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1 Langdurende (thuis)zorg in de awbz

De komen aren zal het aantal ouderen in de bevolking steeds verder toenemen. Dit heeft 
gevolgen voor het gebruik van zorg. Daarom wordt in beleidskringen  gediscussieerd over 
de houdbaarheid van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte kosten (aw bz). Er wordt bij-
voorbeeld nagedacht over nieuwe pakketmaatregelen. Een  mogelijkheid is de invoering 
van extramurale zorgpakketten (ezp’s). Hierbij wordt  rekening gehouden met het feit 
dat cliënten aw bz-zorg kunnen ontvangen in  combinatie met ondersteuning op basis 
van de Wet maatschappelijke onder steuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (z v w). 
Het is daarom belangrijk te weten wie de langdurige gebruikers van aw bz- thuiszorg zijn 
en welke andere zorg zij naast de aw bz-zorg ontvangen. In opdracht van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp) een onderzoek  uitgevoerd naar het domeinoverstijgende gebruik van langdurige 
aw bz-thuiszorggebruikers (§ 2) en hun kenmerken. Dit onderzoek valt binnen het 
scp-onderzoeksprogramma Verklarings model verpleging en verzorging. We delen de 
gebruikers op basis van persoonskenmerken in groepen in die samen de langdurige 
aw bz-thuiszorggebruikers representeren. Vervolgens kijken we welke zorg deze groe-
pen ontvangen. De uitkomsten zijn indicatief, omdat ze afhangen van gegevens waarin 
niet het gehele scala aan zorgvormen uit de z v w en Wmo is opgenomen.

In deze notitie laten we eerst zien welke zorg langdurige aw bz-thuiszorggebruikers 
ontvangen (§ 2). In paragraaf 3 wordt duidelijk hoe ze gekarakteriseerd kunnen worden. 
Zijn ze, zoals vaak wordt verondersteld, oud, alleenstaand, laagopgeleid en minder 
vermogend? Hoe ernstig zijn hun beperkingen en welke van de meest voorkomende 
chronische aandoeningen hebben ze? Op basis van deze kenmerken hebben we vier 
elkaar uitsluitende groepen gemaakt die samen de langdurige aw bz-thuiszorggebruiker 
representeren. Bij deze vier groepen gaan we na hoe ze wat betreft kenmerken van 
 elkaar verschillen en in welke mate zij ook nog Wmo- zorg en/of z v w-zorg ontvangen. In 
 paragraaf 4 vatten we de resultaten samen.
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2 Domeinoverstijgend zorggebruik van de langdurige 
awbz-thuiszorg

Deze notitie richt zich op twee onderdelen van de langdurige aw bz-thuiszorg, namelijk 
de persoonlijke verzorging en de verpleging. In het vervolg van deze notitie verstaan we 
onder aw bz-thuiszorg het deel dat persoonlijke verzorging en verpleging omvat. Dat 
wil zeggen dat we ondersteunende en activerende begeleiding en behandeling buiten 
beschouwing laten. Persoonlijke verzorging en verpleging beslaan samen 85% (Eggink 
et al. 2009)1 van de gehele aw bz-thuiszorg. Langdurig betekent hier dat ze aw bz-zorg 
ontvangen vanwege langdurige gezondheidsproblemen (Den Draak 2010). We gaan na 
wat het gebruik van Wmo-hulp en z v w-zorg is door langdurige aw bz-thuiszorgcliënten. 
Met Wmo-hulp wordt hier bedoeld huishoudelijke hulp, mobiliteitshulpmiddelen,2 
woningaanpassingen,3 en maatschappelijke werk. In het Aanvullend voorzieningenge-
bruik onderzoek (avo) is alleen gevraagd of mensen woningaanpassingen hebben ten 
behoeve van gehandicapten of mindervaliden. We hebben geen informatie hoeveel 
van deze aanpassingen door de gemeente zijn vergoed. In het geval van hulpmiddelen 
werden deze in 67% van de gevallen door de gemeente gegeven of via thuiszorg geleend. 
Onder de z v w-zorg valt in dit onderzoek zorg door een huisarts, specialist, fysio-
therapeut of geestelijke gezondheidszorg of opname in een ziekenhuis.4 De keuze voor 
deze invulling is gebaseerd op de informatie die in ons gegevensbestand beschikbaar is. 
Voor de precieze vraagstelling wordt verwezen naar bijlage B. De gegevens komen uit een 
bevolkingsonderzoek dat in 2007 in opdracht van het scp is gehouden: de enquête Aan-
vullend voorzieningengebruik onderzoek (avo’07).

