel 
70-minners daalt in de komende periode juist met 11%. Samengenomen betekent dit 
dat het aandeel 70-plussers in onze onderzoekspopulatie (30-plus) stijgt van 16% in 
2009 naar 26% in 2030 (niet zichtbaar in de tabel). Het aandeel ouderen in het hoogste 
leeftijd segment blijft echter nog altijd klein ten opzichte van het aantal 70-minners. Zo 
vormden in 2009 de 85-plussers 3% van de bevolking (30 jaar en ouder), en is dit aandeel 
in 2030 met slechts 2 procentpunten gestegen. Desondanks is de groei van deze relatief 
kleine groep belangrijk, omdat hun zorggebruik hoog is.
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Tabel 6.1

Groei in determinanten 2009-2030, huidige rapport (indexcijfers 2009 = 100)

groei van 
aandeel

groei van 
aandeel

demografisch gezondheid
bevolking (aantal 30-plussers) 110 beperkingen
leeftijd geen 94

 ≤ 70 jaar 89 licht 108
 70-74 jaar 148 matig 116
 75-79 jaar 151 ernstig 122
 80-84 jaar 175 fysieke aandoeningen
 ≥ 85 jaar 167 ademhaling 120

geslacht kanker 131
 vrouw 100 hart- en vaatziekten 132
 man 100 spijsvertering 119

burgerlijke staat diabetes 136
 verweduwd 102 bewegingsapparaat 144
 alleenstaand 132 zenuw- en zielsziekten 107
 samenwonend 94 urogenitaal stelsel 123

huidaandoeningen 135
sociaaleconomisch gevolgen van ongeval 105
opleiding overige aandoeningen 120

 lagere school 58 psychische aandoeningen
 lbo, mulo, mavo 73  psychiatrische aandoeningen 108
 havo, vwo, mms, hbs, mbo 104  dementie 105
 hbo, wo 139

inkomensklasse gebruik van voorzieningen
 klasse 1 (laagste) 96 mobiliteit 134
 klasse 2 96 medische voorzieningen 102
 klasse 3 91
 klasse 4 92
 klasse 5 103
 klasse 6 (hoogste) 113

stedelijkheid
 zeer sterk 112
 sterk 99
 matig 97
 weinig 95
 niet 100

Bron: scp/cbs (avo’07); scp (oii ’08/’09); oc w (2008); cbs (pol s)
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Geslacht en samenstelling huishouden
Het percentage vrouwen in de 30-plus bevolking blijft stabiel op 51%. De komende 
tijd zal het aandeel alleenstaanden naar verwachting met 32% toenemen, van één op 
de vijf personen in 2009 tot één op de vier in 2030 (zie de tabel B.6 in bijlage B). Deze 
verschuiving wordt onder andere veroorzaakt door veranderingen in het gedrag van de 
Nederlandse bevolking. Steeds meer mensen blijven al dan niet bewust alleen, terwijl 
samenwonenden en gehuwden in toenemende mate uit elkaar gaan. De verandering in 
het gedrag (scheiden of alleenstaand blijven) is sterker dan de verweduwing: alleen het 
aandeel 30-plussers dat alleenstaand is gebleven, of dat gescheiden is, neemt echt toe.

Opleidingsniveau, inkomen en stedelijkheid
Het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking stijgt voortdurend. In 2030 zal nog 
slechts 7% van de bevolking hooguit lager onderwijs hebben gevolgd (een daling van 
42%). Met name het aantal mensen met een hogere opleiding (hbo/wo) zal fors toe-
nemen (+39%). Eenzelfde ontwikkeling zien we bij het inkomen. Het aandeel van de 
30-plus bevolking in de hoogste inkomensklasse neemt met 13% toe, terwijl het aandeel 
in de laagste inkomensklassen met 5% en 4% afneemt. Dit betekent dat in 2030 29% van 
de 30-plussers zich in de hoogste inkomensklasse bevindt, terwijl dit bij 26% van de 
bevolking in 2009 het geval is (zie tabel C.2). Hierbij merken we nogmaals op dat de ont-
wikkelingen in het inkomen niet zijn afgeleid uit expliciete inkomensramingen, maar 
meelopen met de overige kenmerken. Op dezelfde manier vinden we op basis van de 
overige kenmerken ook dat er in de toekomst steeds meer mensen in stedelijke gebieden 
zullen wonen.

Gezondheid
Het aandeel van de 30-plus bevolking dat een aandoening heeft zal naar verwachting 
toenemen tussen 2009 en 2030. De grootste stijging wordt verwacht bij aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat (+44%), diabetes (+36%), huidaandoeningen (+35%), kanker 
(+31%) en hart- en vaatziekten (+32%). De overige aandoeningen vertonen een toename 
tussen de 5% en 23%. Hierbij past de kanttekening dat, ondanks de snelle stijgingen, 
de groep mensen met een van de aandoeningen in de meeste gevallen vrij klein is. 
 Uitzondering zijn de aandoeningen aan het bewegingsapparaat, die naar verwachting 
steeds vaker zullen voorkomen (in 2030 bij een derde van de mensen (niet in tabel)). De 
groei van het vóórkomen van aandoeningen wordt deels veroorzaakt door de vergrijzing: 
ouderen hebben immers vaker last van aandoeningen dan jongeren. Omdat dementie 
vooral voorkomt onder ouderen, leidt de vergrijzing ook tot een toename van het voor-
komen van dementie (+5%).
Evenals in het basisjaar 2009 zijn er verschillen in kenmerken tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen, en verschillen ook de ontwikkelingen tussen de leeftijdsklassen. Zo 
stijgt het opleidingsniveau veel sterker bij ouderen en neemt het voorkomen van beper-
kingen bij de ouderen veel sterker af dan bij jongeren: de ouderen worden gezonder.
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6.2 Trends in prijzen

