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Voorwoord

De komende jaren zal de bevolking steeds verder vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor 
de vraag naar, het gebruik en de kosten van zorg. Dit geldt in het bijzonder voor 
verpleging en verzorging waarvan ouderen veel gebruikmaken. Daarom heeft het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) verzocht inzicht te geven in de toekomstige ontwikkelingen in de 
verpleging en verzorging en de effecten van de beleidsagenda. Hiertoe heeft het scp 
een onderzoeksprogramma opgezet: het Verklaringsmodel verpleging en verzor-
ging.

Dit rapport is het zestiende in een reeks van publicaties over dit onderzoeks-
programma. Er worden ramingen gepresenteerd van het gebruik van en de vraag 
naar verpleging en verzorging over de periode 2005-2030. In de ramingen wordt 
beschreven wat de te verwachten ontwikkelingen zijn voor de periode totdat de ver-
grijzing haar hoogtepunt heeft bereikt. Het rapport is gebaseerd op de meest actuele 
invulling van de modellering zoals beschreven in het scp-rapport VeVeRa-iii. Het 
beschrijft en interpreteert de te verwachten ontwikkelingen in de sector verpleging 
en verzorging. Daarnaast geeft het rapport een indruk van de mogelijke toepassin-
gen van de modellering om het inzicht in de sector verder te vergroten.

Bij het onderzoek is dankbaar gebruikgemaakt van gegevens over indicaties van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) en ramingen van de prevalentie van aandoenin-
gen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Zorg (rivm).

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting

De sector verpleging en verzorging is de grootste sector binnen de awbz
In deze studie staat de sector verpleging en verzorging centraal. Deze sector is 
evenals de gehandicaptensector en de geestelijke gezondheidszorg onderdeel van 
de Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz). Het vertrekpunt van de studie 
is 2005. In dat jaar ontvingen bijna 600.000 mensen awbz-zorg van thuiszorgin-
stellingen, verzorgings- en verpleeghuizen. Dit betekent dat ongeveer 6% van de 
bevolking van 30 jaar en ouder gebruikmaakte van awbz-zorg. Twee derde van deze 
mensen kreeg deze zorg thuis, bijvoorbeeld in de vorm van persoonlijke verzorging, 
verpleging of begeleiding en huishoudelijke hulp. Vanaf 1 januari 2007 is de huis-
houdelijke hulp geen onderdeel meer van de awbz, maar is deze ondergebracht in 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast woonde een derde van 
de mensen (vooral 75-plussers) in een verzorgings- of verpleeghuis. De uitgaven aan 
verpleging en verzorging bedroegen in 2005 bijna 10 miljard euro, ofwel ongeveer 
2% van het bruto binnenlands product (bbp). Deze uitgaven zijn exclusief de uitgaven 
voor persoonsgebonden budgetten en kapitaalvergoedingen voor zorginstellingen 
en inclusief de kosten van de huishoudelijke hulp (circa 1,2 miljard euro). Al met al 
is de sector verpleging en verzorging veruit de grootste sector binnen de awbz. Voor 
een sector van deze omvang is het van belang goed zicht te krijgen op de effecten van 
toekomstige ontwikkelingen, waaronder de voortgaande vergrijzing.

Deze studie biedt inzicht in de ontwikkelingen tussen 2005 en 2030
Om inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen in de verpleging en verzor-
ging heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) op verzoek van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) het onderzoeksprogramma Verpleging 
en verzorging ramingsmodel (VeVeRa) opgezet. Dit programma bestudeert de ver-
pleging en verzorging die collectief worden gefinancierd via de awbz en via de Wmo 
(de huishoudelijke hulp). Het programma houdt ook rekening met niet-collectieve 
alternatieven, met name de hulp van naasten (informele zorg) en zelf betaalde hulp 
(particuliere zorg).

Dit rapport bevat de resultaten van de meest recente invulling van het model 
(VeVeRa-iii). We presenteren hier niet alleen de ramingen van het toekomstig 
aantal gebruikers en de bijbehorende uitgaven. We bekijken ook hoe factoren als de 
gezondheid van de bevolking deze toekomstige ontwikkelingen beïnvloeden. Verder 
gaan we in op de belangrijkste kenmerken van de zorggebruikers. We laten bijvoor-
beeld zien waarin de bewoners van verzorgingshuizen verschillen van de thuiszorg-
gebruikers. Aan het model liggen gegevensverzamelingen ten grondslag op het 
niveau van individuele personen die zelfstandig wonen of verblijven in een verzor-
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gings- of verpleeghuis. Ook zijn gegevens gebruikt van personen die hun zorgvraag 
aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) kenbaar hebben gemaakt.

We bestuderen de periode 2005-2030. In 2030 heeft de vergrijzing haar hoogtepunt 
bereikt. De gedachte achter de ramingen is dat de samenstelling van de bevolking 
bepalend is voor het aantal mensen dat verpleging en verzorging ontvangt. Daarom 
is nagegaan hoe de factoren die van belang zijn voor het gebruik van deze voor-
zieningen zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Hierbij gaat het vooral om 
factoren als leeftijd, opleidingsniveau en gezondheid van de bevolking. Bij deze 
ramingen is afgezien van eventuele veranderingen in het beleid, de technologie of 
preferenties van mensen. Daarnaast houden deze ramingen geen rekening met de 
ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld persoonsgebonden budgetten (pgb’s) 
en begeleiding die al hebben plaatsgevonden tussen 2005 en 2009. Zo zijn verande-
rende preferenties ten aanzien van de functie begeleiding (die hebben geleid tot een 
toename van het gebruik) en de beleidsreactie daarop (met als inzet een beperking 
van dit beroep) niet meegenomen. De hiervoor benodigde informatie is onvoldoende 
en daarom nog geen onderdeel van ons model. Deze ramingen noemen we ‘beleids-
arme’ ramingen.

Het gebruik groeit minder snel dan verwacht op basis van demografie
Het aantal gebruikers van de collectief gefinancierde verpleging en verzorging 
(inclusief huishoudelijke hulp) zal tussen 2005 en 2030 naar verwachting met gemid-
deld 1,2% per jaar toenemen. Deze groei is het resultaat van de volgende drie effec-
ten, waarvan de eerste twee betrekking hebben op de demografie:
1 Een groei van de Nederlandse bevolking leidt tot een toename van het gebruik van 

0,4% per jaar.
2 De toename van het aandeel ouderen in de bevolking stuwt het gebruik op met 

1,2% per jaar.
3 Het stijgende opleidingsniveau en het feit dat de ouderen van de toekomst gezon-

der zijn dan de ouderen van nu, dempen de groei van het gebruik per leeftijds-
groep met in totaal 0,4% per jaar.

In de toekomst zullen steeds meer mensen een zorgbehoefte hebben die vergelijk-
baar is met de gemiddelde zorgbehoefte van een bewoner van een verzorgings- of 
verpleeghuis anno 2005. Uitgaande van ongewijzigd beleid en ongewijzigde voorkeu-
ren zal het aantal bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen toenemen met 1,4% 
per jaar. Of deze mensen (vaak hoogbejaarde vrouwen met veel gezondheidspro-
blemen en een lage sociale status) in de praktijk ook daadwerkelijk hiervoor zullen 
kiezen, is mede afhankelijk van de mate waarin de extramuralisering zich doorzet. 
De trend van de afgelopen periode laat zien dat cliënten met het profiel van een 
bewoner van een verzorgings- of verpleeghuis steeds meer thuis kunnen en willen 
wonen met een aanzienlijke hoeveelheid thuiszorg.
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Uitgaven nemen toe door toenemend gebruik en prijsstijgingen
De uitgaven zullen in dezelfde periode (2005-2030) naar verwachting toenemen met 
ongeveer 3,4% per jaar. Deze toename is het gevolg van:
−	 een stijging van het volume van 1,5% per jaar. Deze stijging is groter dan de stij-

ging in het aantal gebruikers (van 1,2%), omdat het gebruik van verzorgings- en 
verpleeghuizen niet alleen de hoogste uitgaven per gebruiker kent maar ook het 
meest in aantal gebruikers zal toenemen;

−	 een stijging van de prijzen. Hierbij is uitgegaan van de prijsontwikkeling in de 
voorafgaande twintig jaar (1985-2005). De uitgaven stijgen hierdoor extra met 
1,9% per jaar.

Wanneer we uitgaan van de gebruikelijke groei van het bbp van 2% per jaar, zal 
het aandeel van de sector verpleging en verzorging in het bbp toenemen van onge-
veer 2% in 2005 tot ongeveer 3% in 2030. Minder groei van het bbp (als gevolg van 
bijvoorbeeld de huidige recessie) zal leiden tot een groter aandeel van de sector 
verpleging en verzorging in het bbp. Aannamen over toekomstige prijzen op basis 
van meer recente ontwikkelingen leveren nog sterkere uitgavenstijgingen op. Dat 
komt door de kwaliteitsslag die in de eerste jaren van het millennium in de sector is 
gemaakt.

Informele en particuliere hulp is aanzienlijk
In 2005 ontvingen ruim 300.000 mensen (3% van de bevolking van 30 jaar of ouder) 
hulp van naasten of maakten gebruik van een particuliere hulp. Van hen ontvingen 
ruim 200.000 mensen deze hulp niet in combinatie met collectieve verpleging en 
verzorging. Deze groep van 200.000 mensen vormt samen met de bijna 600.000 
gebruikers van collectieve verpleging en verzorging het totaal aantal gebruikers van 
verpleging en verzorging. Het aantal gebruikers van deze informele en particuliere 
hulp zal tussen 2005 en 2030 naar verwachting met gemiddeld 1,1% per jaar toene-
men. De groei van de particuliere hulp (met ruim 2% per jaar) is hoger. Dit komt 
vooral door de verwachte stijging in het opleidingsniveau en het feit dat voornamelijk 
hoger opgeleiden vaker gebruikmaken van particuliere hulp. De verwachting is dat 
als het pgb zal worden ingezet om particuliere hulp in te kopen, een verdere toename 
van het gebruik van het pgb, zal leiden tot nog meer groei van de particuliere hulp 
dan hier is geraamd.

Een bovengrens aan het gebruik
In dit onderzoek is niet alleen gekeken naar het gebruik van verpleging en verzor-
ging maar ook naar de potentiële vraag naar die zorg. Onder potentiële vragers 
verstaan wij mensen met het profiel van vragers naar collectieve verpleging en 
verzorging. Zij hebben dezelfde kenmerken, zoals leeftijd en beperkingen, als 
mensen die in aanmerking komen (geïndiceerd zijn) voor collectieve verpleging en 
verzorging. De potentiële vraag weerspiegelt een bovengrens aan het te verwachten 
gebruik. Er zijn ongeveer 800.000 potentiële vragers, evenveel als het aantal gebrui-
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kers van collectieve en niet-collectieve verpleging en verzorging tezamen. Wanneer 
alle potentiële vraag gehonoreerd zou worden, zou dit leiden tot 3 miljard euro extra 
uitgaven, bovenop de bijna 10 miljard euro aan collectieve uitgaven van het feitelijke 
zorggebruik in 2005. Het aantal potentiële vragers groeit ongeveer even snel als het 
aantal gebruikers (1,1% per jaar). Er blijft echter nog steeds een verschil van meer 
dan 200.000 mensen zichtbaar tussen potentiële vraag en gebruik van collectieve 
zorg. Als beleid en preferenties niet veranderen, zal het verschil tussen potentiële 
vraag en gebruik blijven bestaan. Wanneer de toegang tot de awbz echter verruimd 
zou worden of de voorkeur voor collectieve verpleging en verzorging in plaats van 
hulp van naasten zou toenemen, dan zou het aantal gebruikers van collectieve ver-
pleging en verzorging toegroeien naar de potentiële vraag.

Feitelijk awbz-gebruik wijkt soms af van wat je zou verwachten
De potentiële vragers ontvangen niet altijd de zorgvorm die op basis van hun pro-
fiel verwacht wordt. Ook wordt een substantieel deel van de potentiële vraag naar 
collectieve verpleging en verzorging ingevuld met informele en particuliere zorg. 
Potentiële vragers naar thuiszorg vormen een diverse groep die een heel scala aan 
zorgvormen ontvangt. Zo zijn er enerzijds mensen die conform de verwachting 
persoonlijke verzorging of verpleging ontvangen en anderzijds mensen die in een 
verzorgings- of verpleeghuis verblijven. Potentiële vragers naar verblijf in een verzor-
gings- of verpleeghuis zijn minder divers: zij wonen daar veelal ook. Wanneer dit niet 
het geval is, hebben zij gemiddeld een veel hoger inkomen dan de potentiële vragers 
die wel in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven. Er zijn maar weinig mensen 
(4%) die geen zorg ontvangen, terwijl dat op basis van hun profiel wel is te verwach-
ten. Vaker komt het voor dat mensen thuiszorg ontvangen die we gelet op leeftijd en 
gezondheid in een verzorgings- of verpleeghuis zouden verwachten (7%). Over het 
algemeen gaat het om personen die oud, verweduwd en lager opgeleid zijn.

Beperkte beschikbaarheid van vormen van zorg kan leiden tot verschuivingen in het 
gebruik van awbz-zorg
Voor ongeveer 20% van de gebruikers van collectieve verpleging en verzorging zijn er 
mogelijkheden om over te stappen naar een andere zorgvorm wanneer de ontvangen 
zorgvorm niet beschikbaar is. Zij hebben een zorgprofiel dat ook bij een andere vorm 
van awbz-zorg aansluit. Ook het afzien van zorg behoort tot de mogelijkheden. Het 
gaat dan voor een deel om mensen die slechts tijdelijk hulp gebruiken, bijvoorbeeld 
na een ongeval en bij wie de hulp is stopgezet toen ze er geen behoefte meer aan 
hadden. Voor een deel gaat het om mensen die geen gebruik willen of kunnen maken 
van informele of particuliere zorg, bijvoorbeeld omdat zij geen sociaal netwerk 
hebben, of een te laag inkomen om particuliere hulp in te kopen. Hun beperkingen 
zijn dusdanig dat ze de zorg eventueel (met de nodige moeite) zelf op zich zouden 
kunnen nemen. Aan de andere kant zijn er ook gebruikers voor wie zwaardere 
zorgvormen een reëel alternatief zijn. Zo zijn er gebruikers van huishoudelijke hulp 
die ook de kenmerken hebben van een verzorgingshuisbewoner. Het overstappen 



13Samenvatting

op informele hulp blijkt in deze scenario’s niet tot de reële alternatieven te behoren. 
Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek, waaruit blijkt dat informele hulp 
eerder een aanvulling is op de collectieve zorg, dan dat het als vervanging daarvoor 
kan dienen. Uit dit alles blijkt dat eventuele wijzigingen in de beschikbaarheid van 
awbz-zorg kunnen leiden tot substitutie tussen de verschillende zorgvormen; wat 
echter niet altijd tot (grote) besparingen leidt. Dit komt doordat sommige mensen 
ook een zwaardere, en duurdere, zorgvorm als alternatief hebben. Hierdoor leidt het 
overstappen van de gebruikers van huishoudelijke hulp naar de voor hen beschikbare 
alternatieven tot een toename van de uitgaven in plaats van een afname.

Staat Nederland aan de vooravond van een sterke stijging van zorguitgaven door de groei 
van het aantal ouderen?
Dit rapport laat zien dat vergrijzing maar een deel van het verhaal is. Het zorgvolume 
zal naar verwachting veel minder toenemen dan op basis van de toename van het 
aantal ouderen verwacht mag worden, doordat de ouderen in de toekomst gezonder 
zijn dan de ouderen van nu. Bij toekomstige uitgaven is het prijseffect groter dan het 
volume-effect. Dit prijseffect is afgeleid uit de ontwikkelingen uit de voorafgaande 
twintig jaar.

De voorafgaande twintig jaar zijn de prijsstijgingen voor 65% veroorzaakt door 
loonstijgingen, voor 15% door een dalende arbeidsproductiviteit en voor 20% door 
meer materiële uitgaven. Alleen bij de thuiszorg heeft een groei van de arbeids-
productiviteit een matigend effect gehad op de uitgavenontwikkeling: er is met 
dezelfde personele inzet steeds meer uren zorg verleend. In de verzorgings- en ver-
pleeghuizen vinden we een dalende productiviteit. Dit betekent echter niet automa-
tisch een afname van de doelmatigheid. Het kan ook duiden op een betere kwaliteit 
van dienstverlening (‘meer handen aan het bed’) en betere arbeidsomstandigheden 
(lagere werkdruk). Deze extra uitgaven zijn het gevolg van politieke keuzen.

Een andere mogelijk drijvende kracht achter de stijging van de uitgaven aan verple-
ging en verzorging is het pgb. Het pgb zou de aarzeling van mensen om informele 
zorg te vervangen door collectief gefinancierde in natura zorg kunnen wegnemen. 
Wel moeten zij zich dan melden bij het ciz en voldoen aan de criteria voor het 
ontvangen van een pgb. Een dergelijke ontwikkeling zou kunnen inhouden, dat 
het gebruik van collectief gefinancierde verpleging en verzorging meer naar de 
poten tiële vraag toegroeit. Omdat in 2005, het basisjaar van dit rapport, nog weinig 
gebruik werd gemaakt van pgb’s, is het mogelijk dat het gebruik sneller naar de 
potentiële vraag toegroeit dan hier wordt aangegeven.

Op basis van ontwikkelingen in de samenstelling en gezondheidstoestand van de 
bevolking ramen we geen sterke groei in begeleiding. In de afgelopen jaren is het 
gebruik van begeleiding echter wel veel toegenomen, ook voor ouderen. Het feit 
dat onze raming minder groei voorspelt dan er in werkelijkheid heeft plaatsgevon-
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den, impliceert dat de toename door veranderd beleid of veranderde preferenties is 
ontstaan. Vanaf 2009 is de aanspraak op begeleiding aangepast (personen met alleen 
psychosociale problemen of lichte somatische problemen komen dan niet meer in 
aanmerking), waardoor verwacht wordt dat vanaf 2010 het aantal mensen met bege-
leiding zal afnemen.

Het is goed te bedenken dat pakketmaatregelen of strenger indiceren onverwachte 
effecten kunnen hebben door substitutie tussen de verschillende zorgvormen. Het 
strenger indiceren voor extramurale verpleging en verzorging zal bijvoorbeeld leiden 
tot meer opnamen in een verzorgings- of verpleeghuis. Dan zou het beperken van 
extramurale verpleging en verzorging niet tot een bezuiniging leiden maar eerder tot 
extra uitgaven. Dit alles maakt de uitgaven van de awbz een lastig onderwerp.
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1 Verpleging en verzorging nu en in de toekomst

1.1 Model voor de ontwikkelingen in de verpleging en verzorging

De komende jaren zal de bevolking naar verwachting steeds verder vergrijzen. 
Dit heeft gevolgen voor de vraag naar en het gebruik en de kosten van zorg. In de 
discussie wordt ook gesproken over de houdbaarheid van de Algemene wet bijzon-
dere ziektekosten (awbz). Met name gaat het dan om het gebruik van verpleging en 
verzorging (thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen), omdat dit voorzie-
ningen zijn die veel door ouderen worden gebruikt. De uitgaven aan verpleging en 
verzorging beslaan ruim de helft van de totale awbz-uitgaven. De afgelopen jaren 
stonden extramuralisering en vraaggestuurde zorg prominent op de beleidsagenda 
in deze sector. Ook is de huishoudelijke hulp overgegaan van de awbz naar de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze ontwikkelingen zullen gevolgen 
hebben voor het gebruik van zorg, maar de effecten zijn nog niet uitgekristalliseerd 
en kunnen niet afzonderlijk worden gekwantificeerd.

Om inzicht te krijgen in het beroep dat in de toekomst op verpleging en verzor-
ging wordt gedaan en in de effecten van de genoemde (beleids)ontwikkelingen, 
heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) in opdracht van het ministerie van 
Volks gezondheid, Welzijn en Sport (vws) een onderzoeksprogramma opgezet: het 
scp-programma Verklaringsmodel verpleging en verzorging. Dit programma noemen we 
verder het Verpleging en Verzorging Ramingsmodel (VeVeRa). In dit programma 
wordt niet alleen gekeken naar de collectief gefinancierde verpleging en verzorging 
die via de Wmo (huishoudelijke hulp) en de awbz (thuiszorg en verzorgings- en 
verpleeghuiszorg) wordt verstrekt. Voor de burger zijn immers ook niet-collectief 
gefinancierde alternatieven voor deze zorg van belang, zoals informele hulp (man-
telzorg) en particuliere hulp. Daarom nemen we ook het niet-collectief gefinancierde 
deel van de verpleging en verzorging onder de loep.

Dit rapport is er een in een lange reeks publicaties over het VeVeRa-programma. Na 
het eerste model voor verpleging en verzorging uit 2004 (Timmermans en Woittiez 
2004c) zijn er twee nieuwe modellen gepresenteerd met actualisering van de gege-
vens (Jonker et al. 2007) en uitbreiding van het model (Eggink et al. 2009). Daarnaast 
zijn er verschillende publicaties uitgebracht met beleidsevaluaties en andere toepas-
singen van het model (bv. De Boer et al. 2003; Timmermans en Woittiez 2004a en 
b; Van Gameren et al. 2006; Eggink et al. 2008) en profielen van gebruikers (Van 
Campen et al. 2004; Van Campen 2007). Daarnaast zijn er deelonderzoeken uit-
gevoerd die in de latere publicaties verwerkt zijn (Van Campen en Van Gameren 
2003; Van Gameren et al. 2003; De Klerk et al. 2006; Schellingerhout 2007, 2008).
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In dit rapport worden de resultaten beschreven die het onderzoeksprogramma tot 
nu toe heeft opgeleverd, gebaseerd op de meest recente versie van het VeVeRa-model. 
Het gaat om de derde versie van het model (zie VeVeRa-iii, Eggink et al. 2009 voor 
de technische uitwerking). We presenteren ramingen van het gebruik en de uitgaven 
voor de periode 2005-2030, dus voor de periode totdat de vergrijzing haar hoogtepunt 
heeft bereikt (rond 2030). We bekijken wat de sturende en remmende factoren zijn en 
we gaan in op de profielen van de gebruikers. Zo laten we bijvoorbeeld zien waarin 
de bewoners van verzorgingshuizen verschillen van die van verpleeghuizen en van 
thuiszorggebruikers. Deze evaluaties zijn slechts een greep uit een scala van ingre-
pen in de sector die met behulp van het VeVeRa-programma kunnen worden bestu-
deerd. In de komende jaren zullen de modellen wederom worden geactualiseerd, en 
kunnen uiteenlopende scenario’s worden doorgerekend.

Om inzicht te krijgen in de sector beschrijven we de potentiële vraag naar en het 
gebruik van zorg in het basisjaar 2005. In het onderzoek was niet genoeg informatie 
beschikbaar over het gebruik van verpleging en verzorging door allochtonen. Onder-
zoek wijst uit dat deze groep een ander zorggebruik kent. Schellingerhout (2004) 
en Uiters (2007) laten zien dat allochtonen minder gebruikmaken van thuiszorg 
dan autochtonen. Ondanks dat het aantal allochtone ouderen in de toekomst zal 
toenemen, blijft het een relatief kleine groep. Daarom zal het eventueel afwijkende 
gebruik van allochtonen de hier gepresenteerde ramingen niet noemenswaardig ver-
storen. We kijken niet alleen naar het aantal potentiële vragers en gebruikers, maar 
ook naar hun profiel: wat voor mensen maken gebruik van verpleging en verzorging 
en hoe kunnen we potentiële vragers typeren? Zijn het vooral ouderen en alleenstaan-
den die zorg gebruiken, of zijn er bijvoorbeeld ook veel jongeren met fysieke beper-
kingen? En waarom maken mensen met een bepaalde zorgbehoefte daar vervolgens 
geen gebruik van?

Daarna beschrijven we de basisraming van de te verwachten ontwikkelingen in de 
sector verpleging en verzorging in de komende periode. We nemen aan dat prefe-
renties en beleid in deze periode niet veranderen, waardoor zaken als de ontwikke-
lingen op het gebied van bijvoorbeeld medicalisering, maar ook extramuralisering 
buiten beschouwing blijven. De vraag is dan welke ontwikkelingen de veranderingen 
in potentiële vraag en gebruik sturen. Is dat vooral de verandering in de leeftijds-
opbouw van de bevolking, of gaat het juist om veranderingen in bijvoorbeeld de 
prevalentie van aandoeningen of het opleidingsniveau? Ook bestuderen we de te ver-
wachten toekomstige uitgaven, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende 
scenario’s voor de prijsontwikkeling.1

1 Hierbij hanteren we de uitgaven zonder kapitaalslasten en uitgaven aan persoonsgebon-
den budgetten (pgb’s). Deze keuze is gemaakt, omdat de uitgaven aan kapitaalslasten en 
de pgb’s niet kunnen worden toegedeeld aan de verschillende typen zorg. Ook het awbz-
ramingsmodel van ABF in opdracht van het ministerie van vws (VanGalen et al. 2007) 
houdt hiermee geen rekening.
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Wanneer we inzicht hebben in de toekomstige ontwikkelingen in de potentiële vraag 
naar en het gebruik van zorg in deze sector, kunnen we aangeven welke effecten 
ingrepen in het beleid hebben. We kijken bijvoorbeeld naar de gevolgen van een achter-
blijvend zorgaanbod. Wat voor zorg zullen mensen in de toekomst gebruiken  
als zij geen gebruik kunnen of willen maken van verzorgingshuis- of verpleeghuis-
zorg? En wat gebeurt er als de toekomstige capaciteit van de thuiszorg achterblijft bij 
de geraamde groei: wijken mensen uit naar een zwaardere vorm van zorg, volstaan 
ze met informele en particuliere hulp, of gebruiken ze helemaal geen zorg? Dit soort 
vragen kan aan de hand van het VeVeRa-model worden beantwoord.

1.2 De sector verpleging en verzorging

Wat verstaan we onder de sector verpleging en verzorging?
Op basis van de awbz worden verschillende soorten extramurale verpleging en ver-
zorging geleverd, ofwel thuiszorg, en verschillende soorten intramurale verpleging 
en verzorging (verpleeg- en verzorgingshuiszorg, ofwel tehuiszorg). Sinds 2007 wordt 
op basis van de Wmo huishoudelijke hulp verstrekt; in het basisjaar van dit rapport 
viel de huishoudelijke hulp nog onder de awbz. Naast deze zorgvormen die worden 
gefinancierd uit collectieve middelen, is er zorg die niet uit overheidsmiddelen wordt 
gefinancierd, de zogenoemde niet-collectief gefinancierde zorg. Hiermee bedoelen we 
de informele zorg van vrienden en bekenden, en de particuliere betaalde hulp. Mensen 
in aanleunwoningen of serviceflats worden in dit rapport niet beschouwd als tehuis-
bewoners, maar als mensen die thuis wonen en daar al dan niet zorg ontvangen.

Als we het in deze rapportage hebben over het gebruik van verpleging en verzor-
ging, dan hebben we het over het collectief én het niet-collectief gefinancierde deel. 
Wanneer we alleen het collectief gefinancierde deel bedoelen dan wordt dat uitdruk-
kelijk vermeld.

Hoeveel mensen gebruiken verpleging en verzorging?
In totaal maakten in 2005 586.000 mensen gebruik van de collectief gefinancierde 
zorgvormen (zie Eggink et al. 2009). De meesten (62% ) maakten gebruik van de  
thuiszorg. De uitgaven aan deze collectief gefinancierde zorg bedroegen in 2005  
bijna tien miljard euro. Bijna twee derde daarvan werd besteed aan de tehuiszorg,  
ruim een derde aan de thuiszorg (awbz en Wmo). Met de huishoudelijke hulp was in 
2005 ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. Over de informele en particuliere zorg zijn 
geen landelijke gegevens beschikbaar, maar het aantal gebruikers van deze twee zorg-
vormen wordt in Eggink et al. (2009) geschat op 221.000 mensen.2

2 In De toekomst van de mantelzorg (Sadiraj et al. 2009) wordt het totale gebruik van 
informele zorg geschat op 350.000 mensen. In die schatting worden ook de mensen die 
informele hulp combineren met andere zorgvormen meegerekend, wat in dit rapport niet 
het geval is. 
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Veranderingen in de sector
In de sector is de afgelopen jaren veel veranderd en zal de komende tijd ook het 
nodige wijzigen. Hoewel deze veranderingen niet in de modellering kunnen worden 
verwerkt, wordt daarmee bij de interpretatie van de uitkomsten zo goed mogelijk 
rekening gehouden. Hier geven we een indruk van de belangrijkste ontwikkelingen 
in de sector.

Extramuralisering
Al jaren is er een trend van extramuralisering – letterlijk: het buiten de muren helpen 
van mensen –, waarbij mensen met beperkingen zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Dit houdt in dat er steeds meer mensen die voorheen in een tehuis zouden 
wonen, nu thuis blijven wonen en gebruikmaken van thuiszorg. Ook betekent dit 
dat de mensen die wel in de tehuizen wonen over het algemeen zwaardere beperkin-
gen hebben dan de vroegere bewoners. Omdat er eveneens meer mensen met zware 
beperkingen zijn die thuiszorg gebruiken, zullen ook thuiszorggebruikers gemid-
deld zwaardere beperkingen hebben en meer zorg ontvangen.