2.1 Wmo- en z v w-gebruik door awbz-thuiszorggebruikers

Bijna twee derde van de aw bz-thuiszorgcliënten ontvangt deze zorg langdurig (tabel 1). 
De langdurige zorg bestaat vooral uit persoonlijke verzorging. Bij de kortdurende zorg is 
er vooral sprake van verpleging.

1 Deze informatie is gebaseerd op cijfers uit 2005.
2 Aangepaste auto, rolstoel, rollator/ looprekje, buitenwagen/ scootmobiel.
3 Woon- of woontechnische aanpassingen: toiletpotverhoger, toiletstoel, douchezitje, aangepast 

meubilair of bed, drempels verwijderd enzovoort. 
4 Medicijnen worden hier dus buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 1

awbz-thuiszorggebruik naar duur en type zorg, 2007 (in procenten)

persoonlijke verzorging verpleging beide totaal aandeel

kortdurend 43 43 14 100 37
langdurig 52 23 25 100 63

(n)a 132 83 56 271

a Het totaal aantal awbz-thuiszorgcliënten is iets lager dan vermeld in Den Draak (2010). Het 
databestand is in een later stadium ontdaan van het aantal intramurale inwoners die in de enquête 
waren meegenomen.

Bron: scp (avo’07)

De meerderheid van de langdurige aw bz-thuiszorgcliënten ontvangt minder dan acht 
uur zorg per week (tabel 2). Zij ontvangen veelal alleen persoonlijke verzorging. Bij een 
hogere intensiteit (meer dan acht uur per week) ontvangt men daarbij vaak verpleging.

Tabel 2

Langdurige awbz-thuiszorggebruik naar intensiteit en type zorg, 2007 (in procenten; n = 170 ) 

persoonlijke verzorging verpleging beide totaal aandeel

< 8 uur per weeka 59 21 20 100 61
> 8 uur per weeka 41 26 33 100 39

a In navolging van Den Draak (2010) is gekozen voor een grens van acht uur.

Bron: scp (avo’07)

2.1.1 Zorggebruik door awbz-thuiszorgcliënten naar duur van zorg

Bijna iedereen die aw bz-thuiszorg (langdurig of kortdurend) ontvangt, krijgt daarnaast 
hulp vanuit een ander domein (tabel 3). Het domeinoverstijgend gebruik is dus groot. 
Dat geldt voor zowel de langdurige als de kortdurende zorg. 94% van de mensen die 
langdurige persoonlijke verzorging en/of verpleging ontvangen, ontvangt daarnaast 
Wmo-ondersteuning. Meer dan vier vijfde ontvangt zelfs Wmo- en z v w-zorg. Voor men-
sen die kortdurende aw bz-thuiszorg ontvangen, ligt dit aandeel lager. Een kwart van 
hen ontvangt naast de aw bz-zorg alleen nog z v w-zorg. Zij ontvangen altijd nog veel 
meer zorg dan de gemiddelde Nederlander met één of meer fysieke beperkingen.



10

wie z i jn de cl iënten van de l angdurige awbz-thuiszorg?

Tabel 3

Gebruik van andere zorg door awbz-thuiszorggebruikers naar duur awbz, 2007

( verticaal gepercenteerd)

langdurig kortdurend awbz-thuiszorg Nederlanders met beperkingena

geen andere zorgb 1 2 1 12
alleen Wmo 12 6 10 5
alleen zvw 6*** 24*** 13 47
Wmo en zvw 82** 68** 76 36
(n) 170 101 271 2736

*** Geeft een significant verschil tussen langdurig en kortdurend aan bij p < 0,01; 
** een significant verschil bij p < 0,05; * een significant verschil bij p < 0,10.
a Hier wordt gedoeld op chronische lichamelijke beperkingen (Van Gameren et al. 2003).
b Onder ‘geen andere zorg’ wordt hier verstaan geen van de eerdergenoemde Wmo-ondersteuning 

of z v w-zorg. Dit is dus afhankelijk van het databestand.