Om een kostenplaatje aan de ontwikkelingen in het zorggebruik te kunnen koppelen, 
is inzicht nodig in de ontwikkelingen in de prijzen van de verschillende typen zorg. 
De toekomstige prijsontwikkelingen zijn lastig in te schatten, omdat zij sterk samen-
hangen met beleidsmatige ontwikkelingen. Evenals in VeVeRa-III gaan we daarom uit 
van historische prijsontwikkelingen. We gaan er dus van uit dat de lange termijn prijs-
ontwikkelingen zich ook in de toekomst zullen voortzetten. Ontwikkelingen zoals die 
plaatsvinden op korte of middellange termijn zijn onderhevig aan grotere prijsvariatie. 
Zo kunnen beleidsveranderingen leiden tot tijdelijk sterke kostenverlagingen of -ver-
hogingen. Op de lange termijn middelen de extreme effecten uit, waardoor er sprake is 
van een meer betrouwbare inschatting van de algemene prijsontwikkeling.

We gaan uit van de reële kostprijsontwikkeling van de V&V-zorg. Dit betreft de extra 
prijsstijging van de zorg bovenop de algemene prijsstijging (inflatie). In vergelijking 
met de vorige rapportage is er echter een aantal wijzigingen. Zo ontbreken voldoende 
betrouwbare gegevens over het gebruik en de kosten van de verpleeg- en verzorgings-
huizen afzonderlijk vanaf het jaar 2005. Daarom berekenen we de prijsverandering van 
de tehuiszorg nu gezamenlijk. Voor de thuiszorg werd in VeVeRa-III uitgegaan van de 
prijsontwikkeling per uur. Ook dit is nu anders aangepakt, vanwege het ontbreken van 
voldoende informatie over het gebruik van en de uitgaven aan de verschillende typen 
thuiszorg. Hier kijken we naar de prijsstijging per thuiszorggebruiker. Dit houdt in dat 
eventuele veranderingen in het aantal uren per gebruiker, en dus de zorgzwaarte van de 
cliënten, nu in de prijs tot uitdrukking zouden komen. Omdat er aanwijzingen zijn dat 
het aantal uren per gebruiker in de loop der tijd niet erg is veranderd (Pommer 2012), 
lijkt dit hier niet problematisch. In de periode 1984-2008 groeiden de reële kosten per 
thuiszorggebruiker gemiddeld met 0,98% per jaar (tabel 6.2). Vooral in de laatste jaren 
(2000-2008) is de prijsstijging minder sterk (0,70% per jaar). Voor de tehuiszorg namen 
de kosten per gebruiker in de periode 1984-2008 toe met 2,48% per jaar; in de laatste 
acht jaar was dat 2,15% per jaar. Daar is duidelijk sprake van verbeterde kwaliteit (zoals 
het afbouwen van de meerpersoonskamers) en een toenemende zorgzwaarte (De Klerk 
2011). De kostprijsstijging spoort ook met de geconstateerde toename van de inzet van 
personeel per bewoner (Eggink et al. 2010).

Tabel 6.2

Aanname over jaarlijkse prijsontwikkeling in huidig rapport (in procenten) 

jaarlijkse prijsstijging 1984-2008

thuiszorg 0,98
tehuiszorg 2,48

Bron: scp (dps)
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7 Ramingen

Op basis van het verklaringsmodel uit hoofdstuk 5, de uitgangssituatie uit hoofdstuk 4 
en de trends in hoofdstuk 6 kunnen nu de ramingen worden geconstrueerd. We begin-
nen met de ongeijkte ramingen, waarin alleen de trends in het gebruik tot uitdrukking 
komen. Daarna worden ze vertaald naar aantallen gebruikers, nu en in de toekomst. Tot 
slot komen ook het volume en de uitgaven in beeld.

7.1 Ongeijkte trends in het gebruik

Tabel 7.1 geeft de geraamde groei voor het gebruik van de verschillende zorgpakketten, 
en voor het deel van de bevolking dat geen zorg gebruikt. Het aantal zorggebruikers 
groeit veel sneller dan het aantal niet-gebruikers (geen zorg). Dat is niet zo vreemd, 
omdat het aantal ouderen snel toeneemt, en juist zij degenen zijn die vaak zorg 
gebruiken. Deze groei is zichtbaar ondanks de toenemende vitaliteit van ouderen. We 
verwachten voor alle zorgvormen een groei in het gebruik, maar de mate waarin ver-
schilt fors. Met name de particuliere zorg en de tehuiszorg zullen naar verwachting sterk 
groeien, respectievelijk met 2,2% en 2,4% per jaar. Bij de particuliere zorg speelt zeker 
een rol dat het gemiddelde inkomensniveau van het huishouden toeneemt en daarmee 
ook de financiële ruimte om particuliere zorg in te kopen. Bij de verzorgingshuiszorg 
speelt, evenals bij de verpleeghuiszorg, het sterk toenemende aantal 85-plussers. In de 
tehuizen wonen immers vooral ouderen in het bovenste leeftijdssegment.
In verzorgingshuizen is een tendens gaande om verhuizing naar een verpleeghuis op 
latere leeftijd te voorkómen. Deze trend zal zich waarschijnlijk in de toekomst verder 
doorzetten, waardoor, bovenop de toenemende vergrijzing, met name de verzor-
gingshuiszorg zal toenemen. Hiertegenover staat de extramuraliseringstrend, waarbij 
ouderen ook met beperkingen steeds langer thuis kunnen blijven wonen. Beide ontwik-
kelingen zullen het karakter van verzorgingshuiszorg veranderen, omdat de gemiddelde 
zorgbehoefte van de verzorgingshuisbewoner zal toenemen. Dit komt echter niet tot 
uitdrukking in de gepresenteerde gebruikscijfers, die alleen over numerieke aantallen 
gebruikers gaan, en niet over de zorgzwaarte of de kwaliteit van de zorg.
De gevolgen van de toenemende inzet van pgb’s, waarmee men zelf zorg kan inkopen, 
zijn op basis van de VeVeRa-analyses helaas niet te kwantificeren. Hetzelfde geldt voor de 
invoering van het volledig pakket thuis, waarmee mensen met een verblijfsindicatie alle 
benodigde zorg in de thuissituatie kunnen ontvangen.
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Tabel 7.1