Persoonsgebonden budgetten
Een andere ontwikkeling is de sterke groei van het gebruik van een persoonsgebon-
den budget (pgb). Het pgb is een alternatief voor het gebruik van zorg in natura, 
waarmee mensen zelf de benodigde zorg kunnen inkopen. Voor een deel kopen ze 
collectief gefinancierde zorg in, maar voor een deel zullen zij ook particuliere of 
informele zorg inhuren. Het gebruik van pgb’s wordt bevorderd in het kader van 
zorg op maat (vraaggestuurde zorg). Het pgb geeft mensen meer mogelijkheden om 
die zorg in te kopen die ze wensen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) heeft 
berekend dat de vraag naar pgb’s in de gehele awbz (excl. de Wmo) tussen 2005 en 
2007 met 36% is toegenomen, terwijl de vraag naar awbz-zorg in het geheel met 
11% is toegenomen (ciz 2008). Ook meldt de Trendrapportage van ciz (2007) dat het 
aantal pgb-indicaties wel fors gegroeid is, maar het aandeel pgb’s in de totale awbz-
indicaties relatief beperkt blijft. Nog steeds ontbreekt informatie over de achtergron-
den van de stijging in de pgb’s. De staatssecretaris van vws meldt dat zich in 2007 
een buitenproportionele groei van het aantal pgb-gebruikers heeft voorgedaan (tk 
2007/2008a). Een groot deel van deze aanwas zou echter ouders van kinderen met 
psychiatrische stoornissen betreffen en valt dus buiten de sector verpleging en ver-
zorging (Zorgvisie 2007). Er zijn ontwikkelingen gaande bij de pgb’s, maar het is niet 
duidelijk in welke mate dit betrekking heeft op verpleging en verzorging. De voor 
ons beschikbare databestanden zijn niet omvangrijk genoeg om voldoende informa-
tie over het gebruik van pgb’s te bevatten. We kunnen niet apart onderscheiden welke 
zorg door een pgb betaald is en welke niet. Dat betekent dat het deel van de groei van 
de informele en particuliere zorg dat door een pgb gefinancierd wordt, eigenlijk toe-
geschreven zou moeten worden aan de collectief gefinancierde zorg. Hiermee kan de 
gepresenteerde raming van de collectief gefinancierde verpleging en verzorging een 
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onderschatting van de werkelijke ontwikkelingen betekenen. Voor de actualisering 
van het model die wordt voorzien, zal hierover wel informatie voorhanden zijn.

Veranderingen in de functiebegeleiding
Begeleiding is een van de onderdelen van verpleging en verzorging in de awbz 
waarmee mensen hulp krijgen bij het aanleren of regelen van dagelijkse bezigheden. 
Het gebruik van begeleiding is de afgelopen jaren fors toegenomen. Gemeten in 
afgegeven indicaties gaat het om een verdubbeling tussen 2005 en 2007 (Rottier en 
Van den Berg 2007). Als verklaringen daarvoor worden genoemd de ruime omschrij-
ving van de functie, toenemende bekendheid, het toenemend aantal ouderen en de 
extramuralisering. Omdat onze basisgegevens 2005 betreffen, is die groei niet in de 
ramingen verwerkt, tenminste voor zover die voortkomt uit andere dan gemeten ont-
wikkelingen in de samenstelling van de bevolking. Een in ons model niet gemeten 
ontwikkeling is bijvoorbeeld de toegenomen bekendheid van de functie.

Tegenover deze opstuwende veranderingen staat de inperking van de aanspra-
ken op begeleiding. Daarmee is al in 2008 begonnen. De awbz wordt beperkt tot 
de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen die zonder awbz-begeleiding het 
gevaar lopen verwaarloosd te raken of in een instelling terecht te komen. Dit zijn 
bijvoorbeeld dementerende ouderen, verstandelijk gehandicapten en ernstig psychi-
atrische patiënten. Alleen mensen met matige en ernstige beperkingen op een aantal 
specifieke onderdelen krijgen daarom vanaf 2009 nog awbz-begeleiding. Verwacht 
wordt dat het gebruik van begeleiding hierdoor zal afnemen (ciz/hhm 2008). Voor 
veel ouderen met begeleiding zal dat betekenen dat zij een beroep gaan doen op 
andere zorgvormen, met name de huishoudelijke hulp via de Wmo (Dam et al. 2009). 
Ook de gevolgen hiervan konden niet in het VeVeRa-model worden opgenomen.

Invoering van de Wmo
In 2007 is de huishoudelijke hulp van de awbz overgeheveld naar de Wmo. De 
gegevens waarop de analyses in dit rapport zijn gebaseerd zijn verzameld voordat 
deze wijziging van kracht werd. De gevolgen van de invoering van de Wmo voor de 
vraag naar deze zorg en het gebruik daarvan konden daarom in deze studie niet 
worden meegenomen. Daarnaast zijn de gevolgen van de overheveling ook nog niet 
uitgekristalliseerd, en wordt de regelgeving telkens aangepast om de werking van 
de Wmo te verbeteren. Duidelijk is in ieder geval dat de prijs van huishoudelijk hulp 
gedaald is, en dat er steeds meer (goedkope) alfahulpen worden ingezet in plaats 
van reguliere thuiszorgmedewerkers. Het is echter waarschijnlijk dat de prijzen voor 
huishoudelijke hulp weer zullen toenemen. Niet alleen is het vanaf 2010 niet langer 
mogelijk om alfahulpen in te zetten, ook is het voor thuiszorginstellingen op lange 
termijn niet mogelijk om de huidige niet-kostendekkende prijzen voor de huishoude-
lijke hulp te blijven hanteren (Pommer et al. 2009).
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Aanpassing in de awbz-zorg
Ook de typen zorg, ofwel de functies die in de awbz worden onderscheiden, zijn 
aangepast. Zo is er bij de intramurale verpleging en verzorging in de regelgeving 
geen onderscheid meer tussen verpleeg- en verzorgingshuizen. In de praktijk is dit 
onderscheid er echter nog wel en bestaan er afzonderlijke verpleeg- en verzorgings-
huizen. In dit onderzoek wordt daarom aangenomen dat verblijf met behandeling 
verpleeghuiszorg betreft, en verblijf zonder behandeling verzorgingshuiszorg.3 
Inmiddels is er ook niet langer sprake van een indicatie voor zorg met verblijf (met of 
zonder behandeling), maar voor een indicatie voor een van de negen zorgzwaarte-
pakketten (zzp’s). Deze zzp’s beschrijven de te leveren zorg in termen van functie en 
een bandbreedte van het aantal uren zorg (zie bv. Jansen en Hoeksma 2004). Op basis 
van deze zzp’s kan meer in detail worden bestudeerd welke zorg mensen vragen 
of gebruiken. In de actualisering van het VeVeRa-model die voor de komende jaren 
wordt voorzien, zal getracht worden deze gedetailleerde informatie te verwerken.

1.3 Aanpak: de opzet van het VeVeRa

De basis van dit rapport is het VeVeRa-model zoals beschreven in Eggink et al. 
(2009). Wanneer verwezen wordt naar het VeVeRA-model wordt deze invulling 
bedoeld. Hier geven we een overzicht van de werking van het VeVeRa-model. Centraal 
in het model staan het gebruik van en de potentiële vraag naar verpleging en verzor-
ging. De potentiële vraag omvat die mensen van wie op basis van hun hulpbehoefte 
verwacht kan worden dat zij hulp gaan vragen. Daarmee kan de potentiële vraag 
gezien worden als een bovengrens aan het gebruik. De gedachte achter het ramings-
model is dat trends in de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en 
verzorging geheel het gevolg zijn van trends in de in het ramingsmodel opgenomen 
determinanten. Deze determinanten beschrijven de samenstelling van de bevolking. 
Als de analyses bijvoorbeeld uitwijzen dat de kans op opname met verpleging groter 
wordt als men ouder wordt, dan leidt een toename van het aantal ouderen in het 
model tot meer gebruik van opname met verpleging. Het model bestaat uit vier stap-
pen, ofwel modulen. Hierna wordt een korte beschrijving gegeven van de stappen in 
het model. Voor meer informatie over het model wordt verwezen naar hoofdstuk 2 
van VeVeRa-iii. Ramingen verpleging en verzorging 2005-2030. Modelbeschrijving (Eggink et 
al. 2009).

Module 1 (Verklaringsmodel)
In de eerste stap wordt de invloed van een aantal determinanten op de potentiële 
vraag en het gebruik van verpleging en verzorging in kaart gebracht. Onder determi-
nanten verstaan we kenmerken van mensen die bepalend zijn voor het type zorg dat 
ze vragen of ontvangen, zoals leeftijd en gezondheidskenmerken. Het verklarings-

3 Dit onderscheid wordt ook gehanteerd door het CBS in bijvoorbeeld CBS (2007). 
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model wordt gevormd door de statistische relaties tussen de potentiële vraag en het 
gebruik enerzijds en de determinanten anderzijds. Behalve naar het aantal mensen 
dat zorg vraagt of gebruikt, wordt gekeken naar het aantal uren en de uitgaven. In de 
analyse betrekken we de bevolking van 30 jaar en ouder. De groep 30-64-jarigen mag 
niet worden genegeerd, omdat ruim een kwart van de gebruikers van verpleging en 
verzorging tussen de 30 tot 65 jaar is. Mensen jonger dan 30 jaar ontvangen slechts 
zelden verpleging en verzorging en bovendien is het lastig voor hen trends in oplei-
dingsniveau te bepalen. Daarom worden zij niet in de analyses meegenomen.

Module 2 (Situatie basisjaar)
De potentiële vraag en het gebruik in het verklaringsmodel zijn afkomstig uit een 
enquêtebestand. Zo’n bestand beschrijft echter niet precies de werkelijke  situatie, 
omdat niet de gehele bevolking is ondervraagd en omdat enquêtes regelmatig 
meetfouten bevatten. De samenstelling van de respondenten in onze enquête wordt 
zo gecorrigeerd dat ze overeenkomt met de werkelijke bevolkingssamenstelling. 
Hiervoor gebruiken we een zogenoemde micromodelbevolking. Dat maakt de 
enquête voor een aantal kenmerken representatief voor de bevolking van Nederland. 
Bovendien worden de gebruikscijfers uit het enquêtebestand geijkt aan werkelijke 
gebruikscijfers uit landelijke registraties.

Module 3 (Trends in determinanten)
De trends in de determinanten worden in het model verwerkt door een schatting te 
maken van de omvang en de samenstelling van de Nederlandse bevolking in de toe-
komst. Ook hiervoor gebruiken we een micromodelbevolking die de te verwachten 
situatie in de toekomst moet beschrijven.

Module 4 (Raming V&V)
In de laatste stap worden de statistische relaties tussen de determinanten en de 
potentiële vraag en het gebruik gecombineerd met de trends in de determinanten en 
de ijkpunten in het basisjaar. Dat levert ramingen voor de potentiële vraag naar en 
het gebruik van verpleging en verzorging in de toekomst.

1.4 Opzet van het rapport

Allereerst definiëren we potentiële vraag en gebruik, en geven we aan welke functies 
we binnen de verpleging en verzorging onderscheiden (hoofdstuk 2). Vervolgens 
beschrijven we de basissituatie in 2005. En daarmee geven we antwoord op de vraag 
hoeveel potentiële vragers naar en gebruikers van verpleging en verzorging er zijn 
en wat ze vragen of ontvangen. Hierbij gaat het niet alleen om het aantal potentiële 
vragers en gebruikers maar ook om het aantal uren zorg. Tevens komen de prijzen en 
uitgaven in het basisjaar 2005 aan de orde.
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Hoofdstuk 3 gaat in op de profielen van de gebruikers van en potentiële vragers 
naar verpleging en verzorging. We beantwoorden vragen als: in hoeverre verschillen 
gebruikers van zorg van de niet-gebruikers, en in welk opzicht verschillen gebruikers 
van verschillende typen zorg van elkaar. En hoe komt het dat sommigen wel poten-
tiële vragers zijn van zorg maar geen gebruikmaken van zorg, of gebruikmaken van 
een heel ander type zorg.

Daarna beschrijven we de basisraming van de potentiële vraag en het gebruik in 
de periode 2005-2030 (hoofdstuk 4). Dat leert ons hoeveel potentiële vragers en 
gebruikers er te verwachten zijn in de toekomst. Een belangrijk uitgangspunt van de 
basisraming is dat veranderingen in preferenties en ingrepen in het beleid geen rol 
spelen in de berekeningen. Deze beleidsarme raming vormt het referentiepunt voor 
de ramingsvarianten in dit rapport.

Om de geraamde ontwikkelingen te kunnen begrijpen gaan we in detail in op de 
achtergronden ervan. De vraag is daarbij welke maatschappelijke ontwikkelingen de 
veranderingen in potentiële vraag en gebruik sturen. Is dat vooral de verandering in 
de leeftijdsopbouw van de bevolking, of gaat het vooral om veranderingen in zaken 
als de prevalentie van aandoeningen of het opleidingsniveau? We geven daarom in 
hoofdstuk 5 aan in welke mate de geraamde ontwikkelingen in potentiële vraag en 
gebruik te maken hebben met de demografische veranderingen in de bevolking (o.a. 
vergrijzing) en in welke mate de potentiële vraag en het gebruik per demografische 
groep, ofwel de deelname aan verpleging en verzorging, veranderen. De deelname 
kan veranderen doordat de bevolking bijvoorbeeld gezonder wordt, of een hoger 
opleidingsniveau krijgt. Beide leiden tot een gezondere levensstijl en daarmee tot een 
minder groot beroep op zorg. Daarnaast bekijken we aan de hand van de profielen 
van potentiële vragers en gebruikers in 2030 of bepaalde typen potentiële vragers of 
gebruikers sneller, of juist minder snel groeien dan andere typen.

In de basisraming houden we geen rekening met veranderingen in de prijzen in de 
toekomst. In de praktijk zullen de prijzen van de zorg natuurlijk wel veranderen, 
bijvoorbeeld onder invloed van veranderingen in het loonniveau. De aannamen over 
de toekomstige prijsveranderingen blijken veel gevolgen te hebben voor de geraamde 
uitgavenontwikkeling. Daarom bestuderen we in hoofdstuk 6 de uitgavenontwikke-
lingen bij verschillende aannamen over de prijsontwikkeling, gebaseerd op prijsont-
wikkelingen in het verleden.

Hoofdstuk 7 geeft een indruk van de effecten van beleids- en preferentiewijzigingen. 
Wat voor zorg krijgen mensen in de toekomst als zij geen gebruik kunnen maken 
van verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg door verdergaande extramuralisering of 
personeelstekorten? En wat gebeurt er als de capaciteit van de thuiszorg achterblijft 
bij de geraamde groei? Zal men in de toekomst dan een zwaardere vorm van zorg 
gebruiken, volstaan met informele en particuliere hulp, of zelfs geen zorg gebrui-
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ken? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de toekomstige uitgaven aan verpleging 
en verzorging? De gevolgen van deze aanpassingen worden afgezet tegen de beleids-
arme basisraming die in hoofdstuk 4 is besproken.

In hoofdstuk 8 worden de resultaten uit deze studie nog eens tegen het licht gehou-
den. Wat betekenen de bevindingen? Welke vragen kunnen nu nog niet worden 
beantwoord, en welke onderzoeksstappen moeten we zetten om de antwoorden wel 
te kunnen geven?
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2 Verpleging en verzorging in 2005

2.1 Definitie van potentiële vraag naar en gebruik van (collectieve) verpleging en 
verzorging

Onder potentiële vragers naar collectief gefinancierde verpleging en verzorging 
verstaan we mensen met het profiel van vragers naar collectieve zorg. Zij hebben 
dezelfde kenmerken, zoals leeftijd en beperkingen, als mensen die in aanmerking 
komen (geïndiceerd zijn) voor collectieve verpleging en verzorging.1 Grofweg zijn dat 
degenen die een objectief bepaalde hulpbehoefte hebben en die gebruikmaken van 
hulp van anderen. De mensen die alleen informele zorg ontvangen en geen behoefte 
hebben aan meer zorg rekenen we echter niet tot de potentiële vraag. Aan de andere 
kant rekenen we mensen die geen zorg ontvangen maar er wel behoefte aan hebben 
wel tot de potentiële vraag, evenals alleenstaanden met ernstige fysieke beperkin-
gen, ongeacht behoefte of gebruik van zorg. In VeVeRa wordt uitgebreid beschreven 
hoe de potentiële vraag wordt bepaald.

Mensen die een beroep willen doen op collectief gefinancierde verpleging en verzor-
ging, moeten een indicatie verkrijgen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz).2 
Het ciz is een onafhankelijke instantie die aan de hand van een onderzoek naar 
gezondheidskenmerken en beperkingen van de aanvrager vaststelt óf en voor welke 
collectief gefinancierde verpleging en verzorging iemand in aanmerking komt en 
daarvoor vervolgens een indicatie afgeeft. Zo’n indicatie bestaat meestal uit meer-
dere zorgfuncties, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en verpleging (zie kader 
2.1). Dit onderzoek gaat echter uit, zoals gebruikelijk bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp), van het burgerperspectief. Daarom is het uitgangspunt hier het 
aantal personen dat zorg vraagt of gebruikt en niet het aantal gevraagde of ontvan-
gen functies. We hanteren pakketten: combinaties van de functies,3 waarbij poten-
tiële vragers en gebruikers worden ingedeeld bij de zwaarste functie die zij vragen 
of ontvangen. Dit wordt ook de hoofdfunctie van het pakket genoemd; de minder 

1 Meer precies gaat het om degenen die wegens hun beperkingen of aandoeningen hulp 
gebruiken of willen gebruiken en een grote kans hebben een beroep te doen op collectief 
gefinancierde verpleging en verzorging.

2 Sinds 1 januari 2007 is de huishoudelijke hulp overgeheveld van de Algemene wet bijzon-
dere ziektekosten (awbz) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en ligt de 
regie bij de gemeenten. Bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp kunnen gemeenten er 
sindsdien ook voor kiezen om de indicaties door een andere instantie dan het ciz te laten 
uitvoeren. 

3 In Eggink et al. (2009) hanteren we de term ‘pluspakket’ om aan te geven dat het gaat om 
combinaties van verschillende zorgvormen. Voor de leesbaarheid is hier de term pakket 
gebruikt.
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zware functies noemen we nevenfuncties. De hiërarchie loopt op van huishoudelijke 
hulp (lichtste functie) tot verblijf in een verpleeghuis (zwaarste functie). Zo worden 
bijvoorbeeld potentiële vragers naar een combinatie van huishoudelijke hulp en 
persoonlijke verzorging ingedeeld bij het pakket persoonlijke verzorging, omdat 
persoonlijke verzorging hoger in de hiërarchie staat. Iemand kan dus een indicatie 
voor meerdere functies hebben, maar ontvangt maar één pakket.4

Er is een verschil tussen wat voor zorg iemand vraagt en wat iemand ontvangt. De 
zorg die gevraagd wordt, kan op verschillende manieren worden verstrekt (gebruik 
van zorg). Zo kan potentiële vraag naar de huishoudelijke verzorging (en zwaardere 
functies) opgelost worden door middel van informele of particuliere zorg. Daarom 
voegen we deze twee zorgvormen toe als pakketten bij het gebruik. Informele en 
particuliere zorg noemen we de niet-collectieve zorg, om ze te onderscheiden van de 
overige zorgvormen die (deels) worden gefinancierd uit collectieve middelen.

We onderscheiden de volgende pakketten (zie verder kader 2.1):5

−	 informele zorg
−	 particuliere zorg
−	 huishoudelijke hulp
−	 persoonlijke verzorging
−	 verpleging
−	 begeleiding en behandeling (eventueel met dagopvang)
−	 kort verblijf
−	 verzorgingshuiszorg
−	 verpleeghuiszorg.

4 De exacte inhoud van een pakket kan ook verschillen tussen personen: zo kan het pakket 
persoonlijke verzorging voor de ene persoon bestaan uit alleen persoonlijke verzorging 
en voor een ander uit persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.

5 De indeling van de verblijfsfuncties is inmiddels iets veranderd. De tehuiszorg (verzor-
gingshuis- en verpleeghuiszorg) is onderverdeeld in zorgzwaartepakketten (zzp’s). 
Verzorgingshuiszorg omvat grotendeels de zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 en verpleeg-
huiszorg omvat 5 t/m 10. 
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Kader 2.1 De verschillende zorgvormen
–	 Informele zorg	bestaat	uit	niet-betaalde	hulp,	veelal	begeleiding	en	huishoudelijke	hulp,	die	

verricht	wordt	door	de	partner,	kinderen,	andere	familie	of	vrienden,	bekenden	of	buren	of	
een	vrijwilliger.

–	 Particuliere hulp	is	betaalde	hulp	en	beslaat	vooral	huishoudelijke	hulp;	deze	wordt	verricht	
door	bijvoorbeeld	de	werkster.	

–	 Huishoudelijke hulp biedt	hulp	bij	huishoudelijke	verrichtingen,	zoals	het	zorgen	voor	eten	
en	drinken	en	schoonmaken.	Deze	valt	sinds	2007	niet	meer	onder	de	AWBZ	maar	onder	de	
Wmo.

–	 Onder verpleging	vallen	gespecialiseerde	vormen	van	zorgverlening	zoals	het	toedienen	van	
medicijnen.

–	 Bij	begeleiding	kan	gedacht	worden	aan	het	aanleren	van	bepaalde	taken	(activerende	bege-
leiding)	en	hulp	bij	het	plannen	en	regelen	van	dagelijkse	bezigheden	(ondersteunende	bege-
leiding),	zoals	plannen	en	uitvoeren	van	taken	en	het	regelen	van	beheerszaken.	Per	1	januari	
2009	is	het	onderscheid	tussen	activerende	en	ondersteunende	begeleiding	vervallen.	

–	 Persoonlijke verzorging	betreft	bijvoorbeeld	wassen	en	aankleden	van	de	cliënt.
–	 Behandeling	is	gericht	op	herstel	of	voorkomen	van	verergering	van	bepaalde	handicaps	of	

aandoeningen.	Omdat	in	de	praktijk	het	onderscheid	tussen	behandeling	en	begeleiding	
lastig	te	maken	is,	nemen	we	behandeling	ook	op	in	het	pakket	begeleiding	(zie	bv.	Hopman	
2006).

–	 Kort verblijf is	bijvoorbeeld	bedoeld	voor	mensen	die	revalideren,	mensen	die	wachten	op	een	
(andere)	permanente	woonplek	of	voor	mensen	voor	wie	de	mantelzorg	tijdelijk	niet	beschik-
baar	is.	

–	 Verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg betreffen	beide	langdurig	verblijf	in	een	tehuis	ofwel	
intramurale	zorg.	In	de	indicatiestelling	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	verzorgings-
huiszorg	en	verpleeghuiszorg.	In	de	praktijk	is	dit	onderscheid	er	echter	vaak	nog	wel;	in	de	
verpleeghuizen	is	de	gemiddelde	zorgzwaarte	een	stuk	hoger	dan	in	de	verzorgingshuizen.	We	
gaan	ervan	uit	dat	verblijf	zonder	behandeling	plaatsvindt	in	een	verzorgingshuis	en	verblijf	
met	behandeling	in	een	verpleeghuis.	

In de praktijk kunnen mensen in plaats van verpleging en verzorging in natura ook 
kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit onderscheiden we niet als 
afzonderlijke zorgvorm. Het is ook meer een financieringsinstrument waarmee zorg 
kan worden ingekocht. In de beschikbare gegevens is niet voldoende informatie 
opgenomen om pgb’s apart te onderscheiden. Doordat een groot deel van de mensen 
met een pgb daarvoor waarschijnlijk particuliere hulp inhuurt, zijn de pgb’s toch 
impliciet in de hier beschreven verpleging en verzorging verwerkt. Gezien de beper-
kingen in de data wordt dit dan echter niet gezien als collectief gefinancierde zorg.

In de microgegevens waarop de analyses gebaseerd zijn, is geen informatie aan-
wezig over het gebruik van begeleiding en kort verblijf. Dit is op basis van landelijke 
gegevens in de ramingen bijgeschat. In de modellering is ook het gebruik van per-
soonlijke verzorging en verpleging samengevoegd, en worden zij op landelijk niveau 
uitgesplitst.
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2.2 Potentiële vraag naar en gebruik van collectieve verpleging en verzorging in 
2005

2.2.1 Potentiële vraag en gebruik in termen van personen
In 2005 maakten ongeveer 806.000 mensen van de in totaal 10,3 miljoen 30-plussers 
gebruik van verpleging en verzorging (ongeveer 8%). Van hen gebruikt 27% alleen 
niet-collectieve zorg (informele of particuliere zorg), 45% een vorm van collectieve 
thuiszorg en verblijft 27% in een verzorgingshuis of een verpleeghuis.6 Dit wordt 
geïllustreerd in het rechterdeel van figuur 2.1 (zie hoofdstuk 4 van VeVeRa-iii en tabel 
A.1 in bijlage A, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

Figuur	2.1
Vergelijking	van	gebruik	van	en	potentiële	vraag	naar	verpleging	en	verzorging,	2005		
(x	1000	personen)

Bron: VeVeRa
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Het aantal potentiële vragers naar collectief gefinancierde verpleging en verzorging 
(808.000) is ongeveer even groot als het totale aantal gebruikers van collectieve of 
niet-collectieve verpleging en verzorging tezamen (linker deel van figuur 2.1). Dit 
aantal is echter veel groter dan het aantal gebruikers van het collectief gefinancierde 

6 In Sadiraj et al. (2009), worden alle gebruikers van de informele hulp bestudeerd, dus ook 
de gebruikers van informele hulp in combinatie met een zwaardere zorgvorm. Daarnaast 
wordt het gebruik van zorg in het onderhavige rapport geijkt aan het werkelijke gebruik. 
Hierdoor valt het aantal gebruikers van informele hulp hier veel lager uit dan in Sadiraj et 
al. (2009). 



28 Verpleging en verzorging in 2005

deel van de verpleging en verzorging (586.000). Dit verschil wordt voor een deel ver-
klaard door de wachtlijsten: begin 2005 stonden er 52.000 personen op de wachtlijst 
voor verpleging en verzorging (Kostalova 2006).

De verdeling van de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzor-
ging over de zorgvormen is niet hetzelfde. De potentiële vraag naar extramurale 
collectieve verpleging en verzorging is groter dan het gebruik van die zorg. Dit komt 
doordat een deel van de potentiële vraag naar deze zorg opgevangen wordt door 
informele en particuliere zorg (niet-collectieve verpleging en verzorging). De poten-
tiële vraag naar langdurig verblijf is kleiner dan het daadwerkelijk gebruik. Dit kan 
verklaard worden door het feit dat mensen steeds vaker thuis (kunnen) blijven wonen 
in plaats van naar een tehuis te verhuizen. De indicatiestelling is strenger geworden, 
waardoor de overgang naar intramurale zorg minder snel wordt gemaakt. Dit leidt 
ook tot meer potentiële vraag naar thuiszorg. Daarnaast overschatten we de potenti-
ele vraag naar kort verblijf, doordat sommigen een indicatie krijgen voor kortdurend 
verblijf, terwijl na de zes weken die daar voor staan blijkt dat het herstel niet meer 
voldoende zal zijn om weer naar huis terug te keren. Hierdoor zullen zij toch langdu-
rig in een tehuis gaan verblijven en in de gebruiksregistratie onder langdurig verblijf 
(verzorgings- of verpleeghuiszorg) worden opgenomen.7, 8

2.2.2 Potentiële vraag naar en gebruik van extramurale verpleging en verzorging in 
uren

Naast het aantal gebruikers van de verschillende zorgvormen kijken we naar het 
aantal uren zorg dat zij gebruiken, ofwel het volume van de gebruikte verpleging en 
verzorging. Dit doen we voor de extramurale vormen van verpleging en verzorging. 
De intramurale zorg betreft immers permanent verblijf (24-uurszorg). We kijken hier 
niet alleen naar de uren van de hoofdfunctie per pakket maar ook naar de uren die 
men daarnaast van de nevenfuncties gebruikt. Figuur 2.2 beschrijft het gebruik in 
termen van gemiddeld aantal uren per persoon per week (zie ook tabel A.2).

7 Omdat wij uitgaan van de eerste indicatie in een jaar wordt de vraag als kortdurend 
beschouwd, ook al volgt daarna (in hetzelfde jaar) een indicatie voor langdurig verblijf.

8 De relatief kleine vraag naar langdurig verblijf kent echter ook een oorzaak van techni-
sche aard. We meten het gebruik als het gemiddeld aantal gebruikers in een jaar en de 
potentiële vraag als het totaal aantal personen in een jaar. Wanneer veel mensen relatief 
korte tijd gebruikmaken van een voorziening, is het gemiddeld aantal gebruikers (op een 
tijdstip) veel kleiner dan het totaal aantal gebruikers.
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Figuur	2.2
Gemiddeld	aantal	uren	collectieve	en	niet-collectieve	verpleging	en	verzorging	per	week	per	
gebruiker,	extramurale	zorg,	2005

Bron: VeVeRa
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Mensen die alleen niet-collectieve vormen van verpleging en verzorging ontvan-
gen (dus informele of particuliere zorg), ontvangen gemiddeld ongeveer zes uur 
zorg per week. De mensen die huishoudelijke hulp hebben, krijgen gemiddeld iets 
minder uren zorg. Zij ontvangen bijna drie uur huishoudelijke hulp en vaak wordt 
dit gecombineerd met informele of soms ook particuliere hulp. Gemiddeld komt er 
daardoor anderhalf uur niet-collectieve zorg bij. Ontvangers van persoonlijke ver-
zorging krijgen gemiddeld veel meer uren zorg. Gemiddeld combineren zij 4,4 uur 
persoonlijke verzorging met drie uur huishoudelijke hulp, en 2,5 uur niet-collectieve 
zorg, voornamelijk in de informele sfeer. Samen komt dit uit op bijna tien uur zorg 
per week. Ook ontvangers van verpleging krijgen gemiddeld tien uur zorg. Tot slot 
ontvangen de gebruikers van begeleiding gemiddeld 12,4 uur begeleiding. Het aantal 
uren begeleiding is zo hoog, omdat begeleiding ook dagbehandeling bevat (gemid-
deld ruim elf uur per week per gebruiker).

In totaal werden er in 2005 ruim 210 miljoen uur verpleging en verzorging bij de 
mensen thuis (= extramuraal) verstrekt (figuur 2.3). Bijna de helft daarvan (46%) 
wordt geleverd door de collectieve verpleging en verzorging. De huishoudelijke hulp 
is met 51 miljoen uur de grootste collectief gefinancierde functie, gevolgd door per-
soonlijke verzorging (24 miljoen uur) en verpleging (13 miljoen uur). Het aantal uren 
begeleiding wordt vertekend door het grote aantal uren dagbehandeling dat daarvan 
deel uitmaakt.
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Het gegevensmateriaal geeft geen adequate informatie over de potentiële vraag in 
uren. We gaan er daarom van uit dat het aantal gevraagde uren van een potentiële 
vrager naar een bepaalde zorgvorm gelijk is aan het gebruikte aantal uren per gebrui-
ker van diezelfde zorgvorm. Op deze manier vinden we voor 2005 een potentiële 
vraag naar bijna 220 miljoen uur extramurale collectief gefinancierde verpleging en 
verzorging. Ruim een derde hiervan betrof potentiële vraag naar uren huishoudelijke 
hulp (81 miljoen uur). Daarnaast betrof een kwart van de uren potentiële vraag naar 
persoonlijke verzorging (49 miljoen uur) en een achtste naar verpleging (28 miljoen 
uur). De potentiële vraag naar begeleiding is weer wat hoger (60 miljoen uur). Zoals 
we al zagen bij de verpleging en verzorging gemeten in personen, verschillen dus de 
totale potentiële vraag naar en het gebruik van (extramurale) verpleging en verzorging 
gemeten in uren niet zoveel, maar wordt een substantieel deel van de potentiële vraag 
vervuld door de niet-collectieve verpleging en verzorging (zie ook tabel A.3).

