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Managementsamenvatting

1 Aanleiding

De afbakening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aw bz) staat ter dis cussie. 
Er wordt gesproken over de overheveling van kortdurende, herstelgerichte zorg uit de 
aw bz naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), opdat de aw bz zich daadwerkelijk zal toe-
spitsen op de langdurige zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(v ws) werkt inmiddels aan de overheveling van de somatische revalidatiezorg. Het gaat 
hier om kortdurende, op herstel en terugkeer naar huis gerichte zorg (dag behandeling 
of intramuraal) die volgt op een ziekenhuisopname en veelal in een verpleeghuis wordt 
verstrekt. De overheveling van deze zorg uit de aw bz naar de Zvw moet leiden tot 
meer logica en eenduidigheid in de zorgstelsels en de financiering. Revalidatiezorg die 
ge leverd wordt door revalidatiecentra valt namelijk al onder de Zvw. Ook hoopt men 
door de overheveling een kwaliteitsimpuls te geven door het verbeteren van de keten-
zorg. Daarnaast zijn natuurlijk de afbakening en de financiële houdbaarheid van de 
aw bz redenen om voor de overheveling te kiezen.

In de geplande overheveling wordt de op herstel gerichte zorg die thuis geleverd wordt 
(voorlopig) buiten beschouwing gelaten. Overheveling van deze zorg zou leiden tot een 
lastig afbakeningsvraagstuk, omdat het op dit moment namelijk niet goed mogelijk is 
om uit de verschillende aw bz-functies de revalidatiecomponent te destilleren. Hierdoor 
is er onvoldoende duidelijkheid over de aard en omvang van de extramurale thuiszorg 
die met revalidatie samenhangt.
Het ministerie van v ws wil nagaan in hoeverre overheveling van de extramurale, aan 
revalidatie gerelateerde thuiszorg in een later stadium mogelijk (en wenselijk) is. Voor 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) vormt daarnaast de verdere ontwikkeling van 
zijn verklaringsmodel voor verpleging en verzorging reden om nader te kijken naar de 
kortdurende thuiszorg in de aw bz.

Deze managementsamenvatting hoort bij de scp-publicatie Kortdurende thuiszorg in de 
awbz en vat de belangrijkste resultaten van dit onderzoek naar kortdurende thuiszorg 
 samen. Daarnaast bekijkt deze managementsamenvatting in hoeverre het scp- 
onderzoek kan voorzien in de informatiebehoefte van het ministerie van v ws.

2 Het scp-onderzoek naar kortdurende thuiszorg in de awbz

Het onderzoek bekijkt de kortdurende thuiszorg die momenteel vanuit de aw bz wordt 
verstrekt. Hiervoor zijn gegevens geanalyseerd van het Aanvullend Voorzieningen-
gebruik Onderzoek (avo) 2007 dat informatie bevat over het gebruik van 
maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse bevolking van zes jaar 
en ouder. Als gevolg van de opbouw van het databestand wordt onder kortdurende awbz-
gerelateerde thuiszorg verstaan:
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-	 persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp door een zorginstelling vanwege 
 tijdelijke gezondheidsproblemen;

-	 persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit een woonvoorziening vanwege 
tijdelijke gezondheidsproblemen; of

-	 persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp met een persoonsgebonden budget 
(pgb) gegeven door andere typen hulpverleners vanwege tijdelijke gezondheids-
problemen.

Het gaat om hulp in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Hierbij is aan-
genomen dat alle verpleging in het kader van de aw bz verstrekt is, zonder dat het moge-
lijk is om de zogenoemde ziekenhuisverplaatste zorg te onderscheiden. Gegevens over 
de aw bz-functie ‘begeleiding’ ontbreken.

Het rapport gaat in op drie vraagstukken: omvang, profiel en afbakening van de kortdurende 
thuiszorg.

Omvang
Het aandeel van de kortdurende zorg binnen de aw bz-gerelateerde thuiszorg is 
aanzienlijk: 36% van de zorgontvangers krijgt deze zorg vanwege tijdelijke gezondheids-
problemen. Onder de gebruikers van verpleegkundige hulp ligt het aandeel dat 
kortdurend zorg ontvangt hoger (44%) dan onder de gebruikers van persoonlijke ver-
zorging (28%).

Profiel
De ontvangers van de kortdurende aw bz-gerelateerde thuiszorg zijn gemiddeld 67 jaar 
en de meerderheid van hen is vrouw, alleenwonend en laagopgeleid. Wel lijkt het erop 
dat kortdurende verpleegkundige hulp andere gebruikers kent dan kortdurende per-
soonlijke verzorging: zij zijn jonger, minder vaak alleenwonend en hebben een hoger 
besteedbaar huishoudinkomen dan de ontvangers van persoonlijke verzorging. De helft 
van alle kortdurende-zorgontvangers woont in een ouderenwoning of een woning met 
bouwtechnische aanpassingen en twee van de vijf ontvangen tevens huishoudelijke hulp 
binnen het kader van de Wmo.
De ontvangen aw bz-gerelateerde thuiszorg besloeg gemiddeld zes uur per week en 
de meeste mensen (86%) ontvingen slechts één van beide zorgfuncties (persoonlijke 
verzorging of verpleegkundige hulp). Zelden was de zorg geregeld via een persoons-
gebonden budget (pgb).

Omvangrijke deelgroepen onder de gebruikers van kortdurende zorg zijn 65-plussers, 
mensen die in een ziekenhuis of kliniek opgenomen zijn geweest en mensen met multi-
morbiditeit. Ook is bijna een derde onder behandeling of controle bij een arts vanwege 
gewrichtsslijtage van de heupen of knieën.
Van de ontvangers van kortdurende thuiszorg is 35% echter niet in een ziekenhuis 
op genomen geweest.1 Hoewel ziekenhuisopname dus een belangrijk kenmerk is, ver-
klaart het niet alle gebruik van kortdurende thuiszorg. Een medische behandeling kan 
door huisartsen zijn gegeven of op de polikliniek. Ook de aanwezigheid van specifieke 
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aandoeningen die revalidatie doen vermoeden kan niet alle gebruik van kortdurende 
thuiszorg verklaren. In totaal heeft 20% van de kortdurende-zorgontvangers noch te 
maken met een ziekenhuisopname noch met aandoeningen die revalidatie doen ver-
moeden. Voor hen moet de verklaring voor het kortdurende zorggebruik dus ergens 
anders gezocht worden.

Afbakening
De gebruikers van de kortdurende thuiszorg verschillen op een aantal punten van 
die van de langdurige thuiszorg. In vergelijking met langdurige-zorgontvangers heb-
ben kortdurende-zorgontvangers minder vaak ernstige of langdurig aanhoudende 
 beperkingen, ontvangen zij minder vaak langdurige huishoudelijke hulp (Wmo) en zijn 
zij vaker in een ziekenhuis opgenomen geweest. Het zal veelal gaan om mensen die na 
een medische ingreep en bij terugkeer uit het ziekenhuis, tijdelijk thuis zorg nodig heb-
ben tot zij hersteld zijn.

Ondanks de verschillen heeft een aanzienlijke groep kortdurende-zorgontvangers 
behalve met tijdelijke problemen, te maken met langdurige problemen. De helft zegt 
langdurige lichamelijke beperkingen te hebben en bijna een derde ontvangt huis-
houdelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanwege 
permanente gezondheidsproblemen. Naast de aw bz en de Zvw is de Wmo dus een derde 
zorgstelsel waarmee rekening gehouden dient te worden. Onder de ontvangers van kort-
durende persoonlijke verzorging is de overlap met langdurige huishoudelijke hulp groter 
dan onder degenen met kortdurende verpleging.
Binnen de aw bz komt een combinatie van kortdurende en langdurige thuiszorg minder 
vaak voor. Van de mensen met kortdurende persoonlijke verzorging ontvangt slechts 
4% langdurige verpleegkundige hulp. Omgekeerd ontvangt 7% van de mensen met kort-
durende verpleegkundige hulp, langdurige persoonlijke verzorging.
Er is dus een groep mensen met langdurige gezondheidsproblemen (en langdurige huis-
houdelijke hulp) die daarbovenop een tijdelijk probleem krijgt en daarvoor voor een 
korte periode extra of aanvullende thuiszorg nodig heeft. Hierbij kan men bijvoorbeeld 
denken aan ouderen met chronische beperkingen die vallen en bij wie herstel van de 
ongevalletsels mogelijk is.
In het kader van de ketenzorg dient opgemerkt te worden dat gezondheidsproblemen 
die in een intramurale setting onder revalidatiezorg, herstelgerichte zorg of kortdurende 
zorg vallen, bij terugkeer naar huis (dus extramuraal) mogelijk als permanent of lang-
durig gekenmerkt worden, omdat een verdere verbetering van de gezondheidstoestand 
en vermindering van de hulpbehoefte niet in de lijn der verwachting ligt.

3 Informatiebehoefte v ws

Het ministerie van v ws wil nagaan in hoeverre overheveling van de extramurale, aan 
revalidatie gerelateerde thuiszorg in een later stadium mogelijk (en wenselijk) is. Om 
tot een goede beslissing te kunnen komen over het wel of niet overhevelen van de 
revalidatie gerelateerde thuiszorg heeft het informatie nodig over:
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a. omvang en profiel van zorg en cliënten die kortdurende thuiszorg ontvangen en die 
daarvoor in een ziekenhuis een medische behandeling hebben ondergaan, op te split-
sen naar groepen diagnosen/behandelingen die revalidatie doen vermoeden versus 
behandelingen die niet aan revalidatie zijn gerelateerd;

b. onderscheid van de resultaten van punt a in cliënten die al dan niet voorafgaand aan 
de ziekenhuisopname langdurige zorg ontvingen;

c. onderscheid van de resultaten van punt a in cliënten die al dan niet tegelijk met kort-
durende thuiszorg ook langdurige thuiszorg ontvangen.

De gegevens die op dit moment beschikbaar zijn voor analyse (avo’07) kennen 
 echter een aantal beperkingen die beantwoording van de vragen in de weg staan. 
De   belangrijkste is het ontbreken van informatie over de grondslag van de zorg 
( aandoeningen, beperkingen, diagnose, prognose) en de eventueel bijbehorende 
medische  behandelingen. Evenals voor de Nederlandse Zorgautoriteit (nz a 2009), is het 
daarom voor het scp niet goed mogelijk om uit de zorgfuncties de revalidatiecomponent 
te destilleren. Bovendien is de groep kortdurende-zorgontvangers in het 
gegevensbestand te klein om een betrouwbare analyse van het profiel van subgroepen te 
maken. Op dit moment zijn er geen geschikte andere databronnen beschikbaar.

Toch is het mogelijk om de door v ws omschreven groepen bij benadering te repliceren 
en een schatting te maken van hun omvang.

Ad a
Cliënten die kortdurende thuiszorg ontvangen en die daarvoor in een ziekenhuis een 
medische behandeling hebben ondergaan, op te splitsen naar groepen diagnosen/
behandelingen die revalidatie doen vermoeden versus behandelingen die niet aan 
 revalidatie zijn gerelateerd

De groep cliënten met kortdurende aw bz-thuiszorg die opgenomen zijn geweest in 
een ziekenhuis en een specifieke aandoening hebben die revalidatie doet vermoeden,2 
betreft naar schatting 10% van alle gebruikers van aw bz-thuiszorg in een jaar. De groep 
kortdurende-zorgontvangers van aw bz-thuiszorg die in een ziekenhuis opgenomen zijn 
geweest maar die geen aandoening hebben die revalidatie doet vermoeden, wordt ge-
raamd op 14% van alle gebruikers van aw bz-thuiszorg in een jaar.

Ad b en c
Onderscheid in cliënten die al dan niet voorafgaand aan de ziekenhuisopname lang-
durige zorg ontvingen
Onderscheid in cliënten die al dan niet tegelijk met kortdurende thuiszorg ook lang-
durige thuiszorg ontvangen

Er is alleen informatie bekend óf cliënten in de voorafgaande twaalf maanden thuiszorg 
ontvingen vanwege permanente gezondheidsproblemen; niet op welk moment zij deze 
ontvingen in relatie tot de kortdurende thuiszorg. De eerder, bij a, genoemde groep van 
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kortdurende-zorgontvangers van aw bz-thuiszorg die in een ziekenhuis opgenomen 
zijn geweest en die een aandoening hebben die revalidatie doet vermoeden (10%), kan 
hierdoor onderverdeeld worden in twee groepen:
-	 degenen die geen langdurige huishoudelijke hulp vanuit de Wmo ontvangen; en
-	 degenen die dat wel doen.

Deze twee groepen zijn naar schatting even groot en worden ieder geraamd op 5% van 
alle gebruikers van aw bz-thuiszorg in een jaar.

