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1 Inleiding

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) heeft het 
 Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een studie verricht naar de aanwezigheid en het 
nut van beschikbare databestanden voor beleidsinformatie over de Geestelijke Gezond-
heidszorg (g gz). Doel van deze studie is na te gaan welke databestanden van personen in 
de g gz-sector aanwezig zijn of beschikbaar komen om in de toekomst scenario’s en/of 
ramingen te maken van de vraag naar en het gebruik van voorzieningen in de geestelijke 
gezondheidszorg.

Het scp heeft eerder op basis van databestanden van personen, de zogeheten micro-
databestanden, ramingen gemaakt van de vraag naar en het gebruik van de sectoren 
verpleging en verzorging (ouderenzorg) (Woittiez et al. 2009; Timmermans en Woittiez 
2004). De vraag is of zulke modellen ook voor de g gz ontwikkeld kunnen worden. De 
aanleiding is dat de vraag naar en het gebruik van de g gz stijgende trends laten zien (Van 
’t Land et al. 2008).
Het scp-onderzoeksprogramma langdurige zorg kent drie onderdelen: verpleging en 
verzorging (VenV), verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. 
Het onderdeel VenV is het verst ontwikkeld. Dit laat zien dat op basis van sociaalde-
mografische gegevens zoals geslacht, leeftijd, opleiding en huishoudenvorm en van 
gezondheids kenmerken zoals aantal aandoeningen en ernst en aard van de lichame-
lijke beperkingen, de vraag naar en het gebruik van de sector verpleging en verzorging 
( globaal de thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg) te voorspellen is voor 
de komende decennia (Timmermans en Woittiez 2004).

Voor de andere sectoren van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aw bz) zoals de 
verstandelijk gehandicaptenzorg en de g gz, die sinds 2008 nog maar voor een deel tot 
de aw bz behoren (waarover later meer), wordt nu geprobeerd vergelijkbare modellen te 
ontwikkelen. De modellering van de g gz is in deze groep het minst ver, omdat er on-
langs een grote reorganisatie in de financiering van de sector heeft plaatsgevonden en 
als gevolg daarvan de databestanden van vragers en gebruikers veranderd zijn. In overleg 
met v ws is daarom besloten met ramingen en scenario’s van de g gz te wachten tot be-
ter in beeld is welke data daarvoor nodig zijn en of deze reeds beschikbaar zijn of komen.

1.1 Veranderingen in de ggz

In 2008 is de financiering van de g gz ingrijpend gewijzigd. Het geneeskundige deel van
de g gz is overgegaan van de aw bz naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) (CvZ 2008). 
Geneeskundige zorg wordt gekenmerkt door op herstel gerichte zorg. Sinds 1 januari 
2008 wordt de extramurale geneeskundige g gz en de intramurale geneeskundige g gz 
tot één jaar geregeld in de Zvw. De aw bz-zorgaanspraken zijn beperkt tot alle niet-
geneeskundige g gz (intra- en extramuraal) en na het eerste jaar ook de intramurale 
geneeskundige g gz (CvZ 2007).
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Openbare g gz, collectieve preventie en maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare 
groepen vallen nu (volledig) onder de verantwoording van de gemeente en worden  
gefinancierd door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Figuur 1.1

Stroomdiagram van de behoefte, vraag, het gebruik en de financiering van langdurige ggz, 2008

BEHOEFTE

VRAAG

INDICATIESTELLING
(registratie)

GEBRUIK
(registratie)

FINANCIERING

personen met psychische problematiek

personen met hulpvraag

Wmo indicatie

gemeente

Zvw indicatie

elggz, huisarts

AWBZ  indicatie

CIZ, BJZ

pos. indicatie,
wachtlijst

 
zorgkantoor 

gemeentelijke
voorzieningen

DIS-GGZ

(DBC)GGZ -NL

AIS Vektis

Wmo Zvw AWBZ

Noten:
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
Zvw = Zorgverzekeringswet
awbz = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Elggz = eerstelijns geestelijke gezondheidszorg
dis-ggz = dbc Informatie Systeem – Geestelijke Gezondheidszorg
dbc = Diagnose Behandel Combinatie
ais  = awbz Informatie Systeem
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Het stroomdiagram in figuur 1.1 geeft een overzicht van de behoefte, vraag, het gebruik 
en de financiering van langdurige g gz anno 2008. Mensen met psychische problemen 
en een behoefte aan g gz kunnen zich bij een zorginstelling melden met een subjectieve 
hulpvraag. Dat is meestal een huisarts, de gemeente of het Centrum indicatiestelling 
zorg (ci z).1 De huisarts bepaalt of iemand in aanmerking komt voor Zvw-gefinancierde 
zorg, het ci z voor aw bz-gefinancierde zorg en de gemeente voor Wmo-zorg. Met een 
indicatie is een persoon een formeel erkend hulpvrager; op het moment dat de persoon 
hulp ontvangt zorggebruiker.

1.2 Eerdere studies

Voorafgaand aan dit onderzoek zijn twee studies verricht. Het Trimbos-instituut heeft 
onderzocht wat de formele afbakening van aw bz-gefinancierde geestelijke gezond-
heidszorg is ten opzichte van andere vormen van financiering (Zvw en Wmo) en welke 
geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen in de dagelijkse praktijk in 2008 nog tot de 
aw bz behoren en welke (typen) instellingen deze zorg bieden (Knispel en Van Hoof 
2008). Tevens werd geïnventariseerd welke informatiebronnen er nu en in de toekomst 
beschikbaar zijn over cliënten die een beroep doen op aw bz-gefinancierde geestelijke 
gezondheidszorg. Het rapport biedt inzicht in de scheidslijnen tussen aw bz, Zvw en 
Wmo, die overigens niet altijd duidelijk zijn. Verder biedt het een beter inzicht in de 
beschikbare bestanden en in de nieuwe afbakening van de aw bz-g gz. In het onder-
havige rapport wordt voortgebouwd op deze inventarisatie met een breder perspectief 
op ook de Zvw-g gz voor langdurig chronisch zieken.

Vanaf 2008 worden de volgende g gz-voorzieningen (mede) gefinancierd vanuit de aw bz 
(Knispel en Van Hoof 2008):
– de beschermende woonvormen van de (voormalige) Regionale Instellingen voor 

 Begeleid Wonen (r ibw ’s);
– de ambulante voorzieningen (‘begeleid wonen’) van de (voormalige) r ibw ’s;
– na het eerste jaar de (langdurige) opname-, verblijfs- of woonvoorzieningen van de 

(voormalige) algemeen psychiatrische ziekenhuizen (a p z-en);
– de g gz-voorzieningen voor dagbesteding en arbeid.