Figuur	2.3
Totaal	aantal	uren	extramurale	zorg	op	basis	van	potentiële	vraag	en	gebruik,	2005	(x	miljoen)

Bron: VeVeRa
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2.3 Prijzen en uitgaven in 2005

2.3.1 Prijzen in 2005
Naast het gebruik in personen of uren, is het van belang te kijken naar de uitgaven die 
samenhangen met de gebruikte zorg. De prijs van de verschillende zorgvormen zal 
immers toenemen met de zwaarte van de zorg. Een uur verpleging is duurder dan een 
uur huishoudelijke hulp.

We gaan voor de collectief gefinancierde verpleging en verzorging (awbz of Wmo) uit 
van de gerealiseerde prijzen in 2005, ofwel de uitgaven per eenheid geleverde zorg in 
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2005.9 Dit levert een prijs per uur voor de extramurale zorg en per dag of jaar voor 
de intramurale zorg. Om een indruk te geven van het belang van het gebruik van 
niet-collectieve verpleging en verzorging, geven we ook aan welke uitgaven de niet-
collectieve verpleging en verzorging met zich mee zouden brengen wanneer deze ook 
betaald zouden worden. De gehanteerde prijzen zijn weergegeven in tabel 2.1. Meer 
informatie over de constructie van de prijzen is te vinden in hoofdstuk 4 van VeVeRa.10

De uurprijzen voor de extramurale functies lopen op met de zwaarte van de functie 
(zie tabel 2.1). Zo kost een uur huishoudelijke hulp in 2005 ruim 23 euro, een uur 
persoonlijke verzorging bijna 38 euro en een uur verpleging bijna 60 euro. Voor 
begeleiding inclusief (dag)behandeling staat een tarief van ruim 37 euro per uur. Een 
jaar verblijf in een verzorgingshuis kost volgens onze berekening ongeveer 23.000 
euro; een jaar verblijf in een verpleeghuis kost ongeveer tweeënhalf keer zo veel, 
ofwel 61.000 euro per jaar. Een dag kort verblijf kost bijna 73 euro (dus 27.000 euro 
op jaarbasis), wat iets duurder is dan een dag verblijf in een verzorgingshuis, maar 
veel minder duur dan een dag verblijf in een verpleeghuis.

Tabel	2.1
Prijs	per	functie,	2005

eenheid gebruik en prijs prijs (in euro’s)

informeel uur 10,27

particulier uur 12,00

huishoudelijke	hulp uur 23,44

persoonlijke	verzorging uur 38,70

verpleging uur 59,21

begeleiding,	(dag)behandeling uur 37,53

verblijf	kort dag 72,80

verzorgingshuiszorg jaar 23.300

verpleeghuiszorg jaar 61.300

Bron:	VeVeRa	(Eggink	et	al.	2009:	tabel	4.7)

9 Zoals gebruikelijk houden we alleen rekening met de variabele lasten en laten de kapi-
taalslasten buiten beschouwing. Kapitaalslasten zijn uitgaven aan rente en aflossing op 
leningen die zijn afgesloten om kapitaalgoederen zoals gebouwen te financieren. Deze 
worden in de regel buiten beschouwing gelaten, omdat de kapitaalslasten niet toe te 
schrijven zijn aan de verschillende zorgvormen. 

10 Op basis van Van den Berg en Ferrer-I-Carbonell (2007) stellen we het tarief voor een uur 
informele zorg vast op 10 euro per uur. Het tarief voor particuliere zorg is bepaald aan de 
hand van het door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks vastge-
stelde maximale uurtarief voor de particuliere huishoudelijke dienstverlening (de ‘witte 
werkster’). Zie ook Eggink et al. (2008, 2009).
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Opgemerkt moet worden dat de prijs van huishoudelijke hulp sinds de invoering van 
de Wmo is gedaald. Volgens de meest recente gegevens ligt het uurtarief in 2008 op 
ongeveer 20 euro. In hoofdstuk 6 zal worden onderzocht wat de gevolgen voor de 
uitgaven van deze lagere prijs zijn. In het basisscenario gaan we echter uit van het 
uurtarief uit tabel 2.1, omdat 2005 het basisjaar is.

2.3.2 Uitgaven in 2005
Door de prijzen te combineren met het gebruik (in personen en uren) vinden we de 
totale (variabele) uitgaven van de gebruikte verpleging en verzorging in 2005.11 Ook 
berekenen we de uitgaven corresponderend met de potentiële vraag. Dus wat het zou 
kosten als iedereen die mogelijk een beroep doet op collectieve zorg dat daadwerke-
lijk zou doen. Dit wordt weergegeven in figuur 2.4. In totaal vinden we 9,8 miljard 
euro aan collectieve uitgaven en 1,1 miljard euro aan niet-collectieve uitgaven. Dit 
komt neer op 1,9% van het bruto binnenlands product (bbp) voor de collectieve ver-
pleging en verzorging, en 2,1% inclusief de niet-collectieve verpleging en verzorging. 
Met name de intramurale zorgvormen brengen veel kosten met zich mee (6,3 miljard 
euro). Wanneer alle potentiële vraag gehonoreerd en gewaardeerd zou worden tegen 
de prijzen in tabel 2.1, zou dit leiden tot 12,1 miljard euro aan uitgaven aan collectieve 
verpleging en verzorging. Omdat de potentiële vraag naar verblijf kleiner is dan het 
gebruik van verblijf, ligt het zwaartepunt bij de uitgaven op basis van de potentiële 
vraag minder bij verblijf en meer bij de thuiszorg (zie tabel A.4).

Figuur	2.4
Uitgaven	op	basis	van	potentiële	vraag	en	gebruik,	per	pakket,	2005	(x	miljard	euro’s)	

Bron: VeVeRa
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11 Deze uitgaven zijn geijkt aan de uitgaven geregistreerd door het nza (zie Van Galen et al. 
2007).
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2.4 Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het gebruik van en de potentiële vraag naar 
verpleging en verzorging in 2005. De potentiële vraag naar collectieve verpleging en 
verzorging vormt een bovengrens aan het te verwachten gebruik van verpleging en 
verzorging: alle mensen van wie op basis van hun gezondheid verwacht kan worden 
dat zij een vorm van hulp nodig zullen hebben, worden aangemerkt als potentiële 
vrager.

In verpleging en verzorging wordt zorg uitgedrukt in functies, zoals persoonlijke 
verzorging en verpleging. Omdat men meestal meerdere functies vraagt en ontvangt, 
hanteren we hier pakketten. De pakketten bestaan uit combinaties van functies 
waarbij de zwaarste functie bepalend is voor de indeling van de pakketten. De zeven 
pakketten van de collectieve verpleging en verzorging variëren van huishoudelijke 
hulp (lichtste pakket) tot verpleeghuiszorg (zwaarste pakket). Bij het gebruik kijken 
we ook naar niet-collectieve zorgvormen, namelijk informele en particuliere zorg. 
Dat zijn immers mogelijke substituten voor de collectieve zorgvormen.

In 2005 waren er ruim 800.000 gebruikers van een vorm van verpleging en ver-
zorging. Ruim driekwart van hen gebruikte een vorm van collectieve verpleging en 
verzorging, grotendeels extramuraal. De potentiële vraag naar collectieve verpleging 
en verzorging was in totaal ongeveer even groot als het totale gebruik van collectieve 
en niet-collectieve zorg. Omdat er geen potentiële vraag is naar niet-collectieve zorg-
vormen, is de verdeling over de pakketten heel anders.

Een gebruiker van huishoudelijke hulp ontvangt per week ruim vier uur zorg 
waarvan bijna drie uur huishoudelijke hulp (Wmo) en anderhalf uur niet-collectieve 
zorg. Gebruikers van persoonlijke verpleging of verzorging ontvangen ongeveer 
tien uur zorg per week, waarvan ongeveer tweeënhalf uur niet-collectieve zorg. 
Gebruikers van begeleiding ontvangen gemiddeld bijna twintig uur zorg per week, 
deels door een groot aantal uren dagopvang.

De prijzen lopen grofweg op met de zwaarte van de zorg. Zo kost een uur verple-
ging ruim tweemaal zoveel als een uur huishoudelijke hulp. En verpleeghuiszorg 
kost bijna driemaal zoveel als verzorgingshuiszorg.

De uitgaven aan collectieve verpleging en verzorging bedroegen in 2005 9,8 mil-
jard euro; de niet-collectieve verpleging en verzorging zou nog eens 1,1 miljard 
euro extra aan uitgaven met zich meebrengen wanneer ook dat betaald zou moeten 
worden. Door de relatief hoge prijs van de verblijfspakketten ligt het zwaartepunt 
van de uitgaven bij de intramurale verpleging en verzorging. Dat impliceert tevens 
dat pakketmaatregelen die op de goedkopere vormen, zoals begeleiding, gericht zijn, 
een minder groot effect op de uitgaven zullen hebben dan maatregelen die op de 
duurdere vormen gericht zijn. 
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3 Profielen van potentiële vragers en gebruikers anno 
2005

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven hoe groot de potentiële vraag naar en 
het gebruik van verpleging en verzorging in 2005 waren. In dit hoofdstuk kijken we 
niet naar het aantal potentiële vragers en gebruikers maar naar hun kenmerken. Dat 
geeft inzicht in het type cliënt dat een bepaalde vorm van zorg ontvangt of vraagt, 
ofwel het profiel van de potentiële vragers en gebruikers. Zo kunnen we vragen 
beantwoorden als: ‘waarin verschillen de bewoners van verzorgingshuizen van die 
van verpleeghuizen’. Of: ‘is het zo dat particuliere zorg een substituut is voor door de 
Wmo gefinancierde huishoudelijke hulp’, omdat de gebruikers van deze zorgvormen 
vergelijkbare kenmerken hebben. Ook bekijken we de match tussen potentiële vraag 
en gebruik. In hoeverre ontvangen potentiële vragers van zorg wat ze willen? Welke 
niet-gebruikers zijn potentiële vragers naar verpleeghuiszorg en staan dus vermoe-
delijk op het punt van opname in een tehuis?1

Bij het bepalen van de profielen gaan we uit van de kenmerken van de potentiële 
vragers en gebruikers die in het verklaringsmodel een rol spelen (zie VeVeRa). Deze 
kenmerken, zoals leeftijd, mate van beperkingen, type aandoening, huishoudsitu-
atie en opleidingsniveau, zijn immers bepalend voor de potentiële vraag naar en het 
gebruik van de verschillende typen zorg. Hoewel de indeling in potentiële vragers 
en gebruikers op alle determinanten van het model is gebaseerd, bespreken we hier 
alleen de belangrijkste kenmerken.

3.1 Profielen gebruikers en potentiële vragers

3.1.1 Profielen gebruikers
De gebruikers van verpleging en verzorging verschillen aanzienlijk in de tijd dat ze 
al zorg ontvangen: er zijn mensen die nog maar net zorg ontvangen (en die lijken wat 
meer op de potentiële vragers), en er zijn mensen die al heel lang zorg ontvangen. Zo 
kan een gebruiker van persoonlijke verzorging bijvoorbeeld een oudere vrouw zijn 

1 Hierbij merken we op dat de onderscheiden pakketten verschillen tussen de potentiële 
vraag en het gebruik. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 ontbreken bij de potentiële vraag 
per definitie de pakketten informele en particuliere zorg. Daarnaast is in de microge-
gevens, waarop de analyses gebaseerd zijn, geen informatie aanwezig over het gebruik 
van begeleiding en kort verblijf. Dit is op basis van landelijke gegevens in de ramingen 
bijgeschat. In dit hoofdstuk kunnen deze pakketten bij het gebruik echter niet worden 
gepresenteerd. Tot slot zijn de pakketten persoonlijke verzorging en verpleging in de 
modellering noodgedwongen samengevoegd. Ook hier kunnen de pakketten alle teza-
men worden beschreven.
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die net een indicatie voor persoonlijke verzorging heeft gekregen omdat zij zichzelf 
niet meer goed kan wassen. Voor de rest is zij echter nog vrij zelfstandig. Het kan 
ook iemand zijn die al jaren persoonlijke verzorging ontvangt, met wie het steeds 
slechter gaat en voor wie de overgang naar een tehuis aanstaande is. Dit houdt in dat 
de verschillen tussen de diverse gebruikersgroepen wellicht vertroebeld worden door 
de variatie binnen die groepen.

Tabel 3.1 laat voor de belangrijkste kenmerken zien hoe de gebruikersgroepen van 
elkaar verschillen. De groep ‘geen zorg’ hebben we in twee groepen gesplitst: de 
gezonde populatie (zonder beperkingen) waar zorg geen rol speelt; en de groep (niet-
gebruikers) met beperkingen. Bij de kenmerken opleidingsniveau, beperkingen en 
huishoudinkomen zijn schalen gebruikt en geeft het cijfer de gemiddelde score op de 
schaal weer.

Tabel	3.1
Kenmerken	van	verschillende	groepen	(niet-)gebruikers	van	verpleging	en	verzorging	naar	pakket,	
2005

leeftijda
vrouw 
(in %)

weduw
staat 
(in %)

alleen
staand 
(in %)

oplei
dingb

huishoud
inkomenc

beper
kingend

aan
doeninge

(in %)

geen	zorg	(zonder	beperkingen) 50 50 4 12 2,7 6,1 1,4 50

niet-gebruiker	(met	beperkingen) 58 58 8 11 2,4 5,2 2,4 83

informele	zorg 52 62 11 16 2,3 5,3 2,1 75

particuliere	zorg 66 74 35 15 2,6 4,9 2,6 89

huishoudelijke	hulp 67 72 36 16 2,1 4,0 2,9 86

persoonlijke	verzorging	en/of	
verpleging 69 59 33 18 2,1 3,9 3,0 81

verzorgingshuiszorg 85 75 69 19 1,6 2,7 3,7 90

verpleeghuiszorg 80 68 52 47 1,9 2,7 4,0 97

a	 Gemiddeld	in	jaren.
b	 Score;	1	=	laag,	4	=	hoog.
c	 Score;	1	=	laag,		9	=	hoog.
d	 Score;	1	=	geen,	4	=	ernstig.
e	 Chronische	aandoening.

Bron:	SCP	(AVO’03;	OII’04)	SCP-bewerking

Tabel 3.1 laat zien dat de gezonde bevolking van 30 jaar en ouder gemiddeld 50 jaar is 
en voor de helft uit vrouwen bestaat. Ongeveer 4% van de gezonde bevolking is ver-
weduwd en 12% is om andere redenen alleenstaand. De gezonde mensen zijn vaker 
hoger dan lager opgeleid, hebben vaker een hoger inkomen: zij hebben gemiddeld 
een relatief hoge sociaaleconomische status. Al deze kenmerken komen ongeveer 
overeen met de gemiddelden voor de hele bevolking. Het grootste deel van de bevol-
king (92%) is immers geen gebruiker van zorg.
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Niet-gebruikers van zorg (mensen met beperkingen maar zonder gebruik) zijn 
iets ouder, vaker vrouw en hebben vaker een chronische aandoening dan de groep 
gezonde mensen. Kenmerk van de niet-gebruikers is dat ze veel vaker samen wonend 
zijn en een hoger inkomen en opleidingsniveau hebben dan de gebruikers van 
publieke zorg. De samenhang van de relatief jonge leeftijd, de leefsituatie en hoger 
opleidingsniveau maken hen tot niet-gebruikers van zorg. Het kan overigens ook zo 
zijn dat de partner wel zorg verleent, maar dat niet ziet als zorgverlening.

Gebruikers van verpleging en verzorging zijn gemiddeld ouder dan niet-gebruikers: 
de bewoners van tehuizen (verzorgingshuis of verpleeghuis) zijn daarbij veelal nog 
ouder dan de gebruikers van (al dan niet collectieve) thuiszorg. Vrouwen zijn over-
vertegenwoordigd als zorggebruiker, met name bij de particuliere zorg, huishoude-
lijke hulp en de verzorgingshuizen.2 Mede doordat de gebruikers ouder zijn dan de 
niet-gebruikers, is een veel groter deel van hen verweduwd. Dit geldt met name voor 
de tehuisbewoners, waar meer dan de helft verweduwd is. Omdat personen die altijd 
alleenstaand zijn geweest of die gescheiden zijn veelal gewend zijn voor zichzelf te 
zorgen, zullen zij minder snel naar een tehuis verhuizen dan verweduwde personen.

Gebruikers van tehuiszorg blijken vaker ernstigere beperkingen te hebben dan 
gebruikers van thuiszorg; beide groepen hebben gemiddeld weer vaker beperkingen 
dan niet-gebruikers. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van een of meer aandoe-
ningen. Met name hartziekten, diabetes, aandoeningen van het bewegingsapparaat 
of urogenitaal systeem, en psychische aandoeningen komen relatief vaak voor bij 
gebruikers van intramurale zorg (zie tabel E.1 in bijlage E, te vinden via www.scp.nl 
bij het desbetreffende rapport).

Onder de gebruikers van verpleging en verzorging is er duidelijk een oververtegen-
woordiging van mensen met een lage sociaaleconomische status, waarbij bewoners 
van tehuizen gemiddeld weer een lager opleidingsniveau en een lager inkomen 
hebben dan de gebruikers van thuiszorg. De niet-collectieve zorg (informele en 
particuliere zorg) neemt een middenpositie in tussen de gebruikers van zorg en de 
gezonde bevolking. Opvallend is het hoge opleidingniveau van de gebruikers van 
particuliere zorg, dat gepaard gaat met een niet al te hoog inkomen. Het gaat daarbij 
wellicht om gebruikers van pgb’s. Hierover is echter geen informatie in onze gege-
vensbestanden beschikbaar.

2 De oorzaken van de oververtegenwoordiging van vrouwen onder gebruikers van huishou-
delijke hulp worden besproken in De Klerk en Marangos (2009) en Eggink en Woittiez 
(2009). 



37Profielen van potentiële vragers en gebruikers anno 2005

De profielen komen overeen met de profielen die voor gebruikers in 2001 zijn 
gemaakt (Van Campen et al. 2004), zij het dat het percentage verweduwde personen 
en andere alleenstaanden in verzorgings- en verpleeghuizen is toegenomen.

3.1.2  Profielen potentiële vragers
Nu we gezien hebben hoe gebruikers van verschillende vormen van verpleging en 
verzorging van elkaar verschillen, is het de vraag of de potentiële vragers naar de 
verschillende zorgvormen op dezelfde manier van elkaar verschillen.

Tabel	3.2
Kenmerken	van	verschillende	groepen	geraamde	potentiële	(niet-)vragers	naar	verpleging	en	
verzorging,	2005	

leeftijda
vrouw 
(in %)

weduw
staat 
(in %)

alleen
staand
(in %)

oplei
dingb

huishoud
inkomenc

beper
kingend

aan        
doeninge 
(in %)

geen	potentiële	vraag	naar	zorg 51 50 4 12 2,7 6,1 1,4 50

niet-vragers	(met	beperkingen) 58 59 9 11 2,4 5,2 2,4 82

huishoudelijke	hulp 65 79 32 24 2,1 4,0 2,9 91

persoonlijke	verzorging 74 71 43 20 2,0 3,6 3,4 93

verpleging 69 61 37 19 2,1 3,9 3,1 90

begeleiding 67 67 34 27 2,0 3,6 3,3 94

kort	verblijf 73 63 44 19 1,9 3,6 3,4 96

verzorgingshuiszorg 83 78 61 16 1,8 3,2 3,6 96

verpleeghuiszorg 81 79 59 12 1,7 3,0 3,7 95

a	 Gemiddeld	in	jaren.
b	 Score;	1	=	laag,	4	=	hoog.
c	 Score;	1	=	laag,		9	=	hoog.
d	 Score;	1	=	geen,	4	=	ernstig.
e	 Chronische	aandoening.

Bron:	SCP	(AVO’03;	OII’04)	SCP-bewerking

De mensen die geen potentiële vraag uitoefenen lijken erg op de mensen die geen 
zorg ontvangen. Dit was te verwachten, want het overgrote deel van de bevolking is 
geen gebruiker en geen potentiële vrager. Deze groepen hebben dus de kenmerken 
van een gemiddelde Nederlander. Ook de niet-gebruikers en de niet-vragers lijken 
erg op elkaar.

De potentiële vragers naar awbz- (Algemene wet bijzondere ziektekosten) gefi-
nancierde thuiszorg (persoonlijke verzorging en verpleging) zijn net als de gebrui-
kers vooral oudere mensen met fysieke beperkingen en een of meer aandoeningen 
(zie ook tabel E.2 in bijlage E). De hogere inkomens- en opleidingsgroepen zijn ook 
onder de potentiële vragers naar awbz-gefinancierde thuiszorg ondervertegenwoor-
digd evenals onder de gebruikers het geval is. Dit laat zien dat de hoger opgeleiden 
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en mensen met hogere inkomens eerder particuliere hulp kopen of informele zorg 
vragen als ze zorg nodig hebben. Binnen de groep thuiszorgvragers vinden we onder 
de potentiële vragers naar Wmo- (Wet maatschappelijke ondersteuning) gefinan-
cierde huishoudelijke hulp veel vrouwen en alleenstaanden, maar wat minder verwe-
duwden. Dit is veel sterker het geval dan bij de gebruikers van deze zorgvorm.

De potentiële vragers naar tehuiszorg zijn veelal verweduwde hoogbejaarde vrou-
wen met ernstige beperkingen die lijden aan een of meer aandoeningen. Ze zijn in 
meerderheid laagopgeleid en behoren tot de lagere inkomensgroepen, zij het dat zij 
gemiddeld gesproken een hoger inkomen hebben dan de gebruikers van tehuiszorg.

De profielen van de potentiële vragers verschillen enigszins van die van de gebrui-
kers. Dat kan komen doordat ‘nieuwe’ gebruikers (potentiële vragers) anders zijn 
dan ‘oude’ gebruikers. Daarnaast kan de potentiële vraag naar huishoudelijke hulp 
door verschillende zorgtypen worden opgelost, zoals informele en particuliere zorg 
(zie ook hoofdstuk 7 voor mogelijke substituties tussen de verschillende zorgvor-
men). Hierdoor verschillen de kenmerken van potentiële vragers en gebruikers 
vooral bij het pakket huishoudelijke hulp.

Van Campen heeft profielen gemaakt van manifeste vragers3 in 2000 (Van Campen 
et al. 2004) en in 2005 (Van Campen 2007). Hij laat zien dat de profielen wat betreft 
leeftijd en geslacht niet veel zijn veranderd. Wat wel opvalt, is dat het aandeel vrou-
wen en verweduwden onder de manifeste vragers naar verblijf in 2005 groter is dan 
in 2000.

3.2 Het verschil tussen potentiële vraag en gebruik

Uit het eerste deel van dit hoofdstuk blijkt dat potentiële vragers op sommige punten 
verschillen van gebruikers, maar dat de groepen op andere punten juist erg op elkaar 
lijken. In deze paragraaf kijken we daarom wat voor zorg door gebruikers wordt 
gevraagd en wat voor zorg door potentiële vragers wordt gebruikt.

3 Dit zijn vragers die een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) hebben 
ontvangen. De profielen van potentiële vragers wijken af van die van manifeste vragers, 
omdat er potentiële vragers zijn die geen manifeste vraag uitoefenen.
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3.2.1  Welke collectief gefinancierde zorg vragen de gebruikers van verpleging en 
verzorging?

Figuur	3.1
Welke	zorg	vragen	feitelijke	gebruikers	van	verpleging	en	verzorging,	2005

Inf = informele zorg, part = particuliere zorg, hh = huishoudelijke hulp, pv/vp = persoonlijke verzorging/verpleging, 
vbk = kort verblijf, vzh = verzorgingshuiszorg, vph = verpleeghuiszorg.

Bron: SCP (AVO’03; OII’04) SCP-bewerking
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In deze paragraaf bekijken we wat voor zorg door gebruikers wordt gevraagd. Zo 
laat de eerste kolom van figuur 3.1 zien dat de mensen die geen zorg ontvangen een 
homogene groep vormen die grosso modo geen zorg vraagt (zie ook tabel F.11 in 
bijlage F, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).4 Ook veruit de 
meeste gebruikers van informele zorg oefenen geen potentiële vraag uit naar col-
lectief gefinancierde zorg. Als ze wel potentiële vraag uitoefenen, is het naar thuis-
zorg, en dan met name huishoudelijke hulp. Naarmate de gebruikte zorg zwaarder 
is, neemt het aandeel niet-vragers af. Twee derde van de mensen die particuliere 
hulp ontvangt, heeft dusdanige kenmerken dat we hen tot een potentiële niet-vrager 
bestempelen. Van de gebruikers van een vorm van collectieve thuiszorg vraagt onge-
veer de helft een vorm van zorg, vrijwel altijd thuiszorg. Het lijkt veel dat de helft van 
de thuiszorggebruikers geen potentiële vraag uitoefent naar zorg. Het kan zijn dat 
het om mensen gaat die geen alternatief hebben: ze hebben geen sociaal netwerk 
dat kan inspringen of ze hebben het geld niet om particuliere hulp in te kopen. Hun 
beperkingen zijn dusdanig dat ze de zorg eventueel zelf op zich kunnen nemen, 

4 Dit is deels een gevolg van de definitie van de potentiële vraag die gebruikers van collec-
tieve zorg altijd als potentiële vragers aanmerkt.
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alleen is dan de vraag of dat wenselijk is. Een voorbeeld daarvan is het wassen van 
de ramen, dat iemand wel zelf zou kunnen, maar waarbij de kans op vallen groot 
is. hhm-onderzoek laat zien dat 26% van de opzeggers van thuiszorg vanwege een 
verhoging van de eigen bijdrage geen alternatief heeft voor de thuiszorg die is opge-
zegd en dat 21% aangeeft zichzelf te kunnen redden (Vernhout et al. 2004). Het kan 
ook om mensen gaan die slechts tijdelijk hulp gebruiken en de tijd daarna geen zorg 
meer nodig hebben. Mensen die tijdelijke zorg hebben gebruikt, zijn meestal weer 
gezond op het moment dat ze zijn ondervraagd. Daarom hebben ze geen kenmerken 
(meer) van een potentiële vrager. De tehuisbewoners verschillen overduidelijk van 
degenen die zelfstandig wonen. Praktisch alle bewoners van tehuizen vragen collec-
tief gefinancierde zorg. Verpleeghuisbewoners hebben over de hele linie kenmerken 
die bij de potentiële vraag naar zwaardere zorg horen.

Dat gebruikers van verpleging en verzorging soms meer en soms minder zorg 
ontvangen dan je op grond van hun potentiële vraag zou verwachten, strookt met de 
uitkomsten uit Timmermans en Woittiez (2004b) over de situatie in 2000.

3.2.2 De potentiële vraag van gebruikers nader bekeken
Een aantal van de cliëntgroepen in figuur 3.1 is interessant om nog eens nader te 
bekijken, namelijk de mensen die niet krijgen wat ze vragen. Het gaat hier zowel 
om mensen die minder krijgen dan ze vragen als om mensen die meer krijgen dan 
ze vragen. Hier wordt gekeken hoe het gat tussen potentiële vraag en gebruik op dit 
moment door mensen wordt opgelost. Zo kijken we naar de groep mensen die op 
grond van kenmerken zorg vragen terwijl ze geen zorg ontvangen (groep A). Daarna 
kijken we naar gebruikers van thuiszorg die een potentiële vraag hebben naar intra-
murale zorg (groep B). Ook vergelijken we de verzorgingshuisbewoners die thuis-
zorg vragen met de verzorgingshuisbewoners die verpleeghuiszorg vragen (groep C). 
Ten slotte kijken we naar de gebruikers van collectief gefinancierde zorg die op basis 
van hun kenmerken geen potentiële vraag uitoefenen (groep D). We vragen ons bij de 
laatste groep af wat de reden is dat ze toch zorg ontvangen. Meer informatie over de 
kenmerken van de onderzochte groepen is te vinden in bijlage F.

Groep A: Mensen die geen zorg ontvangen maar wel vragen
Van de niet-gebruikers heeft 4% wel de kenmerken van een potentiële vrager. Zij 
zijn gemiddeld ruim tien jaar ouder dan de niet-vragers, vaker vrouw, verweduwd of 
alleenstaand, laagopgeleid en ze hebben gemiddeld genomen een lager inkomen (zie 
tabel F.2 in bijlage F). Verder hebben de potentiële vragers twee keer zo vaak last van 
een chronische aandoening en hebben ze veel zwaardere beperkingen. Met andere 
woorden, dit zijn echt mensen die in aanmerking komen voor zorg, alhoewel ze die 
op dit moment niet ontvangen. Dat kan komen omdat ze geen naasten hebben die 
hen kunnen helpen, omdat ze geen geld hebben om particuliere zorg in te kopen of 
omdat ze geen aanspraak willen doen op collectief gefinancierde zorg of de weg daar 
naartoe niet kennen.
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Groep B: Gebruikers van thuiszorg die verblijf vragen
Er is ook een groep mensen die huishoudelijke hulp ontvangt, maar potentiële vraag 
uitoefent naar een van de (veel zwaardere) vormen van verblijf (zie tabel F.3 in bijlage 
F). Zij verschillen op een aantal kenmerken van de mensen die zowel huishoudelijke 
hulp ontvangen als vragen. Ze zijn gemiddeld tien jaar ouder, verweduwd en iets 
lager opgeleid, en het zijn vaker mannen.

Ook bij de ontvangers van verpleging en verzorging thuis vinden we verschil-
len tussen de potentiële vragers naar die zorgvormen en de potentiële vragers naar 
verblijf. Die laatste groep is ouder, vaker vrouw en vaker verweduwd (en minder vaak 
alleenstaand) (zie tabel F.4 in bijlage F).

Er is dus een groep van thuiszorgontvangers die op de grens van verblijf zit (7%). 
Over het algemeen zijn zij oud, verweduwd en lager opgeleid.