Bron: scp (avo’07)

Waar bestaat die domeinoverstijgende zorg uit? De overgrote meerderheid (vier vijfde) 
van de gebruikers van langdurige aw bz-thuiszorg heeft de huisarts bezocht5 of de 
 woning aangepast (tabel 4). Heel vaak (tussen de 56% en de 70%) maken ze gebruik van 
hulpmiddelen, ontvangen ze huishoudelijke hulp of hebben ze contact gehad met een 
specialist. Meer dan een derde heeft een ziekenhuisopname achter de rug of ontvangt 
fysiotherapie. De gebruikers van langdurige aw bz-thuiszorg hebben gemiddeld 2,1 ver-
schillende typen hulp uit het Wmo-domein ontvangen en 2,4 verschillende typen hulp 
uit het z v w-domein. De mensen die kortdurende thuiszorg ontvangen zijn veel vaker in 
een ziekenhuis opgenomen geweest (67%), maar ontvangen veel minder huishoudelijke 
hulp of hulpmiddelen. Ook hebben zij veel minder vaak dan de gebruikers van lang-
durige aw bz-thuiszorg hun woning laten aanpassen. Zij ontvangen vaak niet meer dan 
één type hulp uit het Wmo-domein, maar juist relatief veel verschillende typen uit het 
z v w-domein (gemiddeld 2,7).

5 Het bezoek aan de huisarts heeft betrekking op een periode van drie maanden voorafgaand aan 
het interview.
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Tabel 4

Gebruik van andere typen zorg door awbz-thuiszorggebruikers naar duur, 2007 (in procenten; n = 271)

langdurig kortdurend awbz-thuiszorg

Wmo
huishoudelijke hulp 58*** 39*** 51
maatschappelijk werk 19 13 17
hulpmiddelen mobiliteit 56*** 24*** 44
woningaanpassingen 82*** 51*** 70
gem. aantal typen in domein 2,1*** 1,3*** 1,8

zvw
huisarts 80 80 80
specialist 70 72 71
ziekenhuisopname 35*** 67*** 47
fysiotherapie 39 41 40
ggz 11 9 11
gem. aantal typen in domein 2,4** 2,7** 2,5

*** Geeft een significant verschil tussen langdurig en kortdurend aan bij p < 0,01; ** een significant 
verschil bij p < 0,05; * een significant verschil bij p < 0,10.

Bron: scp (avo’07)

2.1.2 Zorggebruik door langdurige awbz-thuiszorgcliënten naar type zorg

Sommige langdurige aw bz-thuiszorgcliënten ontvangen alleen persoonlijke  verzorging, 
andere alleen verpleging en weer andere beide. Verschillen deze drie groepen ook in de 
andere zorg die zij ontvangen? Ja, de verschillen tussen deze groepen zijn groot. Mensen 
met alleen persoonlijke verzorging ontvangen vaak tevens Wmo-hulp: gemiddeld 2,2 
verschillende typen hulp. Zij hebben hun woning aangepast (85%), ontvangen huis-
houdelijke hulp (59%) en/of gebruiken vaak hulpmiddelen (60%; tabel 5). Ook hebben zij 
in overgrote meerderheid contact gehad met een huisarts of een specialist. Het aandeel 
mensen met alleen verpleging dat contact gehad heeft met een huisarts of een specialist 
is groter en onder de mensen met persoonlijke verzorging en verpleging nog groter. Die 
laatste groep heeft in 44% van de gevallen te maken gehad met een ziekenhuisopname. 
Zij zijn duidelijk de ‘zwaarste’ groep: zij maken van alle typen zorg het meest gebruik, 
met uitzondering van maatschappelijk werk, fysiotherapie en g gz. Zij hebben ook de 
meeste verschillende typen hulp gebruikt: 2,4 verschillende typen binnen het Wmo-
domein en 2,6 verschillende typen binnen het z v w-domein. De mensen met alleen 
verpleging, ontvangen relatief vaak zorg van een instelling voor maatschappelijk werk, 
en vaak g gz-zorg, alhoewel dat laatste niet significant is. Dit kan komen door te kleine 
aantallen.
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Het domeinoverstijgend gebruik van zorg verschilt niet veel als we kijken naar de 
 intensiteit van de zorg (tabel A.3 in bijlage A). Langdurige cliënten die intensieve zorg 
ontvangen (meer dan acht uur per week) hebben iets vaker een specialist of ziekenhuis 
bezocht en ze hebben vaker hulpmiddelen of woningaanpassingen, maar ontvangen 
minder vaak huishoudelijke hulp. Dit kan komen doordat zij vaker een partner hebben 
die het huishouden kan doen.