4 Beschouwing

De gegevens (avo’07) die beschikbaar waren voor dit onderzoek kennen een aantal 
beperkingen waardoor het niet mogelijk is om tot een nauwkeurige afbakening te 
komen van de aan revalidatie gerelateerde thuiszorg en om aan te geven welke thuiszorg 
overgeheveld zou moeten worden. De analyse van de avo-gegevens laat wel een duide-
lijk profiel zien van de gebruikers van kortdurende thuiszorg binnen de aw bz. Daarnaast 
geeft ze een impressie van de relatieve omvang van de aan revalidatie gerelateerde thuis-
zorg. Dit kan van nut zijn bij meer gericht vervolgonderzoek.



12

kortdurende thuiszorg in de awbz

1 Kortdurende (thuis)zorg in de awbz

Er is in Nederland een discussie gaande over de afbakening van de Algemene Wet 
 Bijzondere Ziektekosten (aw bz), de volksverzekering voor de langdurige zorg. Volgens 
de Sociaal-Economische Raad (ser) zou ze beter afgebakend kunnen worden en daad-
werkelijk moeten worden toegespitst op de langdurige zorg. Een deel van de huidige 
aw bz-zorg is namelijk tijdelijk van aard en hangt samen met medische ingrepen.3 De 
raad stelt daarom voor de kortdurende, herstelgerichte zorg over te hevelen van de aw bz 
naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) (ser 2008). Ook het College voor zorg verzekeringen 
(c v z) adviseert om de op genezing gerichte zorg stapsgewijs van de aw bz over te 
 hevelen naar de Zvw. Daarbij geeft het c v z voorrang aan de somatische revalidatiezorg 
(c v z 2007, 2009).

Inmiddels maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) een begin 
met de overheveling, waarbij de pijlen zijn gericht op de somatische revalidatiezorg. 
De minister en de staatssecretaris zijn voornemens om deze zorg uiterlijk in 2012 over 
te hevelen naar de Zvw. Het gaat om kortdurende, op herstel en terugkeer naar huis 
gerichte zorg die volgt op een ziekenhuisopname en veelal in een verpleeghuis wordt 
geleverd. De zorg kan in dagbehandeling of intramuraal worden geboden (v ws 2008, 
2009a en b). De op herstel gerichte zorg thuis wordt (voorlopig) buiten beschouwing 
gelaten (v ws 2009a; nz a 2009).
De overheveling van de somatische revalidatiezorg uit de aw bz naar de Zvw moet leiden 
tot meer logica en eenduidigheid in de zorgstelsels en in de financiering. De revalidatie-
zorg die verstrekt wordt door revalidatiecentra valt namelijk al onder de Zvw. Ook hoopt 
men door de overheveling een kwaliteitsimpuls aan de zorg te geven: de voorzieningen 
die behoren tot de keten van behandeling, revalidatie en herstel worden immers onder 
één wettelijk en financieel regime gebracht. Daarnaast zijn natuurlijk de afbakening en 
de financiële houdbaarheid van de aw bz redenen om voor de overheveling te kiezen 
(v ws 2009a en b).

De op herstel gerichte zorg die thuis geleverd wordt en gericht is op (zelf )redzaam-
heid thuis, wordt bij de overheveling dus (voorlopig) buiten beschouwing gelaten. Bij 
de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (npcf), Actiz en Zorgverzekeraars 
Nederland (z n) bestaat er wel brede consensus over de wenselijkheid om deze zorg ook 
over te hevelen, maar overheveling van de revalidatiegerelateerde thuiszorg zou leiden 
tot een lastig afbakeningsvraagstuk. Het is op dit moment namelijk niet goed mogelijk 
om uit de verschillende aw bz-functies, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en 
verpleging de revalidatiecomponent te destilleren (v ws 2009a; nz a 2009). Bij bepaalde 
groepen patiënten zal het lastig zijn om te bepalen welke thuiszorg samenhangt met het 
revalidatietraject en welke thuiszorg samenhangt met andere beperkingen. Er is daar-
door onvoldoende duidelijkheid over de aard en omvang van de revalidatiegerelateerde 
thuiszorg. Bovendien verwacht het nz a niet dat er problemen zullen ontstaan wanneer 
de op herstel gerichte zorg thuis voorlopig nog buiten beschouwing wordt gelaten. 
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Het ministerie van v ws wil wel nagaan in hoeverre overheveling van de extramurale, 
aan revalidatie gerelateerde thuiszorg in een later stadium mogelijk (en wenselijk) is.

Voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) vormen de hiervoor genoemde gebeur-
tenissen in combinatie met de verdere ontwikkeling van het scp-verklaringsmodel 
verpleging en verzorging4 een reden om nader te kijken naar de kortdurende thuiszorg5 
in de aw bz. Voor het scp-verklaringsmodel is het relevant om te weten hoe groot de groep 
van kortdurende-zorgontvangers is, om wat voor mensen het gaat en in hoeverre zij verschillen van de 
groep van langdurige-zorgontvangers. In het kader van de informatiebehoefte bij het minis-
terie van v ws vraagt daarnaast het afbakeningsvraagstuk aandacht.

Het rapport gaat daarom in op de volgende onderzoeksvragen:
-	 omvang (§ 3)

– Hoe groot is de groep kortdurende-zorgontvangers binnen de aw bz-gerelateerde 
thuiszorg?

-	 profiel (§ 4)
– Wie zijn de ontvangers van kortdurende thuiszorg in het kader van de aw bz?

-	 afbakening (§ 5)
– Verschillen de ontvangers van kortdurende thuiszorg van degenen die langdurige 

thuiszorg ontvangen?
– In hoeverre valt de kortdurende thuiszorg nader af te bakenen (in de scp -data) en 

wat betekent dit voor de omvang ervan?
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2 Data en aanpak

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn gegevens geanalyseerd van het 
Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (avo) 2007. Het avo is een vierjaarlijks 
onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder naar het gebruik van een 
groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen. De vragen in het onderzoek 
naar het gebruik van thuiszorg zijn gesteld aan huishoudens en niet aan individuen. Wel 
is bekend welke persoon of personen in het huishouden de zorg ontvingen, zodat de 
zorggegevens aan persoonsgegevens gekoppeld konden worden (zie bijlage A).

Het avo-gegevensbestand bevat informatie over de zorgfuncties ‘persoonlijke ver-
zorging’, ‘verpleegkundige hulp’ en ‘huishoudelijke hulp’; gegevens over ‘begeleiding’ 
ontbreken. Binnen iedere zorgfunctie is de informatie uitgesplitst naar het type hulp-
verlener (huisgenoten, andere informele hulpverleners, zorginstelling, particuliere 
hulp, woonvoorziening, vrijwilliger en andere hulpverleners). De vraagstelling in het 
avo sluit een aantal vormen van hulp expliciet uit: eenmalige hulp, kraamhulp, per-
soonlijke verzorging en verpleegkundige hulp tijdens een ziekenhuisopname en hulp 
van een verpleegkundige die verbonden is aan een huisartsenpraktijk. In verband met 
het overhevelingsvraagstuk kijken we in dit rapport naar de zorg die vanuit de aw bz 
wordt verstrekt. Het betreft persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp geboden 
door bepaalde typen hulpverleners. De verstrekking van huishoudelijke hulp is sinds 
2007 geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De thuiszorg in het 
kader van de aw bz is daarom als volgt geoperationaliseerd:
-	 persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp door een zorginstelling (zoals thuis-

zorg, zorgcentrum);
-	 persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit een woonvoorziening (bijv. 

serviceflat, aanleunwoning of woon-zorgcomplex); en
-	 persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp met een persoonsgebonden budget 

(pgb),6 gegeven door andere typen hulpverleners (niet door een zorginstelling of 
woonvoorziening).

Het gaat hierbij om hulp in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. In 
het geval van verpleegkundige hulp is er onvoldoende informatie beschikbaar om een 
onderscheid te maken tussen verpleegkundige hulp vanuit de aw bz en ziekenhuis-
verplaatste zorg.7 Aangenomen is dat alle verpleging in het kader van de aw bz 
 verstrekt is.

Het onderscheid tussen kortdurende en langdurige thuiszorg8 kon in het avo gemaakt 
worden op basis van de vraag of de zorg ontvangen werd voor tijdelijke dan wel perma-
nente gezondheidsproblemen. Deze informatie is afkomstig van het huishouden en 
werd voor iedere ontvangen zorgfunctie apart gevraagd. Voor een nadere toelichting op 
de verwerking van de informatie en voor een overzicht van alternatieve indelingscriteria 
en hun uitkomsten, verwijzen we naar bijlage B.
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Omdat de enquêtevragen voor iedere ontvangen zorgfunctie apart gesteld zijn, is een 
totaalvariabele gemaakt (ongeacht de zorgfunctie), waarbij langdurige zorg voorrang 
heeft gekregen boven kortdurende. Dit houdt in dat in die gevallen dat er sprake was 
van beide typen gezondheidsproblemen of zorg (bijv. persoonlijke verzorging vanwege 
langdurige problemen en verpleging vanwege kortdurende), deze in de totaalvariabele is 
geclassificeerd als langdurig.

De gegevens in het avo hebben betrekking op personen van 6 jaar en ouder. De 
sociaaleconomische kenmerken zijn alleen beschikbaar vanaf oudere leeftijd: het 
opleidings niveau alleen bij respondenten vanaf 16 jaar en het besteedbaar huishoud-
inkomen in 2006 alleen bij respondenten van 18 jaar en ouder.
Opgemerkt dient te worden dat veel van de gegevens gemeten zijn ten tijde van het 
onderzoek en niet op het moment dat de zorg ontvangen werd. Voor kenmerken als 
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau maakt dit weinig verschil, maar voor de ken-
merken die in direct verband staan met de zorg (zoals de ernst van de beperkingen) doet 
dit er wel toe voor de interpretatie ervan. Het zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waar-
om veel ontvangers van kortdurende zorg geen of slechts lichte beperkingen hadden (zie 
§ 4.2).

Voordat met het analyseren van de gegevens is begonnen, zijn de data opgeschoond door 
een aantal onwaarschijnlijke cases te corrigeren. Deze cases zijn individueel bekeken en 
op basis van gegevens over leeftijd, geslacht, hulpbehoefte en ontvangen hulp zijn cor-
recties aangebracht.
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3 Omvang

Hoe groot is de groep kortdurende-zorgontvangers? Wat is hun aandeel binnen de 
aw bz-gerelateerde thuiszorg? In totaal vloeit bij iets meer dan een derde (36%) van de 
zorgontvangers de thuiszorg kortdurend voort uit tijdelijke gezondheidsproblemen 
(tabel 3.1). Bij de verpleeg kundige hulp ligt het aandeel kortdurende zorg hoger dan bij 
de persoonlijke verzorging. Mensen die langdurig verpleegkundige hulp nodig hebben, 
zullen relatief vaak intra muraal verzorgd worden.

Tabel 3.1

Duur van de zorg naar zorgfunctie, selectie personen van 6 jaar of ouder met persoonlijke verzorging/

verpleegkundige vanuit de awbz, 2007 (verticaal gepercenteerd)

persoonlijke verzorging verpleegkundige hulp awbz-thuiszorga

kortdurend 28 44 36
(ook) langdurig 72 56 64

totaal 100 100 100
(n) (211) (145) (284)

a awbz-thuiszorg: persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp.

Bron: scp/cbs (avo’07)

Van het aantal personen met kortdurende thuiszorg zijn op dit moment helaas geen 
schattingen beschikbaar.
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4 Profiel

Wie zijn de ontvangers van kortdurende thuiszorg in het kader van de aw bz? Wat is 
hun profiel (demografische en sociaaleconomische kenmerken, hulpbehoefte, gebruik 
van medische voorzieningen, hulpmiddelen en zorg)? En is er een verschil tussen de 
ont vangers van kortdurende persoonlijke verzorging en die van kortdurende verpleeg-
kundige hulp? Daarnaast kijken we in deze paragraaf welk deel van de kortdurende zorg 
samenhangt met of bestaat uit specifieke (deel)groepen.

4.1 Demografische en sociaaleconomische kenmerken

De ontvangers van kortdurende thuiszorg zijn gemiddeld 67 jaar (tabel 4.1). De meerder-
heid van hen is vrouw (69%), alleenwonend (57%) en laagopgeleid (74%). 

Tabel 4.1

Demografische en sociaaleconomische kenmerken naar zorgfunctie, selectie personena van 6 jaar of 

ouder met kortdurende awbz-thuiszorg, 2007 (verticaal gepercenteerd en gemiddelde leeftijd in jaren)

kortdurende awbz-thuiszorg

persoonlijke verzorging verpleegkundige hulp awbz-thuiszorgb

leeftijd
6-69 jaar 28 52 41
70-79 jaar 35 23 27
≥ 80 jaar 37 25 31
gemiddelde leeftijd 73,8 62,9 67,4

alleenwonend 61 47 57

opleidingsniveauc

laag 79 73 74
midden 8 16 13
hoog 13 11 13

besteedbaar huishoudinkomen
< 1100 euro 15 10 14
1100-1599 euro 34 19 27
1600-3299 euro 43 52 45
≥ 3300 euro 7 19 14

(n) (53) (61) (94)

a Opleidingsniveau: 16 jaar en ouder; huishoudinkomen 2006: 18 jaar en ouder.
b awbz-thuiszorg: persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp.
c Laag: lager onderwijs, lbo, mavo, mulo of lager; midden: mbo, havo, vwo; hoog: hbo, universiteit.