Groei van aantal gebruikers (indexcijfers 2009 = 100 en jaarlijkse groei in procenten)

zorggebruik in 2030 (2009 = 100) jaarlijkse groei

geen zorg 106 0,3
kortdurende thuiszorg 125 1,1
informeel 118 0,8
particulier 156 2,2
huishoudelijke hulp 126 1,1
persoonlijke verzorging 140 1,6
verpleging 134 1,4
verzorgingshuiszorg 164 2,4
verpleeghuiszorg 157 2,2

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

Verschil met ongeijkte ramingen gebruikers VeVeRa-III
Tabel 7.2 gaat in op de verschillen tussen de voorgaande raming (VeVeRa-III) en de hui-
dige raming. Voor meer getalsmatige informatie over deze verschillen verwijzen we naar 
bijlage C (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). De tabel laat zien dat 
het gebruik van de meeste zorgvormen volgens de nieuwe raming wat sneller zal toe-
nemen dan volgens de oude raming.14 Met name voor de tehuiszorg wordt een sterkere 
groei verwacht, en in mindere mate ook voor de persoonlijke verzorging en de informele 
zorg. Om deze verschillen te kunnen begrijpen, bestuderen we de achtergronden hier-
van. Zo zijn er verschillen in beleid en preferenties in de basisjaren 2005 en 2009, zijn er 
nieuwe trends, gebruiken we andere determinanten en onderscheiden we andere zorg-
typen.

De verschillen tussen beide ramingen zijn als volgt te verklaren. Ten eerste gaan we uit 
van verschillend beleid en verschillende preferenties. In de VeveRa-III-raming wordt 
verondersteld dat de preferenties uit 2003/2004 in alle toekomstige jaren onveranderd 
blijven. In het nieuwe model gaan we uit van de preferenties en het beleid in 2007/2008. 
In de tussentijd hebben er verscheidene veranderingen plaatsgevonden in het langdurige 
zorgbeleid (hoofdstuk 2). De grootste verandering was de invoering van de ‘gebruike-
lijke zorg’ als onderdeel van de grondige herziening van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (aw bz) in 2003. Dit leidt tot de beoogde verschuiving in het gebruik van 
langdurige zorg, namelijk een toename van de informele zorg en een afname van de 
collectief gefinancierde zorg (zie de kolom ‘nieuwe preferenties en beleid’ in tabel 7.2). 
Met name informele zorg wordt steeds vaker ingezet als vervanging van aw bz-thuiszorg 
(persoonlijke verzorging en verpleging). Verder blijkt dat een hoge opleiding in 2007 de 
kans op gebruik van particuliere zorg minder sterk verhoogt dan in 2003. 

14 Om een vergelijking te maken tussen de huidige en de vorige ramingen, is de groei in 2030 uit 
VeVeRa-III ten opzichte van 2009 herberekend.
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Tabel 7.2

Verschil huidige raming gebruik in personen en raming VeVeRa-III, groei 2009-2030  

(indexcijfers 2009 = 100)

huidige 
rapport

VeVeRa-
III

verschil met 
VeVeRa-IIIa

nieuwe 
 preferenties 
en beleidb

nieuwe 
trendsc 

andere 
 determinantend

andere 
zorgtypene

geen zorg 106 105 1 0 1 0 0
kortdurende thuiszorgf 125 . . . . . .
informeel 118 110 8 8 4 –1 –3
particulier 156 156 0 –9 13 –5 0
huishoudelijke hulp 126 124 2 0 1 0 2
persoonlijke verzorging 140 131 9 –8 14 –2 5
verpleging 134 131 3 –8 14 –2 –1
verzorgingshuiszorg 164 127 36 16 16 5 0
verpleeghuiszorg 157 142 15 4 –1 12 0

a Verschil tussen geraamde groei huidige rapport en VeVeRa-III, uitgaande van 2009.
b Verschil dat wordt veroorzaakt door de wijziging in preferenties en beleid (andere coëfficiënten in 

verklaringsmodel).
c Verschil dat wordt veroorzaakt door andere trends in determinanten.
d Verschil dat wordt veroorzaakt door het hanteren van andere determinanten (met name verfijndere 

inkomensvariabelen, dementie).
e Verschil dat wordt veroorzaakt door het apart modelleren van persoonlijke verzorging, verpleging en 

kortdurende thuiszorg.
f In VeVeRa-III werd de kortdurende thuiszorg niet apart onderscheiden.