Tabel 5

Gebruik van andere typen zorg door langdurige awbz-thuiszorggebruikers naar type, 2007 

(in  procenten; n = 170) 

alleen persoonlijke 
verzorging alleen verpleging

persoonlijke verzorging 
en verpleging

Wmo
huishoudelijke hulp 59** 39** 73**
maatschappelijk werk 12** 37** 16**
hulpmiddelen mobiliteit 60 42 60
woningaanpassingen 85*** 63*** 91***
gem. aantal typen in domein 2,2 1,8 2,4

zvw
huisarts 70** 88** 92**
specialist 63 71 83
ziekenhuisopname 33 30 44
fysiotherapie 40 44 32
ggz 11 19 5
gem. aantal typen in domein 2,2 2,5 2,6

(n) 89 39 42

*** Geeft een significant verschil tussen typen zorg aan bij p < 0,01; ** een significant verschil bij 
p < 0,05; * een significant verschil bij p < 0,10.

Bron: scp (avo’07)
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3 Karakteristieken awbz-thuiszorgcliënten

3.1 Achtergrondkenmerken van awbz-thuiszorgcliënten naar duur van zorg

Welke kenmerken van gebruikers van aw bz-thuiszorg springend in het oog? Ze zijn 
over het algemeen oud: meer dan de helft is 75 jaar of ouder, terwijl slechts 15% van 
de Nederlanders met een beperking zo oud is (derde en vierde kolom van tabel A.1 in 
bijlage A). Het zijn overwegend vrouwen, personen met een laag opleidingsniveau en 
laag inkomen en met een matige of ernstige fysieke beperking. Onder hen vinden we 
een oververtegenwoordiging van verweduwden en alleenstaanden, en mensen met vier 
of meer aandoeningen (zie ook Woittiez et al. 2009). Het profiel van de gebruikers van 
langdurige aw bz-thuiszorg komt vrijwel overeen met dat van de gemiddelde aw bz-
thuiszorggebruiker, het is zelfs nog iets geprononceerder. Het profiel van de gebruikers 
van kortdurende aw bz-thuiszorg wijkt daar vanaf. Ze zijn relatief jong: van hen is bijna 
de helft jonger dan 65 jaar. Ze wonen over het algemeen samen, en hebben veel vaker 
geen beperkingen of aandoeningen (zie ook Den Draak 2010). Dat komt doordat hun 
beperkingen tijdelijk zijn en de manier waarop de beperkingen en het gebruik van zorg 
gemeten zijn. De beperkingen worden gemeten op het moment van enquêteren, en het 
gebruik van zorg heeft betrekking op een periode van twaalf maanden.

3.2 Verschillende groepen zorggebruikers binnen de langdurige awbz-thuiszorg

Met behulp van clusteranalyse6 (zie Kaufman en Rousseeuw (1990) voor uitleg over 
de methode) hebben we de langdurige aw bz-thuiszorggebruikers onderverdeeld in 
vier groepen. Daarvoor zijn alle kenmerken die vermeld staan in tabel A.1 in bijlage A 
gebruikt. De groepen zijn zeer verschillend (tabel 6 en tabel A.2 in bijlage A). Clusterana-
lyse is een data-explorerende techniek om uitsluitende groepen in een gegevensbestand 
te onderscheiden. Er zijn verschillende criteria mogelijk waarop groepen kunnen wor-
den onderscheiden. Ook de keuze van het aantal groepen dat onderscheiden wordt, in 
ons geval vier, is arbitrair. Daarom zijn de resultaten indicatief.