Groep C: De potentiële vraag van verzorgingshuisbewoners
In figuur 3.1 zagen we dat 40% van de bewoners van verzorgingshuizen ook poten-
tiële vragers zijn naar verzorgingshuiszorg. Bijna evenveel van hen (35%) zijn echter 
potentiële vragers naar thuiszorg, 15% vraagt verpleeghuiszorg en 10% vraagt geen 
enkele zorgvorm. Waarin verschillen zij van elkaar? Een deel van de verzorgingshuis-
bewoners die geen zorg vragen, woont daar omdat hun partner zorg nodig heeft: in 
een vijfde van de gevallen is de indicatie voor de partner afgegeven. Ook als ze alleen 
zijn, zijn de niet-vragende verzorgingshuisbewoners veel gezonder dan de potentiële 
vragers, en hebben ze een hoger inkomens- en opleidingsniveau (zie tabel F.5 in bij-
lage F). De niet-vragers zijn vaker man en wonen korter in het tehuis dan de potenti-
ele vragers. Als reden voor opname wordt vaker een tekort aan thuiszorg genoemd. 
Wellicht dat het wegvallen van de partner toen ze nog beiden thuis woonden de oor-
zaak voor opname is geweest. De verzorgingshuisbewoners die awbz-gefinancierde 
thuiszorg vragen, verschillen eigenlijk niet zoveel van hen die verzorgingshuiszorg 
vragen. Ze zijn wat jonger en het zijn vaker mannen. Ook verzorgingshuisbewoners 
die verpleeghuiszorg vragen, verschillen niet veel van hen die verzorgingshuiszorg 
vragen, al zijn ze vaker verweduwd in plaats van alleenstaand. Dit is wel een verschil 
met de vorige rapportage (Jonker et al. 2007). Het laat zien dat de verzorgingshuizen 
wat betreft verzorgingsbehoefte van de cliënten steeds meer op verpleeghuizen zijn 
gaan lijken. Dit is een gevolg van de extramuralisering: alleen de mensen met zwaar-
dere zorgbehoefte verhuizen naar een verzorgingshuis, anderen blijven thuis wonen.

Groep D: Thuiszorggebruikers die geen zorg vragen
Er is ook een flinke groep thuiszorggebruikers van wie gezien hun kenmerken 
verwacht mag worden dat zij geen potentiële vraag uitoefenen. Zij zijn relatief vaak 
jong, man, en samenwonend. Ze zijn relatief hoogopgeleid, met een hoog inkomen, 
en hebben veel minder vaak een chronische aandoening en minder zware beperkin-
gen dan degenen die wel zorg vragen (zie tabel F.6 in bijlage F). Dit zijn mensen die 
wellicht tijdelijk zorg nodig hebben, van wie de zorg inmiddels is gestopt (zie ook 
Den Draak 2009a en b). Vaak gaat het in deze gevallen om tijdelijke aandoeningen/
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beperkingen die op het moment van enquêteren niet meer aanwezig zijn. Overigens 
geldt voor de ontvangers van informele hulp dat een nog groter deel geen potentiële 
zorgvrager is. Dit illustreert dat informele hulp maar ten dele een substituut is voor 
awbz-hulp.

3.2.3 Wat ontvangen de potentiële vragers naar verpleging en verzorging?
Om het beeld te completeren, moet ook gekeken worden naar de zorg die de potenti-
ele vragers feitelijk gebruiken. Hiermee krijgen we inzicht in de zorg die nog nodig is 
naast de daadwerkelijk verleende zorg (zie figuur 3.2 en tabel F.7 in bijlage F).

Figuur	3.2
Welke	zorg	ontvangen	potentiële	vragers	naar	zorg,	2005

Inf = informele zorg, part = particuliere zorg, hh = huishoudelijke hulp, pv/vp = persoonlijke verzorging/verpleging, 
vbk = kort verblijf, vzh = verzorgingshuiszorg, vph = verpleeghuiszorg.

Bron: SCP (AVO’03; OII’04) SCP-bewerking
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Zoals verwacht gebruiken de mensen die geen potentiële vrager zijn ook zelden zorg. 
Als ze iets gebruiken, is het een lichtere vorm van zorg. Iets minder dan de helft van 
de potentiële vragers naar huishoudelijke hulp gebruikt een vorm van zorg. Voor 
de overige potentiële vragers naar huishoudelijke hulp is er dus sprake van onver-
vulde vraag. Vaak is dat huishoudelijke hulp of de lichtere vormen van informele 
en particuliere zorg. Ongeveer 8% van de potentiële vragers naar huishoudelijke 
hulp woont echter in een tehuis. Het beeld van de potentiële vragers naar de overige 
vormen van collectieve thuiszorg en naar kort verblijf is divers. Een derde tot 45% van 
hen gebruikt geen enkele zorg. De wel ontvangen zorg varieert van informele zorg 
tot verpleeghuiszorg. Het gebruik van zwaardere zorgvormen neemt grosso modo 
toe met de zwaarte van het gevraagde pakket. Het percentage niet-gebruikers onder 
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de potentiële vragers naar verblijf is ook duidelijk kleiner dan onder de potentiële 
vragers naar thuiszorg. In totaal ontvangt rond de 40% van de potentiële vragers 
geen enkele vorm van zorg. Dit is een ondergrens voor de onvervulde vraag. Als we 
ook kijken naar de mensen die een lichtere zorgvorm ontvangen dan zij vragen, zou 
de onvervulde vraag uitkomen op 70%.

Potentiële vragers die geen zorg ontvangen
De potentiële vragers die geen zorg ontvangen onderscheiden zich van hen die 
wel zorg ontvangen in leeftijd, opleidingsniveau en inkomen: ze zijn jonger, hoger 
opgeleid en hebben gemiddeld genomen een hoger inkomen (zie tabel F.8 in bijlage 
F). Het zijn vaak samenwonende mannen die nog een vrouw hebben die voor hen kan 
zorgen. Ze hebben minder vaak een chronische aandoening dan gebruikers van ver-
pleging en verzorging, en ondervinden daarvan minder vaak beperkingen. Dit bete-
kent dat zij minder kwetsbaar zijn dan de potentiële vragers die wel zorg ontvangen.

Potentiële vragers naar verzorgingshuiszorg
De mensen die we aanmerken als potentiële vragers naar verzorgingshuiszorg 
ontvangen in overgrote meerderheid zorg: 35% woont in een tehuis, even zo velen 
ontvangen collectief gefinancierde thuiszorg, een kleine 10% ontvangt informele 
of particuliere zorg en de rest ontvangt geen zorg. Die verhouding ligt heel anders 
dan in 2000, toen meer dan 60% van de potentiële vragers naar verzorgingshuiszorg 
in een tehuis woonde en maar 20% collectieve zorg thuis ontving (Timmermans 
en Woittez 2004b). Hieraan ligt extramuralisering ten grondslag. Wat de potenti-
ele vragers naar verzorgingshuiszorg die in een tehuis wonen vooral onderscheidt 
van hen die thuis wonen, is de hoogte van het inkomen (zie tabel F.9 in bijlage F). 
Thuiswonende potentiële vragers naar verzorgingshuiszorg hebben gemiddeld een 
veel hoger inkomen dan zij die in een tehuis wonen.

3.3  Samenvatting

In dit hoofdstuk geven we inzicht in het type cliënt dat een bepaalde vorm van zorg 
ontvangt of vraagt, ofwel het profiel van de potentiële vragers en gebruikers. We 
kijken dus naar kenmerken als leeftijd, huishoudensamenstelling en gezondheid van 
de gebruikers en potentiële vragers. Daarnaast laten we zien in hoeverre potentiële 
vraag en gebruik van zorg op elkaar aansluiten.

In 2005 waren de gebruikers van awbz-gefinancierde thuiszorg veelal oudere 
mensen met fysieke beperkingen en een of meer aandoeningen. De hogere inko-
mens- en opleidingsgroepen zijn onder awbz-thuiszorg ondervertegenwoordigd. 
Ook gebruikers van Wmo- of particulier gefinancierde huishoudelijke hulp hadden 
een relatief hoge leeftijd en gezondheidsproblemen, maar hun inkomen en oplei-
dingsniveau waren gemiddeld iets hoger. Gebruikers van intramurale zorg waren 
vaak verweduwde hoogbejaarde vrouwen met ernstige beperkingen die vrijwel 
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allemaal lijden aan een of meer aandoeningen. Evenals de gebruikers van awbz-
thuiszorg waren zij, mede door hun hoge leeftijd, relatief laagopgeleid en behoorden 
tot de laagste inkomensgroepen.

De potentiële vragers naar collectieve zorg in 2005 leken wel op de gebruikers 
van collectieve zorg, maar hadden gemiddeld gesproken een hoger inkomen. De 
potentiële vragers naar thuiszorg zijn ook hoger opgeleid. Dit komt deels doordat 
de potentiële vraag naar huishoudelijke hulp opgelost kan worden door gebruik 
van bijvoorbeeld informele en particuliere zorg. We zagen al dat de gebruikers van 
deze niet-collectieve zorgvormen een relatief hoog opleidings- en inkomensniveau 
hadden.

Het gebruik van verpleging en verzorging spoort niet altijd met de potentiële vraag. 
Zo hadden de tehuisbewoners over het algemeen inderdaad een potentiële vraag naar 
de zwaardere zorgvormen. Maar de zelfstandig wonende zorgontvangers vormden 
een diverse groep met mensen die zwaardere of juist lichtere zorg vroegen dan je op 
grond van hun kenmerken zou verwachten. En andersom gebruikten de potentiële 
vragers naar zorg vaak een andere zorgvorm dan zij vroegen. Hierbij geldt wel dat het 
grootste deel van de niet-vragers ook geen gebruikmaakte van zorg, en andersom.

Wanneer we iets specifieker kijken naar de match tussen potentiële vraag en gebruik 
zien we dat er specifieke groepen zijn die meer zorg ontvangen dan zij vragen. Dit 
zijn wellicht mensen die tijdelijke zorg ontvangen, zoals thuiszorggebruikers die 
geen zorg vragen. Aan de andere kant zijn er mensen die minder zorg ontvangen dan 
zij vragen. Zij zullen waarschijnlijk in de toekomst een zwaardere zorgvorm gaan 
gebruiken.
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4  Basisraming potentiële vraag en gebruik 2005-2030

Voor het beleid is het van groot belang een inschatting te kunnen maken van de ont-
wikkelingen in de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging. 
Zeker in deze tijd van vergrijzing wordt een sterke groei verwacht. Maar hoe groot zal 
die groei zijn? Dit hoofdstuk gaat in op die vraag. We beschrijven de verwachte ont-
wikkelingen in de potentiële vraag en het gebruik in de periode 2005-2030. Hiermee 
geven we inzicht in te verwachten ontwikkelingen tot aan de piek in de vergrijzing.

In dit hoofdstuk presenteren we de basisraming; dat wil zeggen dat we de ontwikke-
lingen beschrijven die we kunnen verwachten als het beleid en de preferenties van de 
bevolking niet veranderen in de loop der tijd. We gaan er dus in de basisraming ook 
van uit dat de extramuralisering zich op het huidige niveau handhaaft. Technisch 
gesproken betekent dit dat de ramingen alleen gestuurd worden door de verande-
ringen in de samenstelling van de bevolking, naar onder meer leeftijd, opleiding en 
de prevalentie van aandoeningen.1 Deze basisraming dient als uitgangspunt voor de 
scenario’s die in dit rapport worden besproken. In hoofdstuk 5 gaan we nader in op 
de sturende krachten achter deze raming.

We geven een beschrijving van de te verwachten ontwikkeling van het aantal poten-
tiële vragers en gebruikers per jaar (§ 4.1) evenals het aantal gevraagde en gebruikte 
uren extramurale verpleging en verzorging (§ 4.2). Daarna bekijken we de profielen: 
hoe zien de potentiële vragers en gebruikers er in de toekomst uit (§ 4.3)?

4.1 Ontwikkelingen in het aantal potentiële vragers naar en gebruikers

Het VeVeRa-model levert ramingen voor de potentiële vraag naar en het gebruik van 
verpleging en verzorging, uitgesplitst naar zorgpakket. Figuur 4.1 geeft een over-
zicht van de te verwachten groei van de potentiële vraag naar en het gebruik van de 
verschillende pakketten (zie voor meer details bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij 
het desbetreffende rapport).

1 Etniciteit kon niet worden meegenomen, omdat er niet genoeg waarnemingen zijn: 
allochtonen maken relatief weinig gebruik van verpleging en verzorging. Dit komt ook 
omdat er relatief weinig oudere allochtonen zijn.
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Figuur	4.1
Raming	van	het	aantal	potentiële	vragers	naar	en	gebruikers	van	verpleging	en	verzorging,	
jaarlijkse	groei	2005-2030	(in	procenten)

Bron: VeVeRa
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De bevolking van 30 jaar en ouder neemt in de periode 2005-2030 jaarlijks toe met 
ongeveer 0,4%; het aantal 65-plussers neemt met ongeveer 2,2% per jaar toe; het 
aantal 75-plussers met 2,4% per jaar. De potentiële vraag naar en het gebruik van ver-
pleging en verzorging zullen ongeveer evenveel toenemen (1,1%-1,2% per jaar). Deze 
groeien dus meer dan het aantal 30-plussers, maar minder dan het aantal 65-plus-
sers. Dit komt onder meer doordat de opwaartse druk van verpleging en verzorging 
door de vergrijzing getemperd wordt door de neerwaartse druk van een stijgend 
opleidingsniveau: hoger opgeleiden zijn gemiddeld gezonder dan lager opgelei-
den, omdat ze een gezondere levensstijl hebben en minder (fysiek) zware beroepen 
uitoefenen. Ook de dalende prevalentie van een aantal aandoeningen zorgt ervoor 
dat de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging minder snel 
toenemen. Deze achtergronden komen uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 5. Zowel 
de potentiële vraag als het gebruik zal als percentage van de bevolking tussen 2005 
en 2030 toenemen van bijna 8% naar 9,5%.

De potentiële vraag naar tehuiszorg (verzorgings- en verpleeghuizen) zal naar ver-
wachting meer toenemen dan de potentiële vraag naar thuiszorg. Dit is het gevolg 
van de vergrijzing die met name de komende tijd leidt tot een toenemend aantal 
ouderen. Ouderen gebruiken immers relatief vaak tehuiszorg. De potentiële vraag 
naar verpleeghuiszorg zal het meeste toenemen, gevolgd door verzorgingshuis-
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zorg en kort verblijf. De potentiële vraag naar de zwaardere thuiszorg (verpleging, 
begeleiding en persoonlijke verzorging) zal ook toenemen, maar minder dan naar de 
tehuiszorg. De potentiële vraag naar huishoudelijke hulp zal het minste stijgen. Deze 
achterblijvende groei komt doordat oudere ouderen (80-plussers) minder potentiële 
vraag uitoefenen naar huishoudelijke hulp dan jongeren en de eerste groep snel in 
omvang toeneemt.

Bij het gebruik valt de sterke groei van de particuliere hulp op (ruim 2% per jaar). Dit 
komt vooral door de verwachte stijging in het opleidingsniveau en het feit dat vooral 
hoger opgeleiden vaker gebruikmaken van particuliere hulp (zie Eggink et al. 2009, 
tabel 3.10). De toename van het gebruik van pgb’s, die worden ingezet om particu-
liere hulp in te kopen, zal de particuliere hulp nog meer doen groeien dan hier wordt 
geraamd. Er wordt, net als bij de potentiële vraag, een sterke groei verwacht bij het 
gebruik van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg. Het gebruik van persoonlijke ver-
zorging en verpleging zal sterker toenemen dan de potentiële vraag naar deze zorg. 
Bij begeleiding en kort verblijf is het juist andersom: het gebruik zal naar verwach-
ting minder snel toenemen dan de potentiële vraag. Evenals bij de potentiële vraag 
blijft de groei van het gebruik van huishoudelijke hulp achter bij de overige vormen 
van zorg. Bij het gebruik geldt dit ook voor informele zorg. Dit komt wellicht door de 
substitutie van huishoudelijke hulp naar particuliere hulp.

De verwachte groei van het gebruik van 1,2% per jaar spoort goed met de historische 
ontwikkelingen in het gebruik. Eggink et al. (2008) laten zien dat tussen 1985 en 
2000 de ontwikkeling in het volume van verpleging en verzorging 1,1% per jaar was. 
Alleen in de jaren 2000-2004, toen er sprake was van het ‘boter-bij-de-vis-beleid’ en 
het loslaten van de budgetten om de wachtlijsten weg te werken, is de volumegroei 
veel groter geweest: 3,0% per jaar (zie Eggink et al. 2008). Als er niet opnieuw extra 
middelen worden ingezet, is het onwaarschijnlijk dat deze grote groei op lange ter-
mijn zal doorzetten.

Verschillen met andere ramingen
Ten opzichte van het vorige VeVeRa-model (Jonker et al. 2007) is er een aantal aan-
passingen doorgevoerd. Ten eerste zijn de trends in de determinanten aangepast aan 
de laatste inzichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Met name de 
bijgestelde bevolkingsprognose van het cbs, met de veel sterkere groei van het aantal 
oude ouderen is daarbij van belang. Ten tweede is de definitie van de potentiële vraag 
aangepast, waardoor de potentiële vraag nu meer gericht is op gezondheidsproble-
men (aandoeningen) en minder op leeftijd. Ten derde zijn bij het modelleren van het 
gebruik de pluspakketten persoonlijke verzorging en verpleging samengevoegd en 
is er hier rekening gehouden met de eigen bijdragen als verklaring voor het gebruik. 
Deze aanpassingen leiden tot verschillen in de geraamde groei van het aantal poten-
tiële vragers en gebruikers.
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Bij de potentiële vraag leidt de sterkere groei van het aantal ouderen tot een sterkere 
groei van de tehuiszorg, en tot een minder sterke groei van de huishoudelijke hulp. 
De aanpassing van de definitie voor de potentiële vraag leidt voor alle pakketten tot 
wat minder groei dan in het vorige rapport: gemiddeld ligt de groei twee procent-
punten lager. Samengenomen groeit de potentiële vraag naar thuiszorg door de 
veranderde raming van het aantal ouderen minder dan in het vorige rapport, en de 
potentiële vraag naar tehuiszorg juist meer.

Bij het gebruik levert de sterkere groei van het aantal ouderen (trends in determi-
nanten) een sterkere groei op van het gebruik van alle pakketten, maar met name van 
de collectieve zorg. Het hanteren van andere determinanten leidt tot extra groei bij 
de meeste pakketten. Bij de pakketten persoonlijke verzorging en verpleging leidt dit 
tezamen met het samenvoegen van deze pakketten juist tot een neerwaartse bijstel-
ling. Deze negatieve bijstelling heft het positieve verschil op dat door de andere 
trends in determinanten wordt veroorzaakt.

Een uitgebreide beschrijving van de verschillen tussen beide ramingen is te vinden 
in paragraaf 6.1 van Eggink et al. (2009).

Figuur	4.2
Potentiële	vragers	naar	en	gebruikers	van	verpleging	en	verzorging	per	pakket,	2005	en	2030		
(x	1000)

Bron: VeVeRa
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In De toekomst van de mantelzorg (Sadiraj et al. 2009) wordt het gebruik van informele 
zorg geraamd. Daar wordt een groei van 0,3% per jaar voorspeld. De groei van alle 
gebruik van informele hulp kan ook in het onderhavige model worden berekend en 
komt uit op 0,9% per jaar. Dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat een groot 
deel van de informele hulp in het onderhavige model meegroeit met het gebruik van 
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de zwaardere zorgvormen waarmee het gecombineerd wordt. Deze zwaardere zorg-
vormen groeien veel sneller dan het gebruik van alleen informele zorg.

De verdeling van de potentiële vraag en het gebruik over de zorgvormen verandert 
nauwelijks tussen 2005 en 2030, zie figuur 4.2. Over het algemeen is de potentiële 
vraag naar zwaardere zorg in 2030 iets groter dan in 2005. Hetzelfde geldt voor het 
gebruik. Daarnaast neemt het aandeel gebruik van particuliere hulp in het totale 
gebruik toe, ten koste van het gebruik van informele zorg.

Interpretatie van deze ramingen
Wij ramen een stijging in het gebruik van verzorgingshuiszorg. Daarmee wordt recht 
gedaan aan het feit dat er door de vergrijzing steeds meer mensen komen die een 
zorgbehoefte hebben die vergelijkbaar is met de gemiddelde zorgbehoefte van ver-
zorgingshuisbewoners anno 2005. Daarbij gaan we er in de raming van uit dat deze 
mensen in de toekomst ook naar een verzorgingshuis verhuizen: we nemen aan dat 
de preferenties van nu voor verhuizen naar een tehuis ook in de toekomst gelden. Het 
is natuurlijk heel goed mogelijk dat deze mensen in de toekomst thuis blijven wonen 
met een aanzienlijke hoeveelheid thuiszorg. Dit zou betekenen dat het toekomstige 
gebruik van verzorgingshuiszorg waarschijnlijk wordt overschat, terwijl het gebruik 
van de (zwaardere vormen van) thuiszorg wordt onderschat. In de ramingen is dus 
geen rekening gehouden met de substitutie tussen intramurale zorg (met name 
verzorgingshuiszorg) en de thuiszorg. De verwachting is dat die steeds meer gaat 
plaatsvinden (de extramuraliseringstrend). In hoofdstuk 7 bestuderen we daarom 
onder meer welke zorgalternatieven mensen met een bepaalde zorgbehoefte hebben.

Op grond van de basisraming verwachten we geen sterke groei in de potentiële 
vraag naar begeleiding. In de afgelopen jaren is het gebruik van begeleiding echter 
veel meer gegroeid dan de overige extramurale zorgvormen, ook voor ouderen 
(Rottier en Van den Berg 2007). Dit heeft misschien met de grotere bekendheid van 
dit type te maken. Het kan ook zijn dat de begeleiding zo sterk gestegen is doordat 
er in toenemende mate pgb’s voor worden ingezet. Het feit dat onze raming voor de 
potentiële vraag naar begeleiding minder groei voorspelt dan er in werkelijkheid 
heeft plaatsgevonden, impliceert dat de toename door veranderd beleid of veran-
derde preferenties is ontstaan en niet door veranderingen in de behoefte van de 
bevolking. Vanaf 2009 is de grondslag voor begeleiding aangepast (personen met 
alleen psychosociale problemen of lichte somatische problemen komen dan niet 
meer in aanmerking), waardoor verwacht wordt dat minder mensen recht zullen 
hebben op begeleiding (ciz/hhm 2008). Ook hiermee kon in de raming geen reke-
ning gehouden worden. Dit onderstreept eens te meer dat onze raming beleidsneu-
traal is. De verwachte groei is gebaseerd op demografische en sociaaleconomische 
ontwikkelingen en ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de bevolking. 
Dat maakt onze raming geschikt om de gevolgen van beleidsmaatregelen expliciet te 
maken.
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4.2 Ontwikkeling van gebruik in uren 2005-2030

Figuur 4.3 geeft een beeld van de veranderingen in de uren per week per gebruiker 
voor alle typen thuiszorg.2 Hieruit volgt dat het aantal uren per gebruiker voor al die 
typen iets toeneemt in de periode 2005-2030, behalve voor de particuliere hulp. Bij 
huishoudelijke hulp groeit het totale aantal uren per gebruiker slechts 0,2 uur tussen 
2005-2030; voor begeleiding vinden we de grootste toename. Het aantal uren voor de 
gebruikers van particuliere hulp daalt echter (0,8 uur per week).

Zoals eerder vermeld hebben we geen informatie over het aantal gevraagde uren 
per potentiële vrager. We hebben aangenomen dat het aantal gevraagde uren per 
potentiële vrager gelijk is aan het aantal gebruikte uren per gebruiker. Deze aan-
name hanteren we niet alleen in het basisjaar 2005 maar ook voor de raming: de 
groei van de uren per potentiële vrager wordt gelijkgesteld aan de groei van de uren 
per gebruiker.

Figuur	4.3
Gemiddeld	aantal	uren	zorg	per	week	per	gebruiker	in	2005	en	2030

Bron: VeVeRa
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De ontwikkeling in het aantal uren zorg dat iemand ontvangt wordt met name 
gestuurd door de vergrijzing en het aantal alleenstaanden. Verder lijkt het stijgende 
opleidingsniveau het aantal uren particuliere hulp per gebruiker te verkleinen.

2 Tehuiszorg laten we buiten beschouwing, omdat het daar om 24-uurszorg gaat.
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In het voorgaande is gekeken naar het aantal uren per gebruiker. Voor het totale 
beslag dat de zorg op de (collectieve) middelen zal leggen is het echter van belang om 
te weten hoeveel uur zorg er in totaal door alle gebruikers wordt gebruikt. In figuur 
4.4 zijn daarom de totale uren per functie vermeld. Deze zijn opgebouwd uit de uren 
zorg per functie voor de verschillende pakketten. Zo is het aantal uren gebruik van 
huishoudelijke hulp opgebouwd uit de uren huishoudelijke hulp van gebruikers van 
de huishoudelijke hulp, en de zwaardere typen persoonlijke verzorging, verpleging 
en begeleiding.

Figuur	4.4
Jaarlijkse	groei	totaal	aantal	uren	per	functie	2005-2030	(in	procenten)

Bron: VeVeRa
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In de periode 2005-2030 zal het totaal aantal gevraagde uren extramurale zorg 
gemiddeld toenemen met 1,2% per jaar. Het totaal aantal gevraagde uren neemt 
daarmee toe van bijna 220 miljoen in 2005 tot 295 miljoen uur in 2030. De groei-
percentages liggen tussen de 1,1 en 1,5 per jaar. Bij het gebruik zal het aantal uren 
collectieve extramurale zorg naar verwachting sneller stijgen dan het aantal uren 
niet-collectieve zorg (informeel en particulier). Het totaal aantal uren informele 
zorg zal naar verwachting het minst groeien. Het aantal uren particuliere hulp zal 
ondanks de daling van het aantal uren per persoon het meest groeien (het aantal 
gebruikers neemt fors toe), maar blijft bescheiden in omvang (11% van alle gebruikte 
uren).

Ondanks de verschillende groeivoeten zal de verdeling van de uren over de functies 
in de loop der tijd nauwelijks wijzigen (zie figuur 4.5). Bij de potentiële vraag blijven 
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huishoudelijke hulp en begeleiding het leeuwendeel van de uren voor hun rekening 
nemen, bij het gebruik zijn de informele zorg en de huishoudelijke hulp daarvoor 
verantwoordelijk. Bij het gebruik vindt alleen een kleine toename plaats van het aan-
deel particuliere hulp ten koste van de informele zorg.

Figuur	4.5
Totaal	aantal	uren	per	functie	2005	en	2030	(x	1	miljoen)

Bron: VeVeRa
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4.3 Profielen van toekomstige gebruikers en potentiële vragers

4.3.1 Profielen van gebruikers anno 2030
In paragraaf 3.1.1 hebben we gezien welke kenmerken de gebruikers hebben in 
2005 en hoe deze kenmerken verschillen tussen de gebruikers van verschillende 
typen zorg. De vraag is nu hoe de gebruikers van de toekomst eruitzien. In hoeverre 
verandert de samenstelling van de groep gebruikers per type zorg? We weten immers 
dat steeds meer mensen een hogere opleiding volgen en dat de bevolking gemiddeld 
steeds gezonder wordt. Dit geldt met name voor de oudere bevolking.

Tabel 4.1 geeft de veranderingen in de profielen weer van 2030 ten opzichte van 2005 
en laat zien dat de veroudering van de bevolking geen gevolgen zal hebben voor 
de gemiddelde leeftijd van de toekomstige bewoners van tehuizen. De oververte-
genwoordiging van vrouwen zal daar wel afnemen. Het aandeel verweduwden in 
de tehuizen zal sterk afnemen, maar omdat het aandeel alleenstaanden toeneemt, 
verandert het aandeel samenwonenden in de tehuizen niet. Het gemiddelde oplei-
dingsniveau en inkomen van de bewoners zullen stijgen. De gemiddelde mate van 
beperkingen en het voorkomen van chronische aandoeningen van de tehuisbewoners 
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veranderen nauwelijks (zie ook tabel E.3 in bijlage E, te vinden via www.scp.nl bij het 
desbetreffende rapport).

Tabel	4.1
Verandering	in	kenmerken	van	verschillende	groepen	(	niet-)gebruikers	van	verpleging	en	
verzorging,	2005-2030

leeftijda
vrouw 
(in %)

weduw
staat 
(in %)

alleen
staand 
(in %)

oplei
dingb

huishoud
inkomenc

beper
kingend

aan
doeninge

(in %)

geen	zorg 4 0 0 5 0,1 –0,1 0 4

geen	zorg	met	beperkingen 4 0 –1 7 0,3 0,1 0,1 2

informele	zorg 4 1 –2 14 0,2 –0,3 –0,1 3

particuliere	hulp 4 4 1 12 0,2 –0,5 0,2 3

huishoudelijke	hulp 4 –1 –6 13 0,5 0,1 –0,1 –3

verzorging	en/of	verpleging 0 –12 –6 3 0,5 0,2 –0,2 1

verzorgingshuiszorg 0 –7 –10 11 0,6 0,2 0 1

verpleeghuiszorg 1 –5 –8 9 0,6 0,2 0 0

a	 Gemiddeld	in	jaren.
b	 Score;	1	=	laag,	4	=	hoog.
c	 Score;	1	=	laag,		9	=	hoog.
d	 Score;	1	=	geen,	4	=	ernstig.
e	 Chronische	aandoening.

Bron:	SCP	(AVO’03;	OII2004)	SCP-bewerking

Hoewel de gemiddelde leeftijd in de tehuizen in de toekomst niet zal toenemen, is dit 
bij de cliënten van de thuiszorg wel het geval: in 2030 zijn gebruikers van thuiszorg 
gemiddeld ruim vier jaar ouder dan de gebruikers in 2005. Het aandeel alleenstaan-
den neemt bij alle vormen van thuiszorg (collectief en niet-collectief gefinancierd) 
meer toe dan het aandeel verweduwden afneemt. Daardoor neemt het aandeel 
samenwonenden af bij de thuiszorg. Verder zullen mensen met lagere inkomens in 
de toekomst vaker voor informele of particuliere hulp kiezen

4.3.2 Profielen van potentiële vragers anno 2030
We zien dat de profielen van de potentiële vragers in dezelfde richting veranderen 
als de profielen van de gebruikers van verpleging en verzorging. De toekomstige 
potentiële vragers lijken ook sterk op de potentiële vragers van nu: de veranderingen 
in hun kenmerken zijn vrij klein. Zo zijn de potentiële vragers naar tehuiszorg in 
2030 gemiddeld nauwelijks ouder dan de huidige potentiële vragers naar tehuiszorg 
(tabel 4.2 en tabel E.4 in bijlage E). Het grootste verschil zit in de huishoudensituatie: 
in de tehuizen zal het aandeel verweduwden afnemen maar dit wordt ruimschoots 
gecompenseerd door de toename van het aandeel alleenstaanden. Het aandeel 
samenwonenden neemt daardoor af. Dit geldt met name voor de potentiële vragers 
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naar collectieve thuiszorg; bij de potentiële vragers naar tehuiszorg verandert het 
aandeel samenwonenden nauwelijks.