In vervolg op dit vooronderzoek is de vraag naar aw bz-g gz verkend aan de hand van de 
bestanden van het ci z (van Campen 2009). De scp-verkenning van de databestanden 
laat zien dat de ci z-gegevens in principe een goede basis vormen voor het beschrijven 
en verklaren van de vraag, maar dat de huidige bestanden nog veel missende waarden 
bevatten en de beschikbare informatie nog niet geïntegreerd is. Suggestie is de kwaliteit  
van de registratie te verbeteren en de centrale bestanden van het ci z op te werken met 
lokaal beschikbare informatie over de zorgbehoefte van hulpvragers. Door het zelf 
combineren van informatie uit verschillende ci z-bestanden kon al wel een trend in de 
vraag beschreven worden en konden profielen gemaakt worden van specifieke groepen 
hulpvragers.
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1.3 Behoefte, vraag en gebruik

Patiënten met psychiatrische problematiek hebben vooral te maken met de aw bz en de 
Zvw en voor een klein deel met de Wmo. Sommige zorgaanbieders geven integraal zorg 
en financieren dit partieel via aw bz, Zvw en Wmo. De aw bz, Zvw en Wmo in de g gz zijn 
communicerende vaten wat gebruik en financiering betreft. Dit pleit ervoor een brede 
beschrijving te geven van de potentiële gebruikers van de g gz en modellering van de 
achterliggende determinanten.

Een modellering van de vraag naar de g gz begint met een peiling van de behoefte in de 
bevolking ofwel het aantal personen met psychiatrische problemen in Nederland. Er zijn 
circa 2,5 miljoen personen met een psychiatrische aandoening per jaar. Circa 800.000 
van hen maken in een jaar gebruik van g gz-voorzieningen (Van ’t Land et al. 2008). 
Recent zijn de eerste resultaten van ne mesis-2 gepubliceerd (De Graaf et al. 2010).

Trends in behoefte, vraag en gebruik laten zien dat deze niet altijd parallel lopen of uit 
elkaar volgen. Theoretisch zou men verwachten dat wanneer het aantal psychische aan-
doeningen in de bevolking toeneemt, de behoefte toeneemt en evenredig de vraag en 
het gebruik van g gz. In de praktijk klopt deze theorie niet.

De vraag naar en het gebruik van langdurige g gz (aan chronisch psychiatrische pati-
enten) zijn het afgelopen decennium gestegen. Hoewel het aantal personen met een 
 psychische beperking de afgelopen decennia min of meer gelijk is gebleven (Schoemaker 
et al. 2006), laat het gebruik van langdurige g gz een stijgende trend zien (Van Hoof et 
al. 2008; Van ’t Land et al. 2008). Het aantal personen dat langdurig gebruikmaakte van 
g gz-voorzieningen steeg tussen 1995 en 2004 met 32% (g gz Nederland 2008: 53). De 
stijging vond met name plaats in de zorg in beschermende woonvormen (r ibw) 
(vgl. Knispel en van Hoof 2008).

Ook in de vraag naar aw bz-gefinancierde g gz lijkt een stijgende trend waarneembaar. 
Een deel daarvan is zichtbaar in de cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (ci z). 
Het aantal personen met een indicatie voor aw bz-zorg op grond van een psychische 
aandoening steeg van 40.000 in 2005 naar ruim 90.000 in 2007. (ci z 2007). Een deel van 
deze stijging wordt door het ci z toegeschreven aan administratieve inhaalslagen (van 
Campen 2009).

Al met al is het van belang om behoefte, vraag en gebruik te onderscheiden en afzon-
derlijk data daarover te verzamelen. Vervolgens zullen de databestanden aan een  aantal 
eisen moeten voldoen om geschikt te zijn voor ramingen en scenario’s. Het ideale 
bestand is niet voor handen, maar door integratie van een aantal bestanden en aanvul-
lende dataverzameling kan dit ideaal mogelijk benaderd worden.

Het ideaalbeeld van een databestand ziet er als volgt uit: een continue registratie van alle 
personen in Nederland met psychische problemen en hun hulpbehoefte, de instanties 
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die zij bezocht hebben om hulp te vragen en de g gz-voorzieningen waarvan zij ge-
bruikmaken. De psychische problemen zijn geclassificeerd in medische categorieën, de 
beperkingen en sociale belemmeringen in gestandaardiseerde schalen en informatie is 
aanwezig over de leefsituatie in de vorm van gecodeerde (en geanonimiseerde) gegevens 
van demografische (leeftijd, geslacht, huishoudenvorm, woonvorm) en sociaaleconomi-
sche (opleiding en inkomen) kenmerken.

1.4 Vraagstelling

1. Welke databestanden van personen zijn of komen beschikbaar voor onderzoek naar 
de behoefte aan, vraag naar en het gebruik van g gz?

2. Welke databestanden zijn geschikt voor modellering (ten behoeve van scenario’s en 
ramingen) van de g gz?

1.5 Selectie van databestanden

Eerst is een inventarisatie van bestanden in Nederland gemaakt aan de hand van de vol-
gende inclusiecriteria:
– bevat gegevens over psychische problematiek;
– data op microniveau (persoonsniveau of tot individuele personen herleidbaar);
– landelijk representatief;
– recent (bij voorkeur continue of regelmatig herhaalde metingen);
– redelijke response;
– redelijke response op essentiële items;
– integreerbaar met andere databestanden (ten minste demografische persoons-

gegevens zoals naw).

Vervolgens zijn de geselecteerde databestanden geclassificeerd naar domein: behoefte, 
vraag of gebruik. Enkele bestanden pasten in twee categorieën (zie bespreking in de 
paragraaf met de resultaten).

Een bestand dat afviel, niet omdat het niet aan de criteria voldoet maar omdat de data-
verzameling stopgezet is, was het Zorginformatiesysteem bestand (zorgis) (zie Knispel 
en van Hoof (2008) voor een bespreking). Enkele andere kandidaten uit het ouderen-
onderzoek zoals de Longitudinal Ageing Study Amsterdam (l a sa), de Maastricht Ageing 
Study (m a a s) en de Groninger Longitudinal Study (gl a s) zijn niet onderzocht omdat 
deze bestanden alleen mensen van 55 jaar en ouder bevatten en een groot deel van de 
populatie met psychische problematiek jonger is.