Bron: scp/cbs (avo’03); scp (oii ’04); scp/cbs (avo’07); scp (oii ’08/’09)

Daardoor zal ook de stijging van particuliere zorg (door een stijgend opleidingsniveau) 
minder snel verlopen dan eerder werd verwacht. Het beleid is erop gericht mensen te 
faciliteren bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen (extramuralisatie). Hierdoor zul-
len nu, meer dan in 2005 (het basisjaar van de vorige rapportage), vooral de mensen met 
een grotere zorgbehoefte en de oudere ouderen (85-plussers) naar een verzorgingshuis 
verhuizen. Deze groep neemt relatief snel toe, zodat de raming van de hoeveelheid ver-
zorgingshuiszorg volgens de huidige raming sneller groeit dan volgens VeVeRa-III. Zoals 
gezegd is ook de praktijk al enige tijd zo dat ouderen langer in een verzorgingshuis blij-
ven wonen, ook als ze eigenlijk verpleeghuiszorg nodig hebben. Hierdoor neemt het te 
verwachten aantal verzorgingshuisbewoners volgens de huidige raming fors sneller toe 
dan in de eerdere raming. Zoals eerder opgemerkt gaat het hier eerder om de behoefte 
aan tehuiszorg dan om het gebruik zelf, omdat door de extramuralisering dit type zorg 
waarschijnlijk steeds vaker in de thuissituatie zal worden geleverd.

Een tweede verschil tussen de modellen is dat de te verwachten trends in determinanten 
bijgesteld zijn (zie de kolom ‘nieuwe trends’ in tabel 7.2). Zo is de bevolkingsgroei door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) naar boven bijgesteld. Hierdoor is de bevol-
kingsgroei volgens de nieuwe modellering iets groter dan volgens VeVeRa-III. Daarnaast 
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wordt door het cbs met name de groei van het aantal ouderen fors hoger ingeschat dan 
voorheen (zie tabel B.6 in bijlage B). Mede hierdoor wordt de groei van met name de 
verzorgingshuiszorg, maar ook de persoonlijke verzorging en verpleging veel hoger ge-
raamd dan volgens het voorgaande model. Bij de ‘keuze’ om in een verpleeghuis te gaan 
wonen speelt de leeftijd een wat minder sterke rol, maar zullen vooral de beperkingen en 
aandoeningen van belang zijn. Daardoor neemt het gebruik van verpleeghuiszorg vol-
gens de huidige raming niet zo snel toe als de verzorgingshuiszorg. Ook de particuliere 
zorg vertoont nu een veel grotere groei door de andere trends van de determinanten, wat 
zal samenhangen met de sterkere inkomensgroei.

Ten derde zijn er nog relatief kleine verschillen in de resultaten van het oude en het 
nieuwe model (kolom andere determinanten in tabel 7.2), doordat de eigen bijdrage niet 
in de modellering is opgenomen, maar het inkomen juist in meer verfijnde klassen is 
ingedeeld. Daarnaast gebruiken we het gestandaardiseerde inkomen in plaats van het 
ongestandaardiseerde inkomen. Het toevoegen van dementie als een determinant stuwt 
de raming van verpleeghuiszorg wel fors op.15 Bij verzorgingshuiszorg is dat effect veel 
kleiner.

Als laatste worden persoonlijke verzorging en verpleging niet meer samen gemodelleerd 
zoals in VeveRa-III, en is kortdurende thuiszorg als pakket afzonderlijk onderzocht. 
Deze aanpassingen hebben niet al te grote gevolgen (zie de kolom andere zorgtypen in 
tabel 7.2). Wel neemt het gebruik van informele zorg hierdoor iets minder snel toe. Deze 
zorg maakt immers een relatief groot deel uit van de kortdurende zorg (zie tabel 4.2). 
Het gebruik van persoonlijke verzorging neemt wat sneller toe wanneer het afzonderlijk 
wordt gemodelleerd, het gebruik van verpleging juist iets langzamer. Het gebruik van 
persoonlijke verzorging wordt nog wat verder opgestuwd door het verwijderen van de 
kortdurende gebruikers uit die groep.

We kunnen concluderen dat zowel de veranderingen in preferenties en beleid als het 
bijstellen van de trends in de determinanten, een belangrijke bijdrage leveren aan de 
toegenomen groei in het gebruik in het onderhavige rapport. De veranderingen in de 
modellering zijn, met uitzondering van het toevoegen van dementie, van kleinere in-
vloed op de ramingen.

De raming geeft aan dat met name voor de tehuiszorg een snelle groei te verwachten 
is. In de praktijk zal echter een deel van de groei van het gebruik van tehuiszorg worden 
opgevangen door de thuiszorg. Het is namelijk mogelijk om een indicatie voor verblijf 
te ontvangen, maar deze te gebruiken om met een pgb thuiszorg te financieren, of een 
volledig pakket thuis te ontvangen. Gezien de trend van extramuralisatie en de wens 

15 Hoewel voor de prevalentie van dementie geen autonome trend kon worden geconstrueerd, 
neemt dit fors toe door de samenhang met het (stijgende) aantal ouderen. Met name onder 
de 85-plussers is dementie een relatief veelvoorkomend verschijnsel: in 2009 had 17% van de 
85-plussers daarmee te maken.
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van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, zal dit naar verwachting steeds 
vaker voorkomen. Ook in de toekomst zullen mensen met een behoefte aan tehuiszorg 
(die wij hier in feite ramen) de mogelijkheid behouden hun zorg met een pgb in te kopen 
(t k 2010/2011b). Helaas is het niet mogelijk in deze beleidsarme raming de extramurali-
seringstrend te modelleren.

7.2 Geijkte ramingen

De gebruikscijfers uit het enquêtebestand zijn geijkt aan gebruikscijfers uit landelijke 
registraties (zie § 4.1). De groei in het gebruik van de verschillende pakketten blijft daar-
bij gelijk aan de ongeijkte groei, maar het startniveau betreft de gebruikscijfers uit het 
jaar 2009.
Hoewel we geen informatie over het gebruik van begeleiding en kort verblijf uit het 
enquêtebestand konden distilleren, beschikken we wel over de landelijke gebruiks-
registraties. Om tot ramingen van het gebruik van deze zorgvormen te komen is 
de groei gelijkgesteld aan de gemiddelde groei van de overige collectieve thuiszorg 
(huishoude lijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging). Dit spoort met de aanpak 
uit  VeVeRa-III.