Bron: scp/cbs (avo’07)
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Twee van de vijf kortdurende-zorgontvangers hebben een besteedbaar huishoud  - 
in komen van minder dan 1600 euro per maand.

Wanneer we de ontvangers van tijdelijke persoonlijke verzorging vergelijken met die van 
tijdelijke verpleegkundige hulp, zien we dat de samenstelling van beide groepen op een 
aantal punten verschilt. Degenen met verpleging zijn jonger, wonen vaker in een meer-
persoonshuishouden en hebben een hoger besteedbaar huishoudinkomen dan degenen 
met persoonlijke verzorging (tabel 4.1).

4.2 Hulpbehoefte

Veel ontvangers van kortdurende zorg hebben niet zulke zware beperkingen. Een kwart 
van de personen heeft geen beperking en één op de zeven heeft slechts een lichte beper-
king (tabel 4.2). Let wel, dit is de situatie ten tijde van het onderzoek; deze hoeft niet 
samen te vallen met de periode waarin de zorg genoten werd. Verderop zullen we zien 
dat 77% van de mensen die in het voorafgaande jaar kortdurende thuiszorg ontvingen 
op het meetmoment al geen hulp meer kregen (tabel 4.4). De ernst van de beperkingen 
zoals in tabel 4.2 gepresenteerd, is daarom waarschijnlijk vooral een indicator van het 
aanhouden van de beperkingen en van de aanwezigheid van andere beperkingen dan die 
waarvoor de zorg ontvangen werd. Over de ernst van de beperkingen waarvoor de kort-
durende zorg ontvangen werd, is niet veel bekend.
Ook is niet bekend welke aandoening of diagnose de aanleiding vormde voor de (kort-
durende) zorg. Wel is er informatie over de aanwezigheid van bepaalde typen aan-
doeningen bij zorgontvangers. Circa twee van de vijf mensen met kortdurende zorg 
heeft last van gewrichtsslijtage van de heupen of knieën en iets minder dan een derde 
heeft een aandoening aan de rug, nek, schouder, elleboog, pols of handen (tabel 4.2). 
Een ander veelvoorkomend type aandoeningen zijn obstructieve longziekten, waaronder 
astma 9 (26%, niet apart in de tabel). Binnen de aw bz-gerelateerde revalidatiezorg in ver-
pleeghuizen zijn beroerten (hersenbloeding, herseninfarct) en ongevalletsels belangrij-
ke redenen voor opname en zorg (Peerenboom et al. 2008). De cijfers laten zien dat deze 
patiëntgroep onder de ontvangers van kortdurende thuiszorg niet zo groot is (tabel 4.2).
Wanneer we de ontvangers van tijdelijke persoonlijke verzorging vergelijken met 
 degenen die tijdelijk verpleegkundige hulp ontvangen, zien we dat degenen die ver-
pleging krijgen vaker geen of slechts een lichte beperking met betrekking tot algemene 
dagelijkse levensverrichtingen en/of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen 
(a dl/hdl-beperking) hebben (tabel 4.2). Ook hebben zij minder vaak last van gewrichts-
slijtage van de heupen of knieën.
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Tabel 4.2

Hulpbehoefte naar zorgfunctie, selectie personen van 6 jaar of ouder met kortdurende awbz- 

thuiszorg, 2007 (verticaal gepercenteerd)

kortdurende awbz-thuiszorg
persoonlijke 
verzorging

verpleeg- 
kundige hulp

awbz- 
thuiszorga

adl/hdl-beperkingb

geen 19 28 26
licht 10 16 14
matig 48 32 41
ernstig 24 24 19

aandoeningenc

ernstige gevolgen van een ongeval 8 7 7
(gevolgen van) beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) 13 4 8
gewrichtsslijtage (artrose) van heupen of knieën 46 35 39
aandoening van rug, nek, schouder, elleboog, pols of hand 30 36 30
andere aandoeningd 72 68 69

(n) (52) (59) (92)

a awbz-thuiszorg: persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp.
b adl : algemene dagelijkse levensverrichtingen; hdl : huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen.
c In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek minstens zes maanden gehad.
d Ten minste een van de volgende aandoeningen minstens zes maanden in de voorafgaande 

twaalf maanden: astma, chronische bronchitis, longemfyseem of cara; kanker of 
kwaadaardige aandoening; ernstige hartaandoening; vernauwing van bloedvaten in buik 
of benen; darmstoornissen; ziekten aan nieren, gal of lever of schildklierziekte; chronische 
gewrichtsontsteking; suikerziekte; ziekten van het zenuwstelsel; epilepsie; huidziekte; psychische 
problemen; cognitieve problemen.

Bron: scp/cbs (avo’07)

4.3 Zorg- en hulpmiddelengebruik

De meeste ontvangers van kortdurende thuiszorg (65%) zijn opgenomen geweest in een 
ziekenhuis of kliniek in hetzelfde jaar waarin zij de aw bz-zorg ontvingen (tabel 4.3). 
De kans is groot dat de thuiszorg in deze gevallen aan de medische zorg gerelateerd was. 
Twee van de vijf personen ontvingen naast de aw bz-zorg huishoudelijke hulp vanuit 
de Wmo; degenen met persoonlijke verzorging vaker dan degenen met verpleging. Ook 
bij huishoudelijke hulp vanuit de Wmo kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
kortdurende en langdurige zorg. Opvallend is dat de huishoudelijke hulp meestal werd 
ontvangen vanwege langdurige gezondheidsproblemen. Dit betekent dat een aanzien-
lijke groep kortdurende-zorgontvangers behalve met tijdelijke problemen, te maken 
heeft met langdurige. Datzelfde beeld wordt bevestigd door andere cijfers (zie tabel 4.3): 
maar liefst de helft van de zorgontvangers woont in een ouderenwoning of in een 
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woning met bouwtechnische of permanente aanpassingen (zoals een verhoogde toilet-
pot, verbrede deuren of een aangepaste keuken).

Tabel 4.3

Zorg- en hulpmiddelengebruik naar zorgfunctie, selectie personen van 6 jaar of ouder met 

 kortdurende awbz-thuiszorg, 2007 (verticaal gepercenteerd)

kortdurende awbz-thuiszorg
persoonlijke 
verzorging

verpleegkun-
dige hulp

awbz-
thuiszorga

opname in ziekenhuis of kliniekb 66 67 65

hulpmiddelen mobiliteitc 33 35 33

ouderenwoning of woning met bouwtechnische aanpassing 53 57 51

woontechnische aanpassingend 45 39 39

geen huishoudelijke hulp vanuit Wmob 42 69 56
kortdurende huishoudelijke hulp vanuit Wmob 16 8 13
langdurige huishoudelijke hulp vanuit Wmob 42 22 31

(n) (51) (56) (87)

a awbz-thuiszorg: persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp.
b In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.
c Mobiliteitshulpmiddelen: aangepaste auto, rolstoel, rollator/looprekje, buitenwagen/scootmobiel.
d Woontechnische aanpassingen: aangepaste meubels, zoals toiletverhoger, postoel, douchezitje, 

aangepast bed.

Bron: scp/cbs (avo’07)

De meeste mensen met kortdurende thuiszorg ontvingen slechts één van beide aw bz-
zorgfuncties (86%), waarbij persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp gelijkelijk 
verdeeld zijn. De gemiddelde duur van de zorg in het voorafgaande jaar bedroeg negen 
weken en de zorg besloeg gemiddeld zes uur per week (tabel 4.4). Het gemiddelde aantal 
ontvangen uren persoonlijke verzorging ligt iets hoger dan het gemiddelde aantal uren 
verpleging. Iets minder dan een kwart van alle hulpbehoevenden kreeg de hulp nog 
steeds op het moment van het onderzoek. Zelden (4%) werd de aw bz-gerelateerde thuis-
zorg geregeld via een persoonsgebonden budget (pgb).
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Tabel 4.4

Kenmerken van de ontvangen awbz-zorg naar zorgfunctie, selectie personen van 6 jaar of ouder met 

kortdurende awbz-thuiszorg, 2007 (verticaal gepercenteerd en gemiddelden in weken of uren)

kortdurende awbz-thuiszorg
persoonlijke  
verzorging

verpleegkundige 
hulp

awbz- 
thuiszorga

met pgbb 6 4 4

momenteel nog steeds hulp vanuit awbzc 29 20 23

gemiddelde duurd (in weken) 11,0 9,3 9,0

duurd

0-10 weken 67 78 74
11-26 weken en afgeslotenc 18 13 16
11-26 weken en nog voortdurendc 10 0 6
27-52 weken 5 9 5

intensiteit
< 8 uur per week 92 95 92
≥ 8 uur per week 8 5 8

gemiddeld aantal uren per weeke 5,7 4,2 5,7

(n) (60) (62) (101)

a awbz-thuiszorg totaal: persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp.
b Pgb: persoongebonden budget.
c Op het moment van de enquête.
d In de voorafgaande twaalf maanden.
e Maximaal 168 uur per week mogelijk.

Bron: scp/cbs (avo’07)

4.4 Deelgroepen

Het ministerie van v ws werkt momenteel aan de overheveling van kortdurende intra-
murale zorg uit de aw bz naar de Zvw. Het gaat hier om de somatische revalidatiezorg. 
Deze zorg betreft vooral oudere mensen (veelal ouder dan 75 jaar) met multimorbiditeit. 
Belangrijke redenen voor de opname en de zorg zijn:
-	 acuut cerebrovasculair accident10 (beroerte: hersenbloeding of herseninfarct);
-	 ongevalletsels (trauma);11

-	 electieve gewrichtsvervangende ingrepen van de knie en de heup; en
-	 overige kortdurende somatische revalidatie/herstelzorg (excl. palliatief terminale 

zorg), waaronder amputaties.
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Bij de revalidatie zijn vrijwel altijd een verpleeghuisarts (100%) en een fysiotherapeut (99%) 
betrokken. Ook sluit de revalidatie bijna altijd direct aan op een klinische behandeling 
in een ziekenhuis. Bij ongeveer een derde van de patiënten is sprake van postoperatieve 
revalidatie en bij de andere betreft het herstel na ziekte, letsel of een niet-operatieve 
 medisch-specialistische ingreep (Eyck en Peerenboom 2006; Peerenboom et al. 2008).

Zijn het hiervoor beschreven profiel en de bijbehorende groepen ook sterk vertegen-
woordigd onder de ontvangers van kortdurende aw bz-zorg thuis of gaat het bij de 
kortdurende thuiszorg om een andere groep? Niet alle profielkenmerken zijn exact te 
repliceren in het avo -databestand. Wel is het mogelijk om deze te benaderen door de 
volgende groepen te onderscheiden:
-	 opname in een ziekenhuis;
-	 behandeld12 voor beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), ongevalletsel of 

 gewrichtsslijtage van heupen of knieën;
-	 fysiotherapie;
-	 multimorbiditeit; en
-	 een hogere leeftijd.

Opgemerkt dient te worden dat de constatering van multimorbiditeit natuurlijk mede 
afhankelijk is van de lijst van aandoeningen (hoeveel en welke) die in ogenschouw 
genomen worden. Naarmate deze langer is, zal er bij meer mensen sprake zijn van multi-
morbiditeit.
Naast de informatie over ziekenhuisopnamen zou het interessant zijn om te bekijken 
welk deel van de ontvangers van kortdurende zorg tijdelijk in een verpleeghuis opgenomen zijn 
geweest, maar de beschikbare data laten dit niet toe. Ook is onbekend welk deel van de 
thuiszorg palliatieve zorg behelst. Er is namelijk niet gevraagd of de respondent terminaal 
ziek is of niet. Wel zijn mensen die in het voorafgaande jaar zijn overleden en zich dus 
ten tijde van de enquête niet meer in het huishouden bevonden, buiten beschouwing 
zijn gelaten.13 Voor een deel zit de palliatieve zorg dus al niet meer in het databestand.