Een recente inventarisatie van databestanden met personen met behoefte aan, vraag 
naar of die gebruikmaken van de Wmo liet zien dat die bestanden er nog niet zijn (Snoek 
et al. 2008). In de bespreking van de databestanden zal het daarom voornamelijk gaan 
over de aw bz en de Zvw.



12

data voor scenario’s en ramingen van de ggz

2 Databestanden

De geselecteerde databestanden zijn als volgt geclassificeerd:

Behoefte
nemesis Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study
avo Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek
pols Permanent Onderzoek Leefsituatie; module Gezondheid en Welzijn
ggd-bevolkingsmonitor Lokale en Nationale Monitors Jeugdgezondheid, Volksgezondheid en 

Gezondheid Ouderen
esemed European Study of Epidemiology on Mental Disorders
wmh who World Mental Health Surveys
hbsc Health Behaviour in School-aged Children

Vraag
ciz-data Centrum indicatiestelling zorg
linh Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

Gebruik 
psychiatrische casusregisters
dis Diagnosebehandelcombinatie informatiesysteem
linep Landelijk Informatienetwerk Eerstelijns Psychologen
MaDiMonitor Maatschappelijke Dienstverlening informatiesysteem
linh Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg
zzp Zorgzwaartepakketten registratie
azr Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) brede zorgregistratie
cak Centraal Administratie Kantoor bestand

De geschiktheid van het bestand voor modellering is bepaald door deze kenmerken te 
vergelijken met het ideale bestand zoals eerder beschreven. Nogmaals kort samengevat 
zou het bestand de volgende informatie moeten bevatten:
– een continue registratie;
– psychische hulpbehoefte;
– bezochte instanties om hulp te vragen;
– gebruik van g gz-voorzieningen;
– psychische problemen in medische categorieën;
– beperkingen en sociale belemmeringen in gestandaardiseerde schalen;
– gegevens van demografische (leeftijd, geslacht, huishoudenvorm, woonvorm) en 

sociaaleconomische statuskenmerken (opleiding en inkomen).

Daarna is een afweging gemaakt van de sterke en zwakke punten van de bestanden in dit 
opzicht. Omdat niet te verwachten is dat een bestand aan alle eisen van het ideaalbeeld 
voldoet, zal tevens aangegeven worden hoe de waarde van het bestand voor de model-
lering verhoogd kan worden door integratie met andere bestanden.
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2.1 Behoefte

Om het aantal vragers en gebruikers in de toekomst te bepalen is het eerst nodig 
te weten hoeveel personen in de bevolking psychische problematiek hebben. Deze 
 personen zouden in de volgende bestanden opgespoord kunnen worden.

nemesis
ne mesis is een bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheidstoestand van 
de Nederlandse bevolking van 18-64 jaar. In de jaren 1996-1999 zijn de eerste ronden 
van het onderzoek gehouden ne mesis-1 (Vollebergh et al. 2003) en recent herhaald in 
ne mesis-2 (de Graaf et al. 2010).

Psychische problemen worden gemeten met de internationaal gevalideerde cidi-
vragen lijst (Composite International Diagnostic Interview) waarmee psychiatrische 
diagnosen kunnen worden gesteld. Tevens wordt de ervaren psychische gezondheid 
bevraagd met de internationaal gevalideerde meetinstrumenten mhi 5 (Mental Health 
Inventory) en sf-36 (Short Form (36) Health Survey) .
Naast de psychische gezondheid omvatten persoonskenmerken de lichamelijke gezond-
heid, demografische gegevens en de ervaren kwaliteit van leven voor wonen, werk, 
 inkomen en sociale relaties.

De behoefte aan, de vraag naar en het gebruik van zorg worden uitgebreid bevraagd, 
zowel voor de g gz als voor andere extramurale formele en informele zorg. Er is tevens 
informatie over middelengebruik, behandelingen en gebruikerscarrières.
De steekproef van de survey van ne mesis-1 bestond uit ruim 7000 personen in de leef-
tijd van 18 tot 65 jaar. Dit is een representatieve steekproef van deze leeftijdsklasse in de 
niet-geïnstitutionaliseerde bevolking van Nederland. De response van de eerste ronde 
van ne mesis-1 was 70% (Vollebergh et al. 2003). In ne mesis-2 werd een response van 
65% gehaald (De Graaf et al. 2010). Door vergelijking van de resultaten van de huidige 
steekproef en die van de jaren negentig in de vorige eeuw kunnen veranderingen in de 
tijd beschreven worden.

Het bestand is geschikt om een landelijk beeld te vormen van de prevalentie van 
 psychische problematiek in Nederland en de daaraan gerelateerde hulpvraag en het 
zorggebruik. Het biedt mogelijkheden om hulpbehoefte, hulpvraag en zorggebruik op 
persoonsniveau te analyseren. De hulpbehoefte wordt in hoofdzaak gemeten in psy-
chiatrische diagnosecategorieën en in mindere mate in de dagelijkse beperkingen en 
belemmeringen in het sociale leven.

Een belangrijk nadeel is dat de steekproef geen personen van 65 jaar en ouder bevat en 
geen personen die in instellingen verblijven. Een andere tekortkoming is de geringe 
periodiciteit.
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Voor de beoogde modellering wordt het bestand interessanter door integratie met 
 bestanden van personen van 65 jaar en ouder en personen in instellingen. Daardoor zou 
de prevalentie van psychische problemen in de gehele bevolking beschikbaar komen.
De gegevens van ne msis kunnen eventueel aangevuld worden met enkele internatio-
nale databestanden die ook in Nederland zijn afgenomen, waarvan hier ese med, w mh 
en hbsc kort besproken worden.

esemed en wmh
De European Study of Epidemiology on Mental Disorders (ese med) en de World Mental 
Health Surveys (w mh) (zie Alonso et al. 2004) zijn internationale eenmalige studies. 
Hierin is onder personen van 18 jaar en ouder in de bevolking van respectievelijk zes en 
28 landen informatie verzameld over de psychische problemen met behulp van geva-
lideerde meetinstrumenten (cidi, mhi 5, sf-12). De gegevensverzameling lijkt sterk 
op het Nederlandse ne mesis en zou bruikbaar zijn als tussenmeting in de tijd. Aan de 
 ese med namen 2372 Nederlandse respondenten deel (response 61%).

hbsc
Het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (hbsc) is eveneens onder 
auspiciën van de World Health Organization (w ho) uitgevoerd. Het doel is periodiek 
gegevens te verzamelen over (geestelijke) gezondheid en risicogedrag van scholieren in 
aanvulling op onderzoek naar lichamelijke gezondheid, psychosociale problemen en 
middelengebruik. Tot 2001 werd een soortgelijke survey onder de naam Nationaal Scho-
lierenonderzoek periodiek uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Psychische problemen worden bevraagd met items over psychosomatische klachten en 
subjectief welbevinden (Cantrill ladder). Naast demografische en leefstijlkenmerken 
wordt gevraagd naar emotionele en gedragsproblemen.
Het bestand bevat gegevens van een vierjaarlijkse survey (2001/2002 en 2005/2006) 
onder 11-, 13- en 15-jarigen. Ruim 7000 jongeren werden via scholen benaderd (response 
47-54%) en geïnterviewd.