De eerste groep, die we ‘oude weduwen’ noemen, representeert bijna een derde van de 
langdurige aw bz-thuiszorggebruikers. Deze groep bestaat vooral uit heel oude ver-
weduwde vrouwen. Zij zijn laagopgeleid en hebben een laag inkomen. Zij hebben bijna 
allemaal matige of ernstige beperkingen en één of meer aandoeningen, veelal ge-
wrichtsaandoeningen.

De tweede groep, de ‘relatief jonge samenwonenden’, die goed is voor 39% van de langdu-
rige aw bz-thuiszorggebruikers, verschilt nogal van de eerste groep. Zo bestaat deze 
voor 45% uit 65-minners. Ze wonen allemaal samen en slechts 59% is vrouw, wat een 
laag  percentage is binnen de langdurige aw bz-thuiszorggebruikers. Ze hebben relatief 

6 Dit is gedaan met behulp van clusteranalyse op basis van de niet-hiërarchische kmean-procedure.
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gezien een hoog inkomen. Ze hebben nog vaker dan de eerste groep chronische aandoe-
ningen. Cognitieve problemen7 vormen een karakteristieke aandoening in deze groep.

Bij de kleine derde groep (15% van de langdurige aw bz-thuiszorggebruikers) valt vooral 
op dat zij geen aandoeningen hebben. Een vijfde deel van deze groep heeft geen of lichte 
lichamelijke beperkingen. Het zijn vooral ouderen, maar ze zijn gemiddeld minder oud 
dan de eerste groep. De groep bestaat voor de helft uit mannen. Wat de overige per-
soonskenmerken betreft, is het een gemengde groep. De helft van hen is verweduwd, 
een derde woont samen. Ze hebben een voor de langdurige aw bz-thuiszorggebruikers 
gemiddeld opleidingsniveau en een gemiddeld inkomen. Deze groep noemen we de 
‘relatief gezonde ouderen’.

Tabel 6

Kenmerken van vier typerende groepen van langdurige awbz-thuiszorggebruikers, 2007 

(in procenten; n = 170)

oude 
 weduwen

relatief jonge 
 samenwonenden

relatief gezonde 
ouderen

alleenwonenden  
met aandoeningen

leeftijd (in jaren) 79*** 61 70 67
vrouw 84** 59** 50** 69**
alleenwonend 0*** 0*** 14*** 100***
verweduwd 100*** 0*** 48*** 0***
samenwonend 0*** 100*** 37*** 0***
opleidingsniveau (1-4) 1,7** 1,8** 1,9** 2,3**
inkomen (euro’s per maand) 1298* 2323* 1674* 1490*
beperkingen (1-4) 3,7 3,6 2,9** 3,5
hart- en vaatziekten 43*** 48*** 0*** 54***
kanker 13 12 0 11
ademhalingsziekten 23*** 40*** 0*** 31***
suikerziekte 21* 30* 0* 19*
gewrichtsaandoeningen 67*** 52*** 0*** 44***
cognitieve problemen 5*** 17*** 0*** 2***
depressie 10 13 0 18
aantal chronische aan-
doeningen

3,7*** 4,0*** 0*** 3,6***

aandeel (in %) 30 39 15 16
(n) 53 62 26 29

*** Geeft een significant verschil aan bij p < 0,01; ** een significant verschil bij p < 0,05;
* een significant verschil bij p < 0,10.