Tabel	4.2
Veranderingen	in	kenmerken	van	verschillende	groepen	geraamde	potentiële	(	niet-)vragers	naar	
verpleging	en	verzorging,	2005-2030	

leeftijda
vrouw 
(in %)

weduw
staat 
(in %)

alleen
staand 
(in %)

oplei
dingb

huishoud
inkomenc

beper
kingend

aan
doeninge

(in %)

geen	potentiële	vraag	naar	zorg 4 0 0 6 0 0 0 4

niet-vragers	(met	beperkingen) 4 0 –1 7 0 0 0 2

huishoudelijke	hulp 2 0 –6 12 0 0 0 0

verzorging 1 –4 –8 12 0 0 –0,1 0

verpleging 3 –1 –5 8 0 0 0 1

begeleiding 2 –2 –5 11 0 0 0 1

kort	verblijf 2 –2 –6 10 0 0 0 0

verzorgingshuiszorg 0 –2 –5 6 0 0 –0,1 1

verpleeghuiszorg 1 –1 –4 4 0 0 0 2

a	 Gemiddeld	in	jaren.
b	 Score;	1	=	laag,	4	=	hoog.
c	 Score;	1	=	laag,		9	=	hoog.
d	 Score;	1	=	geen,	4	=	ernstig.
e	 Chronische	aandoening.

Bron:	SCP	(AVO’03;	OII’04)	SCP-bewerking

4.4 Samenvatting

In de periode 2005-2030, dus in de periode tot aan de piek van de vergrijzing, zullen 
de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging gestaag toe-
nemen. Het aantal gebruikers van verpleging en verzorging zal naar verwachting 
jaarlijks met ongeveer 1,2% toenemen. Het beroep op verpleging en verzorging zal 
dus veel meer stijgen dan het aantal 30-plussers in Nederland (0,4% per jaar), maar 
minder dan het aantal 65-plussers (2,2% per jaar). De potentiële vraag naar collectief 
gefinancierde zorg is en blijft veel groter dan het gebruik van collectief gefinancierde 
zorg. Er zal dus ook in de toekomst een fors beroep gedaan worden op de informele 
en particuliere vormen van zorg. Voor zowel de potentiële vraag als het gebruik geldt 
dat voor de intramurale zorg een sterkere groei wordt verwacht dan voor de extra-
murale zorg. Uitzondering is de particuliere hulp, waarvoor een zeer sterke toe-
name verwacht wordt. Desondanks blijft het aantal gebruikers van particuliere hulp 
relatief klein. De toename van de particuliere hulp zou nog wel eens groter kunnen 
worden, wanneer men op grote schaal pgb’s aanvraagt en deze inzet om particuliere 
hulp te financieren.
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Het aantal uren extramurale zorg per gebruiker verandert in de komende tijd slechts 
licht. Ook hier is de particuliere hulp een uitzondering: daar daalt het aantal uren 
per gebruiker naar verwachting licht. Door de groei van het aantal gebruikers zal het 
totaal aantal uren wel snel stijgen. Ook het gevraagd aantal uren zal in de toekomst 
groter zijn dan nu, vooral door het toenemende aantal potentiële vragers.

Het profiel van de potentiële vragers en de gebruikers zal in 2030 niet heel anders 
zijn dan in 2005. Nog steeds zullen vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de tehui-
zen, maar hun aantal zal wel afnemen. Het aandeel verweduwden in de tehuizen 
zal sterk afnemen, terwijl het aandeel alleenstaanden toeneemt. Het gemiddelde 
opleidingsniveau van de bewoners van de tehuizen zal stijgen. De gemiddelde leeftijd 
van de cliënten van de extramurale zorg zal toenemen. Steeds meer alleenstaanden 
gaan extramurale zorg gebruiken. De profielen van de potentiële vragers zullen naar 
verwachting op vergelijkbare wijze veranderen als de profielen van de gebruikers van 
verpleging en verzorging.
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5 Achtergronden van de basisraming

In hoofdstuk 4 zagen we dat het gebruik van verpleging en verzorging naar verwach-
ting met 1,2% per jaar stijgt tot 2030, wat veel minder is dan de verwachte groei in de 
65-plusbevolking van 2,3% per jaar. Hoe komt het dat het gebruik van verpleging en 
verzorging minder hard stijgt dan de omvang van de 65-plusbevolking? Ouderen zijn 
immers de grootste groep gebruikers. Heeft dat te maken met het gezonder worden 
van de bevolking of met het gestegen opleidingsniveau van de ouderen? Op dit soort 
vragen proberen we in dit hoofdstuk een antwoord te geven. In het VeVeRa-model 
houden we rekening met trends in de bevolkingsopbouw naar leeftijd en geslacht. 
Daarnaast houdt het model rekening met trends in sociaaleconomische kenmerken 
van de bevolking, zoals opleidingsniveau en huishoudsamenstelling en trends in 
gezondheidskenmerken. Hiermee geven we niet alleen inzicht in de gevolgen van 
demografische ontwikkelingen voor de zorg, maar ook in de bijdrage van de andere 
kenmerken.

5.1  Demografie en deelname

Hoe bepalen we of de groei in het gebruik van verpleging en verzorging vooral het 
gevolg is van de groei in het aantal ouderen of dat de groei van andere factoren 
afhangt? We splitsen de veranderingen in de zorg in een component die te maken 
heeft met demografische ontwikkelingen en een component die te maken heeft met 
veranderingen in het gebruik per demografische groep (zie figuur 5.1). Bij verande-
ringen in het gebruik per demografische groep spreken we van veranderingen in 
deelname, bij de aandoeningen spreken we in dat geval over prevalentie.

Demografische ontwikkelingen vallen uiteen in veranderingen in de omvang van de 
bevolking en veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en 
geslacht: het aantal Nederlanders neemt toe en daarnaast neemt het aandeel ouderen 
toe. Omdat de verhouding man/vrouw in de loop der tijd slechts marginaal veran-
dert, terwijl de bevolking wel sterk veroudert, noemen we deze veranderingen in de 
demografische samenstelling van de bevolking hier verder vergrijzing.1

Onder deelname verstaan we ontwikkelingen die niet te maken hebben met 
demografische ontwikkelingen, oftewel veranderingen in de potentiële vraag of het 
gebruik per groep met een bepaalde leeftijd en geslacht. De veranderingen in de 
deelname bestuderen we aan de hand van veranderingen in de kenmerken die een 
rol spelen in het model. We tonen het effect van trends in sociaaleconomische en 

1 Het aandeel mannen onder de oudere bevolking zal wel toenemen. Omdat het om een 
relatief kleine groep gaat, is die ontwikkeling niet zichtbaar in de bevolking als geheel.
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gezondheidskenmerken op de deelname. Zo kijken we naar de gevolgen van veran-
deringen in de huishoudsituatie. Deze zijn van invloed op het zorggebruik, omdat 
alleenstaanden eerder hulp nodig hebben dan samenwonenden. Vervolgens beschrij-
ven we de gevolgen van de ontwikkelingen in opleidingsniveau. Bekend is dat het 
zorggebruik afneemt naarmate het opleidingsniveau hoger is. Tot slot bestuderen we 
de gevolgen van veranderingen in de prevalentie van de onderscheiden aandoenin-
gen.2

Figuur	5.1
Achtergronden	van	geraamde	veranderingen	in	de	zorg
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Bron: SCP

Om de invloed van de verschillende kenmerken te meten, vergelijken we ramingen 
voor het gebruik (en de potentiële vraag) met en zonder trends in die kenmerken. 
De kenmerken hangen echter niet alleen samen met het gebruik van zorg, maar zijn 
ook onderling gerelateerd. Zo hebben lager opgeleiden vaker te maken met aan-
doeningen dan hoger opgeleiden, zelfs als we rekening houden met verschillen in 
leeftijd. Om rekening te houden met deze onderlinge samenhang, berekenen we per 
kenmerk verschillende varianten van samenhang en hanteren in de presentatie hier 
het gemiddelde effect. Hiermee verdelen we de effecten die met meerdere kenmerken 
tegelijk samenhangen gelijkelijk over die kenmerken.

2 Er is onvoldoende informatie beschikbaar in onze gegevensbronnen over het (mogelijk 
afwijkend) gebruikspatroon van (niet-westerse) allochtonen. Daarom kon de etniciteit 
niet als verklarende factor in de analyse worden meegenomen. Ondanks dat het aantal 
allochtone ouderen in de toekomst gaat toenemen, blijft het een relatief kleine groep. 
Daardoor zal dit de uitkomsten van de analyses niet verstoren.
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5.2 Achtergronden van ontwikkelingen in het zorggebruik

5.2.1  Wat stuurt de groei van het gebruik van verpleging en verzorging?
Op basis van de demografische ontwikkelingen verwachten we dat het aantal gebrui-
kers van verpleging en verzorging in de periode 2005-2030 jaarlijks met 1,6% zal 
groeien (zie figuur 5.2). Omdat de deelname afneemt (–0,4% per jaar), komt de totale 
groei uit op ongeveer 1,2% per jaar. Hieruit is een aantal conclusies te trekken. Ten 
eerste wordt de groei in het gebruik vooral bepaald door demografie. Ten tweede zou 
de groei in het gebruik van verpleging en verzorging hoger zijn als er niet een dem-
pende werking van andere factoren zou zijn. Ten derde is de groei ten gevolge van de 
vergrijzing lang niet zo groot als de toename van het aantal ouderen.

De demografische component is het sterkst aanwezig bij de intramurale zorg. In 
de verzorgings- en verpleeghuizen, waar vooral ouderen wonen, wordt op basis van 
de demografie zelfs een toename van 2,4% respectievelijk 2,3% per jaar verwacht 
(tabel C.2 in bijlage C, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). De 
niet-collectieve zorg kent de minst sterke demografische component: 0,9% per jaar, 
waarbij de informele zorg minder snel zal toenemen dan de particuliere zorg. De 
extramurale collectieve zorg neemt hier een middenpositie in met een demografi-
sche groei van 1,6% per jaar.

Niet alleen verwachten we voor de intramurale zorg op basis van de demografische 
ontwikkelingen de grootste toename in het aantal gebruikers, ook verwachten we 
daar de grootste daling van de deelname (–0,8% per jaar). Met name de verzor-
gingshuizen zullen een sterke daling van de deelname laten zien (–1,1%), maar ook 
de deelname aan de verpleeghuizen en het kort verblijf zal dalen (–0,6% en –0,4% 
per jaar). Dit strookt met de tendens in de afgelopen decennia dat ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. De deelname aan de collectieve thuiszorg zou 
met ongeveer 0,5% per jaar dalen. De verschillen tussen de onderscheiden zorgvor-
men zijn daarbij klein. Op de dalende deelname is één uitzondering: het gebruik van 
particuliere zorg per groep mensen met dezelfde leeftijd en geslacht neemt juist fors 
toe: met 0,8% per jaar. Doordat dit een relatief kleine groep gebruikers betreft, wordt 
deze sterke groei voor een groot deel gecompenseerd door de dalende deelname bij 
de veel grotere groep informele zorggebruikers (–0,2%). Hierdoor neemt de deel-
name aan de niet-collectieve zorg als geheel nog maar toe met 0,2% per jaar.

In deze berekeningen is geen rekening gehouden met de voortschrijdende extramu-
ralisering. Hierdoor zou de deelname aan de intramurale zorg verder dalen dan uit 
de huidige berekening volgt, terwijl de deelname aan de extramurale zorg (collectief 
en wellicht ook niet-collectief) dan juist opgestuwd wordt. Omdat geen voorspelling 
kan worden gegeven van de mate waarin de extramuralisering zich zal voortzetten, 
is dit niet in het model opgenomen. Hoofdstuk 7 geeft wel een idee wat de gevolgen 
zouden kunnen zijn van verdergaande extramuralisering.
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Figuur	5.2
Zorggebruik	naar	demografie	en	deelname	per	zorgsoort,	jaarlijkse	groei	2005-2030		
(in	procenten)a

a Niet-collectief omvat informele en particuliere zorg; collectief extramuraal omvat huishoudelijke 
 verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding; intramuraal omvat kort verblijf; 
 verzorgingshuis en verpleeghuis.

Bron: SCP
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5.2.2  Omvang en samenstelling van de bevolking en het gebruik van verpleging en 
verzorging

We hebben gezien dat de groei in het gebruik van verpleging en verzorging vooral 
bepaald wordt door demografische ontwikkelingen; dat wil zeggen door verande-
ringen in de bevolkingsomvang (bevolkingsgroei) en in de samenstelling van de 
bevolking (vergrijzing). De totale bevolking groeit in de onderzochte periode met 
0,4% per jaar. Als de samenstelling wat betreft leeftijd niet verandert, dus als het 
aantal jongeren net zo hard zou groeien als het aantal ouderen, zou dat tot een groei 
van 0,4% per jaar in het gebruik van alle typen zorg betekenen. De vergrijzing van 
de bevolking leidt echter tot een toename van het aandeel ouderen. Figuur 5.3 laat 
zien dat deze verandering in de samenstelling van de bevolking een opstuwend effect 
heeft op het zorggebruik (+1,2% per jaar), met name bij de intramurale zorg (+1,8% 
per jaar). De collectieve extramurale zorg (thuiszorg via awbz en Wmo) kent een iets 
kleinere vergrijzingscomponent, die per pakket varieert van 1,1% tot 1,3% per jaar. 
Opvallend is het kleine effect van de vergrijzing op de informele zorg (+0,3%). Dit 
komt doordat ouderen (65-plussers) relatief weinig van dit type zorg gebruikmaken. 
De toename van het aantal ouderen wordt daar bijna gecompenseerd door de afname 
van het aantal jongere gebruikers.
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Figuur	5.3
Zorggebruik	naar	bevolkingsgroei	en	vergrijzing	per	zorgsoort,	jaarlijkse	groei	2005-2030		
(in	procenten)a

a  Niet-collectief omvat informele en particuliere zorg; collectief extramuraal omvat huishoudelijke 
 verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding; intramuraal omvat kort verblijf; 
 verzorgingshuis en verpleeghuis.

Bron: SCP

niet-collectief collectief extramuraal intramuraal totaal
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

totaal demografie

bevolkingsgroei

vergrijzing

Figuur 5.3 laat duidelijk zien dat de invloed van de demografische ontwikkeling op 
het gebruik van verpleging en verzorging veel meer bepaald wordt door de vergrij-
zing dan door de toename in de omvang van de bevolking.

5.2.3  Huishoudtype, opleidingsniveau en aandoeningen en het gebruik van 
verpleging en verzorging

De vorige paragraaf liet zien dat de groei van de omvang van de bevolking en de 
verandering in de samenstelling daarvan zouden leiden tot een groei van 1,6% per 
jaar in het gebruik van verpleging en verzorging bij gelijkblijvende deelname. We 
vonden echter in paragraaf 5.2.1 een dalende deelname aan verpleging en verzorging 
van ongeveer 0,4% per jaar. Figuur 5.4 geeft inzicht in de componenten die de daling 
in de deelname veroorzaken. De dalende trend in de deelname aan de zorg als geheel 
kan worden toegewezen aan de dalende trends in de prevalentie van aandoenin-
gen (rechter deel van figuur 5.4). De dalende deelname aan de zorg is het resultaat 
van een toename in de deelname aan de niet-collectieve zorg en een afname in de 
deelname aan collectieve zorg, vooral aan de tehuiszorg (niet in de figuur weerge-
geven). De oudere bevolking wordt gezonder en de prevalentie van aandoeningen 
per demografische groep neemt af. Ook het stijgende opleidingsniveau heeft een 
neerwaarts effect op het gebruik van tehuiszorg. Het is algemeen bekend dat in 
de tehuizen relatief weinig mensen verblijven met een hoog inkomen of een hoog 
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opleidingsniveau (zie ook hoofdstuk 3, § 3.1 over profielen). De stijging van het 
opleidingsniveau neemt hier deels ook de effecten van het stijgende inkomensniveau 
over, doordat inkomen sterk samenhangt met opleiding, en slechts via grove indica-
toren in het model kon worden opgenomen. Daarnaast meet het opleidingsniveau de 
veranderende preferenties ten aanzien van zelfstandig wonen en autonomie in het 
dagelijks leven. De deelname aan de tehuiszorg wordt nauwelijks beïnvloed door de 
veranderingen in de huishoudsamenstelling. Opgemerkt wordt dat we hier impliciet 
aannemen dat de verschillen in zorggebruik tussen mensen met verschillende oplei-
dingsniveaus ook in de toekomst zullen blijven bestaan. Opleiding wordt dus gezien 
als een indicator voor de verschillen in leefsituatie.

De deelname aan de collectief gefinancierde thuiszorg neemt eveneens vooral af 
doordat de bevolking gezonder wordt. Daarnaast neemt het aantal alleenstaanden 
toe. Hierdoor kunnen mensen minder gemakkelijk thuis blijven wonen, ook met 
gebruik van thuiszorg, en zullen vaker naar een tehuis verhuizen. Dit leidt tot een 
verdere daling van de deelname aan de thuiszorg. Bij de huishoudelijke hulp (Wmo) 
wordt deze afname enigszins tenietgedaan door het stijgende opleidingsniveau 
(zie tabel C.3 in bijlage C). De dalende prevalentie van de meeste aandoeningen per 
demografische groep heeft echter een zeer sterk neerwaarts effect op de deelname 
aan thuiszorg, zodat ook daar een dalende deelname resulteert. Hierbij moeten we 
aantekenen dat er geen rekening kon worden gehouden met de invoering van de 
Wmo, waarbij de verstrekking van huishoudelijke hulp aan de gemeenten is overge-
dragen. De gegevens waarop dit onderzoek is gebaseerd zijn afkomstig uit de peri-
ode voor de invoering van de Wmo en de effecten van de Wmo op het gebruik zijn op 
dat moment nog ongewis. Het stijgende opleidingsniveau blijkt een drukkend effect 
te hebben op het gebruik van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

De deelname aan niet-collectieve zorg neemt vooral toe door de stijgende deelname 
aan de particuliere zorg. Hieraan dragen de trends in de huishoudsamenstelling en 
het stijgende opleidingsniveau in ruime mate bij. Alleen de dalende prevalentie van 
aandoeningen dempt deze opstuwende trend.
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Figuur	5.4
Deelname	aan	zorggebruik	naar	huishoudtype,	opleidingsniveau	en	aandoeningen	per	zorgsoort,	
jaarlijkse	groei	2005-2030	(in	procenten)a

a  Niet-collectief omvat informele en particuliere zorg; collectief extramuraal omvat huishoudelijke 
 verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding; intramuraal omvat kort verblijf; 
 verzorgingshuis en verpleeghuis.

Bron: SCP 
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5.3  Achtergronden van ontwikkelingen in de potentiële vraag naar zorg

De ontwikkelingen in de potentiële vraag naar verpleging en verzorging zijn verge-
lijkbaar met die in het gebruik. Net als voor het gebruik verwachten we in de periode 
2005-2030 een groeiende potentiële vraag van 1,2% per jaar, waarvan 1,6% groei 
veroorzaakt wordt door bevolkingsgroei en vergrijzing en 0,4% door deelname (zie 
tabel 5.1).

Ook hier heeft de vergrijzing grotere gevolgen voor de toekomstige potentiële vraag 
naar intramurale zorg dan voor de potentiële vraag naar extramurale zorg (tabel 
5.1 en tabel C.2 in bijlage C). Alleen bij de deelname verwachten we bij de poten-
tiële vraag iets andere ontwikkelingen dan bij het gebruik. Bij het gebruik wordt 
de verandering in de deelname eigenlijk alleen gestuurd door veranderingen in de 
prevalentie van aandoeningen. Bij de potentiële vraag is vooral de verandering in het 
opleidingsniveau bepalend en in mindere mate de veranderingen in de prevalentie 
van aandoeningen. Het effect van de veranderingen in huishoudsamenstelling is 
klein. Het stijgende opleidingsniveau heeft op de potentiële vraag naar alle pak-
ketten een sterk dempend effect: voor de verpleeg- en verzorgingshuizen leidt het 
stijgende opleidingsniveau naar verwachting zelfs tot een daling in de deelname van 
meer dan 0,4% per jaar. Bij de extramurale zorg is de daling wat minder sterk; deze 
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is rond de –0,2%. De daling in de prevalentie van de meeste aandoeningen leidt over 
het algemeen ook tot een daling in de potentiële vraag naar verpleging en verzor-
ging. Uitzondering is de verpleeghuiszorg. De stijging in de prevalentie van diabetes, 
zenuwziekten en psychologische aandoeningen leidt daar tot een toename van de 
potentiële vraag (niet in de tabel).

Tabel	5.1
Potentiële	vraag	naar	demografie	en	deelname	per	zorgsoort,	jaarlijkse	groei	2005-2030		
(in	procenten)

collectief extramuraal collectief intramuraal totaal

totaal 1,0 1,6 1,2

demografie

totaal	 1,4 2,1 1,6

bevolkingsgroei 0,4 0,4 0,4

vergrijzing 1,1 1,7 1,2

deelname

totaal	 –0,4 –0,5 –0,4

huishoudtype 0,0 –0,1 0,0

opleiding –0,3 –0,4 –0,3

aandoeningen –0,2 –0,1 –0,2

Bron:	SCP

5.4  Trends in demografie, opleiding, aandoeningen en huishoudsamenstelling

In de vorige twee paragrafen zagen we dat de omvang van de bevolking, de vergrij-
zing, de stijging in het opleidingsniveau en de veranderingen in prevalenties van 
aandoeningen de bepalende factoren zijn voor de ontwikkelingen in het gebruik van 
en de potentiële vraag naar verpleging en verzorging. Deze paragraaf gaat in op de 
ontwikkelingen in die factoren zelf. We gaan na in welke mate de ontwikkelingen 
in potentiële vraag en gebruik sporen met de ontwikkelingen in de factoren. Als het 
aantal mensen dat verweduwd is met een bepaald percentage toeneemt, neemt dan 
bijvoorbeeld het gebruik van verpleging en verzorging navenant toe? In VeVeRa ii 
(Jonker et al. 2007) zijn ook al trends in kenmerken besproken, in VeVeRa iii (Eggink 
et al. 2009) is dat zelfs uitgebreid gedaan. In die trends is een demografische com-
ponent opgenomen, samenhangend met ontwikkelingen in leeftijd en geslacht. 
Zo zagen we dat het aantal mensen met aandoeningen van het bewegingsapparaat 
toeneemt, maar dat spreekt vanzelf als het aantal ouderen toeneemt. Interessanter is 
het om te weten of ouderen van de toekomst ook vaker last hebben van aandoeningen 
van het bewegingsapparaat. Daarom scheiden we hier net als in de vorige paragrafen 
demografie van deelname (zie ook tabel C.1 in bijlage C).



64 Achtergronden van de basisraming

Ontwikkelingen in leeftijdsamenstelling
Voor de ontwikkelingen in leeftijdsamenstelling kijken we eerst naar de toename van 
de bevolking en de vergrijzing. De bevolkingsomvang neemt in de gehele ramings-
periode 2005-2030 toe met ongeveer 0,4% per jaar (figuur 5.5). Door emigratie en 
lage geboortecijfers neemt het aantal 65-minners af. De groep 65-plussers neemt 
juist flink toe (2,3% per jaar), met name de groep 80-plussers. De ouderen vormen 
echter ook in 2030 nog maar een klein aandeel van het totaal van de bevolking (35% 
65-plussers in 2030, en 4% 80-plussers).

In het licht van de 0,4%-groei van de bevolking, is de 1,2%-groei van het gebruik van 
verpleging en verzorging hoog. Zoals we al eerder zagen, is dat vooral een gevolg van 
de vergrijzing.

Figuur	5.5
Verandering	in	samenstelling	van	de	bevolking	naar	leeftijd	en	geslacht,	jaarlijkse	groei		
2005-2030	(in	procenten)

Bron: SCP
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Ontwikkelingen in de prevalentie van aandoeningen
Het effect van vergrijzing op het gebruik van verpleging en verzorging wordt getem-
perd door het effect dat de toekomstige ouderen gezonder zullen zijn dan de hui-
dige ouderen. Hoeveel gezonder worden zij en kan dat de tempering op het gebruik 
verklaren? Uit nadere berekeningen blijkt dat de meeste aandoeningen minder snel 
zullen toenemen dan op grond van de demografie verwacht mag worden: de preva-
lentie voor de meeste aandoeningen daalt (zie figuur 5.6). Dit betekent dat over het 
geheel genomen de bevolking gezonder wordt, gegeven de demografische samen-
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stelling. Uitzonderingen zijn diabetes, zenuwaandoeningen (o.a. Parkinson) en 
psychiatrische aandoeningen.

Helaas beschikken we in onze basisbestanden niet over informatie over het 
voorkomen van dementie bij individuele gebruikers van zorg. Uit andere bron weten 
we dat onder vrouwen boven de 80 jaar 20% lijdt aan dementie. Voor de mannen gaat 
het om 14%. In totaal zijn er ongeveer 179.000 mensen die lijden aan dementie (rivm 
2007). Dit betekent niet dat het effect van cognitieve beperkingen helemaal niet 
wordt meegenomen: vaak hebben personen met dementie ook fysieke beperkingen. 
Op basis van een grootschalig Europees onderzoek onder 50-plussers3 blijkt dat twee 
derde van de Nederlandse 50-plussers met lichte tot ernstige cognitieve beperkingen 
ook fysieke beperkingen heeft. Van de mensen met ernstige cognitieve beperkingen 
is dat zelfs meer dan 80%. Via deze fysieke beperkingen wordt wel rekening gehou-
den met het voorkomen van dementie. 

Figuur	5.6
De	verandering	in	aandoeningen	naar	deelname	en	demografie,	jaarlijkse	groei	2005-2030		
(in	procenten)a

a  Ademh: aandoeningen van de luchtwegen; hart: hart- en vaatziekten; spijs; aandoeningen van het spijsverteringsstelsel; 
 diab: diabetes; beweeg: aandoeningen van het bewegingsapparaat; zenuw: zenuw- en zielsziekten; 
 huid: huidaandoeningen; psych: psychiatrische aandoeningen; ongev: gevolgen van ongeval.

Bron: RIVM (SCP-bewerking)
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3 Het Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (share), 2004.
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Ontwikkelingen in opleidingsniveau
Het effect van vergrijzing op de potentiële vraag naar verpleging en verzorging 
wordt niet alleen getemperd doordat de bevolking gezonder wordt, maar ook door 
het effect van het stijgende opleidingsniveau. Is die stijging echt zo groot? Het 
aantal mensen met hogere of universitaire opleiding neemt inderdaad sterk toe (zie 
figuur 5.7). Het aantal mensen met hooguit lager onderwijs neemt juist snel af, maar 
ook het aantal mensen met een middelbare opleiding neemt licht af.

Figuur	5.7
De	verandering	in	opleidingsniveau	naar	deelname	en	demografie,	jaarlijkse	groei	2005-2030		
(in	procenten)

Bron: SCP
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Ontwikkelingen in huishoudsamenstelling
Hoewel het bekend is dat verweduwden en alleenstaanden vaker zorg vragen en 
gebruiken dan samenwonenden, vonden we in paragraaf 5.2 en 5.3 geen effect 
van veranderingen in huishoudsamenstelling op verpleging en verzorging. Komt 
dat doordat de veranderingen in huishoudsamenstelling klein zijn? Figuur 5.8 laat 
zien dat dit niet het geval is. In Nederland zijn steeds meer mensen alleenstaand: 
meer mensen blijven ongehuwd of scheiden (+2,0% per jaar tussen 2005 en 2030), 
en ook verweduwing neemt toe (0,5% per jaar). Figuur 5.8 laat echter ook zien dat 
de kans dat een 80-jarige van de toekomst verweduwd is, kleiner is dan de kans dat 
een 80-jarige van nu verweduwd is. Dat komt doordat 80-jarigen van de toekomst 
vaker samen met hun partner oud worden. Het aantal ongehuwden neemt echter veel 
sneller toe dan op basis van de demografie mag worden verwacht. Het effect van de 
afname in het percentage verweduwden binnen een bepaalde leeftijdsgroep heft het 
effect van de toename in het percentage ongehuwden op verpleging en verzorging 
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op. Daarom vinden we geen effect vanveranderingen in huishoudsamenstelling op 
verpleging en verzorging.

Figuur	5.8
De	verandering	in	huishoudsamenstelling	naar	deelname	en	demografie,	jaarlijkse	groei		
2005-2030	(in	procenten)

Bron: SCP
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5.5  Samenvatting

De demografische ontwikkelingen, grofweg de bevolkingsgroei en de vergrijzing, 
hebben een opstuwend effect op de potentiële vraag naar en het gebruik van ver-
pleging en verzorging. Op basis van de demografische ontwikkelingen verwachten 
we dat het aantal gebruikers van verpleging en verzorging in de periode 2005-2030 
jaarlijks met 1,6% zal groeien. De stijging in het opleidingsniveau en het gezon-
der worden van de oudere bevolking dempt deze groei echter met –0,4% per jaar, 
waardoor de totale groei op ongeveer 1,2% per jaar uitkomt. Voor de potentiële vraag 
vinden we vergelijkbare cijfers. Uitzondering is de verzorgingshuiszorg: daar zal de 
deelname aan het gebruik naar verwachting veel sterker afnemen dan de deelname 
aan de potentiële vraag. Dit komt doordat de extramuraliseringstrend, voor zover die 
opgepakt wordt door het opleidingsniveau, zich bij het gebruik nog moet manifeste-
ren. In het gebruik zitten immers ook mensen die al langer (‘van voor de extramura-
liseringstrend’) in een verzorgingshuis wonen.
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6  Uitgaven bij verschillende aannamen over 
prijsontwikkelingen

Als we de ontwikkeling van het aantal gebruikers en hun uren zorggebruik kennen, 
weten we nog niet wat de ontwikkeling van de uitgaven zal worden. Die wordt name-
lijk niet alleen bepaald door veranderingen in het gebruik van zorg, maar ook door 
de prijsverhoudingen tussen de verschillende zorgvormen en door veranderingen in 
de prijzen zelf.