Onderzocht zou moeten worden of de gegevens gebruikt kunnen worden als aanvulling 
op het ne mesis-bestand.

avo
Het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek (avo) is een vierjaarlijks onderzoek om 
gegevens te verkrijgen over het gebruik van een groot aantal maatschappelijke en cul-
turele voorzieningen door de Nederlandse bevolking. Het onderzoek richt zich zowel 
op meting van het gebruik van voorzieningen als op meting van een breed scala van 
kenmerken die een huishouden en de individuele personen binnen een huishouden 
karakteriseren. Via een enkelvoudige aselecte adressensteekproef wordt bij ieder lid van 
het huishouden van 6 jaar en ouder door middel van een enquête (een mondelinge en 
schriftelijke vragenlijst) het gebruik van bepaalde voorzieningen gemeten.
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Psychische problematiek wordt gemeten met het eerdergenoemde meetinstrument voor 
ervaren psychische gezondheid mhi 5.

Persoonskenmerken zijn uitgebreid beschikbaar in de vorm van demografische en soci-
aaleconomische variabelen, evenals de belemmeringen in maatschappelijke participatie 
op veel terreinen (arbeid, onderwijs, verenigingsleven, sport).

De behoefte aan zorg wordt met de scp-maat voor lichamelijke beperkingen gemeten. 
Het zorggebruik wordt uitgebreid gemeten op het terrein van de aw bz-zorg en infor-
mele zorg, maar in mindere mate op de terreinen van Zvw en Wmo-zorg. Op het terrein 
van de g gz zijn er vragen naar het gebruik van ambulante g gz en algemeen maatschap-
pelijk werk.

Het is een vierjaarlijkse survey met bestanden van de periode 1979-2007. Het volgende 
avo wordt in 2011 gehouden. De steekproef bestaat uit ruim 13.000 personen (response 
67%) uit de niet-geïnstitutionaliseerde bevolking van 6 jaar en ouder.

Voor de modellering liggen de sterke punten van het avo in de brede beschrijving van de 
leefsituatie en de beperkingen en belemmeringen in de maatschappelijke participatie. 
Het bevat uitgebreide informatie over de behoefte aan, de vraag naar en het gebruik van 
aw bz-zorg. Het is een landelijk representatief bestand dat regelmatig herhaald wordt, 
zodat trends en ontwikkelingen in de tijd gebruikt kunnen worden.

Zwakke punten zijn het nauwelijks meten van psychische problematiek en de geringe 
informatie over de vraag naar en het gebruik van g gz-voorzieningen. Tevens bevat het 
geen gegevens over bewoners van instellingen. In aanvulling wordt regelmatig het on-
derzoek Ouderen in instellingen gehouden, maar hieraan nemen geen psychiatrische 
instellingen deel.

Dit bestand is bruikbaar voor modellering wanneer de persoonsgegevens geïntegreerd 
worden met bestanden met gegevens over psychische problematiek en het gebruik van 
g gz-diensten en voorzieningen die onder de dekking van de Zvw en de Wmo vallen. Een 
aanbeveling is om het onderzoek Ouderen in instellingen uit te breiden met een steek-
proef van psychiatrische instellingen.

pols
Het Permanent Onderzoek LeefSituatie (pol s) is een continue enquête onder personen 
van 12 jaar en ouder met betrekking tot de gezondheidstoestand, (ongezonde) leef-
gewoonten, medische consumptie, preventief gedrag en aspecten van welzijn van de 
Nederlandse bevolking, exclusief de institutionele bevolking (in inrichtingen en tehui-
zen) en de rijdende en varende bevolking.

Psychische problematiek wordt gemeten met instrumenten voor ervaren psychische 
gezondheid (mhi 5, sf-12, een verkorte versie van de sf-36). Het voorkomen van depres-
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sie en angst en behandelingen daarvan wordt bevraagd. Daarnaast wordt gevraagd naar 
een aantal psychosomatische klachten zoals vermoeidheid.
Persoonskenmerken worden uitgebreid bevraagd. Naast demografische en sociaal-
economische gegevens zijn er veel gegevens beschikbaar over ongezonde leefstijlen en 
arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen.

Lichamelijke hulpbehoefte wordt gemeten met de oecd -maat voor lichamelijke be-
perkingen. Personen van 55 jaar en ouder worden ook bevraagd met de scp-maat voor 
lichamelijke beperkingen.
Informatie over de zorg beperkt zich tot een globaal overzicht van voornamelijk genees-
kundige zorg en hulpmiddelen. Het bestand bevat informatie over contacten met de 
ambulante g gz (voorheen r i ag g) en de psychiater in het ziekenhuis.

De steekproef bestaat uit ruim 6000 personen die zowel de basisvragenlijst, de ge-
zondheidsenquête als de aanvullende schriftelijke vragenlijst invullen. De response is 
jaarlijks circa 60%. Het bestand bevat jaarlijks een landelijk representatieve steekproef 
uit de niet-institutionele bevolking van 12 jaar en ouder.

Voor modellering heeft pol s de voordelen dat het landelijk, jaarlijks een representatieve 
steekproef biedt van personen uit de bevolking. Het bevat uitgebreide demografische en 
sociaaleconomische gegevens, uitvoerige meting van beperkingen en belemmeringen 
in maatschappelijke participatie (met name arbeidsdeelname) als gevolg van gezond-
heidsproblemen. Psychische beperkingen en klachten worden jaarlijks met gevalideerde 
meetinstrumenten (sf-12 en mhi 5) gemeten, waardoor trendgegevens beschikbaar zijn.