Tabel 7.3

Geijkte raming aantal gebruikers, 2009 en 2030 (x 1000) en groei 2009-2030

2009 2030 index 2030, 2009 = 100 jaarlijkse groei

kortdurende thuiszorg 218 273 125 1,1
informele zorg 117 138 118 0,8
particuliere zorg 124 194 156 2,2
huishoudelijke hulp 195 246 126 1,1
persoonlijke verzorging 119 167 140 1,6
verpleging 112 149 134 1,4
begeleiding 122 160 131 1,3
kort verblijf 27 35 131 1,3
verzorgingshuiszorg 86 141 164 2,4
verpleeghuiszorg 52 82 157 2,2

totaal zorg 1.171 1.585 135 1,5
geen zorg 9.390 9.982 106 0,3

bevolking 10.562 11.567 110 0,4

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

In 2030 omvat de Nederlandse bevolking van 30 jaar en ouder ruim 11,5 miljoen per-
sonen, van wie er bijna 1,6 miljoen (bijna 14%) zorg gebruiken. In 2009 was het aantal 
zorggebruikers nog bijna 1,2 miljoen, ofwel ruim 11% van de 30-plus bevolking. Het 
aantal gebruikers van collectieve thuiszorg zal toenemen van 545.000 tot bijna 725.000; 
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een toename met 32%, ofwel 13% per jaar. Het aantal gebruikers van de tehuiszorg zal 
volgens de raming met ongeveer 100.000 toenemen tot 260.000 in 2030 (+56%; 2,1% per 
jaar). Het aantal bewoners van de verzorgingshuizen neemt naar verwachting toe van 
86.000 in 2009 tot 141.000 in 2030 (+64%). Het aantal verpleeghuisbewoners en ge-
bruikers van particuliere hulp neemt iets minder hard toe in dezelfde periode (van resp. 
52.000 tot 82.000 (+57%) en 123.000 naar 193.000 (+56%)). Het totale zorggebruik groeit 
met gemiddeld 1,5% per jaar en wordt met name gestuurd door de grote groep gebruikers 
van thuiszorg.

Figuur 7.1

Raming van het aantal gebruikers in de verpleging en verzorging 2009-2030 (geijkt, x 1000)
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De collectieve extramurale zorg (thuiszorg) omvat verreweg de meeste gebruikers 
(Figuur 7.1). Het betreft hier de langdurige thuiszorg die collectief is gefinancierd. De 
kortdurende thuiszorg bevat zowel collectief als niet-collectief gefinancierde zorg. 
Ongeveer de helft van de gebruikers van kortdurende thuiszorg gebruikt daarbij col-
lectief gefinancierde thuiszorg (zie tabel 4.2). Dit aandeel is constant verondersteld 
gedurende de gehele periode. Hoewel de tehuiszorg de kleinste groep betreft, groeit 
deze zorg wel het hardst (2,1% per jaar). Deze groei is met name het gevolg van de ver-
dergaande vergrijzing en de toenemende levensverwachting. Het aantal oude ouderen 
neemt toe en juist dit leeftijdsegment maakt gebruik van tehuiszorg. De kortdurende 
thuiszorg groeit het minst snel met 1,1% per jaar. Hiermee blijft het aandeel gebruikers 
van kortdurende thuiszorg net onder de 20% van het totaal aantal gebruikers in 2030. De 
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niet-collectieve zorg groeit met 1,5% per jaar en de langdurige collectieve thuiszorg met 
1,3% per jaar.

Raming van het Wmo-gebruik
Zoals aangegeven in paragraaf 4.1.1 is het ook interessant te kijken hoeveel mensen 
er gebruikmaken van de functie huishoudelijke hulp onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Het gaat dan niet alleen om mensen die het pakket huis-
houdelijke hulp gebruiken, maar ook om de mensen die deze zorgvorm kortdurend of in 
combinatie met persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding gebruiken.

Om een goede schatting van het toekomstige gebruik van huishoudelijke hulp te kunnen 
maken, moet de groei van het pakket worden aangevuld met de groei van het gebruik 
van huishoudelijke hulp onder de gebruikers van de andere extramurale pakketen. Uit 
het enquêtebestand weten we per pakket welk deel van de gebruikers (ook) huishoude-
lijke hulp gebruikt. Als we aannemen dat dit aandeel in de loop der tijd niet verandert, 
groeit het aantal gebruikers van huishoudelijke hulp van 432.000 in 2009 tot 561.000 in 
2030. Dit is een toename met 30%, ofwel 1,3% per jaar. Het gebruik van huishoudelijke 
zorg onder de Wmo groeit dus iets sneller dan het pakket huishoudelijke hulp, maar 
langzamer dan het totale zorggebruik.

7.3 Raming zorgvolume en uitgaven

7.3.1 Raming zorgvolume

De ontwikkeling van de zorguitgaven wordt niet alleen bepaald door het aantal gebrui-
kers en het aantal uur zorg, maar ook door de prijsverhoudingen tussen de verschillende 
zorgvormen en door veranderingen in de prijs zelf. Daarom kijken we eerst naar de ont-
wikkeling van het zorgvolume. Dit is het zorggebruik uitgedrukt in euro’s. Hierin komt 
wel het verschil in kostprijs (lees zorgzwaarte) tussen de verschillende zorgvormen tot 
uitdrukking, maar wordt geen rekening gehouden met veranderingen in de kostprijzen 
in de loop der tijd. Het zorgvolume wordt bepaald door het gebruik van de verschillende 
zorgvormen te wegen met de tarieven op één tijdstip. We kiezen hier het basisjaar van 
de ramingen (2009). De groei van het volume komt hoger uit wanneer een dure zorg-
vorm toeneemt, dan wanneer een goedkope zorgvorm in gelijke mate toeneemt. In 
tegen stelling tot bij de raming van het zorgvolume in het vorige rapport wordt hier het 
gebruikte aantal uren constant gehouden. Dit is noodzakelijk omdat we in dit rapport 
geen raming van het gebruikte aantal zorguren kunnen presenteren (zie hoofdstuk 5). 
We gaan er nu dus impliciet van uit dat het aantal zorguren per gebruiker binnen de pak-
ketten in de loop der tijd niet zal veranderen. Dit geldt niet alleen voor het totaal aantal 
uren, maar ook voor de verdeling van de uren over de verschillende functies binnen de 
pakketten.
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Figuur 7.2