Het voorspellen van prijsveranderingen is zeer lastig. Daarom presenteren we 
eerst de ontwikkeling van het zorgvolume. Dit is het gebruik uitgedrukt in euro’s. 
Hierin wordt wel rekening gehouden met de verschillen in prijzen tussen de ver-
schillende zorgvormen, maar niet met veranderingen in de prijzen in de loop der 
tijd. Evenals in het verleden zullen de prijzen in de praktijk wel aan veranderingen 
onderhevig zijn. In dit hoofdstuk kijken we daarom ook naar de gevolgen van prijs-
ontwikkelingen voor de ontwikkelingen van de uitgaven. Hierbij kijken we naar reële 
prijsveranderingen, dus gecorrigeerd voor inflatie.1 De prijsscenario’s die worden 
onderzocht zijn gebaseerd op feitelijke prijsontwikkelingen in het recente verleden. 
We onderscheiden een lange termijn (gemiddelde prijsontwikkeling gedurende 
twintig jaar 1985-2005), middellange termijn (periode van tien jaar: 1995-2005) en 
korte termijn (2000-2005) scenario, waarbij we het lange termijn scenario als basis 
nemen. In de praktijk rekenen beleidsmakers vaak met het korte termijn scenario. In 
dit hoofdstuk zal blijken dat de keuze voor een prijsscenario belangrijke consequen-
ties heeft voor de ramingen.

6.1  Ontwikkeling in het volume van verpleging en verzorging

Het zorgvolume van vraag en gebruik wordt berekend door de potentiële vraag en 
het gebruik te wegen, waarbij de prijzen per functie uit paragraaf 2.3.1 als gewicht 
dienen. Voor het basisjaar 2005 is het zorgvolume gelijk aan de uitgaven. Voor de 
jaren erna niet, omdat we bij het zorgvolume veronderstellen dat de prijzen per 
functie in de loop der tijd ongewijzigd blijven. We gaan dus uit van een ongewijzigde 
tariefstructuur. In werkelijkheid veranderen de prijzen wel. Maar deze berekende 
volumeontwikkeling dient als een ijkpunt waarmee de ramingen op basis van de 
verschillende prijsscenario’s vergeleken kunnen worden. Het volume laat dus de uit-
gavenontwikkelingen zien wanneer er geen prijswijzigingen optreden. Hierbij kijken 
we niet alleen naar het aantal gebruikers per pakket, maar ook naar de veranderin-
gen in het aantal uren per gebruiker voor de extramurale zorgfuncties. Op dezelfde 

1 Hiermee bedoelen we de extra prijsstijging van de zorg boven de stijging van het alge-
mene prijspeil.
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manier berekenen we het volume als alle potentiële vraag zou worden gehonoreerd. 
Ook hier merken we op dat het gaat om ramingen bij ongewijzigd beleid, en ongewij-
zigde preferenties. De resultaten staan in figuur 6.1.

Figuur	6.1
Volume	van	potentiële	vraag	en	gebruik	2005-2030	in	prijzen	van	2005	(in	miljarden	euro’s)

Bron: VeVeRa
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In 2005 bedroegen de collectieve uitgaven voor verpleging en verzorging ongeveer 
9,8 miljard euro. De hier gepresenteerde raming voorspelt bij vaste prijzen een 
toename tot 14,1 miljard euro in 2030. Dit is een toename van 43% in totaal en 1,5% 
per jaar. Deze groei in het volume komt wat hoger uit dan de historische groei van 
het productievolume tussen 1995 en 2005, die in Eggink et al. (2008) op 1,2% per jaar 
wordt geschat.2

Wanneer de potentiële vraag gehonoreerd en betaald zou worden, zou dit in 2005 een 
uitgavenniveau van ruim 12 miljard euro betekenen, en bijna 17 miljard euro in 2030 
bij vaste prijzen (een totale groei van 40% ofwel 1,4% per jaar). Deze bedragen liggen 
veel hoger dan de uitgaven voor gebruikte collectieve zorg. Niet alleen zijn er poten-
tiële vragers naar collectieve zorg die geen zorg of de veel goedkopere, particuliere of 
informele zorg ontvangen, maar ook is de potentiële vraag naar collectieve zorg heel 
anders verdeeld over de zorgvormen dan het gebruik van collectieve zorg.

2 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bij de volumecomponent voor de historische ont-
wikkeling ook een deel van de kwaliteitsstijging en de intensiteitstijging in de thuiszorg 
is meegenomen, terwijl dat bij deze vooruitblik in de prijscomponent zit. De raming van 
de volumegroei is dus iets aan de hoge kant.
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De uitgaven aan collectief gefinancierde zorg vallen voor 88% onder de awbz 
(8,7 miljard) en voor 12% onder de Wmo (1,1 miljard). Het awbz-volume gebaseerd 
op het gebruik stijgt volgens de raming tot 2030 met 1,5% per jaar (45% in totaal) 
tot 12,5 miljard in 2030. Het volume aan huishoudelijke hulp (die onder de Wmo valt) 
neemt met 1,2% per jaar toe (35% in totaal) tot 1,6 miljard euro in 2030. Dit alles in 
prijzen van 2005. De verhouding binnen collectief gefinancierde zorg tussen abwz en 
Wmo verandert nauwelijks: in 2030 valt 89% onder de awbz en 11% onder de Wmo.

Zoals verwacht groeit het gebruikte volume van verpleging en verzorging niet 
evenveel als het aantal gebruikers. Hiervoor zagen we dat het collectieve volume van 
de collectieve zorg stijgt met 1,5% per jaar. Uit figuur 4.1 weten we dat het gebruik 
in personen met 1,2% per jaar toeneemt. Voor het verschil tussen deze twee percen-
tages zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste nemen de uitgaven per gebruiker 
toe, ook bij vaste prijzen. Dit komt door de geraamde stijging in het aantal uren per 
gebruiker (van de extramurale zorg). Daarnaast groeit de zorg met de hoogste uit-
gaven (verpleeghuizen) per gebruiker harder dan de andere zorgvormen. Alleen het 
gebruik van particuliere zorg groeit sneller, maar dat is en blijft zowel in termen van 
gebruikers als in termen van uren en uitgaven (volume) een kleine post.

Voor de huishoudelijke hulp gaan we in de analyses uit van het uurtarief van € 23,44 
dat in 2005 gehanteerd werd. Inmiddels is de Wmo van kracht geworden, waarmee 
er concurrentie op de markt voor thuiszorg is geïntroduceerd. Ook worden steeds 
vaker goedkopere alfahulpen ingezet in plaats van het reguliere thuiszorgpersoneel. 
Hierdoor zijn de prijzen onder druk komen te staan. Volgens de laatste informatie 
lijkt het uurtarief in 2008 uit te komen op gemiddeld 20 euro (Pommer et al. 2009). 
Wanneer we rekening houden met dit lagere tarief voor de huishoudelijke hulp, 
zouden de uitgaven van Wmo circa 15% lager uitvallen. Met andere woorden: dan 
zouden de uitgaven in 2005 ongeveer 174 miljoen euro lager uitvallen dan in de 
gepresenteerde raming. In 2030 is dit verschil niet veel groter geworden. Omdat de 
potentiële vraag naar huishoudelijke hulp gemeten in uren groter is dan het gebruik, 
is het verschil in uitgaven bij de potentiële vraag wat groter (280 miljoen euro). Het 
is echter waarschijnlijk dat de prijzen voor huishoudelijke hulp weer zullen stijgen. 
Niet alleen is het vanaf 2010 niet langer mogelijk om alfahulpen in te zetten, ook is 
het voor thuiszorginstellingen op lange termijn niet mogelijk om de huidige niet-
kostendekkende prijzen voor de huishoudelijke hulp te blijven hanteren (Pommer et 
al. 2009). Vanwege deze verwachte prijsstijgingen gaan we hier uit van de prijzen in 
het basisjaar 2005.

6.2  Prijsontwikkeling en uitgavenraming

Deze paragraaf is gebaseerd op Eggink et al. (2008), waarin de historische ontwikke-
lingen in onder meer de verpleging en verzorging zijn bestudeerd. In dat onderzoek 
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wordt becijferd dat de reële kostprijs van verpleging en verzorging in de peri-
ode1985-2005 gemiddeld met ongeveer 2,0% per jaar is toegenomen, nog afgezien 
van de inflatie. De periode1995-2005 was de (reële) kostprijsstijging zelfs 2,4% per 
jaar. Dit geeft aan dat de periode waarop we onze prijsvoorspelling baseren van groot 
belang is voor (aannamen over) de toekomstige prijsontwikkelingen.

Andere prijsramingen worden bijvoorbeeld gemaakt door het Centraal Planbureau 
(cpb). Zo voorspellen Douven et al. (2006) dat in de periode 2008-2011 de prijs van 
verpleging en verzorging 1,2% sneller zal stijgen dan de inflatie van 1,5% per jaar. Dit 
is gebaseerd op de ontwikkelingen in de periode 1990-2003. Hierbij is echter uitge-
gaan van een andere decompositie van kosten in een volume- en prijscomponent.3 
Daarom kunnen we deze prijsontwikkeling hier niet als scenario gebruiken.

Figuur	6.2
Ontwikkeling	van	de	reële	prijs	voor	de	verschillende	vormen	van	zorg,	indexcijfers	(1985	=	100)

Bron: Eggink et al. (2008)
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3 Beide methoden zijn gebaseerd op een opsplitsing van de uitgaven in prijs- en volume-
ontwikkelingen. Het cpb gaat uit van de ontwikkelingen in de prijzen en leidt daaruit 
de volumeontwikkeling af. Het scp gaat uit van de ontwikkelingen in het volume 
(gebruikers, eventueel gewogen met zorgzwaarte) en leidt daaruit de prijsontwikkeling 
af. Hierdoor komt bij het scp kwaliteit in de prijs tot uitdrukking en bij het cpb in het 
volume. Wanneer er in de scp-volumemaat geen rekening kon worden gehouden met 
zorgzwaarte, zoals bij de thuiszorg, zullen veranderingen in de intensiteit wel in de prijs 
terechtkomen.
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In dit hoofdstuk laten we zien hoe de raming van de uitgaven verandert als we met 
verschillende prijsstijgingen rekening houden. We bestuderen de gevolgen van drie 
prijsscenario’s, gebaseerd op de genoemde historische prijsontwikkelingen (zie 
figuur 6.2). Hierbij worden de ontwikkelingen voor de thuiszorg, verzorgingshuizen 
en verpleeghuizen afzonderlijk in de uitgavenraming verwerkt.4 We presenteren in 
deze paragraaf alleen de collectieve uitgaven; de potentiële uitgaven die gemoeid zijn 
met het gebruik van niet-collectieve zorg komen in paragraaf 6.4 aan de orde.

Bezien over de gehele periode 1985-2005 is de reële kostprijs voor de voorzieningen 
tezamen met 2,0% per jaar gestegen, in totaal met 46%. Deze prijsstijgingen worden 
veroorzaakt door stijgingen van de personele en de niet-personele (materiële) compo-
nent. De lonen zijn gemiddeld met ongeveer 1,3% per jaar gestegen; iets sterker in de 
thuiszorg (met 1,7% per jaar) dan bij verpleeghuizen (1,3% per jaar) en verzorgings-
huizen (1,0% per jaar). De loonstijging is voornamelijk toe te schrijven aan inciden-
tele loonstijgingen en slechts in beperkte mate aan stijgingen van de contractlonen 
in de zorg. De arbeidsproductiviteit is gemiddeld gedaald (met 0,2% per jaar), wat 
een bescheiden uitgavenverhogend effect heeft gehad. Alleen bij de thuiszorg heeft 
de groei van de arbeidsproductiviteit (met 0,8% per jaar) een matigend effect gehad 
op de uitgavenontwikkeling, met name vanaf 1996: met dezelfde personele inzet 
worden er steeds meer uren zorg verleend. Dit is onder meer toe te schrijven aan een 
sterke stijging van het aandeel uitvoerend personeel.5 De toenemende materiële uit-
gaven leveren een bijdrage van gemiddeld 0,4% per jaar aan de prijsstijgingen. Hier 
zijn de verschillen tussen de voorzieningen gering.

In de eerste helft van de onderscheiden periode was de stijging in de reële kostprijs 
duidelijk lager dan in de tweede helft. In de eerste periode valt vooral de gestage 
kostprijsgroei op van de thuiszorg en verpleeghuizen, maar die stabiliseert vanaf 
1992 (figuur 6.1 en tabel D.1 in bijlage D, te vinden via www.scp.nl bij het desbe-
treffende rapport). Een omgekeerd beeld treffen we aan bij de verzorgingshuizen, 
waar de kostprijs tot en met 1997 nagenoeg gelijk bleef, maar vanaf die tijd sterk is 
gestegen. Dit heeft niet of nauwelijks te maken met het eerdergenoemde extramura-
liseringsbeleid, omdat bij de volumemeting van verzorgingshuiszorg – voor zover dat 
mogelijk is – rekening is gehouden met de sterke toename van de zorgzwaarte. Hier 

4 Hierbij wordt aangenomen dat de prijs van de functie kort verblijf op dezelfde manier 
verandert als de prijs van de verzorgingshuizen.

5 Tussen 1995 en 2005 is het uitvoerend personeel (in fte’s) toegenomen met 39%, het 
ondersteunend personeel met 30% en is het leidinggevend personeel afgenomen met 8% 
(cbs, StatLine). Het aantal oproepkrachten en alfahulpen (niet op de loonlijst en in fte) is 
daarentegen gestegen met 55%. Het aandeel direct productieve uren is dus toegenomen.
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lijkt eerder sprake te zijn van een algemene trend van kostprijsstijging, die ook bij 
andere voorzieningen zichtbaar is. 6

Bij deze prijsstijgingen moet wel een kanttekening worden geplaatst. Een deel van 
de kostprijsstijging in het verleden wordt veroorzaakt door een toename van de 
kwaliteit of de intensiteit van de zorg (zie Eggink et al. 2008). Zo wordt bijvoorbeeld 
beter gekwalificeerd en dus duurder personeel ingezet (toename loonkosten) en 
wordt meer gebruikgemaakt van zaken als tilliften (hogere materiële kosten). De 
dalende arbeidsproductiviteit heeft ook te maken met kwalitatieve aspecten van de 
zorg, zoals de toename van het aantal handen aan het bed. De veranderingen in de 
intensiteit van de zorg komen bijvoorbeeld tot uitdrukking in het feit dat mensen met 
dezelfde beperking steeds zwaardere of meer uren zorg ontvangen. Dit laatste is wel 
in de kostprijsstijging verwerkt voor de intramurale zorg, maar niet voor de extramu-
rale zorg.7

Op basis van deze historische prijsontwikkelingen bestuderen we hier drie prijssce-
nario’s voor de periode 2005-2030. In het eerste prijsscenario gaan we uit van de reële 
kostprijsstijging gemeten over de periode 1985-2005: de lange termijn prijsontwik-
keling. In het tweede scenario gaan we uit van de (hogere) kostprijsstijging over de 
periode 1995-2005: de middellange termijn prijsontwikkeling, en in het derde scena-
rio gaan we uit van de (nog hogere) kostprijsstijging over 2000-2005: de korte termijn 
prijsontwikkeling. Figuur 6.3 geeft de gehanteerde jaarlijkse stijgingspercentages 
voor de drie scenario’s.

Als we het lange termijn scenario (1985-2005) beschouwen, zien we een gestage 
toename van de kostprijs van de thuiszorg (1,3% per jaar). Bij het middellange prijs-
scenario (gebaseerd op 1995-2005) is deze stijging vrijwel verdwenen en resteert 
slechts 0,1% per jaar. In het korte termijn prijsscenario (gebaseerd op 2000-2005) 
is de prijsstijging met 0,3% weer iets groter. Een omgekeerd beeld treffen we aan 
bij de verzorgingshuizen, waar de kostprijs juist in het middellange termijn scena-
rio sterker stijgt (3,4% per jaar) dan in het lange termijn scenario (2,0% per jaar). 
De prijsstijging is in het korte termijn scenario (2000-2005) zelfs nog groter: 4,3% 
per jaar. Een vergelijkbaar beeld treffen we aan bij de verpleeghuizen, zij het dat de 
prijsstijgingen, met uitzondering van de lange termijn, iets kleiner zijn dan bij de 
verzorgingshuizen.

6 Dit verschijnsel is ook zichtbaar bij de verstandelijk gehandicaptenzorg en de geestelijke 
gezondheidszorg (Eggink et al. 2008).

7 Bij de intramurale zorg is de bewoner (naar zorgzwaarte) gehanteerd als eenheid van 
productie. Meer zorg per persoon komt dan tot uitdrukking als meer kosten per product. 
Bij de extramurale zorg is het aantal uren zorg de productie-eenheid, zonder referentie 
aan het aantal gebruikers of uren per gebruiker.
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Figuur	6.3
Scenario’s	voor	reële	prijsstijging,	jaarlijkse	groei	(in	procenten)

Bron: Eggink et al. (2008, tabel 7.2)
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6.3  Raming van de collectieve uitgaven

In dit hoofdstuk berekenen we de uitgavenontwikkelingen door de prijsontwikke-
ling te koppelen aan de ontwikkeling van het volume van de zorg zoals beschreven 
in paragraaf 6.1. Daar gaven we een beschrijving van de ontwikkeling van de uitga-
ven zonder rekening te houden met prijsontwikkelingen, dus bij vaste prijzen. Voor 
het basisscenario gaan we uit van het lange termijn prijsscenario. Dat lijkt de meest 
aannemelijke toekomstige ontwikkeling, gezien de grote variatie aan prijsstijgin-
gen door de tijd heen. Om de prijsgevoeligheid te bepalen van de uitgavenraming, 
presenteren we ook de uitgavenramingen voor de middellange en korte termijn prijs-
scenario’s.

In figuur 6.4 zijn de geraamde uitgaven weergegeven, met en zonder rekening te 
houden met de prijsstijgingen (zie ook tabel D.2 in bijlage D). Het volume collectief 
gefinancierde verpleging en verzorging (dus het gebruik bij vaste prijzen) zal volgens 
de raming toenemen van 9,8 miljard euro in 2005 tot 14,1 miljard euro in 2030 (zie 
ook figuur 6.1). Dit is een toename met 43% in een periode van vijftien jaar (1,5% per 
jaar).

Op basis van het lange termijn scenario zal de verwachte prijsstijging in de 
periode 2005-2030 gemiddeld 2% per jaar bedragen. Dit leidt tot een geraamde 
uitgavenstijging van ongeveer 3,5% per jaar. De uitgaven zullen toenemen tot ruim 
22,5 miljard in 2030. Wanneer we uitgaan van de gebruikelijke groei van het bruto 
binnenlands product (bbp) van 2% per jaar, betekent dit een toename van het aandeel 
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van de sector verpleging en verzorging in het bbp van ongeveer 2% in 2005 tot onge-
veer 3% in 2030.

Figuur	6.4
Ontwikkeling	van	de	collectieve	uitgaven	voor	verpleging	en	verzorging	gebaseerd	op	het	gebruik,	
met	en	zonder	(lange	termijn)	prijsontwikkeling	(in	miljarden	euro’s).

Bron: SCP
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In de discussie over de awbz wordt vaak het argument gebruikt dat de houdbaar-
heid onder druk staat door de vergrijzing, en het daardoor toenemende volume. Uit 
figuur 6.4 volgt dat niet zozeer de volumeontwikkeling de uitgaven verhoogt als wel 
de prijsontwikkeling, die een stijging van 2% per jaar toevoegt aan de 1,5% volume-
stijging. Figuur 6.5 gaat wat dieper in op de achtergronden van deze uitgavenstijgin-
gen. Hiertoe presenteren we de uitsplitsing van de uitgavenstijging in een deel dat te 
maken heeft met de volumestijging en een deel dat wordt veroorzaakt door de prijs-
stijging. We kijken naar de decompositie voor het gehele collectief gefinancierde deel 
van de sector verpleging en verzorging, maar ook naar de extramurale (collectieve) 
zorg en intramurale zorg afzonderlijk.
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Figuur	6.5
De	compositie	van	de	verwachte	jaarlijkse	groei	van	de	uitgaven	bij	het	lange	termijn	
prijsscenario	op	basis	van	het	gebruik,	2005-2030	(in	procenten)
Figuur 6.5
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De verwachte prijsstijgingen zijn voor de intramurale zorg hoger dan voor de thuis-
zorg. Dit vertaalt zich direct in een sterkere uitgavengroei in de intramurale zorg en 
een minder sterke groei van de extramurale zorg. Doordat bijna twee derde van de 
uitgaven in 2005 in beslag genomen werd door de intramurale zorg en het volume 
van de intramurale zorg sneller stijgt dan het volume van de extramurale collectief 
gefinancierde zorg, weegt de grote prijsstijging van de intramurale zorg zwaarder 
door in de totale uitgaven.

Als we uitgaan van een verwachte prijsstijging die is gebaseerd op de middellange of 
korte termijn prijsontwikkeling, zal de verwachte uitgavengroei nog hoger zijn dan 
bij het lange termijn prijsscenario (figuur 6.6). Bij de middellange termijn prijsstij-
ging groeien de collectieve uitgaven tot 24,8 miljard euro in 2030 (3,8% per jaar). Bij 
de korte termijn prijsstijging lopen de collectieve uitgaven zelfs op tot 30,3 miljard 
euro in 2030 (4,6% per jaar).



77Uitgaven bij verschillende aannamen over prijsontwikkelingen

Figuur	6.6
Ontwikkeling	van	de	collectieve	uitgaven	gebaseerd	op	het	gebruik	bij	verschillende	
prijsscenario’s	(in	miljarden	euro’s)

Bron: SCP
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Het grootste verschil bij de prijsscenario’s is echter niet zichtbaar in de totale 
uitgavenraming, maar wel in de verschillen tussen intra- en extramurale zorg. De 
prijsstijgingen in de recentere periodes (middellange en korte termijn) zijn voor de 
intramurale zorg groter dan die gebaseerd zijn op de gehele periode (lange termijn), 
terwijl zij voor de thuiszorg juist kleiner zijn. Daardoor komt de groei van de uitga-
ven voor de intramurale zorg in het korte termijn prijsscenario veel hoger uit dan bij 
het lange termijn prijsscenario van de basisraming, en de groei van de uitgaven voor 
de thuiszorg juist lager. Dit is zichtbaar in figuur 6.7. In de vorige paragraaf werd 
een aantal verklaringen gegeven waarom de kostprijs van intramurale zorg vooral de 
laatste jaren van de gemeten periode sterk is toegenomen.

Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) en het cpb maken 
ramingen van het volume en de uitgaven aan verpleging en verzorging. In het advies 
Langdurige zorg verzekerd van de Sociaal-Economische Raad (ser 2008) worden de 
verschillen tussen de ramingen geanalyseerd (zie bijlage 5B van het advies). De 
verschillen tussen de resultaten kunnen grotendeels worden verklaard door de 
eerdergenoemde verschillen in de decompositie tussen prijs en volume, waardoor de 
intensiteit bij het scp deels in de prijs tot uitdrukking komt, en bij het cpb en vws in 
het volume. Verder houden de scp-ramingen geen rekening met de extramuralise-
ring, aangezien het uitgangspunt van ongewijzigd beleid wordt gehanteerd. Hiervoor 
worden in de vws- en cpb-ramingen afzonderlijke componenten toegevoegd.
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Figuur	6.7
Jaarlijkse	groei	collectieve	uitgaven	gebaseerd	op	het	gebruik	bij	verschillende	prijsscenario’s,	
2005-2030	(in	procenten)

Bron: SCP
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6.3  Een bovengrens aan de uitgaven 2005-2030

In het voorgaande hebben we gekeken naar het gebruik van collectief (door awbz of 
Wmo) gefinancierde zorg. We kunnen ook kijken naar de uitgaven die behoren bij de 
potentiële vraag: wat zouden de uitgaven zijn als alle mensen die in beginsel tot het 
reservoir van de collectief gefinancierde zorg kunnen worden gerekend, ook daad-
werkelijk collectief gefinancierde zorg zouden ontvangen? Dit geeft inzicht in het 
gebruik van en de uitgaven aan verpleging en verzorging die we maximaal kunnen 
verwachten.

Wanneer het reservoir aan informele, particuliere en onvervulde zorgvraag wordt 
meegerekend – als maat voor de maximaal te verwachten vraag naar collectief 
gefinancierde zorg – dan zou dit betekenen dat bovenop de bijna 10 miljard euro die 
in 2005 wordt uitgegeven aan collectieve zorg, nog eens ruim 2 miljard euro extra 
wordt uitgegeven. Daarmee zou het totaal uitkomen op ruim 12 miljard euro aan 
collectieve uitgaven.
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Figuur	6.8
Ontwikkeling	van	de	collectieve	uitgaven	op	basis	van	de	potentiële	vraag	bij	verschillende	
prijsscenario’s	(in	miljarden	euro’s)

Bron: SCP
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De raming van het volume van de potentiële vraag is ongeveer 17 miljard euro in 
2030: een toename met 1,4% per jaar (figuur 6.8). De raming op basis van de lange 
termijn prijsstijging leidt tot meer dan een verdubbeling van de uitgaven (3,0% per 
jaar). In 2030 zou dit een bedrag van ongeveer 25,5 miljard euro betekenen (zie ook 
tabel D.3 in bijlage D, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

Op basis van het gebruik kwamen we uit op een toename tot 22,6 miljard euro in 
2030, ofwel 2,4% per jaar. Het lijkt er dus op dat de uitgaven voor het gebruik iets 
sneller groeien dan de uitgaven gebaseerd op de potentiële vraag. Er blijft echter 
nog steeds een verschil van ongeveer 3 miljard zichtbaar tussen potentiële vraag en 
gebruik.

6.5  Samenvatting

Het zorgvolume, waarin niet alleen het aantal gebruikers en hun zorguren zijn 
verwerkt maar ook de prijsverhoudingen tussen de verschillende zorgvormen, laat 
een sterkere groei zien dan het gebruik per pakket of functie. Dit komt doordat de 
zwaarste vormen van zorg, met name de verpleeghuiszorg, niet alleen het hoogste 
prijskaartje hebben, maar ook het snelst stijgende gebruik kennen.

De volumestijging is slechts gedeeltelijk de oorzaak van de toenemende collectieve 
uitgaven aan verpleging en verzorging. Deze leidt tot een toename van 1,5% in de 
uitgaven. De aannamen over de toekomstige ontwikkelingen van de prijzen zijn van 
minstens even groot belang. In onze basisraming gaan we ervan uit dat de lange ter-
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mijn prijsstijging zoals deze in de periode 1985-2005 heeft plaatsgevonden, zich ook 
in de periode 2005-2030 zal voordoen. Deze lange termijn prijsontwikkeling levert 
nog eens 1,9% groei van de uitgaven per jaar. In totaal leidt dit dan tot een uitgaven-
stijging van gemiddeld 3,4% per jaar, bovenop de inflatie. Andere aannamen over 
de toekomstige prijsstijgingen, zoals de korte termijn prijsstijging uit de periode 
2000-2005, leiden tot nog veel grotere uitgavenstijgingen. Om dit soort fluctuaties 
in de prijsstijgingen over korte periodes te vermijden, gaan wij uit van lange termijn 
prijsstijgingen.

De uitgaven corresponderend met het volledig honoreren van de potentiële vraag 
naar zorg nemen ook fors toe, maar iets minder snel dan de uitgaven bij het 
geraamde gebruik (bij het lange termijn prijsscenario). De uitgaven voor het gebruik 
groeien dus langzamerhand naar de bovengrens toe.
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7 Substitutie tussen zorgvormen

In dit rapport ramen we het aantal gebruikers van de verschillende zorgvormen 
en de collectieve uitgaven die dat gebruik met zich zal meebrengen. De vraag is in 
hoeverre de gebruikers mogelijkheden hebben om hun verzorgingsproblemen met 
andere zorgvormen op te lossen. Is het voor gebruikers van huishoudelijke hulp 
(gezien hun kenmerken) bijvoorbeeld ook mogelijk om gebruik te maken van andere 
collectieve zorgvormen? Of ligt het meer voor de hand om, indien huishoudelijke 
hulp niet beschikbaar is, een beroep te doen op particuliere of informele zorg? In 
dit hoofdstuk trachten we antwoord te geven op dit soort vragen met behulp van het 
Verpleging en verzorging ramingsmodel (VeVeRa-model). We bestuderen in hoeverre 
gebruikers van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging/verpleging, verzor-
gingshuiszorg en verpleeghuiszorg in de toekomst zouden kunnen uitwijken naar 
bestaande alternatieve zorgvormen. Hierbij kijken we naar aantallen gebruikers en 
collectieve uitgaven.

7.1 Alternatieve vormen van zorg in 2030

In de scenario’s bestuderen we de mogelijkheden van mensen die een vorm van 
collectieve verpleging en verzorging gebruiken om over te stappen naar een andere 
zorgvorm. Allereerst bepalen we voor welke mensen een alternatieve zorgvorm 
aanwezig is, en vervolgens welke alternatieve zorgvorm dat dan is. Deze mensen 
noemen we verder de uitwijkers: ze kunnen uitwijken naar een andere vorm van 
zorg. De precieze uitwerking hiervan in het model is uitgewerkt in bijlage G 
(te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

We verduidelijken dit met een voorbeeld: stel dat een 90-jarige alleenstaande in 
2030 kenmerken heeft die sterk lijken op het profiel van een verzorgingshuisbewo-
ner, maar ook veel lijken op het profiel van een verpleeghuisbewoner. Dan gaan we 
ervan uit dat deze alleenstaande een beroep zal kunnen doen op verpleeghuiszorg, 
als alternatief voor het verzorgingshuis: hij wijkt uit naar verpleeghuiszorg.