Relatief omvangrijke groepen onder de ontvangers van kortdurende aw bz-thuiszorg 
zijn patiënten van 65 jaar of ouder (66%), patiënten die in een ziekenhuis of kliniek 
op genomen zijn geweest (65%) en patiënten met multimorbiditeit (62%) (tabel 4.5). 
In  totaal bestaat een derde van de zorgontvangers uit ouderen die meer dan één aan-
doening hebben en in het ziekenhuis hebben gelegen (in de tabel als: A + D + E). Voorts 
hebben twee van de vijf ontvangers van kortdurende zorg te maken met de (gevolgen 
van) een beroerte (hersenbloeding/herseninfarct) (c va), een ongeval of gewrichtss-
lijtage van de heupen of knieën, waarvan de laatste groep aandoeningen het vaakst 
voorkomt. Het is alleen niet bekend of de aandoeningen ten grondslag liggen aan het ge-
bruik van de thuiszorg. Iets minder dan een derde van de zorgontvangers heeft te maken 
met deze groepen aandoeningen en is tevens in het ziekenhuis opgenomen geweest (in 
de tabel als: A + B). Onafhankelijk van elkaar omvatten deze twee kenmerken tezamen 
vier van de vijf ontvangers van kortdurende zorg (in de tabel als: A / B). Deze groepen zijn 
dus inderdaad sterk vertegenwoordigd binnen de kortdurende thuiszorg. Het betekent 
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echter ook dat 20% van de ontvangers van kortdurende thuiszorg niet in een ziekenhuis 
is opgenomen geweest (althans niet in de voorafgaande twaalf maanden) noch last heeft 
van de genoemde aandoeningen.

Tabel 4.5

Omvang van deelgroepen binnen de kortdurende awbz-thuiszorga, selectie personen van 6 jaar of 

ouder met persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit awbz, 2007 (in procenten)

kenmerken zorgontvangers
kortdurende 
awbz-thuiszorga

A opgenomen geweest in ziekenhuis of kliniekb 65
B behandelingc ernstige gevolgen ongeval / gewrichtsslijtage van heupen 

of knieën / (gevolgen van) beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) 43
ernstige gevolgen van een ongevalc 8
gewrichtsslijtage van heupen of knieënc 35
(de gevolgen van) beroerte (hersenbloeding of herseninfarct)c 6

C fysiotherapieb 40
D multimorbiditeitd 62
E ≥ 65 jaar 66
F ≥ 75 jaar 45

A / B 80
A + B 30
A / C 71
A + C 34
B / C 64
B + C 21
A / B / C 83
A + B + C 19
A / D / E 92
A + D + E 33

(n) (82)

a awbz-thuiszorg: persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp.
b In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.
c Hiervoor behandeld of onder controle geweest in de twaalf maanden voorafgaand aan het 

onderzoek en de aandoening in deze periode minstens zes maanden hebben gehad.
d Ten minste twee van de volgende aandoeningen: ernstige gevolgen ongeval; gewrichtsslijtage 

van heupen of knieën; (de gevolgen van) beroerte (hersenbloeding of herseninfarct); astma, 
chronische bronchitis, longemfyseem of cara; kanker of kwaadaardige aandoening; ernstige 
hartaandoening; vernauwing van bloedvaten in buik of benen; ernstige darmstoornissen; ernstige 
ziekten aan nieren, gal of lever of schildklierziekte; chronische gewrichtsontsteking; suikerziekte; 
rugaandoening; nek- of schouderaandoening; aandoening elleboog, pols of hand; ziekten van 
het zenuwstelsel; epilepsie; ernstige huidziekte; langdurige psychische problemen; cognitieve 
problemen.

Bron: scp/cbs (avo’07)
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Daarnaast dient opgemerkt te worden dat aandoeningen en gezondheidsproblemen die 
in een intramurale setting onder revalidatiezorg, herstelgerichte zorg of kortdurende 
zorg vallen, bij terugkeer naar huis (dus extramuraal) mogelijk als permanent of lang-
durig gekenmerkt worden, omdat een verdere verbetering van de gezondheidstoestand 
en vermindering van de hulpbehoefte niet in de lijn der verwachting ligt.
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5 Afbakening

De vorige paragraaf gaf inzicht in het profiel van de ontvangers van kortdurende thuis-
zorg uit de aw bz. We gaan hier bekijken of dit profiel verschilt van dat van de ontvangers 
van langdurige zorg (§ 5.1). Er zijn mensen die zowel kortdurende als langdurige thuis-
zorg ontvangen (§ 5.2). In verband met een mogelijke overheveling uit de aw bz naar de 
Zvw bekijken we ook of de kortdurende thuiszorg nader afgebakend of toegespitst zou 
kunnen worden en wat dit zou betekenen voor de omvang ervan (§ 5.3).

5.1 Vergelijking met langdurige zorg

Wat betreft de demografische en sociaaleconomische kenmerken verschillen de ont-
vangers van kortdurende zorg weinig van die van langdurige zorg. Er bestaan geen 
(significante) verschillen in geslacht, alleen wonen en opleidingsniveau. Wel hebben 
mensen met kortdurende zorg een hoger besteedbaar huishoudinkomen en zijn ze vaker 
jonger dan 70 jaar (tabel 5.1). De gemiddelde leeftijd scheelt bijna drie jaar, maar dit ver-
schil is statistisch niet significant.

Tabel 5.1

Leeftijd en besteedbaar huishoudinkomen naar duur van de awbz-thuiszorg, selectie personena 

van 6 jaar of ouder met persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit de awbz, 2007 

(verticaal gepercenteerd en gemiddelde leeftijd in jaren)

kortdurende  
awbz-thuiszorg

(ook) langdurige  
awbz-thuiszorg totaal

leeftijd sign.*
6-69 jaar 41 28 33
≥ 70 jaar 59 72 67

n.s.
gemiddelde leeftijd 67,4 70,1 69,1

besteedbaar huishoudensinkomen 2006 sign.*
< 1100 euro 14 23 19
1100-1599euro 27 38 34
1600-3299 euro 45 35 39
≥ 3300 euro 14 5 8

(n) (94) (147) (241)

a Huishoudinkomen 2006: 18 jaar en ouder.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; n.s. = niet significant.

Bron: scp/cbs (avo’07)
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Daarnaast zijn er geen (significante) verschillen tussen kortdurende- en langdurige- 
zorgontvangers wat betreft de aanwezigheid van specifieke aandoeningen (vergelijk 
tabel 4.2). Wel laten de cijfers zien dat mensen met kortdurende zorg vaker geen of een 
lichtere a dl/hdl-beperking hebben dan de ontvangers van langdurige zorg (tabel 5.2). 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de ernst van de beperkingen zoals die in het 
onderzoek werden vastgesteld, deels een indicator is van de aanhoudendheid van de 
beperkingen (zie ook § 2 en § 4.2). Het betreft namelijk de situatie op het moment van 
het onderzoek en niet die in de periode dat de zorg genoten werd. Over de ernst van 
de beperkingen waarvoor de kortdurende zorg ontvangen werd, is daardoor niet veel 
bekend.

Tabel 5.2

Ernst van de beperkingen naar duur van de awbz-thuiszorg, selectie personen van 6 jaar of ouder met 

persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit de awbz, 2007 (verticaal gepercenteerd)

kortdurende  
awbz-thuiszorg

(ook) langdurige  
awbz-thuiszorg totaal

adl/hdl-beperkinga sign.***
geen 26 5 13
licht 14 3 7
matig 41 12 23
ernstig 19 80 57

(n) (92) (155) (247)

a adl : algemene dagelijkse levensverrichtingen; hdl : huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; n.s. = niet significant.

Bron: scp/cbs (avo’07)

De gebruikers van kortdurende zorg zijn vaker in een ziekenhuis opgenomen geweest 
dan de ontvangers van langdurige zorg (65% versus 34%) (tabel 5.3). Zij hebben echter 
minder vaak mobiliteitshulpmiddelen en woontechnische aanpassingen tot hun be-
schikking en wonen minder vaak in een aangepaste of ouderenwoning. Dat is logisch, 
want mensen zullen eerder in aanmerking komen voor of overgaan tot de aanschaf of 
het regelen van hulpmiddelen en aanpassingen wanneer deze voor een langere periode 
nodig zijn. Personen met kortdurende thuiszorg uit de aw bz ontvingen daarnaast min-
der vaak huishoudelijke hulp vanuit de Wmo dan degenen met langdurige aw bz-zorg. 
De huishoudelijke hulp aan de ontvangers van langdurige zorg was in vrijwel alle 
gevallen ook langdurig. De ontvangers van kortdurende zorg ontvingen de eventuele 
huishoud elijke hulp ook wel voor een korte periode, maar opvallend is dat bijna een 
derde van de kortdurende-zorgontvangers langdurig huishoudelijke hulp krijgt.
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Tabel 5.3

Zorg- en hulpmiddelengebruik naar duur van de awbz-thuiszorg, selectie personen van 6 jaar 

of ouder met persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit de awbz, 2007 

(verticaal gepercenteerd)

kortdurende  
awbz-thuiszorg

(ook) langdurige 
awbz-thuiszorg totaal

sign.***
opname in ziekenhuis of klinieka 65 34 45

sign.***
hulpmiddelen mobiliteitb 33 70 56

sign.***
ouderenwoning of woning met bouwtechnische aanpassing 51 81 70

sign.***
woontechnische aanpassingenc 39 71 60

sign.***
geen huishoudelijke hulp vanuit Wmoa 56 32 41
kortdurende huishoudelijke hulp vanuit Wmoa 13 1 5
langdurige huishoudelijke hulp vanuit Wmoa 31 67 54

(n) (87) (152) (238)

a In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.
b Mobiliteitshulpmiddelen: aangepaste auto, rolstoel, rollator/looprekje, buitenwagen/scootmobiel.
c Woontechnische aanpassingen: aangepaste meubels, zoals toiletverhoger, postoel, douchezitje, 

aangepast bed.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; n.s. = niet significant.

Bron: scp/cbs (avo’07)

De ontvangers van kortdurende zorg krijgen vaker verpleegkundige hulp en vaker 
slechts één aw bz-zorgfunctie dan degenen met langdurige thuiszorg (tabel 5.4). De 
kortdurende zorg beslaat inderdaad minder weken en is daarnaast minder intensief dan 
de langdurige zorg. De meerderheid (74%) van de mensen met kortdurende zorg kreeg 
in het voorafgaande jaar gedurende een periode van maximaal tien weken hulp, terwijl 
de meeste ontvangers van langdurige zorg 27-52 weken hulp kregen (76%). Het verschil 
in intensiteit zal samenhangen met de hulpbehoefte (ernst van de beperkingen), de 
ontvangen zorgfunctie en het aantal zorgfuncties waarbij men hulp krijgt. Daarnaast 
laten de cijfers zien dat ontvangers van kortdurende zorg minder vaak gebruikmaken van 
een pgb dan degenen die deze zorg langdurig ontvangen (tabel 5.4).
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Tabel 5.4

Kenmerken van de ontvangen awbz-zorg naar duur van de awbz-thuiszorg, selectie personen 

van 6 jaar of ouder met persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit de awbz, 2007 

(verticaal gepercenteerd en gemiddelden in weken of uren)

kortdurende  
awbz-thuiszorg

(ook) langdurige  
awbz-thuiszorg totaal

zorgfunctie en aantal functiesa awbz-zorg sign.***
alleen persoonlijke verzorging 42 53 49
alleen verpleegkundige hulp 44 15 26
persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp 14 32 25

sign.***
awbz-zorg met pgbb 4 23 16

sign.***
momenteel nog steeds hulp vanuit awbzc 23 92 67

sign.***
gemiddelde duurd awbz-zorg (in weken) 9,0 42,2 30,1

duurd en voortduringc sign.***
0-10 weken 74 7 31
11-26 weken en niet meer 16 4 8
11-26 weken en nog steeds 6 13 11
27-52 weken 5 76 50

intensiteit awbz-zorg sign.***
< 8 uur per week 92 64 74
≥ 8 uur per week 8 36 26

sign.*
gemiddeld aantal uren awbz-zorg per weeke 5,7 10,0 8,4

(n) (101) (179) (280)

a Maximaal twee (persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp).
b Pgb: persoonsgebonden budget.
c Op het moment van de enquête.
d In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.
e Maximaal 168 uur per week mogelijk.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; n.s. = niet significant.