Volume verpleging en verzorging 2009-2030 in prijzen van 2009 (mld. euro’s)
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Bij de veronderstelling van vaste prijzen bedraagt het volume van de collectief gefi-
nancierde zorg voor verpleging en verzorging ruim 16 miljard euro in 2030 (Figuur 7.2). 
Dit is een groei van 51% ten opzichte van het volume van bijna 11 miljard euro in 2009 
(2% per jaar). Het grootste deel van deze groei komt voor rekening van de groei in het 
volume van tehuiszorg, die zowel het grootste deel van de kosten uitmaakt als het snelst 
groeit (2,2% per jaar). Het volume van de collectieve thuiszorg groeit met 1,4% per jaar. 
Het volume van de niet-collectieve zorg omvat slechts een klein deel van het totaal en 
groeit minder hard van 0,8 miljard euro in 2009 naar 1,1 miljard euro in 2030 (+32%). 
Opgemerkt moet worden dat een deel van de zorg onder de kortdurende zorg valt. In 
termen van gebruikers is dat deel substantieel (20% van alle gebruikers), maar in termen 
van uren is dat aandeel heel klein (minder dan 1%). Dit komt doordat zij slechts een korte 
periode van de zorg gebruikmaken: het gemiddeld aantal uren per week, gemeten over 
een heel jaar is dan laag (zie § 4.1.2).

7.3.2 Raming uitgaven

De toekomstige uitgavenontwikkelingen zijn nu af te leiden door aan de volume-
ontwikkelingen ook de veranderingen in de prijzen te koppelen. We gaan daarbij uit 
van de geraamde volumeontwikkelingen uit Figuur 7.2 en de prijsontwikkelingen uit 
tabel 6.2. Ook de uitgaven aan kortdurende zorg zijn meegenomen in de totale uitgaven 
aan (collectieve) zorg. Het gebruik van kortdurende huishoudelijke hulp, persoonlijke 
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 verzorging, verpleging en begeleiding is hier toegewezen aan het gebruik van collectieve 
zorg. Het gebruik van kortdurende informele of particuliere zorg valt onder niet collec-
tieve zorg.

Het volume aan collectieve verpleging en verzorging zal jaarlijks met 2% stijgen van 
10,4 miljard euro in 2009 tot 16,1 miljard euro in 2030 (Figuur 7.3). Hierbij is de stijging 
van de tehuiszorg met 2,2% sterker dan die van de thuiszorg (1,4%). De uitgaven in het ba-
sisjaar 2009 zijn per definitie gelijk aan het volume in 2009. In de uitgavenontwikkeling 
verdisconteren we voor de latere jaren echter ook ontwikkelingen in de prijzen van de 
zorg zoals besproken in paragraaf 6.2. Daardoor zullen de uitgaven aan collectief gefi-
nancierde zorg sneller toenemen dan het volume. In 2030 komen de geraamde uitgaven 
uit op 24,7 miljard euro. Hiermee groeien de collectieve uitgaven met 4,1% per jaar. Het 
verschil in uitgavengroei tussen thuiszorg (+2,4% per jaar) en tehuiszorg (4,8% per jaar) 
is nog groter dan bij de volumegroei: de prijzen van de tehuiszorg nemen veel sterker toe 
dan die van de thuiszorg. Evenals in VeVeRa-III moeten we dus concluderen dat de groei 
in uitgaven evenzeer wordt veroorzaakt door prijsontwikkelingen als door volumegroei. 
Wanneer we uitgaan van de vaak gehanteerde groei van het bruto binnenlands product 
(bbp) van 2% per jaar, betekent dit een toename van het aandeel van de sector verpleging 
en verzorging in het bbp van ongeveer 1,9% in 2009 tot ongeveer 2,9% in 2030.

De gevolgen van de toenemende inzet van pgb’s waarmee men zelf zorg kan inkopen is 
op basis van de VeVeRa-analyses helaas niet te kwantificeren. Met deze analyses kan geen 
goede inschatting gemaakt worden van het toekomstige aantal pgb-gebruikers. Zeker 
gezien de op stapel staande maatregelen op dit gebied is een beleidsarme raming van het 
pgb-gebruik niet erg realistisch en is het onduidelijk wat de financiële gevolgen hiervan 
zijn. Zo becijferde het Centraal Planbureau (cpb) dat het onduidelijk is of er besparingen 
zullen optreden wanneer het pgb alleen nog aan een specifieke groep wordt toegekend, 
terwijl de overige pgb-houders wel recht houden op passende zorg (cpb 2011). Ook de 
kostengevolgen van het gebruik van het volledig pakket thuiskunnen niet worden ge-
kwantificeerd, doordat hierover onvoldoende informatie in het gegevensmateriaal is 
opgenomen.
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Figuur 7.3

Uitgaven en volume van collectieve verpleging en verzorging 2009-2030 (mld. euro’s)
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Summary and conclusions

Update and adaptation of nursing and care forecasting model 2009-2030  
(VeVeRa-IV )

Population ageing will lead to growing demand for long-term care in the Netherlands in 
the coming decades. The social as well as financial pressure on the long-term care system 
will increase as a result. In order to gain an insight into past and future developments 
in long-term care, the Netherlands Institute for Social Research/scp has set up the Long-
term care (Langdurige zorg) programme at the request of the Dutch Ministry of Health, 
Welfare and Sport (v ws). The Nursing and Care Forecasting Model (VeVeRa model) is 
part of this exercise. This model is used to provide an insight into likely developments 
in the use of nursing and care services in the coming decades. This report describes the 
results of the fourth model (VeVeRa-IV) in the series and updates the previous edition 
( VeVeRa-III).