Begeleiding en kort verblijf worden niet meegenomen in de scenario’s in dit hoofd-
stuk, omdat de gegevens daarover in ons personenbestand ontbreken en de substitu-
tie tussen zorgvormen alleen op het persoonsniveau is te bepalen. In dit hoofdstuk 
kan ook geen onderscheid gemaakt worden tussen persoonlijke verzorging en ver-
pleging vanwege het kleine aantal gebruikers. Daarom worden ze tezamen bespro-
ken.
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Kader 7.1
Om	te	kijken	welk	zorgalternatief	een	verzorgingshuisbewoner	heeft,	richten	we	ons	op	de	
mensen	die	het	profiel	hebben	van	een	verzorgingshuisbewoner.	Dat	wil	zeggen	dat	zij	een	
dusdanige	combinatie	van	kenmerken	hebben	(zoals	leeftijd	en	beperkingen)	dat	ze	een	grote	
kans	op	verzorgingshuiszorg	hebben.	
Wanneer	de	gebruiker	de	kenmerken	heeft	van	een	verzorgingshuisbewoner,	wordt	bekeken	
of	deze	kenmerken	lijken	op	het	profiel	van	gebruikers	van	een	alternatieve	zorgvorm.	Zo	kan	
het	zijn	dat	iemand	een	grote	kans	heeft	op	gebruik	van	verzorgingshuiszorg,	maar	dat	hij	door	
zijn	kenmerken	ook	sterk	lijkt	op	de	gebruikers	van	verpleeghuiszorg.	De	kans	op	gebruik	van	
verpleeghuiszorg	is	dan	ook	groot.	In	dat	geval	is	verpleeghuiszorg	voor	deze	persoon	een	reëel	
alternatief.	Maar	het	kan	ook	zijn	dat	het	profiel	van	deze	persoon	meer	lijkt	op	het	profiel	van	
een	gebruiker	van	persoonlijke	verpleging	of	verzorging.	In	dat	geval	is	thuiszorg	dus	een	reëel	
alternatief.	Als	het	profiel	van	deze	verzorgingshuisbewoner	op	geen	enkel	ander	profiel	lijkt,	
veronderstellen	we	dat	er	geen	reëel	alternatief	is.	Deze	persoon	is	dan	geen	uitwijker.

7.2 Huishoudelijke hulp (Wmo gefinancierde thuiszorg)

Alternatieve zorgvormen voor gebruikers van huishoudelijke hulp
Naar verwachting zijn er in 2030 ruim 259.000 gebruikers van Wmo (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning) gefinancierde huishoudelijke hulp (zie hoofdstuk 4). Voor 
ruim 80% van deze gebruikers is er geen reëel alternatief beschikbaar: zij lijken niet 
op de profielen die bij andere zorgvormen horen. Dit betekent dat er voor een kleine 
20% van de gebruikers van huishoudelijke hulp een alternatieve zorgvorm aanwezig 
is. Het gaat dan om ongeveer 50.000 mensen. Tabel 7.1 geeft inzicht in de zorgvor-
men die voor de uitwijkers als alternatief kunnen dienen.

Tabel	7.1
Alternatieve	zorg	voor	huishoudelijke	hulp,	2030

basisraming aantal uitwijkers uitwijkers als percentage 
van huishoudelijke hulp(x	1000) (x	1000)

geen	zorg 10.215 33,8 13,1

informele	zorg 163 0,0 0,0

particuliere	zorg 126 3,1 1,2

huishoudelijke hulp 259 –50,3 –19,4

persoonlijke	verzorging	of	verpleging 185 5,0 1,9

verzorgingshuiszorg 142 7,5 2,9

verpleeghuiszorg 94 0,9 0,3

totaal uitwijkers 	 –50,3 –19,4

Bron:	SCP



83Substitute tussen zorgvormen

Voor ongeveer 13% van de gebruikers van huishoudelijke hulp is de alternatieve optie 
‘geen zorg’ het meest reëel, gezien hun kenmerken als leeftijd en beperkingen. Het 
gaat hier soms om mensen die slechts tijdelijk hulp gebruiken en daarna geen zorg 
meer nodig hebben. Het lijkt vreemd dat er zoveel mensen uitwijken naar geen zorg, 
maar hhm-onderzoek komt tot vergelijkbare percentages (Vernhout et al. 2004). In 
een onderzoek naar de opzeggers van thuiszorg vanwege een verhoging van de eigen 
bijdrage heeft zij gevonden dat 26% van de opzeggers geen alternatief heeft voor 
de thuiszorg die is opgezegd en dat 21% aangeeft zichzelf te kunnen redden. Voor 
bijna 3% van de gebruikers van huishoudelijke hulp is de veel zwaardere en duur-
dere verzorgingshuiszorg een alternatief. Persoonlijke verzorging en verpleging is 
voor 2% van de gebruikers van huishoudelijke hulp een reëel alternatief. De overige 
zorgpakketten zijn veel minder vaak geschikt als alternatief voor de gebruikers van 
huishoudelijke hulp. Opgemerkt moet worden dat informele zorg niet als een alter-
natief voor huishoudelijke hulp naar voren komt. Informele hulp blijkt door velen 
eerder tezamen met andere (collectieve) zorg te worden gebruikt dan als vervanging 
daarvan (zie ook Timmermans 2001).

Kenmerken van uitwijkers per alternatieve zorgvorm
Welke kenmerken van de uitwijkers bepalen nu de keuze voor de alternatieve zorg-
vorm? Dit staat in tabel 7.2 voor de zorgvormen die voor minstens 10% van de uitwij-
kers een alternatief vormen. Voor de overige zorgvormen zijn er te weinig uitwijkers 
om betrouwbare uitspraken over hun kenmerken te kunnen doen.

Tabel	7.2
Kenmerken	van	uitwijkers	huishoudelijke	hulp	per	alternatieve	zorgvorm,	2030

geen zorg
huishoudelijke 
hulp 

persoonlijke 
verzorging of 
verpleging

verzorgings
huiszorg

leeftijd	(jaar) 78 80 84 87

alleenstaand	(%) 20 17 3 12

gemiddeld	inkomen	(score;	1=	laag,	4=hoog) 2,5 2,5 2,3 2,4

opleidingsniveau	(score;	1=	laag,	4=hoog) 2,3 2,3 1,7 2,6

beperkingen	(score;	1=	geen,	4=ernstig) 3,5 3,5 4 3,4

vrouw	(%) 79 79 81 67

Bron:	SCP

De uitwijkers voor wie ‘geen zorg’ als alternatief kan dienen zijn wat jonger dan de 
gemiddelde uitwijker, en zijn vaker alleenstaand (eerste kolom tabel 7.2). Verder 
lijken zij veel op de gemiddelde uitwijkers: hun overige kenmerken (inkomen, oplei-
ding, beperkingen en geslacht) zijn vergelijkbaar met die van alle uitwijkers tezamen 
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(tweede kolom tabel 7.2). De uitwijkers die ‘geen zorg’ als alternatief hebben, zitten 
al op de grens tussen huishoudelijke hulp en geen zorg. Het gaat hier soms om 
mensen die slechts tijdelijk hulp gebruiken en daarna geen zorg meer nodig hebben. 
Soms willen mensen geen hulp van naasten als de collectief gefinancierde zorg 
wegvalt. Liever proberen ze zelf hun probleem op te lossen. Ander onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) laat zien dat de meerderheid van de Neder-
landse bevolking de voorkeur geeft aan formele bronnen van zorg (De Boer 2007: 
tabel 7.1). Het kan ook zijn dat het om mensen gaat die niet in aanmerking komen 
voor zwaardere collectieve zorg, geen sociaal netwerk hebben dat kan inspringen of 
het geld niet hebben om particuliere hulp in te kopen. Hun beperkingen zijn dusda-
nig dat ze de zorg eventueel zelf op zich kunnen nemen, alleen is dan de vraag of dat 
wenselijk is. Zo kunnen zij wellicht best zelf de ramen nog wassen, maar is de kans 
op vallen groot.

De uitwijkers die persoonlijke verzorging of verpleging als alternatieve zorgvorm 
kunnen gebruiken, zijn relatief wat ouder dan de gemiddelde uitwijker en zijn zelden 
alleenstaand (derde kolom tabel 7.2). Deze uitwijkers zijn verder relatief laagopge-
leid, hebben een laag inkomen en veel beperkingen ten opzichte van de gemiddelde 
uitwijker. Bij deze groep kunnen we denken aan mensen die met hulp van hun part-
ner en een beetje thuiszorg nog thuis kunnen wonen. Wanneer huishoudelijke hulp 
niet voorhanden is, voldoet de hulp van de partner niet en zal een beroep gedaan 
worden op de wat zwaardere persoonlijke verzorging of verpleging. We merken op 
dat deze uitwijkers die persoonlijke verzorging/verpleging kunnen gaan gebruiken 
niet erg lijken op de gemiddelde gebruiker van die zorgvormen (zie ook tabel 3.1). Ze 
zijn ouder, hebben vaker een partner, een lagere sociaaleconomische positie, meer 
beperkingen en zijn vaker vrouw.

De uitwijkers die zouden kunnen uitwijken naar verzorgingshuiszorg zijn over 
het algemeen ouder en iets minder vaak alleenstaand dan de gemiddelde uitwijker 
(vierde kolom tabel 7.2). Opvallend is dat ze een iets hogere opleiding maar niet meer 
beperkingen hebben dan de gemiddelde uitwijker. Kennelijk is vooral leeftijd hier 
de doorslaggevende factor voor het gebruik van verzorgingshuiszorg als alternatief 
voor huishoudelijke hulp. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat in het model 
geen rekening gehouden kon worden met cognitieve stoornissen zoals dementie. 
Aangezien ouderen vaker te maken hebben met dementie worden zij door het model 
ook vaker aangewezen als gebruiker van intramurale zorg. Dit geldt tevens wanneer 
ze een goed inkomen hebben en niet bovengemiddeld veel fysieke beperkingen, wat 
in de praktijk de doorslag geeft voor de keuze om thuis te blijven wonen in plaats 
van naar een verzorgingshuis te verhuizen. Met huishoudelijke hulp kunnen deze 
mensen nog thuis wonen, maar zonder die zorg zijn ze op een tehuis aangewezen.
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Gevolgen voor de uitgaven
Wanneer we ervan uitgaan dat alle uitwijkers in 2030 ook daadwerkelijk gebruik-
maken van de zorgvorm die voor hen een alternatief is, zullen de uitgaven anders 
uitvallen dan in de basisraming. We gaan uit van de uitgaven bij vaste prijzen uit 
hoofdstuk 6. Tabel 7.3 geeft een overzicht van de gevolgen van het gebruik van de 
alternatieve zorgvormen voor de uitgaven in 2030.

Tabel	7.3
Veranderingen	in	het	gebruik	en	de	uitgaven	wanneer	de	uitwijkers	van	huishoudelijke	hulp	hun	
alternatieve	zorgvorm	zouden	gebruiken,	2030a

verandering in 
gebruikers

verandering in de
collectieve uitgaven

(x	1000) (x	mln.	euro)

geen	zorg 33,8 0

informele	zorg 0,0 0

particuliere	zorg 3,1 0

huishoudelijke hulp –50,3 –225

persoonlijke	verzorging	of	verpleging 5,0 101

verzorgingshuiszorg 7,5 175

verpleeghuiszorg 0,9 54

totaal uitwijkers –50,3 104

a		 Uitgaven	bij	vaste	prijzen.

Bron:	SCP

In de basisraming bedragen de uitgaven aan huishoudelijke hulp voor de uitwijkers 
in totaal 225 miljoen euro. Doordat de uitwijkers in dit scenario geen gebruik meer 
maken van huishoudelijke zorg, vallen de totale uitgaven aan huishoudelijke hulp 
225 miljoen euro lager uit dan in de basisraming. De uitwijkers maken echter vaak 
wel gebruik van andere zorgvormen waaraan ook uitgaven verbonden zijn. Zo zullen 
de uitwijkers naar verzorgingshuiszorg tezamen 175 miljoen euro aan uitgaven met 
zich meebrengen. Op dezelfde manier vallen de totale uitgaven aan persoonlijke ver-
zorging of verpleging en verpleeghuiszorg respectievelijk 101 en 54 miljoen euro hoger 
uit dan in de basisraming. De zorg voor mensen voor wie in dit scenario ‘geen zorg’ een 
alternatief is, brengt in dit scenario natuurlijk geen extra uitgaven met zich mee.

In totaal betekent dit dat de extra uitgaven aan de overige collectieve pakketten 
niet gecompenseerd worden door de lagere uitgaven aan huishoudelijke hulp. Hier-
door vallen de collectieve uitgaven in dit scenario 104 miljoen euro hoger uit dan de 
13,8 miljard euro in het basisscenario. Dat is een toename van ongeveer 0,7% op de 
totale collectieve uitgaven in 2030.



86 Substitute tussen zorgvormen

7.3 Persoonlijke verzorging / verpleging

Alternatieve zorgvormen voor gebruikers van persoonlijke verzorging / verpleging
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat er in 2030 naar verwachting 185.000 mensen 
gebruik zullen maken van persoonlijke verzorging of verpleging. Zoals aangegeven 
kunnen deze zorgvormen alleen gezamenlijk worden bestudeerd. Voor het over-
grote deel van deze gebruikers (89%) is er geen reële mogelijkheid om een andere 
(collectieve) zorgvorm te gebruiken. Voor ongeveer één op de tien gebruikers is er 
in 2030 een mogelijk alternatief. Het gaat om 20.600 gebruikers. Voor 4,5% van de 
gebruikers van persoonlijke verzorging of verpleging is de huishoudelijke hulp een 
reëel alternatief (8400 mensen). Ook zijn er vrij veel gebruikers voor wie geen zorg-
gebruik een optie is (4,1%). Een substantieel kleiner deel van de uitwijkers (1,5% van 
de gebruikers van persoonlijke verzorging of verpleging) zou kunnen overstappen 
naar verzorgingshuiszorg. De overige zorgvormen zijn slechts voor weinig mensen 
een alternatief. Opgemerkt wordt dat ook hier de informele zorg niet als een redelijk 
alternatief wordt gezien.

Tabel	7.4
Alternatieve	zorg	voor	persoonlijke	verzorging	of	verpleging,	2030

basisraming aantal uitwijkers uitwijkers als percentage 
van persoonlijke verzorging 
of verpleging(x	1000) (x	1000)

geen	zorg 10.215 7,6 4,1

informele	zorg 163 0,0 0,0

particuliere	zorg 126 0,1 0,0

huishoudelijke	hulp 259 8,4 4,5

persoonlijke verzorging of verpleging 185 –20,6 –11,1

verzorgingshuiszorg 142 2,7 1,5

verpleeghuiszorg 94 1,8 1,0

totaal uitwijkers  –20,6 –11,1

Bron:	SCP

Kenmerken van uitwijkers per alternatieve zorgvorm
Tabel 7.5 geeft de kenmerken van de drie grootste groepen uitwijkers. De uitwijkers 
naar huishoudelijke hulp zijn ouder dan een gemiddelde uitwijker en zijn vrijwel 
nooit alleenstaand. Ze zijn iets lager opgeleid dan de gemiddelde uitwijker en vaker 
dan gemiddeld vrouw. We kunnen hier denken aan mensen met een partner die (een 
deel van) de verzorging/verpleging op zich kan nemen, maar niet het huishoudelijke 
werk erbij kan hebben.
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De uitwijkers die geen gebruik zouden gaan maken van zorg zijn gemiddeld juist 
jonger dan de gemiddelde uitwijker, vaker alleenstaand en beter opgeleid. Door hun 
beperkingen zouden zij in aanmerking komen voor thuiszorg, maar door hun leeftijd 
en sociale positie lijken zij zelfredzaam genoeg om zonder zorg te kunnen of hebben 
zij onvoldoende mogelijkheden om informele of particuliere zorg in te schakelen. 
Men wijkt volgens ons scenario immers alleen uit naar een andere zorgvorm als het 
model op basis van de kenmerken de kans op het gebruik daarvan hoog inschat. 
Net als bij het scenario voor huishoudelijke hulp gaat het hier soms om mensen die 
slechts tijdelijk hulp gebruiken of om mensen die geen hulp van naasten willen als 
de collectief gefinancierde zorg wegvalt. Het lijkt misschien vreemd dat informele 
hulp geen substituut is voor deze mensen, maar in scp-onderzoek uit 2001 wordt 
opgemerkt dat met name bij persoonlijke verzorging de informele zorg en collectieve 
zorg elkaar aanvullen in plaats van dat ze substituten van elkaar zijn (Timmermans 
2001: 77). De beperkingen van de uitwijkers naar ‘geen zorg’ zijn dusdanig dat ze de 
zorg eventueel zelf op zich kunnen nemen, alleen is dan de vraag of dat verstandig 
is. Een voorbeeld daarvan is als een (licht) dementerende zelf zijn medicatie moet 
innemen of zichzelf moet wassen, terwijl hij het onderscheid tussen de warme en 
koude kraan niet meer begrijpt.

De uitwijkers naar verzorgingshuiszorg lijken erg veel op de uitwijkers naar huis-
houdelijke hulp. Het grootste verschil is dat het hier vooral mannen betreft, terwijl 
de uitwijkers naar huishoudelijke hulp vooral vrouwen zijn. Het is bekend dat vrou-
wen zelfredzamer zijn dan mannen en vaker met huishoudelijke hulp thuis blijven 
wonen, terwijl mannen met vergelijkbare kenmerken vaker naar een tehuis verhuizen 
(zie ook De Klerk en Marangos 2009; Eggink en Woittiez 2009).

Tabel	7.5
Kenmerken	van	uitwijkers	persoonlijke	verzorging	of	verpleging	per	alternatieve	zorgvorm,	2030

geen zorg

huis 
houdelijke  
hulp

persoonlijke 
verzorging of 
verpleging

verzorgings
huiszorg

leeftijd	(jaar) 68 84 77 86

alleenstaand	(%) 57 3 31 3

gemiddeld	inkomen	(score;	1=	laag,	4=hoog) 2,2 2,4 2,3 2

opleidingsniveau	(score;	1=	laag,	4=hoog) 2,7 1,8 2,3 1,9

beperkingen	(score;	1=	geen,	4=ernstig) 3,9 4 4 4

vrouw	(%) 44 79 52 3

Bron:	SCP
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Gevolgen voor de uitgaven
In 2030 bedroegen de uitgaven aan persoonlijke verzorging/verpleging voor de uit-
wijkers in de basisraming ruim 455 miljoen euro. Deze uitgaven vervallen wanneer 
de uitwijkers gebruikmaken van hun alternatieve mogelijkheid. De uitwijkers die 
gebruikmaken van andere zorgvormen brengen wel extra uitgaven met zich mee. Zo 
zijn de uitgaven van de uitwijkers die huishoudelijke hulp gaan gebruiken 35 miljoen 
euro. De uitwijkers die verzorgingshuis of verpleeghuiszorg zouden gaan gebruiken, 
brengen respectievelijk 63 miljoen en 112 miljoen euro per jaar aan uitgaven met zich 
mee. Het gaat in totaal om ongeveer 210 miljoen aan extra collectieve uitgaven. Deze 
uitgaven worden ruimschoots gecompenseerd door de daling van de uitgaven aan 
persoonlijke verzorging/verpleging van 455 miljoen euro. De collectieve uitgaven 
in dit scenario vallen daardoor 245 miljoen euro lager uit dan de 13,8 miljard euro 
in het basisscenario. Dat is een afname van ongeveer 0,2% op de totale collectieve 
uitgaven in 2030.

Tabel	7.6
Veranderingen	in	het	gebruik	en	de	uitgaven	wanneer	de	uitwijkers	van	persoonlijke	verzorging/
verpleging	hun	alternatieve	zorgvorm	zouden	gebruiken,	2030a

verandering in gebruikers verandering in de collectieve uitgaven

(x	1000) (x	mln.	euro)

geen	zorg 7,6 0

informele	zorg 0,0 0

particuliere	zorg 0,1 0

huishoudelijke	hulp 8,4 35

persoonlijke verzorging of verpleging –20,6 –455

verzorgingshuiszorg 2,7 63

verpleeghuiszorg 1,8 112

totaal uitwijkers –20,6 –245

a		 Uitgaven	bij	vaste	prijzen.

Bron:	SCP

7.4 Verzorgingshuiszorg

Alternatieve zorgvormen voor verzorgingshuisbewoners
De eerste intramurale zorgvorm die we bekijken is verzorgingshuiszorg. In de 
basisraming (hoofdstuk 4) wordt geraamd dat er in 2030 142.000 verzorgingshuisbe-
woners zullen zijn (dat wil zeggen: mensen met een hulpbehoefte die vergelijkbaar is 
met die van de verzorgingshuisbewoners van nu). We bestuderen de mogelijkheden 
voor deze bewoners om gebruik te maken van een van de andere zorgvormen. Voor 
een kwart van deze verzorgingshuisbewoners is gegeven hun kenmerken een andere 
zorgvorm een reëel alternatief. Het gaat dan om ruim 33.000 mensen.
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Alternatieve zorgvormen voor uitwijkers
De twee belangrijkste alternatieven voor verzorgingshuisbewoners zijn huishoude-
lijke hulp (11% van de verzorgingshuisbewoners) en verpleeghuiszorg (7% van de ver-
zorgingshuisbewoners, zie tabel 7.7). Wederom is informele zorg voor niemand een 
reëel alternatief. Opvallend is dat persoonlijke verzorging of verpleging, een zwaar-
dere vorm van thuiszorg, niet in beeld komt als alternatief voor verzorgingshuiszorg. 
Nog geen 2% van de verzorgingshuisbewoners zou deze vorm van zorg als alternatief 
hebben. Hun aantal is vergelijkbaar met het aantal mensen dat particuliere zorg als 
reëel alternatief heeft (1,5%).

Tabel	7.7
Alternatieve	zorg	voor	verzorgingshuisbewoners,	2030

basisraming
(x	1000)

aantal uitwijkers
(x	1000)

uitwijkers als percentage 
van verzorgingshuiszorg

geen	zorg 10.215 3,3 2,3

informele	zorg 163 0,0 0,0

particuliere	zorg 126 2,1 1,5

huishoudelijke	hulp 259 15,7 11,1

persoonlijke	verzorging	of	verpleging 185 2,3 1,6

verzorgingshuiszorg 142 –33,2 –23,4

verpleeghuiszorg 94 9,9 7,0

totaal uitwijkers  –33,2 –23,4

Bron:	SCP

Kenmerken van uitwijkers per alternatieve zorgvorm
We vergelijken de kenmerken van de uitwijkers naar de lichtere huishoudelijke hulp 
en de zwaardere verpleeghuiszorg met elkaar (tabel 7.8). De overige zorg wordt te 
weinig als alternatief gezien om de kenmerken met elkaar te vergelijken.

De verzorgingshuisbewoners die huishoudelijke hulp zouden kunnen gebruiken, zijn 
minder vaak alleenstaand en vaker vrouw dan de gemiddelde uitwijker, en hebben 
een iets lager inkomen en iets minder beperkingen. Deze uitwijkers passen in het 
beeld van de extramuralisering: wanneer het niet echt nodig is, worden mensen 
thuis verzorgd in plaats van te verhuizen naar een verzorgingshuis. Blijkbaar zijn het 
vooral de huishoudelijke taken en niet de persoonlijke verzorging die de uitwijkers 
een plaats in het verzorgingshuis opleverden in het basisscenario. Voor veel van de 
uitwijkers naar huishoudelijke hulp is er ook een partner die een bijdrage kan leveren 
aan de benodigde zorg.
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De uitwijkers naar verpleeghuiszorg zijn daarentegen vaker alleenstaand en vrouw 
dan de gemiddelde uitwijker, hebben duidelijk een lager inkomen, een iets lagere 
opleiding en meer beperkingen. Wat de leeftijd betreft, zien we vrijwel geen verschil-
len tussen de groepen uitwijkers (tabel 7.8). Deze uitwijkers hebben dus veelal geen 
partner die een deel van de zorg op zich kan nemen. Daardoor kunnen zij niet thuis 
blijven wonen en zijn ze aangewezen op de verpleeghuiszorg. Daarnaast speelt het 
inkomen een rol: mensen met een lager inkomen lukt het niet om de benodigde zorg 
in te kopen en ze moeten daarom vaker verhuizen naar een verpleeghuis.

Tabel	7.8
Kenmerken	van	uitwijkers	verzorgingshuis	per	alternatieve	zorgvorm,	2030

huishoudelijke hulp verzorgingshuiszorg verpleeghuiszorg

leeftijd	(jaar) 87 86 87

alleenstaand	(%) 11 18 34

gemiddeld	inkomen	(score;	1=	laag,	4=hoog) 2,3 2,5 1,4

opleidingsniveau	(score;	1=	laag,	4=hoog) 2,5 2,5 2,3

beperkingen	(score;	1=	geen,	4=ernstig) 3,4 3,6 4

vrouw	(%) 71 59 76

Bron:	SCP

Gevolgen voor de uitgaven
De uitgaven aan verzorgingshuiszorg in 2030 bedragen volgens de basisraming voor 
alle uitwijkers tezamen 776 miljoen euro. Wanneer deze uitwijkers hun alternatieve 
vorm van zorg zouden gebruiken, vervallen deze uitgaven. De besparingen hiervan 
worden echter fors gedempt doordat een groot deel van de uitwijkers gebruik zal 
maken van een duurder alternatief (verpleeghuiszorg). Dit brengt 608 miljoen euro 
aan uitgaven met zich mee. De uitgaven aan alle alternatieve zorgvormen tezamen 
bedragen 714 miljoen euro. Hierdoor komen de besparingen van het gebruik van 
eventueel alternatieve zorg door de verzorgingshuisbewoners uit op slechts 62 mil-
joen euro.
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Tabel	7.9
Veranderingen	in	het	gebruik	en	de	uitgaven	wanneer	de	uitwijkers	van	verzorgingshuiszorg	hun	
alternatieve	zorgvorm	zouden	gebruiken,	2030a

verandering in gebruikers verandering in de collectieve uitgaven

(x	1000) (x	mln.	euro)

geen	zorg 3,3 0

informele	zorg 0,0 0

particuliere	zorg 2,1 0

huishoudelijke	hulp 15,7 77

persoonlijke	verzorging	of	verpleging 2,3 29

verzorgingshuiszorg –33,3 –776

verpleeghuiszorg 9,9 608

totaal uitwijkers –33,3 –62

a	 Uitgaven	bij	vaste	prijzen.

Bron:	SCP

7.5 Verpleeghuiszorg

Alternatieve zorgvormen voor verpleeghuisbewoners
Naar verwachting maken in 2030 94.000 personen gebruik van verpleeghuiszorg 
(zie tabel 7.10). Voor een kleine 20% van deze bewoners is er een reëel alternatief 
beschikbaar, meestal verzorgingshuiszorg (bijna 14% van de verpleeghuisbewoners). 
Dat is niet verrassend, aangezien dit het enige intramurale alternatief is. Er zijn ook 
uitwijkers die een beroep zouden kunnen gaan doen op huishoudelijke hulp en per-
soonlijke verzorging of verpleging, maar deze zijn in absolute aantallen beperkt.

Tabel	7.10
Alternatieve	zorg	voor	verpleeghuisbewoners,	2030

basisraming
(x	1000)

aantal uitwijkers
(x	1000)

uitwijkers als percentage 
van verpleeghuiszorg

geen	zorg 10.215 0,3 0,3

informele	zorg 163 0,0 0,0

particuliere	zorg 126 0,3 0,3

huishoudelijke	hulp 259 2,0 2,2

persoonlijke	verzorging	of	verpleging 185 2,5 2,7

verzorgingshuiszorg 142 13,0 13,8

verpleeghuiszorg 94 –18,0 –19,3

totaal uitwijkers  –18,0 –19,3

Bron:	SCP
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Kenmerken van uitwijkers per alternatieve zorgvormen
De verpleeghuisbewoners die gebruik zouden kunnen maken van verzorgings-
huiszorg zijn veelal ouder en minder vaak alleenstaand dan de andere uitwijkers en 
hebben een lager inkomen (tabel 7.11). Deze mensen zijn, ook al kunnen ze met iets 
minder zorg toe dan in een verpleeghuis geleverd wordt, niet in staat zelfstandig te 
wonen. Omdat het aantal uitwijkers naar de extramurale zorgvormen klein is, zijn 
de uitspraken over de kenmerken van deze mensen niet erg betrouwbaar. Het lijkt 
er echter op dat de verpleeghuisbewoners die huishoudelijke hulp zouden kunnen 
gebruiken relatief vaak een partner hebben. De uitwijkers naar persoonlijke ver-
zorging of verpleging lijken jonger te zijn dan de gemiddelde uitwijker, vaak alleen-
staand, hoogopgeleid en man. Zoals we eerder zagen, zullen vooral veel vrouwen 
gebruik kunnen maken van huishoudelijke hulp, terwijl mannen vaker gebruik 
zullen moeten maken van de zwaardere persoonlijke verzorging of verpleging.

Tabel	7.11
Kenmerken	van	uitwijkers	verpleeghuis	per	alternatieve	zorgvorm,	2030

huishoude
lijke hulp

persoonlijke 
verzorging of 
verpleging

verzorgings
huiszorg

verpleeg
huiszorg

leeftijd	(jaar) 81 70 87 83

alleenstaand	(%) 13 98 36 44

gemiddeld	inkomen	(score;	1=	laag,	4=hoog) 2,5 2,1 1,4 1,7

opleidingsniveau	(score;	1=	laag,	4=hoog) 2,2 3,1 2,3 2,5

beperkingen	(score;	1=	geen,	4=ernstig) 4,0 4,0 4,0 4,0

vrouw	(%) 100 32 74 71

Bron:	SCP

Gevolgen voor de uitgaven
De uitgaven aan verpleeghuiszorg bedroegen in de basisraming voor de verpleeg-
huisbewoners voor wie een alternatief voorhanden is ruim 1100 miljoen euro. De uit-
gaven per persoon zijn voor alle andere zorgvormen lager. Hierdoor zullen er zeker 
besparingen optreden, wanneer alle uitwijkers hun alternatieve zorgvorm zouden 
gaan gebruiken. Doordat een groot deel van de overstappers gebruik zal maken 
van de ook relatief dure verzorgingshuiszorg, zullen de besparingen met ruim 300 
miljoen euro gedempt worden. De besparingen zullen nog verder afnemen wanneer 
ook rekening gehouden wordt met de uitwijkers naar persoonlijke verzorging of 
verpleging (91 miljoen euro) en huishoudelijke hulp (11 miljoen euro). Toch zullen 
door het uitwijken van de verpleeghuisbewoners zoals hier wordt verondersteld, de 
uitgaven ruim 700 miljoen lager uitvallen dan in de basisraming. Dit zou leiden tot 
een besparing van 5% op de collectieve uitgaven.
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Tabel	7.12
Veranderingen	in	het	gebruik	en	de	uitgaven	wanneer	de	uitwijkers	van	verpleeghuiszorg	hun	
alternatieve	zorgvorm	zouden	gebruiken,	2030a

verandering in gebruikers verandering in de collectieve uitgaven

(x	1000) (x	mln.	euro)

totaal uitwijkers –18,0 –702

geen	zorg 0,3 0

informele	zorg 0,0 0

particuliere	zorg 0,3 0

huishoudelijke	hulp 2,0 11

persoonlijke	verzorging	of	verpleging 2,5 91

verzorgingshuiszorg 13,0 302

verpleeghuiszorg –18,0 –1106

a		 Uitgaven	bij	vaste	prijzen.