Bron: scp/cbs (avo’07)

De ontvangers van kortdurende aw bz-gerelateerde thuiszorg verschillen dus op 
bepaalde aspecten van de ontvangers van langdurige thuiszorg. Welke van de kenmerken 
zijn het meest bepalend voor het onderscheid tussen kortdurende en langdurige aw bz- 
thuiszorg? Om deze vraag te beantwoorden hebben we een analyse uitgevoerd die 
rekening houdt met de onderlinge samenhang tussen de kenmerken. Deze staat be-
schreven in bijlage C; hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
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De uitkomsten bevestigen dat zorgontvangers met ernstige a dl/hdl-beperkingen vaker 
langdurige thuiszorg krijgen dan degenen met geen of minder ernstige beperkingen. 
Gezien de meetwijze (de beperkingen zijn vastgesteld ten tijde van het onderzoek en 
niet per se tijdens de periode waarin de zorg ontvangen werd), zou je kunnen stellen 
dat het verdwijnen of verminderen van de beperkingen een kenmerk is van kortdurende 
zorg, overeenkomend met het idee van herstelgerichte zorg. Ook de aw bz-thuiszorg aan 
mensen met langdurige huishoudelijke hulp (Wmo) is vaker langdurig dan de zorg aan 
mensen zonder permanente huishoudelijke hulp. Hoogstwaarschijnlijk ontvangt deze 
groep de thuiszorg uit de aw bz voor dezelfde (langdurige) gezondheidsproblemen als 
waarvoor zij de huishoudelijke hulp krijgen.
Daarnaast hangt kortdurende thuiszorg samen met opname in een ziekenhuis of kliniek. 
Dit komt overeen met het profiel van de ontvangers van aw bz-revalidatie in verpleeg-
huizen (zie Peerenboom et al. 2008). Ook de relatie die in het ser-advies (2008) werd 
gelegd met medische ingrepen wordt hiermee bevestigd. Het zal gaan om mensen die na 
een medische ingreep en bij terugkeer uit het ziekenhuis, tijdelijk thuis zorg nodig heb-
ben tot zij hersteld zijn. Demografische en sociaaleconomische kenmerken blijken het 
gebruik van langdurige dan wel kortdurende thuiszorg nauwelijks te verklaren.

5.2 Overlap met langdurige zorg

De ontvangers van kortdurende zorg en die van langdurige zorg verschillen dus op een 
aantal punten van elkaar. Toch zijn er ook overeenkomsten. In verband met de eventuele 
overheveling van de zorg, en de mogelijke knelpunten hierin, is het van belang om te 
kijken naar de mate waarin ontvangers van kortdurende zorg overlappen met langdurig 
hulpbehoevenden.
Bijna twee derde (64%) van de ontvangers van kortdurende aw bz-thuiszorg geeft aan 
een langdurige aandoening/handicap te hebben en de helft (52%) langdurige lichame-
lijke beperkingen. Het is niet bekend of zij voor deze aandoeningen en beperkingen zorg 
ontvangen. Wel ontvangt bijna een derde (31%) van de ontvangers van kortdurende zorg 
langdurige huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Onder de ontvangers van kortdurende 
persoonlijke verzorging is de overlap met langdurige huishoudelijke hulp groter dan 
onder de mensen met kortdurende verpleging (42% versus 22%; zie tabel 4.3).
Binnen de aw bz komt een combinatie van kortdurende en langdurige thuiszorg minder 
vaak voor. Van de mensen met kortdurende persoonlijke verzorging ontvangt slechts 
4% langdurige verpleegkundige hulp. Omgekeerd ontvangt 7% van de mensen met kort-
durende verpleegkundige hulp, langdurige persoonlijke verzorging.
In totaal ontvangen twee van de vijf (43%) personen met kortdurende persoonlijke ver-
zorging daarnaast langdurige verpleging of huishoudelijke hulp. Ook een kwart (26%) 
van de mensen met kortdurende verpleging ontvangt tevens langdurige persoonlijke 
verzorging of huishoudelijke hulp. Dit betekent dat een aanzienlijke groep kortdurende-
zorgontvangers behalve met tijdelijke problemen te maken heeft met langdurige.
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5.3 Nadere afbakening

In verband met een mogelijke overheveling uit de aw bz naar de Zvw bekijken we hier of 
de kortdurende thuiszorg in dit onderzoek nader afgebakend of toegespitst zou kunnen 
worden en welke gevolgen dit heeft voor de omvang ervan.
In het advies van de ser (2008: 11 en 89) werd gesproken over ‘kortdurende, herstel-
gerichte zorg’, ook wel nader omschreven als zorg die tijdelijk is en samenhangt met 
medische ingrepen, zoals de op herstel gerichte revalidatiezorg of de eerstelijns ver-
pleegkundige zorg. Het ministerie van v ws beperkt de overheveling voorlopig tot 
(intramurale) somatische revalidatiezorg, waarbij het zorg betreft die volgt op een 
ziekenhuisopname (v ws 2009a). In dit rapport hebben wij als gevolg van de beschik-
bare data breder moeten kijken: naar ‘zorg vanwege tijdelijke gezondheidsproblemen’ 
die we kortdurende zorg genoemd hebben. Over de exacte grondslag van die zorg 
( aandoeningen, beperkingen, diagnose, prognose) en de eventueel bijbehorende 
medische behandeling is niets bekend. Evenals voor de Nederlandse Zorgautoriteit 
(nz a 2009), is het daarom voor het scp niet goed mogelijk om uit de zorgfuncties de 
revalidatie component te destilleren.

Om toch dichter bij de door v ws gehanteerde omschrijving van herstelgerichte zorg 
te komen, zouden we de zorg verder kunnen afbakenen door een aantal aanvullende 
 criteria mee te nemen. Bijvoorbeeld door naast tijdelijkheid naar ziekenhuisopname14 te 
kijken. In dat geval gaat het om circa een kwart van de gebruikers van aw bz-thuiszorg 
(tabel 5.5, figuur 5.1). Ook is er een aantal typen aandoeningen waarvan de combinatie 
met behandeling of controle door een arts, ziekenhuisopname en kortdurende thuis-
zorg, revalidatie doet vermoeden: ernstige gevolgen van een ongeval, gewrichtsslijtage 
van heupen of knieën en (de gevolgen van) beroerte (hersenbloeding of herseninfarct). 
Deze aanvulling beperkt de groep tot 10% van alle aw bz-thuiszorggebruikers (tabel 
5.5, figuur 5.1). Wel moet opgemerkt worden dat niet bekend is of het gebruik van de 
thuiszorg daadwerkelijk het gevolg is van of samenhangt met de aandoeningen of 
ziekenhuisopnamen. Een aanvullend afbakeningscriterium is de uitsluiting van gebruik-
ers van langdurige huishoudelijke hulp (Wmo). Dit beperkt de groep tot 5% van alle 
aw bz-thuiszorggebruikers (tabel 5.5, figuur 5.1). Daarbij dient aangetekend te worden 
dat veel gebruikers van intramurale aw bz-revalidatiezorg vaak wel al voor de opname 
thuiszorg ontvingen (Peerenboom et al. 2008).
Wat zou tot slot met de omvang van de groep gebeuren wanneer we het begrip zouden 
verengen tot kortdurende verpleegkundige zorg? Dit is te zien in het tweede deel van 
tabel 5.5. In deze meest beperkte variant gaat het dan om 4% van alle gebruikers van 
aw bz-thuiszorg in een jaar.
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Tabel 5.5

Jaarlijks aandeel gebruikers van kortdurende awbz-thuiszorg naar afbakeningscriterium, selectie 

personen van 6 jaar of ouder met persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit de awbz, 

2007 (in procenten) 

afbakening %

totaal gebruikers awbz-thuiszorga 100

kortdurende awbz-thuiszorgb 36
kortdurend + in ziekenhuis of kliniek opgenomen geweest 24
kortdurend + ziekenhuisopname + behandeling/controle van specifieke aandoeningenc 10
kortdurend + ziekenhuisopname + specifieke aandoeningen + geen langdurige huishoudelijke 
hulp (Wmo) 5

kortdurende verpleegkundige hulp awbz 23
kortdurende verpleging + in ziekenhuis of kliniek opgenomen geweest 15
kortdurende verpleging + ziekenhuisopname + behandeling/controle van specifieke aandoe-
ningenc 6
kortdurende verpleging + ziekenhuisopname + specifieke aandoeningen + geen langdurige 
persoonlijke verzorging (awbz) 6
kortdurende verpleging + ziekenhuisopname + specifieke aandoeningen + geen langdurige 
persoonlijke verzorging (awbz) + geen langdurige huishoudelijke hulp (Wmo) 4

a Persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp.
b Kortdurende zorg: vanwege tijdelijke gezondheidsproblemen.
c Aandoeningen: ernstige gevolgen van een ongeval, gewrichtsslijtage van heupen of knieën en/of 

(de gevolgen van) beroerte (hersenbloeding of herseninfarct).

Bron: scp/cbs (avo’07)

5.4 Informatiebehoefte v ws

Het ministerie van v ws wil nagaan in hoeverre overheveling van de extramurale, aan 
revalidatie gerelateerde thuiszorg in een later stadium mogelijk (en wenselijk) is. Het 
ministerie heeft aangegeven dat het, om tot een goede beslissing te kunnen komen over 
het wel of niet overhevelen van de revalidatie gerelateerde thuiszorg, informatie nodig 
heeft over:
a. omvang en profiel van zorg en cliënten die kortdurende thuiszorg ontvangen en die 

daarvoor in een ziekenhuis een medische behandeling hebben ondergaan, op te split-
sen naar groepen diagnosen/behandelingen die revalidatie doen vermoeden versus 
behandelingen die niet aan revalidatie zijn gerelateerd;

b. onderscheid van de resultaten van punt a in cliënten die al dan niet voorafgaand aan 
de ziekenhuisopname langdurige zorg ontvingen;

c. onderscheid van de resultaten van punt a in cliënten die al dan niet tegelijk met kort-
durende thuiszorg ook langdurige thuiszorg ontvangen.
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Zoals in paragraaf 5.3 al aangegeven, kennen de gegevens die op dit moment beschikbaar 
zijn bij het scp (avo’07) een aantal beperkingen die beantwoording van de vragen in de 
weg staan. Bovendien is de groep kortdurende-zorgontvangers in het gegevensbestand 
te klein om een betrouwbare analyse van het profiel van subgroepen te maken.

Toch is het mogelijk om de door v ws omschreven groepen bij benadering te repliceren 
en een schatting te maken van hun omvang.

Ad a
Cliënten die kortdurende thuiszorg ontvangen en die daarvoor in een ziekenhuis een 
medische behandeling hebben ondergaan, op te splitsen naar groepen diagnosen/
behandelingen die revalidatie doen vermoeden versus behandelingen die niet aan revali-
datie zijn gerelateerd

Op grond van de volgende afbakening kan de groep waarbij revalidatie wordt vermoed 
geschat worden:
-	 ontvangen aw bz-thuiszorg (persoonlijke verzorging en/of verpleging) vanwege 

 tijdelijke gezondheidsproblemen;15

en
-	 zijn opgenomen geweest in een ziekenhuis of kliniek;16

en
-	 hebben een aandoening waarvan de aanwezigheid 17 revalidatie doet vermoeden (in 

combinatie met behandeling of controle door een arts, ziekenhuisopname en kort-
durende thuiszorg): ernstige gevolgen van een ongeval, gewrichtsslijtage van heupen 
of knieën en (de gevolgen van) beroerte (hersenbloeding of herseninfarct).

Dit betreft naar schatting 10% van alle gebruikers van aw bz-thuiszorg in een jaar 
(tabel 5.5, figuur 5.1).
De groep kortdurende-zorgontvangers van aw bz-thuiszorg die wel in een ziekenhuis 
opgenomen zijn geweest, maar die niet een van de hiervoor vermelde aandoeningen 
hebben18 wordt geraamd op 14% van alle gebruikers van aw bz-thuiszorg in een jaar 
(figuur 5.1).

Ad b en c
Onderscheid in cliënten die al dan niet voorafgaand aan de ziekenhuisopname lang-
durige zorg ontvingen
Onderscheid in cliënten die al dan niet tegelijk met kortdurende thuiszorg ook lang-
durige thuiszorg ontvangen

Er is alleen informatie bekend óf cliënten in de voorafgaande twaalf maanden thuiszorg 
ontvingen vanwege permanente gezondheidsproblemen; niet op welk moment zij deze 
ontvingen in relatie tot de kortdurende thuiszorg. De eerder, bij a, genoemde groep van 
kortdurende-zorgontvangers van aw bz-thuiszorg die in een ziekenhuis opgenomen 
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zijn geweest en die een aandoening hebben die revalidatie doet vermoeden (10%), kan 
hierdoor onderverdeeld worden in twee groepen:
-	 degenen die geen langdurige huishoudelijke hulp vanuit de Wmo ontvangen;19 en
-	 degenen die dat wel doen.20

Deze twee groepen zijn naar schatting even groot en worden ieder geraamd op 5% van 
alle gebruikers van aw bz-thuiszorg in een jaar (tabel 5.5, figuur 5.1).

Figuur 5.1

Omvang van subgroepen van gebruikers van awbz-thuiszorg, in het bijzonder kortdurende thuiszorg
Figuur 5.1
Titel

AWBZ-thuiszorga

kortdurendb

36%
(ook) langdurigb

64%

a Persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.
b Langdurig: vanwege permanente gezondheidsproblemen; kortdurend: vanwege tijdelijke gezondheids-
 problemen.
c In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.
d De ernstige gevolgen van een ongeval, gewrichtsslijtage van heupen of knieën en/of (de gevolgen van) 
 beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), waarvoor behandeld of onder controle geweest in de vooraf-
 gaande twaalf maanden en de aandoening in deze periode minstens zes maanden gehad.