More than one million people in the Netherlands use some form of nursing and 
care
In this study, the nursing and care sector includes not just home care and institutional 
care funded via the Exceptional Medical Expenses Act (aw bz) and home help financed 
via the Social Support Act (Wmo) (together referred to as publicly funded care), but 
also informal and self-funded help (non-publicly funded care). In 2009, approximately 
940,000 people made use of publicly funded home or institutional care services, 
equivalent to roughly 9% of the population aged 30 years and older. The costs of publicly 
funded nursing and care amounted to 10.7 billion euros in 2009, almost 2% of Dutch 
gross domestic product. In addition, 240,000 people used informal care and/or self-
funded care. This means that a total of almost 1.2 million people used some form of 
nursing and care, or 11% of the population aged 30 years and older. In dividing care into 
publicly and non-publicly funded care, no account is taken of the possibility that care is 
paid for using a personal budget. The type of care consumed is used as the baseline; this 
means that informal or self-funded care which is funded via a personal budget is treated 
here as non-publicly funded care. If a personal budget is used to pay for care that is deliv-
ered by a mainstream home care organisation, by contrast, that care is included in the 
model as publicly funded home care. This means that the institutional design of the care 
is not investigated here.

In order to be able to continue guaranteeing the availability of care in the future for 
people who are dependent upon it, a number of policy adaptations are in the pipeline for 
the nursing and care sector in the coming years. For example, care institutions will be 
given greater financial freedom to raise the quality of care they provide. There will also 
be a stronger focus on care provided close to the recipient’s home and on the (financial) 
separation of accommodation and care. In addition, under current government plans, 
access to personal budgets will be limited to those assessed as needing residential care, 
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and implementation of the Exceptional Medical Expenses Act (aw bz) will be placed in 
the hands of care insurers. Greater responsibility for some elements of aw bz-funded 
care (such as providing support) will also be placed with local authorities. In making 
these changes, the government is seeking to place the responsibility for care closer to 
the place where it is provided.

Trends in use of care between 2009 and 2030
The VeVeRa model is based on the premise that trends in the use of care are driven by 
changes in the size and composition of the population (see Eggink et al. 2009). The mod-
el forecasts thus ignore any changes in policy, technology or people’s preferences. In 
other words, we assume that the policy and preferences which apply in the baseline year 
will still apply in the future. These ‘no policy change’ forecasts mean that the  VeVeRa 
model forecasts can be seen as a basis against which the consequences of policy changes 
can be compared. The VeVeRa model investigates which factors are important for the use 
of nursing and care services, and how these will develop in the coming years. Key factors 
here include the age, education level and health status of the population. No allowance 
is made in the model for the care supply. This implies that the model is based on an 
assumption that care will grow along with the projected use.
This report describes the fourth version of the forecasting model for the Dutch nursing 
and care sector (VeVeRa-IV). Producing this model entailed updating the previous ver-
sion (VeVeRa-III), which was based on figures from 2003/2004, using survey information 
from the years 2007 and 2008. The results of this updating exercise were then calibrated 
using registration data from 2009. In addition, a number of improvements were made 
to the modelling procedure. For example, a distinction is now made between short-term 
and long-term home care; short-term home care is found to reach an essentially dif-
ferent group of users and to develop in a different way from long-term home care. The 
latest model can also draw a clearer distinction between personal care and nursing care, 
which now follow different growth paths. An important improvement is the inclusion of 
dementia as a determinant in the model. This enables the use of nursing home care, in 
particular, to be mapped out more accurately. Finally, due to the further detailing of the 
user groups, it was not possible to make an estimate here of the number of hours of care 
received per user. We therefore assume that the number of hours of home care per care 
package user does not change over time. The finding by Pommer (2012) that the number 
of hours of care provided per user remained reasonably constant between 1995 and 2008 
suggests that this assumption is reasonable.

Increase in care use smaller than expected based on population ageing
In 2009, just under 1.2 million people in the Netherlands were using some form of nurs-
ing and care. In 2030, it is estimated that around 1.6 million of the more than 11.5 million 
people aged 30 years and older will be using this care (see table S.1). This implies an 
average increase in the total use of care of 1.5% per year between 2009 and 2030. This is 
a slower rate of growth than the rise in the number of over-65s in the population, which 
is put at more than 2% per year. The number of people aged over 80 years is projected 
to grow even faster, by around 2.5% annually. Care use is forecast to grow less quickly 
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as people remain healthy for longer. In addition, the education and income level of the 
population will rise over the forecast period; these are factors which temper care use, 
because people with a better education level and/or a higher income generally use less 
care than others.

The model forecast suggests that the growing percentage of people who need care and 
have a high income will lead to a concomitant rapid rise in the use of self-funded care. 
This is because people with a higher income are more inclined than people with a lower 
income to organise their care themselves, privately, rather than to make use of publicly 
funded forms of care. As a result, the use of long-term home care funded through the 
Exceptional Medical Expenses Act (aw bz) and the Social Support Act (Wmo) is forecast 
to show average growth. The number of people who consume only short-term home 
care or informal care will grow less quickly, by 1.1% and 0.8%, respectively, per year. We 
are forecasting strong growth in the use of home care (table S.1). This means that, due 
chiefly to population ageing, more and more people in the future will have a care need 
that is comparable to the care that is currently provided within institutions. Often, this 
type of care falls under the heading of sheltered housing. However, the shift in care 
provision from institutions to home care means that in practice some of these people 
will  continue living at home and receive home care (funded through a personal budget). 
However, this development cannot be incorporated in the ‘no policy change’ VeVeRa 
forecast. The actual growth in institution-based care will therefore turn out lower than 
the model forecast suggests, while care provided in the recipient’s home could grow 
rather more quickly than forecast.