Bron:	SCP

7.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we bestudeerd welke mogelijkheden er zijn voor de gebrui-
kers van collectieve zorg om in 2030 gebruik te maken van een andere zorgvorm. 
Hiervoor bestudeerden we afzonderlijk de onderscheiden vormen van collectieve 
zorg. Voor iedere zorgvorm keken we welke mensen een reëel alternatief hebben 
wanneer de door hen gebruikte zorgvorm niet voorhanden zou zijn. De kenmerken 
van de gebruikers zijn daarbij leidend. Wanneer een gebruiker van bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp kenmerken heeft die ook passen bij het profiel van bijvoor-
beeld verzorgingshuiszorg, wordt verzorgingshuiszorg als reëel alternatief gezien. 
Tabel 7.13 geeft aan voor hoeveel gebruikers in 2030 een reëel alternatief beschikbaar 
is (de uitwijkers), en de gevolgen voor de uitgaven wanneer deze alternatieven ook 
daadwerkelijk gebruikt zouden worden.

Voor bijna 20% van de gebruikers van huishoudelijke hulp gefinancierd met de Wmo 
zijn er reële alternatieven beschikbaar binnen de huidige zorg. Voor een deel van de 
gebruikers zal het niet-gebruiken van zorg een alternatief zijn, bijvoorbeeld als ze 
tijdelijk zorg hebben of als ze niet in aanmerking komen voor zwaardere collectieve 
zorg, maar geen gebruik kunnen of willen maken van informele of particuliere zorg. 
Het gaat daarbij om relatief jonge mensen met minder beperkingen dan gemiddeld. 
Daartegenover staat dat een groep gebruikers van huishoudelijke hulp de zwaardere 
verzorgingshuiszorg als alternatief heeft. Zij zijn ouder en minder vaak alleenstaand.
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Tabel	7.13
Veranderingen	in	gebruikers	en	uitgaven	wanneer	de	uitwijkers	hun	alternatieve	zorgvorm	zouden	
gebruiken,	2030

verandering in gebruikers
verandering in de  
collectieve uitgaven

(x	1000) %	van	zorgvorm (x	mln.	euro) %	van	uitgaven

huishoudelijke	hulp –50,3 –19 104 0,7

persoonlijke	verzorging	of	verpleging –20,6 –11 –245 –1,8

verzorgingshuiszorg –33,3 –23 –62 –0,4

verpleeghuiszorg –18,0 –19 –702 –5,0

Bron:	SCP

Voor 10% van de gebruikers van persoonlijke verzorging of verpleging, die hier 
tezamen zijn onderzocht, zijn alternatieven beschikbaar. Het gaat dan vaak om geen 
zorg of huishoudelijke hulp. Oudere vrouwen met een partner hebben als mogelijk 
alternatief huishoudelijke hulp, terwijl jongere alleenstaanden vaker ‘geen zorg’ als 
alternatief hebben. Een kwart van de verzorgingshuisbewoners heeft een mogelijk 
alternatief, veelal huishoudelijke hulp of verpleeghuiszorg. De minder beperkten met 
een partner zouden gebruikmaken van huishoudelijke hulp, terwijl de meer beperkte 
alleenstaanden uitwijken naar verpleeghuiszorg. Voor verpleeghuiszorg blijkt alleen 
verzorgingshuiszorg een reëel alternatief te zijn.

Opvallend is dat particuliere zorg nauwelijks en informele zorg helemaal niet in 
beeld komen als optie. Evenals in eerdere studies concluderen we dat met name de 
informele hulp eerder aanvullend is op de collectieve zorg, dan dat deze een substi-
tuut vormt (Timmermans 2001).

Als er op de awbz bezuinigd moet worden, moet wel bedacht worden dat bij een 
achterblijvende groei van zwaardere vormen van collectieve zorg vaak wordt uitge-
weken naar andere (soms zwaardere) vormen van collectieve zorg. De hoogte van 
de besparingen hangt af van het aantal uitwijkers en de alternatieven die voorhan-
den zijn. Doordat voor sommige zorggebruikers lichtere, maar voor andere juist 
zwaardere en duurdere zorgvormen een alternatief bieden, worden de besparingen 
gedempt. Bij de huishoudelijke hulp vallen de uitgaven van het mogelijk alternatieve 
gebruik volgens onze berekeningen zelfs 0,7% hoger uit dan in de basisraming.
Bij achterblijvende groei van de andere gebruiksvormen zijn er wel besparingen te 
verwachten. De besparing van het gebruik van hun alternatieve zorgvorm varieert bij 
de awbz-zorgvormen van 0,4% van de collectieve uitgaven bij de verzorgingshuis-
zorg tot 5% bij de verpleeghuiszorg.
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Resultaten
In dit rapport presenteren we de resultaten van het onderzoeksprogramma 
Ramingsmodel verpleging en verzorging (VeVeRa) dat het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (vws) heeft opgezet om inzicht te krijgen in het toekomstige beroep op de 
sector verpleging en verzorging. We bestuderen de verpleging en verzorging die via 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo: huishoudelijke hulp) en de Algemene 
wet bijzondere ziektekosten (awbz: thuiszorg en verblijf ) worden verstrekt, en de 
niet-collectieve alternatieven daarvoor (informele en particuliere hulp). Mensen 
in aanleunwoningen of serviceflats worden in dit rapport niet gezien als tehuis-
bewoners, maar als mensen die thuis wonen en daar al dan niet zorg ontvangen. 
Een bovengrens aan het te verwachten gebruik van verpleging en verzorging wordt 
gevormd door de potentiële vraag. De potentiële vraag omvat de groep mensen die 
wegens gezondheidsproblemen grote kans hebben een beroep te moeten doen op 
collectief gefinancierde zorg, bijvoorbeeld doordat ze oud en alleenstaand zijn. We 
gaan uit van de situatie in 2005 en geven ramingen tot het jaar 2030, wanneer de 
vergrijzing haar hoogtepunt heeft bereikt. De gedachte achter de ramingen is dat 
veranderingen in de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzor-
ging geheel het gevolg zijn van veranderingen in de samenstelling van de bevolking. 
Dit impliceert dat veranderingen in de technologie, zoals veranderende medicatie 
en veranderingen in het beleid niet zijn meegenomen in de analyses. Verondersteld 
wordt dat de onderscheiden kenmerken, zoals het opleidingsniveau, een indicatie 
zijn van de leefsituatie van mensen, en dat ook in de toekomst een hoge opleiding 
gepaard gaat met een relatief laag zorggebruik. In het onderzoek was geen infor-
matie beschikbaar over het gebruik van verpleging en verzorging door allochtonen. 
Onderzoek wijst uit dat deze groep ander zorggebruik kent. Schellingerhout (2004) 
en Uiters (2007) laten zien dat allochtonen minder gebruikmaken van thuiszorg dan 
autochtonen. Ondanks dat het aantal allochtone ouderen in de toekomst zal gaan 
toenemen, blijft het een relatief kleine groep. Hierdoor zal het eventueel afwijkende 
gebruik van allochtonen de hier gepresenteerde ramingen niet noemenswaardig 
verstoren.

In 2005 waren er bijna 600.000 gebruikers van collectieve verpleging en verzorging, 
van wie twee derde een vorm van tuiszorg gebruikte. In totaal bedroegen de uit-
gaven aan deze zorg in 2005 ongeveer 10 miljard euro ofwel ongeveer 2% van het 
bruto binnenlands product (bbp). Het aantal potentiële vragers ligt veel hoger (op 
ruim 800.000): een deel van de potentiële vraag wordt opgelost door niet-collectieve 
zorgvormen. De analyses in dit rapport geven aan dat het aantal potentiële vragers 
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en het aantal gebruikers van collectieve en niet-collectieve zorg tussen 2005 en 
2030 jaarlijks met ruim zal 1,2% toenemen. Dit is meer dan de verwachte groei van 
de 30-plusbevolking (0,4% per jaar), maar minder dan de verwachte groei van de 
65-plusbevolking (2,2% per jaar). Wanneer rekening wordt gehouden met gema-
tigde prijsstijgingen, zal de reële uitgavenstijging uitkomen op ongeveer 3,5% per 
jaar. Wanneer de groei van de capaciteit van de collectieve zorg achterblijft bij het 
geraamde gebruik, zullen gebruikers uitwijken naar andere, veelal collectieve zorg-
vormen, of geen zorg gebruiken. De besparingen van dit soort scenario’s worden 
fors gedempt, doordat er ook gebruikers zullen uitwijken naar zwaardere, meer 
kostbare vormen van zorg.

Beschouwing
Staat Nederland aan de vooravond van een sterke stijging van zorgkosten door de 
vergrijzing? Dit rapport laat zien dat de vergrijzing maar een deel van het verhaal 
is: het zorgvolume zal naar verwachting veel minder hoeven toe te nemen dan op 
basis van de vergrijzing verwacht mag worden doordat de oudere bevolking steeds 
gezonder wordt. Hierdoor neemt de deelname af: een oudere van nu zal gemiddeld 
meer zorg vragen en gebruiken dan een oudere in de toekomst. Daarnaast zal ook 
de prijsontwikkeling een bijdrage leveren aan een toename van de uitgaven. Ook in 
de periode 1985-2005 zagen we een afnemende deelname en stijgende prijzen (zie 
Eggink et al. 2008). We hebben in dit rapport laten zien dat de beheersing van de 
kostprijs zeker zo belangrijk is als de beheersing van het volume. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met de mogelijk opwaartse druk van de kostprijs door 
bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering (‘meer handen aan het bed’) en betere arbeidsom-
standigheden (lagere werkdruk). De kostprijsgevolgen van deze factoren zijn echter 
moeilijk te kwantificeren.

Recent zijn enkele belangrijke adviezen uitgebracht over het lange termijn perspec-
tief van de langdurige zorg. Het advies van de Sociaal-Economische Raad (ser 2008) 
is erop gericht de langdurige zorg meer ‘toekomstbestendig’ te maken. De ser denkt 
die bestendigheid te verbeteren door aanspraken scherper af te bakenen en de mark-
werking te bevorderen door een meer cliëntgerichte bekostiging. De awbz blijft in 
het ser-advies bestaan, met overheveling van specifiek op herstel gerichte zorg naar 
de Zorgverzekeringswet (Zvw) en specifiek op dienstverlening gerichte zorg naar 
de Wmo. De advisering van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (rvz 2008) 
gaat veel verder en strekt tot algehele herverkaveling van de awbz over Zvw en Wmo. 
Het kabinet kiest in zijn brief van 13 juni 2008 echter voor verzekerde langdurende 
zorg voor mensen met een chronische ziekte, aandoening of stoornis die ernstige 
beperkingen ondervinden in hun dagelijks leven (tk 2007/2008b). Het kabinet erkent 
dat ‘care’ iets anders is dan ‘cure’ (genezingsgerichte zorg). In de kabinetsbrief is wel 
aangegeven dat begeleiding in de toekomst alleen mogelijk blijft voor mensen met 
ernstig regieverlies.
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De rvz verwacht van de Zvw en Wmo niet alleen een effectievere zorg van voldoende 
kwaliteit maar ook een beter betaalbare zorg door meer marktwerking en betere 
doelmatigheidsprikkels. Beide adviesorganen verwachten in min (ser) of meer (rvz) 
vergaande vorm door een meer cliëntgerichte organisatie en een meer marktgerichte 
uitvoering zowel de effectiviteit als de efficiency te vergroten. Het is echter zeer de 
vraag of met deze generieke instrumenten de meer fundamentele kostprijsverho-
gende factoren, zoals kwaliteitsverbeteringen, kunnen worden beheerst.

Niet alleen de toekomstige prijsontwikkelingen zijn ongewis, dat geldt ook voor de 
toekomstige volumeontwikkelingen. Als bijvoorbeeld de gehele niet-collectieve zorg 
bekostigd zou worden uit collectieve middelen dan zouden de collectieve uitgaven 
nog hoger uitvallen dan we geraamd hebben. Dit zou de betaalbaarheid van de awbz 
(en Wmo) fors onder druk zetten. Is het echter aannemelijk om te veronderstellen dat 
alle potentiële vragers naar collectieve zorg die nu geen zorg ontvangen (onvervulde 
vraag) dat alsnog gaan doen? Nee, dat is, bij ongewijzigd beleid, niet waarschijn-
lijk. De potentiële vragers naar collectieve zorg die informele of particuliere zorg 
ontvangen, hebben ofwel bewust gekozen voor informele of particuliere zorg en 
niet voor collectief gefinancierde zorg of ze kregen geen indicatie voor de collectief 
gefinancierde zorg of stonden daarvoor op de wachtlijst. Zo heeft een deel van de 
potentiële vragers naar collectieve zorg die particuliere hulp ontvangen de afweging 
gemaakt tussen de eigen bijdrage voor de collectief gefinancierde zorg en de uitga-
ven voor particuliere zorg en besloten tot particuliere zorg. Ook andere, persoonlijke 
overwegingen kunnen aan deze keuze ten grondslag liggen. Anders ligt het wanneer 
niet-collectieve zorg betaald kan gaan worden met een persoonsgebonden budget 
(pgb). Met het pgb zou de aarzeling van mensen om informele zorg te vervangen 
door collectief gefinancierde zorg weggenomen kunnen worden, omdat met de 
collectief gefinancierde zorg in de vorm van een pgb de informele zorg betaald kan 
worden. Dit is wel onder voorwaarde dat zij zich melden bij het Centrum Indicatie-
stelling Zorg (ciz) en ook aan de criteria voor een pgb voldoen. De recente groei in 
het aantal gebruikers van pgb’s zou een aanwijzing kunnen zijn dat veel mensen 
met een indicatie voor collectieve zorg die eerder voor informele of particuliere zorg 
kozen, nu voor een pgb kiezen. Een dergelijke ontwikkeling zou inhouden dat het 
gebruik van collectief gefinancierde zorg meer naar de potentiële vraag toe groeit. 
Een experiment met de introductie van pgb’s in Duitsland heeft laten zien dat dit een 
reëel scenario is (Arntz en Thomsen 2008). Volgens onze berekeningen zou dat een 
extra stijging in de uitgaven aan verpleging en verzorging betekenen van 3 miljard 
euro in 2030.

Daarnaast zijn er allerlei redenen waarom de potentiële vraag naar collectief gefinan-
cierde verpleging en verzorging hoger of juist lager kan uitvallen dan we nu denken. 
De voorkeuren van ouderen kunnen in de loop der tijd wijzigen: de ouderen van de 
toekomst zouden bijvoorbeeld meer gericht kunnen zijn op het bewaren van hun 
zelfstandigheid, zodat zij minder snel verhuizen naar een verzorgingshuis. Dat dit 
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een reëel toekomstscenario is, wordt ondersteund door onze bevinding dat de hui-
dige potentiële vraag naar extramurale zorg groter is dan het gebruik daarvan. Het 
kan echter ook juist betekenen dat ze minder afhankelijk willen zijn van mantelzorg 
en dus eerder voor particuliere of collectief gefinancierde zorg zullen kiezen.

Naast veranderingen in de voorkeuren van cliënten, kan het beleid worden aange-
past. Zo kunnen er pakketmaatregelen worden ingevoerd of er kan strenger geïndi-
ceerd worden. Hierdoor zal het gebruik van collectieve vormen van zorg afnemen, 
maar wij hebben laten zien dat men wel rekening moet houden met onverwachte 
uitwijk naar andere, soms duurdere zorgvormen. Het strenger indiceren voor extra-
murale zorg zal voor sommigen opname in een tehuis tot gevolg hebben.

Door de vergrijzing zal het arbeidspotentieel in Nederland afnemen. Hierdoor 
kunnen ook in de verpleging en verzorging personeelstekorten ontstaan. De ver-
wachte toekomstige personeelstekorten zijn het onderwerp geweest van diverse 
adviezen (ser 2006; rvz 2006; Commissie Arbeidsparticipatie 2008). Wanneer er 
te weinig personeel is om de fysieke capaciteit in verpleeg- of verzorgingshuizen 
daadwerkelijk te bezetten, zal het gebruik van awbz-zorg niet stijgen maar juist 
dalen. Dat wil niet zeggen dat ook de uitgaven zullen dalen, want het is mogelijk dat 
bij personeelstekorten de lonen zo hoog worden, dat een dalend gebruik toch nog tot 
stijgende uitgaven leidt.

Deze bespiegelingen laten zien dat de groei in de sector verpleging en verzorging 
op langere termijn vooral bepaald wordt door de vergrijzing en verbetering van de 
gezondheid. Daarnaast spelen wijzigingen in preferenties een belangrijke rol. Omdat 
het beleid reageert op ontwikkelingen in de sector, zal de groei in de nabije toekomst 
ook sterk afhankelijk zijn van wijzigingen in het beleid.
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Ageing, nursing and care;  
Forecasts, profiles and scenarios 2005-2030 
 
Summary

The Dutch nursing and care sector is the biggest sector funded under the Exceptional 
Medical Expenses Act (awbz)

This study focuses on the nursing and care sector in the Netherlands. Like dis-
ability and mental health care, this sector is funded under the Exceptional Medical 
Expenses Act (awbz). The study takes as its starting point the year 2005. In that year, 
almost 600,000 people in the Netherlands received awbz-funded care from home 
care organisations, nursing and care homes; that is roughly 6% of the population 
aged 30 years and over. Two-thirds of them received this care in their own homes, for 
example in the form of personal care, nursing, support or home help. From 1  January 
2007, home help ceased to be funded through the awbz, but was transferred to the 
new Social Support Act (Wmo). In addition, a third of people (mainly aged over 75) 
were living in nursing or care homes in 2005. Expenditures on nursing and care 
totalled almost eur 10 billion in 2005, roughly 2% of gross domestic product (gdp). 
This figure excludes expenditure on ‘personal budgets’ (patient fundholding) and 
capital payments for care institutions, and includes the costs of home help (approxi-
mately eur 1.2 billion). All in all, the nursing and care sector is far and away the big-
gest sector funded through the awbz. For a sector of this size, it is important to have 
a clear view of the effects of future trends, including ongoing population ageing.

This study offers an insight into developments between 2005 and 2030 

To gain an impression of future trends in nursing and care, the Netherlands Institute 
for Social Research/scp was asked by the Ministry of Health, Welfare and Sport 
(vws) to set up a research programme to construct a forecasting model for nurs-
ing and care (the ‘VeVeRa’ model). This programme studies nursing and care that is 
publicly funded via the awbz and the Wmo (home help). The programme also takes 
into account non-publicly funded alternatives, in particular informal care provided 
by family and friends and self-funded help (privately purchased care). 

This report contains the results of the most recent version of the model (VeVeRa-iii). 
We not only present forecasts of the future number of service-users and the associ-
ated expenditure, but also look at how factors such as the health of the population 
influence future trends. We also explore the main characteristics of care users, for 
example showing how the residents of care homes differ from users of home care 
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services. The model is based on data collections at the level of individuals who live 
independently or in a nursing or care home, as well as data on persons who have 
notified the Care Needs Assessment Centre ((ciz) of their need for care. 

The study covers the period from 2005 to 2030, the year in which population ageing 
will reach its peak. The idea behind the forecasts is that the composition of the 
population determines the number of people receiving nursing and care. With this 
in mind, the study explores how the factors that are important for the use of these 
provisions will develop in the coming years. These are chiefly factors such as age, 
education level and the health status of the population. The forecasts do not include 
changes in current policy, technology or people’s preferences. They also take no 
account of developments in areas such as patient fundholding and support services 
which have already taken place between 2005 and 2009. This means that changed 
preferences with respect to the function ‘support’ (which have led to an increase in 
the use of this provision) and the policy response to this (aimed at limiting that use) 
are not taken into account. The information needed for this is insufficiently available 
and was therefore not included in our model. 

Use of provisions will grow less quickly than expected on the basis of demographics

The number of users of publicly funded nursing and care services (including home 
help) is forecasted to increase by an average of 1.2% annually between 2005 and 
2030. This growth is the result of the following three effects, the first two of which 
are related to demographic factors:
1 Growth of the Dutch population will lead to an increase in use of these services of 

0.4% per year.
2 The increase in the proportion of elderly in the population will drive up use by 

1.2% annually.
3 The rising education level and the fact that elderly in the future will be healthier 

than elderly today will slow the growth in the use per age category by a total of 
0.4% annually.

More and more people in the future will have a care need that is comparable with 
the average care need of a resident of a nursing or care home in 2005. Assuming 
unchanged policy and unchanged preferences, the number of residents of nursing 
and care homes will increase by 1.4% annually. Whether these people (often very eld-
erly women with multiple health problems and low social status) will actually choose 
this option in practice will depend in part on the degree to which the trend towards 
community-based care continues. Recent trends show that clients with the profile of 
a nursing or care home resident are increasingly able – and wish – to continue living 
at home with a substantial amount of home care.
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Expenditure will rise due to growing use and price increases

Over the same period (2005-2030), expenditure is expected to increase by approxi-
mately 3.4% annually. This increase is the result of: 
– a volume increase of 1.5% annually; this is bigger than the increase in the number 

of users (1.2%), because use of nursing and care homes not only involves the high-
est expenditure per user, but will also show the biggest increase in terms of the 
number of users;

– price rises; these are based on the trend in prices over the last 20 years (1985-
2005). This leads to an additional increase in expenditure of 1.9% annually.

If we assume the usual rate of growth in gdp of 2% annually, the share of gdp taken 
by the nursing and care sector will increase from around 2% in 2005 to approxi-
mately 3% in 2030. If gdp growth is lower than this (for example as a result of the 
present recession), the nursing and care sector will account for a bigger share of 
gdp. Assumptions about future prices based on more recent developments produce 
even bigger increases in expenditures, as a result of the improvements in quality 
which took place in the sector in the first years of the new millennium. 

Informal and private care is substantial

More than 300,000 people (3% of the Dutch population aged 30 years or older) 
received help from friends or family or made use of private care service in 2005. Of 
this total, more than 200,000 did not receive this help in combination with pub-
licly funded nursing and/or care services. Together with the almost 600,000 users 
of publicly funded nursing and care, this group of 200,000 people constitutes the 
total number of users of nursing and care in the Netherlands. The number of users 
of informal and private care is forecasted to increase by an average of 1.1% annually 
between 2005 and 2030. The growth in private care is likely to be higher (at over 2% 
annually), mainly because of the expected increase in the general education level 
and the fact that it is primarily better-educated people who are more likely to use 
private care. If patient fundholding budgets are used to purchase private care, this is 
expected to lead to a further increase in the use of patient fundholding, in turn lead-
ing to even greater growth in the use of private care than estimated here.

An upper limit to the use of services

This study looked not only at actual use of nursing and care, but also at the poten-
tial demand for these services. Potential demanders are regarded here as having 
the profile of people with a demand for publicly funded nursing and care. In other 
words, they have the same characteristics, such as age and impairments, as people 
who are eligible for publicly funded nursing and care. The potential demand reflects 
an upper limit to the expected use. There are roughly 800,000 potential demanders, 
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the same as the number of actual users of publicly and non-publicly funded nursing 
and care together. If all the potential demand were to be met, this would result in 
additional expenditure of eur 3 billion, on top of the almost eur 10 billion of public 
expenditures on actual care use in 2005. The number of potential demanders will 
grow almost as fast as the number of actual users (1.1% annually), though there is 
still a discrepancy of over 200,000 people between potential demand and actual use. 
If policy and preferences do not change, this difference between potential demand 
and actual use will remain. However, if access to awbz-funded care were to be 
relaxed, or if the preference for publicly funded nursing and care were to increase at 
the expense of informal care provided by friends and family, the number of users of 
publicly funded nursing and care would start to converge to the number of potential 
demanders.

Actual use of awbz-funded care sometimes at variance with expectations

Potential demanders do not always receive the form of care that might be expected 
on the basis of their profile. Additionally, a substantial proportion of the potential 
demand for publicly funded nursing and care is met by informal and private care. 
Potential demanders of home care services are a heterogeneous group who receive 
a wide range of different care types. On the one hand, for example, there are people 
who receive personal care or nursing in line with the expectations, while on the 
other there are people who live in a nursing or care home. Potential demanders of 
nursing and care homes are a less diverse group: most of them are actually living in 
such a home; where this is not the case, they generally have a much higher income 
than potential demanders who do live in a nursing or care home. Only a minority of 
people (4%) do not receive care even though this would be expected on the basis of 
their profile. What is more common is that people whose age and health would lead 
us to expect that they live in a nursing or care home are in fact receiving home care 
(7%). These are generally people who are elderly, widowed and have a low education 
level. 

Limited availability of care types can lead to shifts in use of awbz-funded care

Around 20% of users of publicly funded nursing and care could switch to a differ-
ent form of care if the care they are currently receiving is not available. These are 
people with a care need profile which also matches another form of awbz-funded 
care. Giving up the care is another possibility; some of those who do this will be 
people who use care services only temporarily, for example following an accident, 
and whose care stops when they no longer need it. Some of them will also be people 
who are unwilling or unable to use informal or private care, for example because 
they do not have a social network, or because their income is too low to enable them 
to purchase private care. Their impairments are such that they might be capable 
(albeit with some difficulty) of caring for themselves. On the other hand, there are 
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also users for whom more intensive forms of care are a realistic alternative. There 
are for example users of home help who also share the characteristics of care home 
residents. 

In these scenarios, switching to informal care does not emerge as a realistic alterna-
tive. This is in line with earlier research which shows that informal care tends to be 
supplemental to publicly funded care rather than being able to replace it.

The conclusion from all this is that changes in the availability of awbz-funded care 
could lead to substitution between the different forms of care. This would not always 
lead to (significant) savings, however, because for some people the alternative will be 
a more intensive – and therefore more expensive – form of care. As a result, moving 
users from home help to one of the alternatives available for them could lead to an 
increase rather than a reduction in public expenditures. 

Does the growth in the number of elderly mean the Netherlands is on the verge of a 
sharp rise in expenditures on care? 

This report shows that population ageing is only part of the story. The volume of 
care is likely to increase much less than might be expected simply on the basis of the 
growth in the number of elderly, because elderly in the future will be healthier than 
their counterparts today. In the future, the price effect is greater than the volume 
effect on expenditures; this price effect is derived from trends in the past 20 years. 

Almost two-thirds (65%) of the price increases over the last 20 years were caused 
by pay rise, 15% by falling labour productivity and 20% by an increase in material 
expenditures. Home care is the only area where an increase in labour productivity 
has had a moderating effect on the trend in expenditure: an ever-increasing number 
of hours of care have been provided with the same staffing levels. In nursing and 
care homes, by contrast, productivity has fallen. This does not automatically mean 
a reduction in efficiency; it may also suggest an improved quality of service (‘more 
hands on the bed’) and better working conditions (lower pressure of work). This 
extra expenditure is the result of political choices. 

Another potential driver of the rise in expenditures on nursing and care is patient 
fundholding, which could remove people’s hesitation in replacing informal care 
with publicly funded care in kind, though they would then have to apply to the Care 
Needs Assessment Centre (ciz) and meet the relevant criteria for being awarded 
a personal budget. An increase in patient fundholding could mean that the use of 
publicly funded nursing and care grows faster than the potential demand. As little 
use was made of patient fundholding in 2005, the baseline year for this report, it is 
possible that the actual use could converge with the potential demand more quickly 
than suggested here.
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Based on developments in the profile and health status of the population, we do not 
foresee strong growth in the provision of support. On the other hand, the use of 
support services has increased a great deal in recent years, including for elderly. The 
fact that our model forecasts less growth than has actually taken place in practice 
implies that the increase is due to changed policy or changed preferences. The basis 
for providing support was changed in 2009 (people suffering only from psychoso-
cial problems or minor somatic disorders are no longer eligible), and the expecta-
tion is therefore that the number of people receiving support will reduce from 2010 
onwards. 

It is worth bearing in mind that making changes to publicly funded care packages 
or tightening up eligibility criteria can have unexpected effects due to substitution 
between the different forms of care. For example, restricting eligibility for commu-
nity-based nursing and care would most probably lead to an increase in nursing and 
home care admissions. Restricting community-based nursing and care would then 
not lead to cost savings but rather to additional expenditure. Considerations such as 
these make the funding of awbz care a thorny topic.
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Lijst van begrippen en af kortingen

awbz Algemene wet bijzonder ziektekosten
cbs Centraal Bureau voor de Statistiek
ciz Centraal Indicatieorgaan Zorg
cpb Centraal Planbureau
collectieve zorg collectief gefinancierde zorg (via awbz of Wmo)
extramurale collectieve zorg collectief gefinancierde verpleging en verzorging  
 aan huis (zie thuiszorg)
extramurale zorg verpleging en verzorging aan huis (thuiszorg of 
 informele of particuliere zorg)
extramuralisering proces van zorgverschuiving van verblijfs- naar 
 thuiszorg
functie zorgvorm waarop iemand aanspraak kan maken 
gebruikers  mensen die zorg ontvangen, collectief of 
 niet-collectief
informele zorg zorg ontvangen van kennissen, familie, vrienden
intramurale zorg kort verblijf en verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg 
 (zie tehuiszorg)
micromodelbevolking zodanige weging van het enquêtebestand dat het 
 naar een aantal kenmerken representatief wordt voor 
 de bevolking van Nederland
niet-collectieve zorg informele of particuliere zorg
nza Nederlandse Zorgautoriteit
pakket functie of combinatie van functies die iemand 
 ontvangt 
particuliere zorg zelf betaalde zorg
pgb persoonsgebonden budget
pluspakket pakket
potentiële vraag mensen van wie in theorie verwacht mag worden dat 
 zij een beroep (gaan) doen op collectieve zorg
rivm Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
rvz Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
scp Sociaal en Cultureel Planbureau
ser Sociaal-Economische Raad
tehuiszorg kort verblijf en verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg 
 (zie intramurale zorg)
thuiszorg collectief gefinancierde verpleging en verzorging aan 
 huis (zie extramurale collectieve zorg)
volume zorgvolume
vws ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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uitgaven zorgvolume uitgedrukt in geld, inclusief 
 prijsontwikkelingen
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
zorgvolume zorggebruik gemeten in euro’s, bij vaste prijzen
zzp zorgzwaartepakket
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