Bron: scp (avo’07)

7 Gedefinieerd als: heeft de voorafgaande twaalf maanden last gehad van cognitieve problemen. 
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De vierde groep (16% van de langdurige aw bz-thuiszorggebruikers) is net als de tweede 
groep relatief jong, en bestaat voor 69% uit alleenwonende, niet-verweduwde, vrouwen. 
Ze zijn relatief hoogopgeleid, maar hebben desondanks gemiddeld een laag inkomen. 
Ze hebben in overgrote meerderheid één of meer aandoeningen en ze hebben allemaal 
beperkingen. Een vijfde van hen geeft aan last te hebben van depressieve gevoelens. 
Ongeveer de helft heeft last van een hart- of vaatziekte en/of gewrichtsaandoeningen. 
We refereren naar deze groep als de ‘alleenwonenden met aandoeningen’.

3.3 Zorggebruik door de verschillende groepen

Heeft elk van deze vier groepen ook een verschillend zorggebruik? Ja, dat is zo. 90% van 
de groep oude weduwen ontvangt persoonlijke verzorging, soms ook met verpleging 
erbij tegenover maar 61% procent van de alleenwonenden met aandoeningen. 35% van 
de relatief gezonde ouderen ontvangt bij de aw bz-zorg alleen Wmo-ondersteuning en 
dat is veel meer dan bij de overige groepen (derde kolom tabel 7). Zij ontvangen ook 
meer dan gemiddeld alleen persoonlijke verzorging. Opvallend is dat ze vergeleken met 
de andere groepen weinig hulpmiddelen gebruiken en weinig gebruikmaken van de 
z v w-voorzieningen. De groep alleenwonenden met aandoeningen ontvangt vaker dan 
andere groepen alleen verpleging en geen persoonlijke verzorging. De groep relatief 
jonge samenwonenden ontvangt van alle groepen het minst vaak huishoudelijke hulp, 
maar maakt juist vaak gebruik van z v w-zorg. Met name g gz-zorg komt naar verhouding 
vaak voor.
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Tabel 7

Zorggebruik van vier typerende groepen van langdurige awbz-thuiszorggebruikers, 2007 

(verticaal gepercenteerd; n = 170) 

oude 
 weduwen

relatief jonge 
 samenwonenden

relatief gezonde 
ouderen

alleenwonenden  
met aandoeningen

alleen persoonlijke verzorging 58* 50* 69* 31*
alleen verpleging 10** 29** 19** 39**
persoonlijke verzorging en 
 verpleging

32 22 12 30

geen andere zorg 0 0 5 0
alleen Wmo 11** 5** 35** 7**
alleen zvw 3 11 0 5
Wmo en zvw 86* 84* 60* 87*
Wmo

huishoudelijke hulp 87*** 25*** 50*** 81***
maatschappelijk werk 17 20 18 21
hulpmiddelen mobiliteit 63* 62* 28* 56*
woningaanpassingen 89 78 89 67
gem. aantal keer in domein 2,5* 1,9* 1,9* 2,3*

zvw
huisarts 79** 90** 58** 79**
specialist 68*** 90*** 27*** 69***
ziekenhuisopname 36* 43* 10* 39*
fysiotherapie 35* 51* 15* 42*
ggz 5 23 0 7
gem. aantal keer in domein 2,2*** 3,0*** 1,1*** 2,4***

aandeel (in %) 30 39 15 16

*** Geeft een significant verschil aan bij p < 0,01; ** een significant verschil bij p < 0,05; * een significant 
verschil bij p < 0,10.

Bron: scp (avo’07)
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4 Conclusie

Het domeinoverstijgend gebruik zoals dat gemeten is in ons databestand van aw bz-
thuiszorgcliënten is groot. Dat geldt voor de langdurige aw bz-thuiszorgcliënten en 
in iets mindere mate ook voor de kortdurende. Het type zorg is verschillend voor 
 lang durige en kortdurende cliënten. De personen die kortdurende thuiszorg  ontvangen, 
zijn veel vaker in een ziekenhuis opgenomen geweest (67%), maar ontvangen veel 
 minder huishoudelijke hulp, maatschappelijk werk of hulpmiddelen. Zij ontvangen vaak 
niet meer dan één type hulp uit het Wmo-domein, maar juist relatief veel  verschillende 
typen uit het z v w-domein. Het domeinoverstijgend gebruik van de langdurige aw bz-
cliënten is enorm: 94% van de mensen die langdurige aw bz-thuiszorg  ontvangen, 
ontvangt  daarnaast Wmo-ondersteuning. Zij hebben in grote meerderheid een 
 aangepaste woning.