Bron: SCP/CBS (AVO.’07)

geen ziekenhuisopnamec

13%

aandoeningend 
die revalidatie doen
vermoeden afwezig

14%

langdurige huishoudelijke
hulp (Wmo)c

5%

ziekenhuisopnamec

24%

aandoeningend 
die revalidatie doen

vermoeden aanwezig
10%

geen langdurige huis-
houdelijke hulp (Wmo)c

5%
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6 Conclusies en beschouwing

Naar aanleiding van het scp-verklaringsmodel verpleging en verzorging (Timmermans 
en Woittiez 2004a en b), de discussie aangaande de afbakening van de aw bz en de over-
heveling van kortdurende, herstelgerichte zorg (somatische revalidatiezorg) naar de Zvw, 
kijkt dit rapport naar de kortdurende thuiszorg die momenteel vanuit de aw bz verstrekt 
wordt. Als gevolg van de beschikbare data (avo’07) wordt hieronder verstaan:
-	 persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp door een zorginstelling vanwege 

 tijdelijke gezondheidsproblemen;
-	 persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit een woonvoorziening vanwege 

tijdelijke gezondheidsproblemen; en
-	 persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp met een pgb gegeven door andere 

typen hulpverleners vanwege tijdelijke gezondheidsproblemen.
Het gaat om hulp in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Hierbij is 
aangenomen dat alle verpleging in het kader van de aw bz verstrekt is, zonder dat het 
mogelijk is de zogenoemde ziekenhuisverplaatste zorg te onderscheiden (zie noot 5). Het 
rapport gaat in op drie vraagstukken: omvang, profiel en afbakening.

Omvang
Het aandeel van de kortdurende zorg binnen de aw bz-gerelateerde thuiszorg is 
aanzienlijk: 36% van de zorgontvangers krijgt deze zorg vanwege tijdelijke gezondheids-
problemen. Onder de gebruikers van verpleegkundige hulp ligt het aandeel dat 
kortdurend zorg ontvangt hoger (44%) dan onder de gebruikers van persoonlijke 
 verzorging (28%).

Profiel
De ontvangers van de kortdurende aw bz-gerelateerde thuiszorg zijn gemiddeld 67 jaar 
en de meerderheid van hen is vrouw, alleenwonend en laagopgeleid. Wel lijkt het erop 
dat kortdurende verpleegkundige hulp andere gebruikers kent dan kortdurende per-
soonlijke verzorging: zij zijn jonger, minder vaak alleenwonend en hebben een hoger 
besteedbaar huishoudinkomen dan de ontvangers van persoonlijke verzorging. De helft 
van alle kortdurende-zorgontvangers woont in een ouderenwoning of een woning met 
bouwtechnische aanpassingen en twee van de vijf ontvangen tevens huishoudelijke hulp 
binnen het kader van de Wmo.
De ontvangen aw bz-gerelateerde thuiszorg besloeg gemiddeld zes uur per week en de 
meeste mensen (86%) ontvingen slechts één van beide zorgfuncties (persoonlijke ver-
zorging of verpleegkundige hulp). Zelden was de zorg geregeld via een persoonsgebon-
den budget (pgb).

Omvangrijke deelgroepen onder de gebruikers van kortdurende zorg zijn 65-plussers, 
mensen die in een ziekenhuis of kliniek opgenomen zijn geweest en mensen met multi-
morbiditeit. Ook is bijna een derde onder behandeling of controle bij een arts vanwege 
gewrichtsslijtage van de heupen of knieën.
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Van de ontvangers van kortdurende thuiszorg is 35% echter niet in een ziekenhuis 
op genomen geweest.21 Hoewel ziekenhuisopname dus een belangrijk kenmerk is, ver-
klaart het niet alle gebruik van kortdurende thuiszorg. Een medische behandeling kan 
door huisartsen zijn gegeven of op de polikliniek. Ook de aanwezigheid van specifieke 
aandoeningen die revalidatie doen vermoeden kan niet alle gebruik van kortdurende 
thuiszorg verklaren. In totaal heeft 20% van de kortdurende-zorgontvangers noch te 
maken met een ziekenhuisopname noch met aandoeningen die revalidatie doen ver-
moeden. Voor hen moet de verklaring voor het kortdurende zorggebruik dus ergens 
anders gezocht worden.

Afbakening
De gebruikers van de kortdurende thuiszorg verschillen op een aantal punten van die 
van de langdurige thuiszorg. Verschillen worden gevonden in huishoudinkomen, hulp-
middelengebruik, zorgfunctie, pgb-gebruik en duur, voortduring en intensiteit van de 
hulp. Sterk differentiërende kenmerken in de profielen van kortdurende en langdurige 
thuiszorg zijn:
-	 de ernst en aanhoudendheid van a dl/hdl-beperkingen;
-	 de aanwezigheid van langdurige huishoudelijke hulp vanuit de Wmo; en
-	 opname in een ziekenhuis of kliniek.

In vergelijking met ontvangers van langdurige zorg hebben ontvangers van kortdurende 
zorg minder vaak ernstige of langdurig aanhoudende beperkingen, ontvangen zij 
minder vaak langdurige huishoudelijke hulp (Wmo) en zijn zij vaker in een ziekenhuis 
opgenomen geweest. Het zal veelal gaan om mensen die na een medische ingreep en bij 
terugkeer uit het ziekenhuis, tijdelijk thuis zorg nodig hebben tot zij hersteld zijn.

Ondanks de hiervoor genoemde verschillen heeft een aanzienlijke groep ontvangers van 
kortdurende zorg behalve met tijdelijke problemen te maken met langdurige. De helft 
zegt langdurige lichamelijke beperkingen te hebben en bijna een derde ontvangt huis-
houdelijke hulp vanuit de Wmo vanwege permanente gezondheidsproblemen. Onder 
de ontvangers van kortdurende persoonlijke verzorging is de overlap met langdurige 
huishoudelijke hulp groter dan onder degenen met kortdurende verpleging (42% versus 
22%).
Binnen de aw bz komt een combinatie van kortdurende en langdurige thuiszorg minder 
vaak voor. Van de mensen met kortdurende persoonlijke verzorging ontvangt slechts 4% 
langdurige verpleegkundige hulp. Omgekeerd, ontvangt 7% van de mensen met kort-
durende verpleegkundige hulp, langdurige persoonlijke verzorging.
Er is dus een groep mensen met langdurige gezondheidsproblemen die daarbovenop 
een tijdelijk probleem krijgt en die daarvoor voor een korte periode extra of aanvul-
lende thuiszorg nodig hebben. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan ouderen met 
 chronische beperkingen die vallen en bij wie herstel van de ongevalletsels mogelijk is.
In het kader van de ketenzorg dient opgemerkt te worden dat gezondheidsproblemen 
die in een intramurale setting onder revalidatiezorg, herstelgerichte zorg of kort-
durende zorg vallen, bij terugkeer naar huis (dus extramuraal) mogelijk als permanent 
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of  langdurig gekenmerkt worden, omdat een verdere verbetering van de gezondheids-
toestand en hulpbehoefte niet in de lijn der verwachting ligt.

De gegevens die beschikbaar waren voor dit onderzoek (avo’07) hebben een aantal 
beperkingen, waarvan de belangrijkste is het ontbreken van informatie over de grond-
slag van de zorg (aandoeningen, beperkingen, diagnose, prognose) en de eventueel 
bijbehorende medische behandelingen. Evenals voor de nz a (2009) is het daarom voor 
het scp niet goed mogelijk om uit de zorgfuncties de revalidatiecomponent te des-
tilleren. Op dit moment zijn er geen geschikte andere databronnen beschikbaar. Voor 
gericht vervolgonderzoek zouden ziekenhuisregistraties of gegevens van huisartsen 
 behulpzaam kunnen zijn.
Om toch de door v ws gehanteerde omschrijving van herstelgerichte zorg te benaderen, 
hebben we de kortdurende aw bz-gerelateerde thuiszorg verder afgebakend op basis van 
een aantal aanvullende criteria. Dit zijn:
-	 de aanwezigheid van een ziekenhuisopname;
-	 de aanwezigheid van een aantal specifieke typen aandoeningen22 (alle belangrijke 

redenen voor intramurale somatische revalidatiezorg) en de behandeling of controle 
hiervan door een arts;

-	 de uitsluiting van gebruikers van langdurige thuiszorg (huishoudelijke hulp).

In de meest beperkte variant gaat het om 5% van de gebruikers van aw bz-thuiszorg in 
een jaar. Wanneer daarnaast alleen van verpleegkundige hulp wordt uitgegaan, betreft 
het 4% van alle gebruikers van aw bz-thuiszorg in een jaar.
De groep zorgontvangers in het gegevensbestand is te klein om een betrouwbare analyse 
van het profiel van de subgroepen te kunnen maken.

Beschouwing
De gegevens (avo’07) die beschikbaar waren voor dit onderzoek kennen een aantal 
beperkingen waardoor het niet mogelijk is om tot een nauwkeurige afbakening te 
komen van de aan revalidatie gerelateerde thuiszorg en om aan te geven welke thuis-
zorg overgeheveld zou moeten worden. De analyse van de avo -gegevens laat wel een 
 duidelijk profiel zien van de gebruikers van kortdurende thuiszorg binnen de aw bz. 
Daarnaast geeft ze een impressie van de relatieve omvang van de aan revalidatie 
 gerelateerde thuiszorg. Dit kan van nut zijn bij meer gericht vervolgonderzoek.
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Bijlage A Personen versus huishoudens

Hoewel de vragen in het avo over ontvangen thuiszorg gesteld zijn op het huishouden-
niveau, is wel bekend welke persoon of personen in het huishouden de specifieke 
zorgfunctie ontving(en), zodat de zorggegevens aan persoonsgegevens gekoppeld konden 
worden. In een aantal gevallen maakte de zorgontvanger ten tijde van het onderzoek geen 
deel meer uit van het huishouden (bv. vanwege verhuizing of overlijden) en waren geen 
persoonsgegevens bekend. Deze personen konden daarom niet worden meegenomen in 
de analyse. De aantallen die hierdoor buiten zicht blijven, zijn gelukkig klein (tabel B1.1).

Tabel A.1

Aantal huishoudens waarin de persoon/personen die hulp ontving(en)a zich nog wel of niet meer in 

het huishouden bevinden, selectie huishoudens die de specifieke hulp vanuit awbz /Wmo ontvingen 

( ongewogen aantallen)

persoonlijke 
verzorging (awbz)

verpleegkundige  
hulp (awbz)

huishoudelijke  
hulp (Wmo)

ja, alle personen nog in het huishouden 182 75 431
nee, niet alle personen meer in het huishouden 11 3 7

totaal 193 78 438

a Bevolking van 6 jaar en ouder.

Bron: scp/cbs (avo’07)

In een aantal huishoudens ontvingen meerdere personen dezelfde zorgfunctie. Vanwege 
de opbouw van de vraagstelling was het niet mogelijk te achterhalen welk deel van die 
zorg voor welke persoon bestemd was. Ook was het in deze gevallen niet mogelijk om op 
persoonsniveau vast te stellen of de hulp ontvangen werd vanuit de aw bz (of de Wmo). 
Gelukkig betrof het slechts een klein aantal personen (tabel A.2) en doen nadere analyses 
vermoeden dat het effect op de resultaten miniem is (niet in de tabel).

Tabel A.2

Aantal personen met een huisgenoota die eenzelfde type zorg ontving, selectie personen met zorg 

 vanuit de awbz /Wmo (in absolute aantallen, ongewogen)

persoonlijke  
verzorging (awbz)

verpleegkundige  
hulp (awbz)

huishoudelijke  
hulp (Wmo)

personen met een huisgenoota die 
eenzelfde type zorg ontving 10 6 45

a Al dan niet nog aanwezig in het huishouden.

Bron: scp/cbs (avo’07)
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Bijlage B Het onderscheid tussen kortdurende en 
langdurige zorg

Tijdelijke versus permanente gezondheidsproblemen
Het onderscheid tussen kortdurende en langdurige thuiszorg kan in het avo 2007 
gemaakt worden op basis van de vraag of de zorg ontvangen werd voor tijdelijke dan wel 
permanente gezondheidsproblemen. Deze vraag is op het huishoudenniveau gemeten 
en voor iedere ontvangen zorgfunctie apart gesteld. Het onderscheid tussen tijdelijke 
en permanente gezondheidsproblemen bleek niet in alle gevallen eenduidig. Door de 
opzet van de vragenlijst zijn meer antwoorden mogelijk dan alleen tijdelijke of alleen 
permanente gezondheidsproblemen (tabel B1). Een beperkt aantal respondenten gaf 
aan dat het om zowel tijdelijke als permanente gezondheidsproblemen ging en in een 
klein aantal andere gevallen was de (verwachte) duur onbekend (missing). Huishoudens 
met huishoudelijke hulp konden bovendien aangeven of het om andere redenen dan 
gezondheids problemen ging.
Om tot een tweedeling in tijdelijke en permanente gezondheidsproblemen te komen, 
zijn de data opnieuw bekeken en gehercodeerd/gecorrigeerd. Hierbij zijn alle personen 
in de categorieën ‘tijdelijke + permanente gezondheidsproblemen’, ‘duur onbekend’ 
en ‘anders dan gezondheidsproblemen’ (huishoudelijke hulp) individueel bekeken en 
opnieuw ingedeeld (tabel B1). Daarbij is gelet op leeftijd, hulpbehoefte, het type hulp-
verlener, de aanwezigheid van een indicatie, aantal weken hulp, aantal uren hulp en de 
aanwezigheid van een huisgenoot die dezelfde hulp ontving. Permanente problemen 
kregen voorrang boven tijdelijke.