Nadelen van pol s zijn dat psychische aandoeningen in beperkte mate worden bevraagd 
en dat er weinig informatie is over het gebruik van de g gz.

Lokale en nationale monitor gezondheid
De g gd’s in Nederland verzamelen gestandaardiseerd informatie over de gezondheid 
van de bevolking. Dit biedt op termijn continue monitoring van de belangrijkste indica-
toren van de gezondheidssituatie bij volwassenen op lokaal en landelijk niveau. Er zijn 
standaardvragen voor de verschillende indicatoren Jeugdgezondheid, Volksgezondheid 
en Gezondheid Ouderen. Het systeem is in ontwikkeling. Van enkele regio’s zijn reeds 
data beschikbaar voor onderzoek.

Psychische aandoeningen en problemen worden gemeten met instrumenten voor erva-
ren psychische gezondheid (mhi 5, sf-12), vragen naar het voorkomen van depressie en 
angststoornissen. Daarnaast wordt zijn er vragen over druggebruik en verslaving. Naast 
gedetailleerde gegevens van het gebruik van de g g&gd is globale informatie beschik-
baar over het gebruik van eerstelijnszorg, g gz en het ziekenhuis.

Het bestand is een registratiebestand van personen die contact hebben met de g gd. De 
informatie wordt verzameld door middel van vragenlijsten bij de patiënten/cliënten van 
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de g gd. Over de vulling en de response is nog geen informatie beschikbaar. De gegevens 
komen de komende jaren beschikbaar voor onderzoek.
De waarde van de monitor gezondheid is nog moeilijk te bepalen omdat er over de data 
nog niet gepubliceerd is. Op papier lijkt het een geschikte databron voor modellering 
van de g gz inclusief de verslavingszorg. De laatste categorie wordt door vergelijkbare 
databestanden zoals avo en pol s niet gedekt. De inhoud van de items lijkt sterk op die 
van het pol s. Zie opmerkingen aldaar.

2.2 Vraag

Een deel van de populatie van personen met psychische problemen vraagt om hulp bij 
instanties zoals de huisarts, de gemeente en het Centrum indicatiestelling zorg (ci z). 
In het Nederlandse stelsel is een verwijzing van een van deze instanties formeel vereist 
voor een vergoeding door de zorgverzekering (huisarts), de Wet maatschappelijke onder-
steuning (gemeente) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ci z). Personen met 
psychische problemen kunnen om verschillende redenen afzien van een formele hulp-
vraag en bijvoorbeeld zelf hun problemen oplossen, particuliere therapieën kopen of 
een beroep doen op hun sociale netwerk (informele hulp).

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van bestanden die de formele hulpvraag 
registreren en gegevens geschikt maken voor onderzoek. Omdat er van de indicatiestel-
ling voor de Wmo door de gemeenten nog geen bestanden in ontwikkeling zijn, gaat 
het in feite om maar twee bestanden: die van de vraag naar Zvw zoals geregistreerd door 
huisartsen en die van de vraag naar aw bz zoals geregistreerd door het ci z.

2.2.1 Vraag naar Zvw-gefinancierde ggz

linh
Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg is een netwerk van 85 geautomatiseer-
de huisartspraktijken met bijna 340.000 ingeschreven patiënten. De l inh-huisartsen 
verzamelen op continue basis ‘productiegegevens’ over aandoeningen, aantallen con-
tacten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. De database bevat gegevens op 
patiëntniveau, die zijn verzameld in het Elektronisch Patiënten Dossier (epd) van de 
huisarts. Het bestand bevat verwijzingen naar g gz en algemeen maatschappelijk werk 
(cf. Emmen en Verhaak 2007). Daarnaast behandelt de huisarts personen met (lichte) 
psychische klachten, bijvoorbeeld door het voorschrijven van medicijnen. Het bestand is 
in de eerste plaats interessant voor de vraag naar Zvw-gefinancierde g gz en in de tweede 
plaats als bestand van een deel van de gebruikers van Zvw-gefinancierde g gz.

Psychische problematiek wordt geregistreerd in de vorm van aandoeningen volgens de 
wetenschappelijk gevalideerde classificatie International Classification of Primary Care 
(icpc-gecodeerde diagnose). Daarnaast zijn de persoonskenmerken leeftijd, geslacht 
en postcode bekend. Er is gedetailleerde informatie over de ontvangen huisartszorg 
beschikbaar.
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Het registratiebestand bevat een landelijk representatieve steekproef van personen van 
alle leeftijden in de bevolking. Er is een kwaliteitssystematiek toegepast voor interne 
consistentie en onderrapportage.

De voordelen van het bestand zijn de landelijk representatieve en continue registratie 
van aandoeningen en verwijzingen door de huisarts en de grote dekking van de vraag 
naar Zvw-gefinancierde g gz.
Nadeel is de geringe demografische en sociaaleconomische informatie. Ook is er geen 
informatie over de beperkingen en belemmeringen van de patiënten.

Het verdient aanbeveling de gegevens te koppelen aan andere bestanden met meer per-
soonskenmerken (leefsituatie) en gegevens over de beperkingen en belemmeringen in 
het dagelijks leven en de maatschappelijke participatie.

2.2.2 Vraag naar awbz-gefinancierde ggz

ciz
Het ci z bepaalt of een volwassen persoon in aanmerking komt voor aw bz-gefinancierde 
zorg. Het Bureau Jeugdzorg doet dit voor personen jonger dan 18 jaar. Het ci z-bestand 
bevat alle in Nederland afgegeven indicaties voor aw bz-zorg, inclusief die van Bureau 
Jeugdzorg. Het bestand bevat gegevens van het zorgindicatiebesluit (geïndiceerde zorg-
functies, zorgklasse en leveringsvoorwaarden), leeftijd en geslacht, de huishoudenvorm 
en een zelfredzaamheidmeting door middel van negen gevalideerde meetinstrumenten 
(Wolffensperger et al . 2004; Van Gameren et al. 2003). De laatste instrumenten meten 
lichamelijke en psychosociale beperkingen en belemmeringen in het dagelijks leven 
als gevolg van een (psychiatrisch) gezondheidsprobleem.2 Psychische problematiek 
wordt gemeten door middel van schalen voor tekorten in psychisch functioneren en in 
 welbevinden. Daarnaast zijn er verwante schalen voor sociale redzaamheid, maatschap-
pelijke participatie en oriëntatiestoornissen.