Ongeveer twee zevende van de cliënten van de langdurige aw bz-thuiszorg kan 
 gekarakteriseerd worden als oude verweduwde vrouwen. Zij zijn laagopgeleid en hebben 
een laag inkomen. Zij hebben bijna allemaal matige of ernstige beperkingen en één of 
meer aandoeningen, veelal gewrichtsaandoeningen. Zij ontvangen persoonlijke ver-
zorging, vaak met verpleging. Zij ontvangen heel vaak een combinatie van Wmo- en 
z v w-hulp (86%).

Ongeveer drie zevende kan getypeerd worden als relatief jonge samenwonenden. Die groep 
bestaat voor bijna de helft uit 65-minners, ze wonen samen en het zijn vaak mannen. 
Ze hebben vergeleken met de andere groepen een hoog inkomen. Ze hebben nog vaker 
dan de eerste groep ernstige beperkingen en aandoeningen. Cognitieve problemen8 
zijn karakteristiek voor deze groep. Driekwart van deze groep is ouder dan 70 jaar. Zij 
ontvangen weinig huishoudelijke hulp, maar maken relatief vaak gebruik van z v w-zorg 
(95%), met name van g gz-zorg.

Dan zijn er nog twee groepen die ieder ongeveer een zevende deel uitmaken van de 
mensen die langdurige aw bz-zorg representeren. De relatief gezonde ouderen hebben 
weinig lichamelijke beperkingen. Ze maken dan ook in vergelijking met de andere 
groepen  weinig gebruik van de z v w-voorzieningen. De groep bestaat voor de helft 
uit mannen. Wat de overige persoonskenmerken betreft, is het een gemengde groep. 
De alleen wonenden met aandoeningen zijn relatief jong en hoogopgeleid. Ze hebben vaak 
 beperkingen. Zij ontvangen dan ook vaker dan andere groepen alleen verpleging. Een 
vijfde van hen geeft aan last te hebben van depressieve gevoelens en de helft heeft last 
van een hart- of vaatziekte en/of gewrichtsaandoeningen. De groep maakt vaak gebruik 
van z v w-zorg, met name g gz-zorg komt naar verhouding vaak voor.

8 Gedefinieerd als: heeft de afgelopen twaalf maanden last gehad van cognitieve problemen. 
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Bijlage A Extra tabellen

Tabel A.1

Profielen van awbz-thuiszorggebruikers, 2007 (verticaal gepercenteerd)

langdurig kortdurend awbz-thuiszorg Nederlandersmet beperkingen

leeftijd (jaar)
< 65 jaar 26 36 30 66
65-74 jaar 17 21 19 18
75-84 jaar 44 31 39 14
≥ 85 jaar 13 13 13 2

vrouw 67 69 68 56
alleenwonend 19 22 21 15
verweduwd 39 32 36 11
samenwonend 42 46 43 73
opleidingsniveau

geen 40 35 38 22
laag 43 35 40 38
midden 10 18 13 25
hoog 7 12 9 15

inkomen (euro per maand)
< 1000 16 16 16 16
1000-1200 33 17 27 17
1200-1400 18 28 22 15
1400-1800 14 15 15 22
1800-2200 11 13 12 15
> 2200 9 10 9 15

beperkingen
geen 6 22 12 0
licht 4 21 11 60
matig 14 37 23 31
ernstig 76 20 54 9

aandoeningen
hart- en vaatziekten 40 33 38 13
kanker 10 17 13 5
ademhalingsziekten 27 27 27 16
suikerziekte 21 17 19 10
gewrichtsaandoeningen 48 56 51 42
cognitieve problemen 8 0 5 1
depressie 11 9 10 9
geen aandoening 15 18 16 32
1 aandoening 15 16 15 23
3 aandoeningen 12 20 15 12
4 of meer 41 25 35 17

(n) 170 101 271 2786

Bron: scp (avo’07)
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Tabel A.2 

Kenmerken van vier typerende groepen van langdurige awbz-thuiszorggebruikers, 2007 