Tabel B.1

Reden voor de ontvangen awbz /Wmo-hulp, bevolking van 6 jaar en ouder (in absolute aantallen, 

ongewogen)

persoonlijke 
verzorging (awbz)

verpleegkundige 
hulp (awbz)

huishoudelijk  
hulp (Wmo)

oorspronkelijke situatie
tijdelijke gezondheidsproblemen 56 63 47
permanente gezondheidsproblemen 133 71 360
tijdelijke + permanente gezondheidsproblemen 1 3 0
duur onbekend 0 3 3
anders dan gezondheidsproblemen – – 33
totaal 190 140 443

situatie na correctie
tijdelijke gezondheidsproblemen 56 64 51
permanente gezondheidsproblemen 134 76 380
missing 0 0 7
totaal 190 140 438

Bron: scp/cbs (avo’07)
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Andere opties
Twee andere indicatoren in het databestand, eveneens op het huishoudenniveau 
 gemeten, komen ook in aanmerking om het onderscheid tussen kortdurend en lang-
durig te maken:
-	 het aantal weken hulp in de voorafgaande twaalf maanden (duur);23 en
-	 of de hulp ten tijde van het onderzoek nog ontvangen wordt (voortduring).

De eerste optie werpt direct de vraag op tot welke duur in weken de zorg als kortdurend 
beschouwd kan worden. Waar ligt het omslagpunt tussen kortdurende en langdurige 
thuiszorg? Bij hoeveel weken ligt de grens? Daarbij dient opgemerkt te worden dat al-
leen de duur tijdens de voorafgaande twaalf maanden bekend is. Deze kan dus maximaal 
52 weken zijn en kan een onderschatting zijn van de werkelijke duur, maar nooit een 
overschatting. Dit betekent dat het zicht op de groep met kortdurende zorg gedeelte-
lijk wordt vertroebeld door langdurige-zorgontvangers die gedurende het jaar voor het 
eerst zorg ontvingen of bij wie na een lange periode de zorg gedurende het jaar ophield. 
Andersom zullen op deze wijze kortdurende-zorgontvangers die gedurende het gehele 
jaar of een groot deel van het jaar zorg ontvingen bij langdurige zorg ingedeeld worden.

Figuur B.1

Verdeling van tijdelijke en permanente gezondheidsproblemen, naar duur van de awbz-gerelateerde 

thuiszorg in wekena (in procenten, n = 260)Figuur B.1
Titel

a In de voorafgaande twaalf maanden.

Bron: SCP/CBS (AVO’07)
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aw bz-gerelateerde thuiszorg (persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp) 
vanwege tijdelijke gezondheidsproblemen duurt gemiddeld 8,7 weken en de mediaan is 
vijf weken. aw bz-gerelateerde thuiszorg vanwege permanente gezondheidsproblemen 
duurt gemiddeld 41,9 weken en de mediaan is 52 weken. De meeste zorgontvangers met 
permanente problemen ontvingen dus gedurende het gehele jaar zorg.
Figuur B1 laat per duurcategorie (in weken) de verdeling zien van tijdelijke en perma-
nente problemen. Omslagpunten lijken te liggen rond tien weken en rond 26 weken. Tot 
en met tien weken betreft de meerderheid van de cases tijdelijke problemen. In die duur-
groepen is de kans dat een willekeurige case een tijdelijk gezondheidsprobleem betreft 
groter dan de kans dat het een permanent gezondheidsprobleem betreft. In de daarop-
volgende duurgroepen spelen zowel tijdelijke als permanente problemen een rol en na 
26 weken hebben permanente gezondheidsproblemen de overhand.

Tabel B.2 bevestigt nogmaals dat ontvangers van kortdurende zorg (≤ 10 weken) voor-
namelijk mensen zijn met tijdelijke gezondheidsproblemen (85%) en ontvangers van 
langdurige zorg (≥ 27 weken) voornamelijk mensen met permanente gezondheids-
problemen (96%). Ertussenin ligt een grijs gebied; de groep met een zorgduur van 
11-26 weken valt niet duidelijk toe te wijzen aan kortdurende dan wel langdurige zorg. 
Een mogelijkheid is om deze cases gelijkelijk te verdelen over de twee groepen.

Tabel B.2

Permanentie van de gezondheidsproblemen naar duur van de zorg (in weken), selectie personen 

van 6 jaar of ouder met persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit awbz, 2007 (verticaal 

 gepercenteerd)

≤ 10 weken 11-26 weken ≥ 27 weken

tijdelijke gezondheidsproblemen 85 42 4
permanente gezondheidsproblemen 15 58 96

totaal 100 100 100
(n) (87) (45) (128)

a awbz-thuiszorg totaal: persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp.

Bron: scp/cbs (avo’07)

Daarnaast is aan respondenten de vraag gesteld of zij de hulp ten tijde van de enquête 
nog ontvangen. De kans dat langdurige-zorgontvangers deze nog steeds ontvangen is 
logischerwijs groter dan de kans bij mensen met tijdelijke zorg.

Toepassing en toelichting keuze
Zoals in hoofdstuk 2 vermeld, zijn de analyses in de hoofdtekst gebaseerd op het onder-
scheid tussen tijdelijke en permanente gezondheidsproblemen. Hierna passen we de 
alternatieve indelingen toe om een vergelijking van de omvang van de zorg te maken.



42

kortdurende thuiszorg in de awbz

Op basis van de duur en/of de voortduring van de hulp ontvangt 31%-41% van de zorg-
ontvangers de zorg kortdurend (tabel B.3). Telkens ligt het aandeel kortdurende- 
zorgontvangers hoger bij verpleegkundige hulp dan bij persoonlijke verzorging.

Tabel B.3

Indeling van de zorg op basis van duura en/of voortduring, naar zorgfunctie, selectie personen van 

6 jaar of ouder met persoonlijke verzorging/verpleegkundige hulp vanuit de awbz, 2007 (verticaal 

gepercenteerd)

persoonlijke 
verzorging

verpleegkundige 
hulp

awbz-
thuiszorgb

≤ 10 weken (kortdurend) 22 40 31
11-26 weken 20 14 19
≥ 27 weken (langdurig) 58 45 50
totaal 100 100 100

≤ 10 weken + helft 11-26 weken (kortdurend) 32 47 41
≥ 27 weken + helft 11-26 weken (langdurig) 68 53 59
totaal 100 100 100

geen zorg meer (kortdurend) 26 42 33
nog steeds zorg (langdurig) 74 58 67
totaal 100 100 100

≤ 10 weken (kortdurend) 22 40 31
11-26 weken en geen zorg meer (kortdurend) 8 7 8
11-26 weken en nog steeds zorg (langdurig) 12 7 11
≥ 27 weken (langdurig) 58 45 50
totaal 100 100 100

(n) (211) (145) (284)

a In de voorafgaande twaalf maanden, dus maximaal 52 weken.
b awbz-thuiszorg totaal: persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp.

Bron: scp/cbs (avo’07)

De uitkomsten op basis van het onderscheid tussen tijdelijke en permanente 
gezondheids problemen (zie tabel 3.1) liggen tussen die in tabel B.3 in. Het is daarom 
plausibel om de tijdelijkheid van de gezondheidsproblemen als criterium in de  analyses 
te hanteren voor het onderscheid tussen kortdurende en langdurige thuiszorg. 
Bovendien lijkt dit criterium inhoudelijk goed aan te sluiten bij het onderscheid tussen 
op herstel gerichte zorg en zorg die dat niet is.
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Bijlage C Determinanten van kortdurende zorg

In paragraaf 5.1 is nagegaan in hoeverre de zorgontvangers van kortdurende thuiszorg 
en die van langdurige thuiszorg (bivariaat) verschillen. Hier bekijken we welke verschil-
len (blijven) bestaan wanneer rekening gehouden wordt met de onderlinge samenhang 
tussen de kenmerken, door middel van statistische correctie. Met andere woorden, 
welke factoren zijn het meest bepalend voor het onderscheid tussen kortdurende (op 
herstelgerichte) en langdurige thuiszorg?

Om deze vraag te beantwoorden zijn stapsgewijs logistische regressieanalyses uit-
gevoerd met als afhankelijke variabele kortdurende thuiszorg (en langdurige zorg als 
referentiecategorie).24 Het eerste regressiemodel bevatte uitsluitend demografische 
en sociaaleconomische kenmerken. In het tweede model werd de hulpbehoefte in de 
vorm van de mate van beperkingen en specifieke (chronische) ziekten en aandoeningen, 
toegevoegd. Het derde model of eindmodel omvat daarnaast het zorg- en hulp-
middelengebruik (medische zorg, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp vanuit de Wmo).
Tabel C.1 geeft de resultaten weer voor het eindmodel. Een odds ratio (or) groter dan 1 
betekent dat het kenmerk positief samenhangt met de aanwezigheid van tijdelijke 
gezondheidsproblemen (kortdurende, op herstel gerichte zorg). Een odds ratio kleiner 
dan 1 geeft aan dat de zorg aan personen met het desbetreffende kenmerk vaker lang-
durig van aard is vanwege permanente gezondheidsproblemen. De odds ratio’s zijn bere-
kend ten opzichte van een referentiecategorie. De R2 in de tabel toont het percentage 
variantie dat door de determinanten in het desbetreffende model verklaard wordt.

De hulpbehoefte levert de belangrijkste bijdrage aan de verklaring van het verschil in 
permanentie: 27% van de variantie (tabel C.1). Het gebruik van voorzieningen draagt 
voor 13% bij aan de verklaarde variantie en het minst belangrijk voor de duur van de 
gezondheidsproblemen/zorg zijn de demografische en sociaaleconomische kenmerken 
(R2 = 2%). De totale variantie die door de logistische regressieanalyse verklaard wordt, 
is met 43% hoog. Dit betekent dat de variabelen die in de analyse opgenomen zijn 
een groot deel van het onderscheid tussen kortdurende en langdurige zorg kunnen 
 verklaren.
Het model bevestigt dat de ernst van de a dl/hdl-beperkingen negatief samenhangt 
met kortdurende zorg en tijdelijke gezondheidsproblemen (or = 0,21, p < 0,001). Zorg-
ontvangers met ernstige a dl/hdl-beperkingen hebben dus vaker langdurige thuiszorg 
dan degenen met geen of minder ernstige beperkingen. Hierbij dient niet vergeten te 
worden dat de ernst of mate van de beperkingen is gemeten ten tijde van het onder-
zoek en dat dit niet samen hoeft te vallen met de periode waarin de zorg werd genoten. 
Je zou daarom kunnen stellen dat de ernst van de beperkingen een indicatie is van de 
aanhoudendheid ervan en dat het verdwijnen (of verminderen) van de beperkingen een 
kenmerk is van kortdurende zorg. Rekening houdend met de demografische en sociaal-
economische kenmerken, de hulpbehoefte en het voorzieningengebruik blijkt ook de 
zorg aan mensen met aandoeningen van de rug, nek, schouder, elleboog, pols of hand 
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significant vaker kortdurend te zijn (or = 3,36, p < 0,05). Bij deze aandoeningen zal dik-
wijls (tijdelijk) herstel mogelijk zijn.

Tabel C1

Determinanten van tijdelijke gezondheidsproblemen (kortdurende thuiszorg), selectie personen van 

18 jaar of ouder met hulp vanuit awbz (logistische regressie, odds ratio’s) (n = 186)a

R2 (%) or

demografische en sociaaleconomische kenmerken 2
leeftijd 1,03
vrouw (ref. man) 1,76
alleenwonend (ref. meerpersoonshuishouden) 2,41
opleidingsniveau 0,74
besteedbaar huishoudinkomen 1,00

hulpbehoefte 27
mate adl/hdl-beperkingen 0,21***
ziekten en aandoeningen

(gevolgen van) beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) 0,59
gewrichtsslijtage (artrose) van heupen of knieën 1,54
aandoening van rug, nek, schouder, elleboog, pols of hand 3,36*
andere aandoeningb 0,70

zorg- en hulpmiddelengebruik 13
opname in ziekenhuis 8,65***
hulpmiddelen mobiliteit 0,51
huishoudelijke hulp vanuit Wmo

geen (ref.)
kortdurend 1,04
langdurig 0,24*

totaal 43

a Het databestand omvat in totaal 248 personen van 18 jaar en ouder met awbz-gerelateerde 
thuiszorg, maar 62 cases gingen verloren voor analyse vanwege het ontbreken van volledige 
informatie (voornamelijk informatie over adl /hdl-beperkingen en het opleidingsniveau).

b Ten minste een van de volgende aandoeningen minstens zes maanden in de twaalf maanden 
voorafgaand aan het onderzoek: astma, chronische bronchitis, longemfyseem of cara; kanker 
of kwaadaardige aandoening; ernstige hartaandoening; vernauwing van bloedvaten in buik 
of benen; darmstoornissen; ziekten aan nieren, gal of lever of schildklierziekte; chronische 
gewrichtsontsteking; suikerziekte; ziekten van het zenuwstelsel; epilepsie; huidziekte; psychische 
problemen; gevolgen van een ongeval; cognitieve problemen.