Demografische gegevens (geslacht, leeftijd, huishoudenvorm) zijn beschikbaar, sociaal-
economische niet. Naast de indicatie voor aw bz-zorg zijn eerdere indicaties bekend, wat 
informatie biedt over de reeds ontvangen zorg door de hulpvrager.

De continue registratie is landelijk en de items zijn gestandaardiseerd. Uit deze registra-
tie worden op gezette tijden bestanden ‘afgetapt’ die geschikt zijn voor onderzoek.

Voordelen van het bestand zijn de landelijke dekking en de volledigheid van alle 
aanvragen voor aw bz-zorg. De psychische beperkingen en belemmeringen worden 
wetenschappelijk gemeten.

Nadeel is de nog geringe ‘vulling’ van de data over zelfredzaamheid (vgl. van Campen 
2009), waaraan overigens door het ci z gewerkt wordt.
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Verder zijn de koppelingen met wachtlijstregistraties en gebruiksregistraties door 
 Vektis (centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars) en het 
College voor zorgverzekeringen (CvZ) nog niet beschikbaar voor onderzoek. Positieve 
indicaties worden doorgegeven aan het zorgkantoor en worden aldaar geregistreerd in 
het Wachtlijsten aw bz Informatie Tabellen (wa i t-) bestand. Zodra de hulpvrager g gz 
ontvangt, wordt dit geregistreerd in het aw bz-Informatiesysteem (a is-)bestand dat 
beheerd wordt door Vektis namens de zorgverzekeraars. In theorie zou de aw bz-brede 
zorgregistratie (a z r) alle gegevens per hulpvrager moeten bevatten vanaf de eerste 
aw bz-aanvraag tot en met het huidige gebruik van aw bz-zorg (d.w.z. ci z = wa i t + a is). 
In de praktijk zijn dit nog ongekoppelde deelbestanden op verschillende locaties.
Daarnaast verdient het aanbeveling de ci z-data te koppelen aan bevolkingsgegevens 
zoals het Sociaal statistisch bestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs).

2.3 Gebruik

Personen met psychische problemen die een positieve indicatie voor aw bz-zorg van het 
ci z, een positieve indicatie voor Wmo-zorg van de gemeente of een verwijsbrief van de 
huisarts voor Zvw-zorg in bezit hebben, kunnen gebruikmaken van collectief gefinan-
cierde g gz in Nederland. Van het gebruik van g gz-voorzieningen in het kader van de 
in 2007 in werking getreden Wmo zijn nog geen landelijke registraties ontwikkeld en 
daarom blijft dit deel van de g gz ook hier buiten beschouwing.

Het aanbod van aw bz- en Zvw-gefinancierde g gz-diensten is zeer gevarieerd. Enkele 
registratiesystemen pogen het gebruik te monitoren, veelal op basis van declaraties 
zoals het dbc informatiesysteem (dis). De meeste van de volgende bestanden zijn daar 
voorbeelden van. Daarnaast zijn er enkele rond een beroepsgroep of discipline geor-
ganiseerde registraties van zorggebruik die we hier kort bespreken, zoals de l inh van 
huisartsen.

2.3.1 Gebruik van Zvw-gefinancierde ggz

linh
Dit bestand is besproken in paragraaf 2.1.1. Het gebruiksdeel van dit bestand bestaat uit 
de door de huisarts verleende hulp, veelal in de vorm van medicatie, aan personen met 
psychische problematiek. l inh bevat tevens verwijzingen naar eerstelijns psychologen, 
algemeen maatschappelijk werk, g gz-instellingen en psychiaters.

linep
Het Landelijk Informatienetwerk Eerstelijns Psychologen (linep) moet een representatief 
beeld gaan vormen van de aard van vraag en aanbod in de zorg die eerstelijns psycho-
logen leveren. linep verkeert in de opbouwfase. Het streven is minimaal 30 eerstelijns 
psychologen te selecteren. Om ook een globale regionale indeling noord-zuid-oost-west 
te kunnen maken, wordt een toekomstige uitbreiding tot ongeveer 60 eerstelijns psycho-
logen overwogen (http://www.nivel.nl/pdf/websiteprojectplanlinep.pdf).
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Vooralsnog zijn er geen onderzoekspublicaties over l inep verschenen.

MaDiMonitor
De MaDiMonitor bestaat uit gegevens van cliënten van het Algemeen Maatschappelijk 
werk (a m w) die tweemaal per jaar door 142 deelnemende a m w-instellingen worden 
aangeleverd. Er zijn geen onderzoekspublicaties over dit bestand bekend. Het is voorals-
nog onbekend of dit bestand een geschikte aanvulling is op bijvoorbeeld l inh.

Psychiatrische casusregisters
Nederlandse psychiatrische casusregisters (pcr’s) vormen een registratie voor weten-
schappelijk en beleidsgericht onderzoek. Er zijn drie casusregisters in Nederland 
operationeel op het gebied van geestelijke gezondheidszorg: Maastricht en omstreken, 
Drenthe en Rotterdam/Rijnmond. Zij verzamelen sinds respectievelijk 1983, 1986 en 1990 
gegevens over het zorggebruik van de inwoners in deze geografisch omschreven gebie-
den. De zorgcontacten op het terrein van geestelijke gezondheidszorg van alle inwoners 
worden op één centraal punt verzameld.

Psychische problematiek van een persoon is bekend in de vorm van de gestelde diag-
nose. Persoonskenmerken omvatten sekse, leeftijd, burgerlijke staat, woongemeente, 
geboorteland. De ontvangen zorg is uitvoerig beschikbaar naar soort (classificatie van 
twaalf soorten: zoals: 24-uurszorg, crisiscontact, psychotherapie), type (classificatie van 
negen typen, zoals: kinderpsychiatrie; verslavingszorg, forensische kliniek) en hulp-
verlener (instelling, afdeling, team).

De casusregisters hebben een dekkingsgebied met 3,6 miljoen inwoners in Noord-
Nederland, Zuid-Limburg, Rijnmond en Midden-Nederland (Veerbeek et al. 2009).

Voordeel van het bestand is de uitvoerige en continue registratie van zorg waardoor 
patiëntcarrières in beeld gebracht kunnen worden.

Nadeel is geringe informatie over persoonskenmerken, beperkingen en belemmeringen.