(verticaal gepercenteerd)

oude verweduwde 
vrouwen

relatief jonge 
samenwonenden

relatief gezonde 
ouderen

alleenwonenden 
met aandoeningen

leeftijd
< 65 jaar 1 45 19 39
65-74 jaar 20 14 18 18
75-84 jaar 62 31 49 33
≥ 85 jaar 18 10 14 9

opleidingsniveau
geen 53 35 37 19
laag 34 51 39 49
midden 4 13 22 14
hoog 9 1 3 18

inkomen (euro’s 
per maand)

 < 1000 8 13 16 37
1000-1200 50 28 27 16
1200-1400 18 15 27 15
1400-1800 11 18 12 14
1800-2200 10 11 13 14
> 2200 2 17 5 4

beperkingen
geen 3 5 12 4
licht 6 3 8 5
matig 11 15 53 25
ernstig 81 77 28 66

aandoeningen
geen aandoening 0 0 100 0
1 aandoening 22 11 0 21
2 aandoeningen 20 18 0 26
3 aandoeningen 8 19 0 17
4 of meer 50 52 0 36

(n) 53 62 26 29

Bron: scp (avo’07)
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Tabel A.3

Gebruik van andere typen zorg door langdurige awbz-thuiszorggebruikers naar intensiteit, 2007 

(verticaal gepercenteerd)

intensief niet-intensief

Wmo
huishoudelijke hulp 48 64
maatschappelijk werk 19 19
hulpmiddelen mobiliteit 63 52
woningaanpassingen 85 80

zvw
huisarts 77 81
specialist 78 65
ziekenhuisopname 41 31
fysiotherapie 43 37
ggz 15 9

(n) 66 104

Bron: scp (avo’07)
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Bijlage B Enquêtevragen betreffende ontvangen zorg

z v w

1 Heeft u in de afgelopen 3 maanden wel eens de huisarts (bezoeken, visites, telefonische 
consulten) geraadpleegd?

2 Heeft u in de afgelopen 3 maanden wel eens contact gehad met een medisch  specialist? 
Let op: Bij contacten met de specialist gaat het niet om contacten vanwege kinderen, contacten die u 
tijdens een ziekenhuisopname had of bloedprikken. Wel tellen mee: foto’s laten maken zonder dat u 
in het ziekenhuis lag, contacten met de Spoedeisende Hulp of poliklinische behandeling!

3 Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens gebruikgemaakt van fysiotherapie?

4 Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens gebruikgemaakt van een instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg? Let op: het betreft hier alleen hulp, niet voor cursus of informatie.

5 Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest in een ziekenhuis of kliniek?

Wmo

6 Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens gebruik gemaakt van een instelling voor 
maatschappelijk werk?

7 Op deze kaart staat een aantal woningaanpassingen vermeld die ten behoeve van ge-
handicapten of mindervaliden kunnen worden aangebracht. Is er in uw woning zo’n 
aanpassing aanwezig? Dit is apart gevraagd voor bouwtechnische aanpassingen en voor 
woontechnische aanpassingen.
Welke bouwtechnische aanpassing?
1 Permanente aanpassingen van douche, bad, badkamer.
2 Permanente aanpassingen van toilet zoals verhoogde toiletpot.
3 Drempels verwijderd.
4 Lift in het flatgebouw aangebracht.
5 Toegankelijk maken van de woning of het woongebouw, zoals deuren verbreed, 

hellingbanen, traplift.
6 Overige woningaanpassingen zoals aangepaste keuken.

 Welke woontechnische aanpassing?
1 Toiletverhoger, toiletstoel of postoel.
2 Douchezitje, douchestoel, badzitje.
3 Aangepast meubilair, aangepast bed.
4 Overige aanpassingen.
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8 Heeft u een van de volgende vervoermiddelen voor gehandicapten of mindervaliden? 
Kreeg u dit van de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet 
voorzieningen gehandicapten (Wvg)), of een andere instantie?
1 Aangepaste auto.
2 Rolstoel.
3 Rollator of looprekje.
4 Open of gesloten buitenwagen of scootmobiel.
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