Table S.1

Number of users, by care package, in 2009 and 2030 (numbers x 1,000, annual growth (%)

2009 2030 annual growth 2009-2030 (%)

short-term home care 218 273 1.1
informal care 117 138 0.8
self-funded care 124 194 2.2
home help 195 246 1.1
personal care 119 167 1.6
nursing 112 149 1.4
support 122 160 1.3
short stay 27 35 1.3
care home care 86 141 2.4
nursing home care 52 82 2.2

total care 1,171 1,585 1.5
no care 9,390 9,982 0.3

population aged 30+ 10,562 11,567 0.4

Source: scp/cbs (avo’07); scp (oii ’08/’09)
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In order to reflect differences in care intensity between the different forms of care, we 
use the term ‘care volume’ here; this is the use of care adjusted for the cost prices for 
each type of care, without making allowance for changes in those cost prices over time. 
The care volume is calculated as the use of care weighted with relevant prices and stated 
in euros. The volume of publicly funded care is forecast to grow from just under 11 bil-
lion euros in 2009 to over 16 billion euros in 2030 (an increase of 2% per annum). This is 
because the forms of care with the highest costs (institution-based care) are expected to 
grow faster than other categories of care, so that the volume will increase more quickly 
than the number of users. However, if we also take into account real price increases, as 
these have taken place over the last 25 years, the increase in care volume is even more 
marked (4.1% per annum). This represents a real terms increase in public spending on 
care from just under 11 billion euros in 2009 to almost 25 billion euros in 2030.

Differences compared with previous forecasting model (VeVeRa-III)
The growth in total care use that was forecast in the VeVeRa-III model (1.2% per year) is 
adjusted upwards here to 1.5% per year. A major reason for this is the adjusted popula-
tion forecast published by Statistics Netherlands (cbs); recent cbs population forecasts 
have posited a much higher increase in the number of older persons than earlier fore-
casts, and this has a major influence on the care use forecasts produced by the VeVeRa 
model. The use of institution-based care (and especially that provided in residential 
care homes) will rise more rapidly. Government policy is aimed at enabling people to 
continue living at home for as long as possible. This means that, to a greater extent than 
in 2005 (the baseline year in the previous report), it will be mainly people with a greater 
care need and the very elderly (those aged 85 years and older) who move to residential 
care homes. However, this group is forecast to increase relatively quickly, which means 
that in the present model care provided in care homes is projected to grow more rapidly 
than in the previous VeVeRa-III model. In addition, there is a tendency for residential 
care homes no longer to move people who require nursing home care to a nursing home, 
but to provide that care within the care home. This explains the rapid growth in the use 
of residential care homes compared with nursing homes. The use of non-publicly funded 
care is set to grow rather more quickly than projected in the VeVeRa-III model because of 
the introduction of the notion of ‘usual care’, whereby the government expects healthy 
fellow members of the care recipient’s household to provide part of that care. To summa-
rise, the differences between the two forecasts are caused mainly by differences in policy 
and preferences in the baseline year, as well as by different estimates of future trends in 
the population profile. The adjustments to the model (change in determinants, more 
detailed definition of user groups) have a much smaller influence on the outcomes.

Steadily growing demands on public resources
Our forecasts show that a further increase in the use of nursing and care services is likely. 
As also suggested by earlier analyses in this research programme, however, that use will 
increase less rapidly than population ageing would suggest. The discussions about the 
affordability of long-term care in the Netherlands will without doubt also have to take 
into account the observation that the care volume is responsible for an annual increase 
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in spending on care of 2%, while rising prices in the care sector will account for a cost 
increase of roughly 2.1%. In total, the growth in expenditure in this sector will outstrip 
the growth in Dutch gross domestic product (gdp), and will therefore take a steadily 
growing slice of public resources. If we assume that growth in real gdp will be close to 
its historical average of 2% per annum, this means that the share of gdp taken by the 
nursing and care sector will increase from around 1.9% in 2009 to roughly 2.9% in 2030. 
It should also be borne in mind here not only that population ageing has the effect of 
driving up care use, but that the dejuvenation that is taking place at the same time will 
place constraints on staffing availability. Other research has shown that sharp increases 
in labour productivity are unlikely, which means that there is every prospect of staffing 
issues in the future. When considering the projected increase in costs and staff require-
ments, it should however be borne in mind that these forecasts may also reflect the 
consequences of changes in quality. More highly qualified staff can for example quickly 
lead to an increase in wage costs, while more attention for clients often leads to higher 
staff deployment. Developments of this nature were not explicitly included in the analy-
ses.

The avowed intention of the Dutch government to create more scope for quality could 
drive up prices even further. In that case, our expenditure forecasts could be on the con-
servative side: prices, and therefore expenditure, could rise even faster than suggested 
here on the basis of evidence from recent decades. The only way of maintaining control 
over this rising expenditure would then be to limit the care volume. As other studies 
have indicated, this means that access to care needs to be carefully reviewed. Measures 
to limit access to one specific type of care are unlikely to offer a solution, because users 
could simply switch to a different, more or less intensive type of care. If access to more 
intensive forms of care is not restricted at the same time, this will limit or even eliminate 
any potential cost savings.
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