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Bron: scp/cbs (avo’07)
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b i jl age c  de terminanten van kortdurende zorg

Met betrekking tot het gebruik van voorzieningen hangt kortdurende thuiszorg signi-
ficant samen met opname in een ziekenhuis of kliniek (or = 8,65, p < 0,001). Dit komt 
overeen met het profiel van de ontvangers van aw bz-revalidatie in verpleeghuizen 
( Peerenboom et al. 2008). Ook de relatie die in het ser-advies (2008) werd gelegd met 
medische ingrepen wordt hiermee bevestigd. Het zal gaan om mensen die na een 
 medische ingreep en bij terugkeer uit het ziekenhuis, tijdelijk thuiszorg nodig hebben 
tot zij hersteld zijn. Tot slot is de zorg aan personen met ‘permanente’ huis houdelijke 
hulp vanuit de Wmo vaker langdurig dan de zorg aan personen zonder deze hulp 
(or = 0,24, p < 0,05). Hoogstwaarschijnlijk ontvangen zij de langdurige thuiszorg van-
uit de aw bz voor dezelfde permanente gezondheidsproblemen als waarvoor zij de huis-
houdelijke hulp krijgen.
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Noten

1 Althans niet in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.

2 Ernstige gevolgen van een ongeval, gewrichtsslijtage van heupen of knieën of (de gevolgen van) 

 beroerte (hersenbloeding of herseninfarct).

3 Zoals de op herstel gerichte revalidatiezorg (bijv. een kort verblijf in een verpleeghuis na een heup-

operatie of een beroerte) en de eerstelijns verpleegkundige zorg (thuiszorg).

4 Het scp ontwikkelde het verklaringsmodel voor de sector verpleging en verzorging in 2004 in op-

dracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan de hand van dit model werden 

ramingen gemaakt van de vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging (zie Timmermans 

en  Woittiez 2004a en b). In 2007 en in 2009 volgde een actualisering van deze ramingen tot 2030 

(Jonker et al. 2007; Woittiez et al. 2009). In zijn huidige vorm maakt het model geen onderscheid tus-

sen kortdurende hulpbehoefte en zorg en langdurige of permanente hulpbehoefte of zorg.

5 Het scp beschikt niet over gegevens over op herstel gerichte thuiszorg. Wel is er informatie bekend 

over de voortduring van gezondheidsproblemen en de duur van de thuiszorg.

6 Het is helaas onbekend voor welk deel (aantal uren, aantal weken) van de zorg het pgb ontvangen 

werd.

7 Ziekenhuisverplaatste zorg: de verpleging die noodzakelijk is in verband met medisch specialistische 

zorg en die geboden wordt onder eindverantwoordelijkheid van een arts. Deze zorg maakt geen deel 

uit van de aw bz-indicaties (v ws 2009c).

8 En tussen de op herstel gerichte zorg en de langdurige zorg die dat niet is.

9 Obstructieve longziekten: astma, chronische bronchitis, longemfyseem of cara.

10 Eerste c va en recidieven.

11 Zoals een geopereerde heupbreuk, bekkenfracturen, wervelfracturen, humerusfracturen en 

onderbeens fracturen. 

12 Hiervoor behandeld of onder controle geweest in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek 

en de aandoening in deze periode minstens zes maanden hebben gehad.

13 Van deze personen ontbreken namelijk de persoonsgegevens in het databestand.

14 Opname in een ziekenhuis of kliniek in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.

15 In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.

16 In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.

17 Zijn voor de desbetreffende aandoening behandeld of onder controle geweest in de voorafgaande 

twaalf maanden en hebben de aandoening in deze periode minstens zes maanden gehad.

18 Althans niet in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek voor een periode van minstens 

zes maanden en hier ook niet voor zijn behandeld of onder controle zijn geweest.

19 In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.

20 In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.

21 Althans niet in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.

22 Ernstige gevolgen van een ongeval, gewrichtsslijtage van heupen of knieën en (de gevolgen van) 

 beroerte (hersenbloeding en herseninfarct).
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noten

23 De vraag naar de duur van de zorg is per zorgfunctie voor ieder type hulpverlener apart gesteld. In 

het geval van meerdere typen hulpverleners en zorgfuncties is het onbekend of deze zorgperioden 

achtereenvolgend dan wel overlappend waren. Daarom is uitgegaan van de langste duur.

24 Kenmerken die niet langer relevant waren na de correctie of die inhoudelijk gezien minder relevant 

lijken, zijn buiten beschouwing gelaten.



48

kortdurende thuiszorg in de awbz

Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

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

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

Sociale en Culturele Rapporten
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. 
isbn 978-90-377-0368-9

scp-publicaties 2009
2009/1 Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers (2009). Willemijn Lamet en 

|Karin Wittebrood. isbn 978-90-377-0402-0
2009/2 Emancipatiemonitor 2008 (2009). Ans Merens en Brigitte Hermans (red.). 

isbn 978-90-377-0406-8
2009/3 Goede buren kun je niet kopen. Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochto-

nen in Nederland (2009). Jeanet Kullberg, Miranda Vervoort en Jaco Dagevos. 
isbn 978-90-377-0401-3

2009/4 De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2009 (2009). John Stevens, 
Evert Pommer, Hetty van Kempen, Elke Zeijl, Isolde Woittiez, Klarita Sadiraj,  
Rob Gilsing, Saskia Keuzenkamp. isbn 978-90-377-0355-9

2009/5 Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007 (2009). 
Alice de Boer, Marjolein Broese van Groenou en Joost Timmermans (red.).  
isbn 978-90-377-0408-2

2009/6 At a glance. Summaries of 16 scp research projects in 2008. isbn 978-90-377-0413-6
2009/7 Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 (2009). Paul Dekker en 

Joep de Hart. isbn 978-90-377-0348-1
2009/8 Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in cultuurparticipatie en media-gebruik (2009). 

Andries van den Broek, Jos de Haan en Frank Huysmans. isbn 978-90-377-0400-6
2009/9 Making up the Gap. Migrant Education in the Netherlands (2009). Lex Herweijer. 

isbn 978-90-377-0433-4
2009/10 Gelukkig voor de klas?. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels.
  isbn 978-90-377-0340-5
2009/11 Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact (2009). J.C. Vrooman.
  isbn 978-90-377-0218-7
2009/12 Overlast en verloedering ontsleuteld (2009). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. 

isbn 978-90-377-0436-5
2009/13 Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (2009). 

Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden.
  isbn 978-90-377-0404-4
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public aties van he t so cia al en cultureel pl anbure au

2009/14 De sociale staat van Nederland 2009 (2009). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer,
  Evert Pommer, Peggy Schyns (red.). isbn 978-90-377-0434-1
2009/15 Deeltijd (g)een probleem. Mogelijkheden om de arbeidsduur van vrouwen met een kleine deel tijdbaan 

te vergroten (2009). Saskia Keuzenkamp (red.), Carlien Hillebrink,
  Wil Portegijs, Babette Pouwels. isbn 978-90-377-0448-8
2009/16 De toekomst van de mantelzorg (2009). Klarita Sadiraj, Joost Timmermans,
  Michiel Ras, Alice de Boer. isbn 978-90-377-0435-8
2009/17 Vergrijzing, verpleging en verzorging. Ramingen, profielen en scenario’s
  2005-2030 (2009). Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker,
  Klarita Sadiraj. isbn 978-90-377-0422-8
2009/18 Jaarrapport integratie 2009 (2009). Mérove Gijsberts, Jaco Dagevos (red.)
  isbn 978-90-377-0446-4
2009/19 Werkloos in crisistijd. Baanverliezers, inkomensveranderingen en sociale gevolgen; een verkenning 

(2009). Cok Vrooman. isbn 978-90-377-451-8 
2009/20 Maten voor gemeenten. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2009). B. Kuhry 

en J.J.J. Jonker. isbn 978-90-377-0452-5

scp-publicaties 2010
2010/1 Liever mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse 

migranten via praktijktests (2010). Iris Andriessen, Eline Nievers, Laila Faulk, 
Jaco Dagevos. isbn 978-90-377-0421-1

2010/2 Op weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009 (2010). 
Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en Joost Timmermans (red.), Gijs van Houten,  
Anna Maria Marangos, Mathijs Tuynman, Martha Dijkgraaf, Jennifer van den Broeke,  
Judith van der Veer, Jelmer Shalk, Jurjen Iedema, Alice de Boer.

  isbn 978-90-377-0463-1
2010/4 Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstan-

delijk gehandicapten 1998-2008 (2010). Michiel Ras, Isolde Woittiez, Hetty van Kampen, 
Klarita Sadiraj. isbn 978-90-377-0468-6

2010/5 Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en
  werkenden (2010). Patricia van Echtelt. isbn 978-90-377-0350-4
2010/6 The Social State of the Netherlands 2010. Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer, 

Peggy Schyns (red.). isbn 978-90-377-0466-2
2010/7 The minimum agreed upon. Consensual budget standards for the Netherlands. Stella Hoff, 

Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten, Sanne Lamers.  
isbn 978-90-377-0472-3

scp-essays
1 Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2 De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3 De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4 Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers en 

Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5 Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978-90-5260-260-8
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Overige publicaties
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 1 (2009). Eefje Steenvoorden, 

Peggy Schyns en Tom van der Meer. isbn 978-90-377-0417-4
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 2 (2009). Tom van der Meer, 

Paul Dekker en Eefje Steenvoorden. isbn 978-90-377-0418-1
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 3 (2009). Eefje Steenvoorden, 

Tom van der Meer en Paul Dekker. isbn 978-90-377-0447-1
Wmo Evaluatie. Eerste tussenrapportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007 (2008). 

Gijs van Houten, Mathijs Tuynman en Rob Gilsing. isbn 978-90-377-0390-0
Wmo Evaluatie. Tweede tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke 

beperking (2009). Anna Maria Marangos, Mieke Cardol en Mirjam de Klerk. 
isbn 978-90-377-0399-3

m/v. scp-nieuwjaarsuitgave 2009 (2009). isbn 978-90-377-0411-2
Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 (2009). Evert Pommer, 

Ab van der Torre, Evelien Eggink. isbn  978-90-377-0415-0
t bo/eu en t b o/nl. Een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek (2009). 

Carlijn Kamphuis, Remko van den Dool, Andries van den Broek, Ineke Stoop, Patty Adelaar, 
Jos de Haan. isbn 978-90-377-0423-5

Kunnen alle kinderen meedoen? Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme kinderen (2009). 
Gerda Jehoel-Gijsbers. isbn 978-90-377-0416-7

Werken en weldoen. Kiezen voor betaalde en onbetaalde arbeid (2009). Ingrid Ooms, Jedid-Jah Jonker, 
Ab van der Torre. isbn 978-90-377-0403-7

Genoeg om van te leven. Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud (2009). 
Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten, Sanne Lamers. 
isbn 978-90-377-407-5

Profielen van vragers naar aw bz-g g z (2009). Cretien van Campen. isbn 978-90-377-0444-0
Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers (scp), Wendy Smits (cbs), 

Jeroen Boelhouwer (scp) en Harry Bierings (cbs). isbn 978-90-377-0427-3
Sociale samenhang in de wijk. nsv actualiteitencollege 2008 (2009). Maurice  Gesthuizen en Vic Veldheer 

(red.). isbn 978-90-377-0445-7
Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (2009). Paul Dekker 

(red.).  isbn 978-90-377-0419-8
VeVeRa-III. Ramingen verpleging en verzorging 2005-2030 modelbeschrijving (2009). Evelien Eggink, 

Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj, Isolde Woittiez. isbn 978-90-377-0356-6
Sporten gemeten. Methodologische aspecten van het onderzoek naar sportdeelname (2009). Koen Breedveld,  

Annet Tiessen-Raaphorst. isbn 978-90-377-0358-0
Hoe het ons verging... Traditionele nieuwjaarsuitgave van het scp (2010). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978-90-377-0465-5
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 4 (2010). Paul Dekker, 

Tom van der Meer en Irene de Goede. isbn 978-90-377-0464-8
Wmo Evaluatie. Vierde tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke  

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

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

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