Door koppeling met bestanden met meer (demografische en sociaaleconomische) 
 kenmerken van de persoon, de leefsituatie en (belemmeringen in) de maatschappelijke 
participatie kan het bestand geschikt worden voor modellering. Probleem daarbij is dat 
het bestand niet landelijk is en mogelijke kandidaten voor koppeling zoals pol s en avo 
wel, waardoor de overlap in populaties waarschijnlijk gering is.

dis
Het dis bevat informatie over de geleverde zorg, de kosten van de zorg en gegevens over 
wachtlijsten van zorginstellingen op basis van declaratieverkeer in de recente diagnose-
behandelcombinaties (dbc-)systematiek. Deze informatie is rechtstreeks afkomstig uit 
de basisadministratie van zorginstellingen. Alle instellingen die dbc’s registreren leve-
ren maandelijks de afgesloten en gedeclareerde dbc-gegevens.
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Psychische problematiek is geregistreerd in vastgestelde diagnosen door artsen. Per-
soonsgegevens zijn beperkt tot geslacht, leeftijd en burgerlijke staat. De zorginformatie 
per gedeclareerde behandeling bevat de dbc-code, de verrichtingen, begin- en eind-
datum, de zorginstelling en de zorgverzekeraar.

De registratie is landelijk en continu. Momenteel zijn onderzoekspublicaties op basis 
van dis in voorbereiding bij het Trimbos-instituut. Daarom is er nu nog weinig te zeggen 
over de vulling en geschiktheid van het bestand. Op papier dekt het bestand het gebruik 
van Zvw-gefinancierde g gz vrijwel volledig.

2.3.2 Gebruik van awbz-gefinancierde ggz

Personen met psychische problematiek die een positieve indicatie van het ci z ont-
vangen, kunnen gebruik gaan maken van aw bz-gefinancierde zorg. Globaal is er een 
onderscheid te maken tussen gebruikers van zorg zonder verblijf, zeg maar de thuiszorg, 
en gebruikers van zorg met verblijf, de instellingsbewoners. Een tussengroep vormen de 
gebruikers van dagopvang, die hier tot de zelfstandig wonenden gerekend worden.

a zr
Het berichtenverkeer tussen ci z, zorgkantoren, zorgaanbieders is geregeld in de aw bz-
brede zorgregistratie. Formeel gaat er een bericht van het ci z (indicatie) naar het 
zorgkantoor dat de zorg inkoopt bij de zorgaanbieder. Op het moment van aanvang van 
de zorg gaat er een bericht naar het zorgkantoor. Door een koppeling van de datum van 
indicatie en de datum van de aanvang van de zorg kan de wachtlijst bepaald worden. Met 
behulp van deze zorgregistratie onderhoudt het zorgkantoor regionaal de wachtlijst. 
Met een elektronisch bericht worden de regionale gegevens verstuurd naar het College 
voor zorgverzekeringen (CvZ). Aan de hand van deze gegevens stelt het CvZ overzichten 
samen waaruit onder meer de ontwikkeling van de wachtlijstcijfers blijkt.

In theorie is de a z r beschikbaar, maar er zijn nog geen onderzoekspublicaties waarin 
de data tegen het licht zijn gehouden. De jaarverslagen van Vektis, dat de data analyseert 
voor Zorgverzekeraars Nederland, tonen op persoonsniveau analyses van ci z-data maar 
geen combinaties met wachtlijst- en zorggebruikgegevens (zie www.vektis.nl).

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken in welke regio’s het berichtenverkeer al wel 
voldoende gereed is gemaakt voor onderzoeksdoeleinden.

zzp
De registratie van de zorgzwaartepakketten (z z p) is een alternatieve kandidaat voor de 
a z r. De z z p bevat de ci z-gegevens, de zorgzwaartescore, de bijbehorende kostencate-
gorie en in beperkte mate gebruiksgegevens. Omdat de z z p-registratie geen declaraties 
verwerkt (dit in tegenstelling tot de a z r) is de informatie over behandeling en kosten 
een inschatting van de instelling van de verwachte zorg en kosten.
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De z z p-registratie is een optie voor modellering van de g gz zolang de a z r niet landelijk 
beschikbaar is. Op dit moment bevat het z z p-bestand alleen intramurale zorggebrui-
kers. In de toekomst wordt het uitgebreid naar extramurale zorggebruikers.

c ak
Het c a k berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (aw bz) en de Wmo. Het c a k is ook verantwoordelijk voor de financiering 
van de aw bz-instellingen en het uitbetalen van de compensatie eigen risico in de zorg-
verzekeringswet.

De databestanden van het c a k bevatten gegevens van 630.000 gebruikers van extra-
murale zorg (aw bz en Wmo) en van 280.000 bewoners van instellingen. Het c a k 
ontvangt gegevens van zorgkantoren, zorgaanbieders, de belastingdienst, de gemeente 
en de instanties u w v en s v b.

Van iedere gebruiker zijn de volgende gegevens bekend bij het c a k: leeftijd, geslacht, 
huishoudenvorm, inkomen, zorgindicatie, ontvangen aw bz-zorg.

Het c a k-bestand bevat geen gegevens over de psychische problematiek van personen. 
Koppeling met een bestand dat deze wel bevat, bijvoorbeeld de ci z-gegevens, verdient 
aanbeveling.
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3 Slotbeschouwing

3.1 Discussie

Voor modellering van de behoefte aan, de vraag naar en het gebruik van de g gz zijn 
verschillende databestanden kandidaat. Binnen de onderdelen vraag en gebruik zijn 
dat verschillende databestanden van de aw bz-g gz en de Zvw-g gz en enkele bestanden 
van de extramurale en intramurale aw bz en de eerste- en tweedelijns Zvw. Tabel 3.1 
geeft een overzicht van de beste bestanden naar determinanten van behoefte, vraag en 
gebruik.

Tabel 3.1

Geschikte databestanden naar determinanten van behoefte, vraag en gebruik van langdurige ggz

behoefte vraag gebruik
Zvw awbz Zvw awbz

determinanten 1e lijn 2e lijn
extra-
muraal

intra-
muraal

1e 
lijn

2e 
lijn

extra-
muraal

intra-
muraal

demografie avo/oii linh linh ciz ciz linh dis cak zzp
ses avo/oii                
aandoeningen nemesis linh linh     linh dis    
beperkingen/zelfredzaamheid avo/oii     ciz ciz        
belemmeringen/participatie avo/oii                

Behoefte
Om de behoefte aan g gz ofwel de psychische problematiek in de Nederlandse bevolking 
te modelleren is ne mesis het beste databestand. Nadeel van ne mesis is dat het de 
bevolking van 65 jaar en ouder en personen in instellingen mist. Bovendien bevat het 
bestand weinig tot geen gegevens over sociaaleconomische status en beperkingen in 
dagelijkse activiteiten en belemmeringen in maatschappelijke participatie. Het gecom-
bineerde avo/oii-bestand bevat deze informatie wel voor de bevolking vanaf 
6 jaar, inclusief de instellingsbevolking (maar exclusief psychiatrische instellingen). 
pol s bevat deze informatie voor de bevolking van 12 jaar en ouder die zelfstandig 
woont. De Nationale monitor volksgezondheid van de g gd’s is in de toekomst een ander 
alternatief dat deze informatie bevat.

Het integreren van ne mesis en avo/oii ligt voor de hand, maar zou onderzocht moeten 
worden. Beide bestanden zijn steekproeven uit de bevolking en de overlap is vermoe-
delijk gering. Als de overlap te gering is, dan zal een van de twee bestanden aangevuld 
moeten worden met geschatte informatie (zie imputatiemethoden in Timmermans en 
Woittiez 2004). Tevens verdient het aanbeveling de dataverzameling van beide bestanden 
in de toekomst uit te breiden. In ne mesis zouden ook 65-plussers ondervraagd moeten 
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worden en in het avo/oii zou uitgebreider naar psychische problematiek gevraagd moe-
ten worden.

Vraag
Voor modellering van de vraag naar langdurige g gz zijn er twee kandidaten. Voor de 
vraag naar Zvw-g gz zijn de data van l inh de meest geschikte bron. l inh bezit geen 
informatie over de sociaaleconomische status, de beperkingen en belemmeringen in de 
maatschappelijke participatie van hulpvragers (zie tabel 3.1). Deze informatie zou aan-
gevuld moeten worden met (eventueel geïmputeerde) gegevens uit andere bestanden. 
Beste kandidaat daarvoor is het avo/oii.

Voor de vraag naar aw bz-g gz zijn de data van het ci z de meest geschikte bron. Het ci z 
bezit echter geen informatie over de aandoeningen, de sociaaleconomische status van 
de hulpvragers en minimale informatie over hun belemmeringen in maatschappelijke 
participatie (zie tabel 3.1). Deze informatie zou aangevuld moeten worden met (geïm-
puteerde) gegevens uit andere bestanden. Beste kandidaat daarvoor is het avo/oii.

Een landelijke registratie van indicaties voor Wmo-gefinancierde g gz is nog niet in ont-
wikkeling. Het verdient aanbeveling deze naar het voorbeeld van de ci z-registratie te 
ontwikkelen.

Gebruik
Voor het modelleren van het gebruik van g gz is de meeste informatie aanwezig, maar 
nadeel is dat deze informatie verspreid is over een aantal bestanden.

Voor het modelleren van het gebruik van Zvw-gefinancierde eerstelijnszorg is l inh de 
beste kandidaat. Onderzocht zou moeten worden of dit bestand in de nabije toekomst 
uitgebreid kan worden met registraties door eerstelijns psychologen (l indep) en het 
maatschappelijk werk (MaDiMonitor).

Het dis-bestand bevat de beste gegevens over Zvw-gefinancierde tweede- en derdelijns-
zorg. Het ligt dus voor de hand om te onderzoeken of l inh en dis geïntegreerd kunnen 
worden. Zelfs wanneer dat kan, is er nog een leemte in informatie. Zowel l inh als dis 
bevat geen informatie over de sociaaleconomische status, de beperkingen en belemme-
ringen in de maatschappelijke participatie van patiënten (zie tabel 3.1).

Voor het modelleren van het gebruik van aw bz-gefinancierde g gz zou in theorie de 
aw bz-brede zorgregistratie (a z r) moeten voldoen. In de praktijk komt deze maar 
langzaam van de grond. Daarom zouden alternatieven onderzocht moeten worden 
tot de a z r landelijk beschikbaar komt. Opties zijn representatieve lokale a z r-data 
generaliseren naar het landelijk niveau (met verlies van koppelmogelijkheden met 
andere bestanden), of gebruik te maken van een combinatie van het c a k-bestand voor 
de extramurale aw bz-g gz en het z z p-bestand voor intramurale aw bz-g gz. Onderzocht 
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zou moeten worden of het c a k en de z z p elkaar aanvullen en geen gaten laten vallen in 
de landelijke dekking van de aw bz-g gz.

3.2 Conclusie

Er zijn signalen dat de vraag en het gebruik van de g gz sterk toenemen. Het kabinet 
heeft de behoefte de kosten hiervan beheersbaar te maken. Om inzicht te verkrijgen in 
de ontwikkeling van de behoefte, de vraag en het gebruik van de g gz in de komende 
decennia zijn verklaringsmodellen nodig, op grond waarvan (kosten)ramingen en 
(beleids)scenario’s berekend kunnen worden.

Om deze modellen te ontwikkelen zijn databestanden nodig. Deze studie was een ver-
kenning van de beschikbare en geschikte databestanden voor zulke modelleringen. De 
studie wijst uit dat er veel data over de g gz beschikbaar zijn maar op verschillende plaat-
sen en in verschillende vormen. Er zijn te veel leemten in de datavoorziening om nu al 
met een modellering te kunnen beginnen.

Aanbevolen wordt te onderzoeken in hoeverre integratie van de losse databestanden een 
kernbeeld van behoefte, vraag en gebruik van in eerste instantie de Zvw-g gz, en later 
ook de aw bz-g gz en Wmo-g gz, kan geven en welke inspanningen nodig zijn om met 
geïmputeerde of anders geïntegreerde informatie een verklaringsmodel te ontwerpen 
voor de g gz.
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Noten

Noten

1 Daarnaast is het mogelijk dat mensen met psychische problemen (ook) hulp zoeken in andere 

 sectoren van de gezondheidszorg, zoals psychogeriatrische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg 

en de jeugdzorg. Andere groepen die niet of ten dele bij de GGZ om hulp vragen zijn delinquenten en 

de dak- en thuislozen. 

2 Dit zijn: beperkingen in sociale redzaamheid; bewegen en verplaatsen; persoonlijke verzorging; 

huishoudelijk leven; vermogen tot maatschappelijk participatie; probleemgedrag; tekorten in 

 psychisch welbevinden; tekorten in psychisch functioneren; en oriëntatiestoornissen.


